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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності у 

Сєвєродонецькому фаховому коледжі культури і мистецтв імені Сергія 

Прокоф’єва  розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», «Про 

фахову передвищу освіту», «Про повну загальну середню освіту», Положення 

про організацію освітнього процесу у Сєвєродонецькому фаховому коледжі 

культури і мистецтв імені Сергія Прокоф’єва та інших нормативно-правових 

актів і є документом, який регламентує організаційні форми і складові системи 

контролю якості освітньої діяльності у Сєвєродонецькому фаховому коледжі 

культури і мистецтв імені Сергія Прокоф’єва  (далі –  Коледж). 

У Положенні визначаються зміст, мета, завдання, організаційна і 

функціональна структура забезпечення якості освітньої діяльності та якості 

фахової передвищої освіти у Коледжі. 

Система забезпечення якості освітньої діяльності – це цілісна система 

планомірної системної та об’єктивної перевірки, педагогічного аудиту, аналізу і 

моніторингу освітньої діяльності у Коледжі, яка цілеспрямовано здійснюється 

його суб’єктами контролю на єдиній плановій і     методичній основі. 

Забезпечення якості освітньої діяльності є організаційною формою, яка 

дозволяє виявляти фактори, що негативно впливають на якість підготовки 

фахівців у Коледжі, та своєчасно організовувати заходи, спрямовані на її 

підвищення. 

Основною метою діяльності  Коледжу є забезпечення якісної              підготовки та 

гармонійного розвитку особистості висококваліфікованих, конкурентоспроможних 

фахівців шляхом формування загальних і фахових компетентностей відповідно 

до сучасних та перспективних потреб суспільства, ринку праці тощо. 

Система забезпечення якості освітньої діяльності передбачає здійснення 

таких процедур і заходів: 

- визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти; 

- здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; 

- щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників  закладу освіти та регулярне оприлюднення результатів 

таких оцінювань на офіційному веб-сайті Коледжу, на інформаційних стендах та 

в будь-який інший спосіб; 

- забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних  працівників; 

- забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 

процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою 

програмою; 

- забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 

управління  освітнім процесом; 
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- забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені 

мистецької освіти та кваліфікації; 

- забезпечення ефективної системи академічної доброчесності; 

- інших процедур і заходів. 

1. ПРИНЦИПИ ТА ПРОЦЕДУРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ                                   

ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

Систему забезпечення якості освітньої діяльності розроблено згідно із 

принципами: 

- відкритості і доступності інформації на всіх етапах забезпечення якості 

освітнього процесу; 

- безперервності освіти, яка відкриває можливість для постійного 

поглиблення загальноосвітньої і фахової підготовки; 

- нероздільності навчання і виховання, що полягає в їх органічному 

поєднанні; 

- варіативності освіти, що передбачає запровадження варіативного 

компоненту змісту освіти, диференціацію та індивідуалізацію освітнього процесу. 

Система забезпечення якості освітньої діяльності (далі – система 

внутрішнього забезпечення якості) передбачає процедури: 

- здійснення на високому рівні освітньої діяльності, яка відповідає 

стандартам якості фахової передвищої освіти, забезпечує здобуття особами 

фахової передвищої освіти відповідного ступеня за обраною спеціальністю; 

- створення необхідних умов для реалізації учасниками 

освітнього                       процесу їх здібностей і талантів; 

- збереження етичних норм життя, культурних, наукових цінностей і 

досягнень суспільства; 

- провадження творчої, мистецької, культурно-виховної діяльності, 

забезпечення культурного та духовного розвитку; 

- вивчення попиту на спеціальність "Музичне мистецтво" на ринку  праці 

та сприяння працевлаштуванню випускників; 

- формування інноваційного освітньо-виховного середовища; 

- впровадження новітніх технологій для підвищення якості  освіти, 

- оприлюднення на офіційному веб-сайті, на інформаційних стендах та  в 

будь-який інший спосіб інформації про реалізацію своїх прав і виконання 

зобов’язань. 
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2. МОНІТОРИНГ ТА ПЕРІОДИЧНИЙ ПЕРЕГЛЯД ОСВІТНІХ ПРОГРАМ 

Освітньо-професійні програми  розробляються відповідно до законодавства 

України та стандартів  фахової передвищої освіти для студентів на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст/молодший бакалавр з 

урахуванням вимог Національної рамки кваліфікацій. 

