
1.  Розвиток і вдосконалення системи оцінювання навчальних 
досягнень здобувачів фахової передвищої освіти відповідно 
до принципів рівності, прозорості та об’єктивності. 

 
1.1. З метою інформування здобувачів освіти щодо 

існуючих методів  контролю та вимог до оцінювання 
навчальних досягнень зобов’язати  викладачів розмістити 
критерії оцінювання  освітніх компонент у відповідних 
дистанційних курсах освітнього Е-середовища 

 

До 1.02.2021 – для дисциплін 1-го року 
навчання фахового молодшого бакалавра 

До 1.09.2021 – для дисциплін 2-го року 
навчання фахового молодшого бакалавра 

 
1.2. Проводити роботу зі здобувачами освіти з 

роз’яснення вимог щодо оцінювання та доступності 
відповідної інформації 

постійно, викладачі 
 

1.3. Залучати здобувачів освіти до удосконалення 
процедур оцінювання  шляхом публічних обговорень  та 
опитувань 

постійно,  
сектор моніторингу якості освіти 

 
1.4. Вивчити методичні запити викладачів та проблеми у 

питаннях засобів контролю та оцінювання знань здобувачів 
освіти 

До 1.12.2020  
голови ЦК, сектор моніторингу якості 

освіти, сектор розвитку персоналу 
 



1.5. Провести серію методичних заходів з удосконалення 
методів та процедур оцінювання  відповідно до вимог 
студентоценторованого навчання 

Сектор дидактики та навчальних  
інновацій, сектор розвитку персоналу 

 
1.6. Проводити заходи щодо активного використання 

тестового оцінювання  засобами, доступними в освітньому е-
середовищі коледжу 

Сектор дидактики та навчальних 
інновацій, сектор розвитку персоналу 

 
1.7. Здійснювати заходи щодо попередження 

необ’єктивного  оцінювання здобувачів освіти; заслухати 
питання на Раді з якості (травень) 

постійно, завідувачі відділень, сектор 
моніторингу якості освіти,  

сектор академічної доброчесності 
 

1.8. Розробити процедуру звернень студентів у випадку  
виникнення конфліктних ситуацій, пов’язаних з оцінюванням   

До 1.12.2020  
сектор моніторингу якості освіти,  
сектор академічної доброчесності 

 
1.9. Внести зміни до існуючого Положення  про 

оцінювання знань студентів відповідно до положень Закону 
про фахову передвищу освіту та вимог студентоцентрованого 
навчання 

до 1.02.2021  Глинська М.Л. 
 
 

2. Про особливості реалізації освітніх програм в умовах 
адаптивного карантину 

 
2.1. Посилити контроль за дотриманням 

протиепідемічних норм під час перебування учасників 
освітнього процесу в навчальному закладі   

медичні працівники 
 

2.2. Систематично проводити профілактичну роботу зі 
студентами щодо дотримання санітарних вимог під час 
перебування в громадських місцях, транспорті та 
навчальному закладі 

керівники груп 
 



2.3. З метою покращення рівня знань студентів 
удосконалювати форми і методи роботи, навчально-
методичні комплекси дисциплін, а також форми контролю 
знань 

викладачі коледжу  
 

2.4. Передбачити можливість зміни термінів практик у 
випадку переходу на виключно дистанційну форму навчання 

завідувачі відділень 
 

2.5. З метою покращення технічних умов дистанційного 
навчання забезпечити швидкісне бездротове Internet-
з’єднання ІІ – ІІІ корпусів. 

завідувачі лабораторіями 
 

2.6. Систематично поповнювати та модифікувати 
матеріали, розміщені в освітньому е-середовищі коледжу 
(MOODLE) 

викладачі коледжу 
 

2.7. Систематично проводити тренінгові навчання щодо 
сучасних методик дистанційного навчання 

методична служба коледжу 
 

2.8. Провести моніторинг рівня знань студентів в умовах 
адаптивного карантину шляхом проведення контрольних 
замірів 

адміністрація коледжу, до 15.12.2020 р.  
 
 

3. Про визнання результатів підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників Галицького коледжу імені 
В’ячеслава Чорновола 

 
3.1. Затвердити результати підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників відповідно до поданих клопотань 
від циклових комісій 

медичні працівники 
 

3.2. Внести зміни до бази даних викладачів щодо 
переліку документів про підвищення кваліфікації 

До 1.12.2020, 
викладачі, 

сектор розвитку персоналу 
 


