Проект рішення
З першого питання «Про виконання раніше прийнятих рішень засідань педагогічної ради
за 2015-2016н.р.»
1.

З метою вдосконалення та оптимізації навчальної блогосфери коледжу заповнити
навчальним контентом створені блоги: «Історія ФК», «Плавання з методикою викладання»
(Ляшенко В. В.); створити блоги з навчальних дисциплін з подальшим наповненням
навчальним контентом відповідно до робочих програм: «Методика зображувальної
діяльності», «Загальна психологія» (Аль-Хамадані Н. Д.); «Зимові види спорту», «Спортивні
ігри з методикою викладання», «Споривно-педагогічне вдосконалення», «Захист Вітчизни»,
«Теорія і методика викладання атлетизму», «Легка атлетика з методикою викладання»
(Ляшенко В. В.)
(Викладачі, до 10.09.2015 р.)

2.

З метою підвищення якості підготовки майбутніх фахівців до професійної діяльності в
умовах інноваційного освітнього простору скласти перелік новітньої навчальної та
методичної літератури та вжити заходів щодо її придбання.
(Завідувач бібліотекою Старостенко Н.О., до 01.10.2015 р.)
З другого питання «Результати успішності студентів за ІІ семестр 2014-2015 н.р
підсумки проведення державної кваліфікаційної атестації у 2014-2015 н.р.»

та

1. Кураторам перших курсів здійснювати щотижневий моніторинг успішності студентів з
метою попереднього виявлення невстигаючих студентів.
( Куратори, постійно)
2. Завідувачу денного навчання щотижнево аналізувати виконання навчальних планів і
програм студентами альтернативних форм навчання для попередження низьких показників
успішності студентів у навчанні.
( Зав. денного навчання, постійно)
3. З метою підвищення якості фахової підготовки майбутніх фахівців головам циклових
комісій розробити план заходів щодо підвищення показника якості навчання студентів.
(Голови ц.к., до 21.09.15 р.)
4. Спланувати роботу органів студентського самоврядування та ради з соціальногуманітарної роботи щодо покращення якості надання освітніх послуг.
(Заступник директора з СГР Матліна О.В., до 10.09.2015р.)
5. З метою формування професійної компетентності студентів спеціальності «Дошкільна
освіта»:
- оновити зміст завдань проектно-творчого блоку згідно з новими авторськими та
парціальними програми дошкільної освіти.
( Голова циклової комісії викладачів дошкільної педагогіки, викладачі окремих методик
дошкільного циклу, до 01.03.2016 н. р)
- Увести питання з охорони життя і здоров’я дітей дошкільного віку до тестових завдань з
дошкільної педагогіки.
(Голова циклової комісії викладачів дошкільної педагогіки, викладачі окремих методик
дошкільного циклу, до 01.03.2016 н. р.)
- Удосконалити тестові контролюючі програми з української мови з метою формування
комунікативно спрямованої особистості фахівця.
(Голова циклової комісії викладачів загальної філології, до 01.11.2015 н. р.)
6. Для студентів спеціальності «Технологічна освіта»:
- з метою ефективної підготовки майбутніх вчителів технологій до педагогічної діяльності
розробити збірник тестових завдань з інтегрованого курсу «Педагогіка з методикою
навчання технологій».
(Викладачі педагогіки та методики навчання технологій, до 01.03.2016р.)
-

З метою якісної підготовки студентів до захисту творчих проектів на комплексному

державному кваліфікаційному екзамені ввести в практику передзахист результатів
проектно-технологічної діяльності студентів на коледжних Днях науки.
(Викладач предметів додаткової кваліфікації, до 15.03.2016р.)
-

З метою підвищення рівня інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх
вчителів технологій внести до змісту завдань комплексного кваліфікаційного екзамену
виконання практичної роботи в комп’ютерній програмі «КОМПАС» з нарисної геометрії
та креслення.
(Викладач нарисної геометрії та креслення, до 15.03.2016р.)

-

З метою якісної підготовки студентів до державного комплексного екзамену розробити
вимоги до конструкторсько-технологічної документації творчих проектів декоративноприкладного спрямування.
(Викладач предметів додаткової кваліфікації, до 01.10.2015р.)
7. Для студентів спеціальності «Початкове навчання»:
- актуалізувати зміст практичних завдань з предмету «Педагогічні основи роботи з
дитячими та юнацькими організаціями» щодо застосування мережевих технологій
підходами до організації та проведення колективних творчих справ та методики
колективної організаторської діяльності.
(Голова циклової комісії викладачів загальної педагогіки, викладач предметів додаткової
кваліфікації, до 01.09.2015 н. р.)
- Започаткувати формою підсумкового контролю при вивченні предметів додаткової
кваліфікації «вчитель англійської мови в початкових класах» конкурс-захист проектів.
(Голова циклової комісії викладачів загальної філології,
викладачі предметів додаткової кваліфікації, протягом року)
- З метою посилення професійної адаптації майбутніх фахівців організувати роботу з
методичним об’єднанням вчителів м. Лисичанськ та спланувати спільні заходи щодо
сучасних підходів до навчання та виховання в початковій школі.
(Голови циклових комісій викладачів загальної педагогіки, математики та природознавства,
загальної педагогіки, до 01.09 .2015 н. р.)
8. Для студентів спеціальності «Фізичне виховання»:
- З метою здійснення більш ефективної підготовки майбутніх фахівців до роботи в сучасній
школі урізноманітнити викладання дисциплін спеціального циклу з використанням
комп’ютерних програм.
(Викладачі циклової комісії фізичного виховання, протягом 2015-2016 н.р.)
-

-

У рамках коледжних Днів науки організувати фестиваль-огляд кращих відео-уроків
студентів-практикантів з фізичної культури.
(Методисти педагогічної практики циклових комісій загальної педагогіки та психології і
фізичного виховання, квітень 2016 р.)

З метою забезпечення відпвідності рівня практичних навичок до вимог сучасної школи
організувати співпрацю з ІПО шляхом проведення майстер-класів, конференцій, семінарівпрактикумів.
(Голови циклових комісій загальної педагогіки та
психології і фізичного виховання, протягом 2015-2016 н.р..)
З третього питання «Затвердження рейтингу досягнень викладачів та циклових комісій
за 2015-2016 н.р.»
1. Затвердити основні показники рейтингу досягнень педагогічних працівників коледжу за 20142015 н. р.
2. Затвердити Положення про рейтингове оцінювання професійної діяльності викладачів
Відокремленого підрозділу «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного
університету імені Тараса Шевченка»
З четвертого питання «Затвердження річного плану роботи колективу на 2015-2016 н.р.»
1. Затвердити річний план роботи колективу на 2015-2016 н.р.