Для забезпечення відповідності освітніх програм цілям, очікуванням і 

потребам  учасників освітнього процесу, роботодавців та суспільства  і з метою 

удосконалення освітніх програм Коледж має щорічно та наприкінці навчального 

року постійно проводити 

- періодичний моніторинг та перегляд програм; 

- періодичне оцінювання рівня участі роботодавців у розробці та 

внесенні змін; 

- визначення ступеня задоволеності студентів (випускників); 

- визначення рівня працевлаштування випускників; 

- дослідження рейтингу за оцінками роботодавців. 

Моніторингове дослідження системи забезпечення освітньої діяльності та 

якості передвищої освіти проводить навчальна частина відповідно до вимог 

нормативно-правових документів Міністерства освіти і науки України і цього 

Положення. 

Основними завданнями моніторингу якості освіти є 

- розробка комплексу показників, що забезпечують цілісне уявлення про      

стан освітнього процесу, про якісні й кількісні зміни в ньому; 

- систематизація інформації про стан і розвиток освітнього процесу в 

Коледжі; 

- забезпечення регулярного й наочного представлення інформації про 

процеси, що відбуваються; 

- інформаційне забезпечення аналізу й прогнозування стану й розвитку 

освітнього процесу, вироблення управлінських рішень; 

- забезпечення всіх учасників освітнього процесу зворотним зв'язком, що 

дозволяє вносити послідовні зміни в хід реалізації освітньої програми з метою 

підвищення якості її результатів. 

Показники і критерії, форми і методи проведення моніторингового 

дослідження обговорюються на Педагогічній раді Коледжу і затверджуються 

директором Коледжу. 

Кожен співробітник Коледжу в межах своєї компетенції несе персональну 

відповідальність за виконання вимог цього Положення. 
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3. ЩОРІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ 

ОСВІТИ, ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ТА РЕГУЛЯРНЕ 

ОПРИЛЮДНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ТАКИХ ОЦІНЮВАНЬ НА 

ОФІЦІЙНОМУ ВЕБ-САЙТІ 

Оцінювання результатів навчання здобувачів освіти 

Результати навчання – знання, уміння, навички, способи мислення, погляди, 

цінності, інші особисті якості, які можна ідентифікувати, спланувати, оцінити і 

виміряти та, які особа здатна продемонструвати після завершення освітньої 

програми або окремих освітніх компонентів.  

Система оцінювання результатів навчання здобувачів освіти включає  

поточний, рубіжний, семестровий, директорський контролі, перевірку 

залишкових знань студентів. 

Поточний контроль здійснюється протягом семестру під час проведення 

лекційних, практичних, індивідуальних занять. Основна мета поточного 

контролю – забезпечення зворотного зв’язку між викладачами та студентами у 

процесі навчання, управління навчальною мотивацією студентів. Поточний 

контроль проводиться у формі усного опитування або письмового контролю. 

Рубіжний контроль базується на основі результатів поточного контролю і 

відбувається на дев’ятому – десятому тижнях від початку кожного семестру.  

Семестровий підсумковий контроль проводиться у формі екзамену або 

диференційованого заліку з навчальних дисциплін, вивчення яких завершується 

в цьому семестрі та визначених навчальним планом у терміни, передбачені 

графіком навчального процесу, та в обсязі навчального матеріалу, визначеному 

робочою програмою навчальної дисципліни. Після кожної сесії визначаються та 

оприлюднюються рейтинги успішності студентів. 

