
УХВАЛА 

Вченої ради 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника»  

щодо питання 

«Про реалізацію завдань реформування системи підготовки молодших 

спеціалістів та перспективи розвитку Івано-Франківського коледжу» 

 

від 25вересня 2018 року 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Івано-Франківського 

коледжу Ю. М. Москаленка «Про реалізацію завдань реформування системи 

підготовки молодших спеціалістів та перспективи розвитку Івано-

Франківського коледжу», Вчена рада Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника ухвалює: 

 
1. Інформаційне повідомлення директора Івано-Франківського коледжу 

Ю. М. Москаленка «Про реалізацію завдань реформування системи підготовки 

молодших спеціалістів та перспективи розвитку Івано-Франківського коледжу» 

прийняти до відома. 

 

2. Дирекції, педагогічному колективу коледжу здійснити комплекс заходів, 

спрямованих на підвищення якісного рівня підготовки молодших спеціалістів. 

Для цього здійснити наступне: 

 забезпечити впровадження в освітній процес інноваційних 

технологій навчання; 

 провести системне оновлення навчально-методичних комплексів у 

відповідності з новими державними стандартами педагогічної 

освіти; 

 активно спрямовувати зусилля на створення інноваційного 

навчально-методичного класу Нової української школи; 

 посилити вимоги щодо атестації педагогічних працівників коледжу, 

привести у відповідність до оновлених ліцензійно-акредитаційних 

вимог організаційну діяльність атестаційної комісії коледжу; 

 домогтись широкого залучення обдарованих студентів коледжу до 

участі в олімпіадах, конкурсах, змаганнях І-ІІ етапів; розробити 

комплекс заохочувальних заходів за особливі успіхи у навчанні; 

 сприяти підвищенню ефективності діяльності циклових комісій; 

активізувати систему внутрішнього контролю оцінки роботи 

викладачів; розробити положення про рейтингування освітньої 

діяльності педагогічних працівників. 
Відповідальні: 

Директор коледжу, завідувачі відділень, голови циклових комісій 

Термін виконання: до 01.12.2018 р. 

 



3. В умовах реформування системи підготовки молодших спеціалістів 

суворо дотримуватись регламентних норм і правил у визначенні спеціалізацій 

відповідно до класифікатора професій. 
Відповідальні: 

директор коледжу, заступники директора 

Термін виконання: до 01.05.2019 р. 

 

4. З метою повного забезпечення ступневості освіти в університеті 

провести додаткове збільшення ліцензії на спеціальності 081 «Право» (до 75 

осіб) та 242 «Туризм» (до75 осіб). 
Відповідальні: 

директорколеджу, заступники директора 

Термін виконання: грудень 2018 – березень 2019 рр. 

 

5. В умовах запровадження державної підсумкової атестації у формі 

зовнішнього незалежного оцінювання перебудувати систему загальноосвітньої 

підготовки шляхом ширшого використання методик та технологій тестування. 
Відповідальні: 

завідувачі відділень, викладачі загальноосвітніх дисциплін 

Термін виконання: до 01.12.2018 р. 

 

6. В профорієнтаційній роботі коледжу використовувати інтерактивні 

форми встановлення контактів з абітурієнтами через соціальні мережі, творчі 

звіти та презентації спеціальностей, пробне тестування, предметні олімпіади та 

конкурси для випускників з базовою середньою освітою. 
Відповідальні: 

заступники директора, завідувачі відділень, культорганізатор 

Термін виконання: до 01.12.2017 р. 

 

7. Постійно співпрацювати з відповідними факультетами та інститутами з 

метою цілеспрямованої профорієнтації випускників коледжу на здобуття повної 

вищої освіти в університеті. 
Відповідальні: 

директор коледжу, заступники директора 

Термін виконання: постійно 

 

8. Узгодити з відповідними кафедрами університету можливості 

ліцензування нових спеціальностей в коледжі з урахуванням конкурентної 

ситуації на освітньому ринку краю. 
Відповідальні: 

директор коледжу, заступники директора 

Термін виконання: до 01.11.2018 р. 

 


