
1. Про роботу фахового коледжу  в умовах адаптивного 

карантину 

 
 

1.1. Забезпечити оперативну реєстрацію першокурсників 
та новоприбулих студентів у інформаційно-
освітньому середовищі Коледжу на базі платформи 
Moodle  

до 3.09.2020, Палій Р.Я. 
 

1.2. Провести навчання нових користувачів 
інформаційно-освітнього середовища Коледжу  
-  студентів та учнів 
-  викладачів 

До 5.09.2020,  викладачі інформатики, 
методична служба коледжу 

 

1.3. Здійснити заходи технічного забезпечення якісного 
відеозв’язку (Moodle, Zoom-конференція) 

 

До 15.09.2020,  Палій Р.Я. 

1.4. Провести опитування учасників освітнього процесу  
щодо технічних аспектів роботи в умовах 
дистанційного навчання (наявність відповідної 
техніки, каналів зв’язку тощо)  

До 04.09.2020, методична служба коледжу, 
 куратори груп 

1.5. Здійснити аналіз та оптимізацію робочих навчальних 
програм дисциплін відповідно до особливостей 
навчання в умовах адаптивного карантину 

До 04.09.2020, Голови ЦК, викладачі 
 



  

1.6. Забезпечити готовність дистанційних навчальних 
курсів до роботи  у новому навчальному році: 
- реєстрація нових груп 
- оновлення журналів та прав доступу до курсів 

До 04.09.2020, Палій Р.Я., викладачі 

1.7. Провести цикл навчально-методичних заходів щодо 
ефективних методик використання технологій 
дистанційного навчання 

згідно плану  
(інтенсивно впродовж вересня 2020), 

 методична служба коледжу 

1.8. Провести роботу щодо сертифікації електронних 
навчальних курсів та вивчити питання реалізації 
асинхронного дистанційного навчання з окремих 
курсів 

до січня 2021,  
методична служба коледжу 

 
 

2. Про систему забезпечення професійного росту 
педагогічних працівників фахового коледжу 

 

Сектору розвитку персоналу: 

2.1. Поповнити перелік установ-партнерів підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників 

до 01.12.2020 р. 
 

2.2. Надавати інформаційну та науково-методичну 
допомогу педагогічним працівникам при виборі 
напрямків, форм, суб’єктів підвищення кваліфікації 

Постійно 
 

2.3. Систематично здійснювати відстеження професійних 
запитів педагогічних працівників 

Не рідше одного разу в семестр 
 

2.4. Узагальнити результати рейтингового оцінювання 
педагогічних працівників коледжу з оприлюдненням  
їх на сайті коледжу 

До 01.11.2020 р. 

 

 



Сектору дидактики та освітніх інновацій: 

2.5. Забезпечити участь педагогічних працівників, які 
мають менше 3 років педагогічного стажу (прийшли 
працювати з іншого навчального закладу) в роботі 
школи молодого викладача 

Постійно 
 

2.6. Розширювати форми консультативної методичної 
допомоги, в тому числі за допомогою дистанційних 
технологій на базі  платформи Moodle 

Постійно 
 

2.7. Активізувати практику онлайн-семінарів, майстер-
класів, тренінгів з метою популяризації сучасних 
технік та технологій освітнього процесу та 
ознайомлення з новими платформами й 
застосунками для урізноманітнення дистанційного 
навчання 

Постійно 
 

2.8. Здійснювати підвищення кваліфікації, шляхом 
неформальної та інформальної освіти (самоосвіти), 
через залучення педагогічних працівників до 
публікацій на сайті лабораторії методичного 
зростання та у фахових та інтернет-виданнях 

Постійно 
 

2.9. Розширити тематику актуальних онлайн курсів 
Галицького коледжу імені В.Чорновола 

До 01.12.2020 
 
 

 