Директорський контроль якості підготовки студентів з дисципліни є 

контролем рівня знань, умінь та навичок і може проводитись за темами 

дисципліни, що була вивчена в попередньому семестрі, або за навчальною 

програмою всієї дисципліни як для перевірки готовності студентів до 

підсумкового контролю, так і для перевірки залишкових знань студентів. 

Пакети завдань для проведення директорського контролю розробляють 

викладачі циклової комісії, які викладають відповідні дисципліни, 

обговорюються та схвалюються на засіданні циклової комісії, затверджуються 

заступником директора з навчальної роботи. 

Директорський контроль проводиться у письмовій формі та/або у формі 

тестування. Контроль проводять члени адміністрації Коледжу. 

За підсумками проведення директорського контролю знань студентів 

навчальна частина проводить детальний аналіз, результати якого розглядаються 

на засіданнях циклових комісії, методичної, педагогічної рад Коледжу та 

доводяться до відома директора. 
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Зазначені методи контролю мають за мету діагностику результатів 

навчання, систематичності і успішності навчальної роботи студента, яка 

формується на засадах набуття компетенцій  за певний період навчання. 

Досягнення результатів навчання та оцінювання ступеню формування 

предметних компетентностей проводиться шляхом визначення рівня 

сформованості компетентностей. 

Загальний порядок оцінювання знань здобувачів передвищої освіти, форми 

та види завдань, критерії оцінювання знань для кожної навчальної дисципліни 

доводиться до відома студентів на початку навчального семестру. 

Моніторинг рівня знань здобувачів передвищої освіти з наступним аналізом 

якості навчання проводиться щосеместрово.  

Результати моніторингу постійно розглядаються на засіданнях циклових 

комісій та Педагогічної ради коледжу. 

Контроль якості результатів навчання є основою внутрішньої системи 

контролю, яка дає змогу виявити відхилення між очікуваними показниками та 

отриманими результатами через зворотний зв’язок, а також визначає 

відповідність рівня набутих знань і вмінь студентами, сформованих 

компетентностей вимогам нормативних документів. 

Контроль якості викладання в Коледжі здійснюється у формі відкритих 

занять, взаємовідвідувань, контрольних відвідувань, анкетування тощо; на 

рівнях адміністрації, циклових комісій, викладачів. 

Контроль на рівні адміністрації передбачає перевірку 

- методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу; 

- готовності циклових комісій до навчального року; 

- дотримання графіка освітнього процесу, розкладу занять і контрольних 

заходів; 

- проведення атестації випускників; 

- дотримання вимог щодо ведення та збереження документації у 

структурних підрозділах Коледжу; 

- якості роботи педагогічних працівників; 

- наявності затверджених у встановленому порядку навчальних і робочих 

навчальних програм з дисциплін; 

Контроль якості результатів навчання на рівні циклової комісії включає  

- контроль якості вивчення дисциплін (через проведення поточного та 

підсумкового контролю); 

- контроль набуття практичних навичок і вмінь. 

Контроль на рівні циклових комісій через  

- виконання навчальних планів та робочих навчальних   програм; 
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- відповідність змісту навчальних занять робочим   навчальним програмам 

навчальних дисциплін; 

- наявність і якість навчальних та робочих навчальних програм і  

навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін; 

- виконання розкладу навчальних занять; 

- проведення контрольних заходів перевірки знань студентів   і вибору 

форм поточного контролю; 

- якість викладання навчальних дисциплін; 

- виконання директорських  робіт; 

- навчально-методичну діяльністю                                      викладачів. 

На рівні викладача здійснюється поточний, рубіжний, підсумковий і 

семестровий контроль результатів навчання студентів. 

Оцінювання педагогічних працівників 

Оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників проводиться 

наприкінці кожного навчального року. 

На підставі показників результативності роботи викладачів  формується 

їхній рейтинг. Інформацію про результативність роботи педагогічних 

працівників і їхні рейтинги розглядають на останньому засіданні циклової 

комісії в  поточному навчальному році. 

Інформація щодо результатів оцінювання роботи педагогічних  працівників 

використовується під час розподілу навчального навантаження на новий 

навчальний рік, прийняття рішення щодо продовження (визначення терміну) 

трудових відносин, для матеріального і морального стимулювання. 

Результати оцінювання педагогічних працівників оприлюднюються на 

офіційному веб-сайті Коледжу наприкінці навчального року. 

4. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ  ПРАЦІВНИКІВ 

Система внутрішнього забезпечення якості освіти закладів фахової 

передвищої освіти, сформована у порядку, визначеному законодавством, 

включає в себе підвищення кваліфікації працівників. Формування якісного 

складу педагогічних працівників має відповідати Постанові Кабінету Міністрів 

України від 21 серпня 2019 р. № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників» та інших положень щодо процедури. 

Метою підвищення кваліфікації педагогічних працівників є їх професійний 

розвиток відповідно до державної політики у галузі освіти та забезпечення якості 

освіти (ч.6, ст. 59 Закону України “Про освіту”). 

Основні завдання забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників: 
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- удосконалення раніше набутих чи набуття нових компетентностей у 

межах професійної діяльності або галузі знань з урахуванням вимог 

професійного стандарту; 

- набуття досвіду виконання додаткових завдань та обов’язків у межах 

спеціальності, професії, займаної посади; 

- формування та розвиток цифрової, управлінської, комунікаційної, 

медійної, інклюзивної, мовленнєвої компетентностей тощо. 

Коледж забезпечує педагогічним працівникам закладу фахової передвищої 

освіти підвищення своєї кваліфікації не рідше одного разу на п’ять років. 

Педагогічна рада Коледжу та навчальна частина повинні самостійно 

визначати організаційні питання планування та проведення підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників, які працюють у закладі фахової 

передвищої освіти за основним місцем роботи. 

Основними напрямами підвищення кваліфікації є 

- розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, 

фахових методик, технологій тощо); 

- формування у здобувачів освіти спільних для ключових 

компетентностей       вмінь; 

- використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в 

освітньому процесі; 

- мовленнєва компетентність; 

- формування професійних компетентностей галузевого спрямування, 

опанування новітніми технологіями, ознайомлення із сучасними вимогами до 

рівня кваліфікації працівників за відповідним фахом; 

- розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти 

та їх заступників, керівників структурних підрозділів) тощо. 

Для забезпечення формування якісного складу педагогічних працівників 

Коледж 

- встановлює зрозумілі, прозорі та чесні процедури щодо зарахування на 

роботу та умов зайнятості; 

- заохочує дослідницьку діяльність; 

- заохочує інновації у методах викладання та використання нових 

технологій; 

- забезпечує підвищення кваліфікації педагогічних працівників, 

удосконалює систему формування педагогічної компетентності молодих 

викладачів; 

- щорічно оцінює діяльність педагогічних працівників: педагогічну 

діяльність, творчу, методичну, організаційну та профорієнтаційну роботу, якість 
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проведення занять, контрольних заходів, звіти циклових комісій, виконання 

індивідуальних планів та інше, соціологічне опитування студентів і випускників; 

- розробляє програми (на тривалу перспективу, за напрямами і 

спеціальностями, підготовку з яких може забезпечити коледж) підвищення 

кваліфікації для викладачів та концертмейстерів закладів початкової мистецької 

освіти з метою налагодження співпраці з потенційними та наявними 

роботодавцями 

Моніторинг та аналіз забезпечення якісного складу педагогічних 

працівників проводиться щорічно. 

5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЯВНОСТІ НЕОБХІДНИХ РЕСУРСІВ             ДЛЯ 

ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

Забезпечення необхідними ресурсами освітнього процесу та підтримки 

здобувачів фахової передвищої освіти в Коледжі  відповідає ліцензійним та 

акредитаційним вимогам та  передбачає 

- забезпечення навчального середовища приміщеннями, що необхідні для 

проведення лекційних, практичних, факультативних та індивідуальних занять, 

консультацій, педагогічної та виробничої практики. Приведення умов навчання 

у відповідність до існуючих вимог охорони праці та пожежної безпеки (Закон 

України «Про охорону праці»); 

- забезпечення навчального процесу та інших видів діяльності Коледжу 

сучасними методами в галузі інформаційних технологій; 

- забезпечення бібліотекою коледжу доступності до сучасних джерел 

інформації та можливостями для самостійної роботи здобувачів фахової 

передвищої освіти; 

- забезпечення освітнього процесу навчальною, методичною та науковою 

літературою на паперових та електронних носіях; 

- удосконалення формування та використання фінансових ресурсів, що 

дасть їм змогу забезпечувати освітні програми. 

6. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

Для ефективного управління освітньою діяльністю Коледж має 

забезпечувати збір, аналіз і використання інформації із застосуванням 

інформаційної системи. Впровадження та застосування інформаційних систем 

покращують якість освітнього процесу та якість фахової передвищої освіти, а 

саме: 

- підвищення інформаційної грамотності; 

- поглиблення знань з практичного застосування інформаційно- 

комп’ютерних технологій у професійній діяльності; 
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- накопичення обсягу можливих комунікативних зв’язків з різних 

аспектів          професійної діяльності за допомогою комп’ютерних технологій; 

- систематизація інформації з метою підвищення ефективності освітньої 

діяльності на основі системного підходу; 

- забезпечення зворотного зв’язку між здобувачами фахової передвищої 

освіти та зацікавленими в освітньому процесі особами;  

- отримання зацікавленими особами різного рівня інформації з метою 

реалізації функції керування; 

- постійне поповнення та оновлення контенту (інформаційне 

наповнення  сайту), опрацювання і збереження інформації; 

- використання сучасних засобів телекомунікації (електрона пошта, 

онлайн конференції тощо). 

Забезпечення якості освітньої діяльності в Коледжі досягається шляхом 

ефективного використання офіційного сайту коледжу. 

7. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ                                    

ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ КОЛЕДЖУ 

Забезпечення публічності інформації про діяльність Коледжу здійснюється 

за допомогою  інформаційних систем та  відповідно до вимог Закону України 

«Про фахову передвищу освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 

25.03.21 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 

грудня 2015 р. № 1187. 

На офіційному сайті Коледжу розміщується інформація, яка підлягає 

обов’язковому оприлюдненню, а саме: 

Статут закладу. 

Ліцензія на впровадження освітньої діяльності. 

Сертифікати про акредитацію освітніх програм. 

Структура та органи управління закладу освіти. 

Інформація про кадровий склад. 

Освітньо-професійні програми. 

Ліцензований обсяг. 

Мова освітнього процесу. 

Інформація про вакантні посади. 

Матеріально-технічне забезпечення. 

Наявність гуртожитку та вільних місць у ньому. 

Результати моніторингу якості освіти. 
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Річний звіт про діяльність закладу. 

Річний звіт про діяльність керівника закладу. 

Правила прийому до закладу освіти. 

Умови доступності закладу для навчання осіб з особливими освітніми 

потребами. 

Правила поведінки здобувача освіти. 

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу в закладі 

освіти. 

Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про 

випадки булінгу в закладі освіти. 

Порядок реагування на доведені випадки булінгу в закладі освіти та 

відповідальність осіб, причетних до булінгу. 

Бюджет закладу освіти. 

Кошторис на поточний рік. 

Фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів. 

Штатний розпис на поточний рік. 

8. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ АКАДЕМІЧНІЙ 

ДОБРОЧЕСНОСТІ 

Педагогічні працівники у своїй діяльності зобов’язані дотримуватися 

академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами фахової 

передвищої освіти. Особи, які навчаються у Коледжі, зі свого боку, зобов’язані 

виконувати вимоги освітньої програми, дотримуючись академічної доброчесності, 

та досягати відповідного рівня результатів навчання (п. 2,  ст. 17, Закон України 

«Про фахову передвищу освіту»). 

Забезпечення якості освітньої діяльності у Коледжі та ефективної системи 

академічної доброчесності базується на вихованні та формуванні основних 

принципів: 

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, 

відомостей; 

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

- надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, 

джерела використаної інформації та власну педагогічну (творчу) діяльність; 

- контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти; 

- об’єктивне оцінювання результатів навчання. 

Забезпечення виховання компетентностей з академічної доброчесності у 

здобувачів фахової передвищої освіти: 
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- самостійно виконувати навчальні завдання; 

- діяти у професійних і навчальних ситуаціях із позицій академічної 

доброчесності та професійної етики; 

- коректно посилатися на джерела інформації у разі запозичення ідей, 

тверджень, відомостей; 

- усвідомлювати значущість норм і правил академічної доброчесності, 

оцінювати приклади людської поведінки відповідно до цих принципів; 

- давати моральну оцінку власним вчинкам, співвідносити їх із моральними 

та професійними нормами тощо. 

Запроваджувати відповідні новітні технології, щодо запобігання та 

виявлення академічного плагіату. 

Створити і постійно вдосконалювати систему та механізми реалізації 

академічної доброчесності, зокрема – через запобігання випадків академічного 

плагіату і порушення норм авторського права. 

Проведення цілеспрямованої, комплексної роботи всіх ланок Коледжу, 

впровадження та удосконалення різноманітних засобів освітньої діяльності, 

оновлення змісту навчальних курсів, удосконалення методів навчання, 

впровадження нових форм дослідної роботи зі студентами з метою запобігання 

плагіату, формування відповідальності студентів, уміння самостійно працювати. 

Педагогічним працівникам з метою сприяння академічній доброчесності 

інформувати користувачів щодо поняття академічної доброчесності, її 

компонентів, ознак плагіату, організації системи запобігання та боротьби з 

плагіатом. Популяризувати  етичні норми цитування використаних джерел; 

проводити інформаційні заняття, дискусії, круглі столи з питань академічної 

доброчесності, запобігання плагіату із залученням усіх учасників освітньої  

діяльності. 

Моніторинг та аналіз забезпечення ефективної системи академічної 

доброчесності проводити щорічно. 

9. ПОЛІТИКА ЩОДО ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ 

Підвищення якості контингенту здобувачів фахової передвищої освіти 

Коледжу полягає у профорієнтаційній діяльності та передбачає: 

1) на рівні закладу освіти 

 підготовку інформаційних матеріалів (буклети, стенди, мультимедіа, 

фільми) про коледж; 

 налагодження основ співпраці з закладами початкової мистецької 

освіти, відділами культури міст і районів області; 
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 організаційне і матеріальне забезпечення проведення школи 

педагогічної майстерності, фахових оглядів-конкурсів учнів закладів початкової 

мистецької освіти, що відбуваються в коледжі; 

 спільну концертну (та інші форми) діяльність коледжу та закладів 

початкової мистецької освіти; 

2) на рівні циклової комісії 

 підготовку інформаційних матеріалів про циклову комісію; 

 співпрацю  з відповідними відділами закладів початкової мистецької освіти; 

 співпрацю з роботодавцями відповідних установ; 

 проведення зустрічей викладачів і студентів із учнями шкіл на базі коледжу; 

 проведення днів відкритих дверей; 

 організацію постійно діючого взаємозв'язку з потенційними 

абітурієнтами через електронну пошту, інші медійні зв’язки.  


