Засідання педагогічної ради
від 30.09.2015
Порядок денний:
1. Про реалізацію завдань національно-патріотичного виховання
відповідно до рішення Колегії МОН України від 26.03.15 протокол
№ 3/182 “Про Концепцію національно-патріотичного виховання
дітей і молоді та методичні рекомендації щодо навчання
патріотичному вихованню у загальноосвітніх закладах.
(Доповідач Матліна О. В.)
УХВАЛИЛИ
1. Відповідно до наказу № 332С від 14.092015 Департаменту освіту і науки
Луганської облдержадміністрації розробити програму заходів щодо
реалізації Концепції національно – патріотичного виховання дітей і молоді
Луганської області.
(Відп. Матліна О.В., до 15.10.2015)
2. Підпорядкувати зміст, завдання, форми загальноколеджної концепції
“Молода людина – патріот України” згідно методичних рекомендацій щодо
національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних
закладах (Додаток До Наказу МОН України від 16.06.2015 р. № 641).
(Відп. Чурілова В.Є., до 15.10.2015 )
3. Для підвищення рівня національної самосвідомості студентської молоді
як головного фактору патріотизму та виконання завдань Програми освітньої
діяльності щодо пошуку шляхів ефективного входження до світової медіаосвіти в умовах удосконалення інформаційного освітнього середовища
викладачам предметникам створити проекти з навчальних дисциплін:
- фізика - "Нашого цвіту - по всьому світу" (невтомна подвижницька
діяльність українців за кордоном);
- історія – “Студентські національно-визвольні рухи”;
- фізична культура - (основні цінності олімпізму, визначні спортивні
досягнення олімпійців, Олімпійська Україна, Параолімпійський рух на
сучасному етапі, олімпійська філософія та здоровий спосіб життя
тощо);
- захист Вітчизни “Випускники коледжу – учасники АТО”;
- математика - “Премії НАН України імені видатних українських
учених”,
“Пам’ятники
українським
математикам”,
“Збірник
українських історичних задач”;
- дошкільна педагогіка до 150-річчя Софії Русової, педагога, фундатора
українського краєзнавства;
- педагогіка “Виховання патріотизму автентичними засобами козацької
педагогіки”;
- іноземна мова – “Made in Ukraine”.
(Відп. Голови ц/к, до 01.02.2016 )
4.
Впровадити у практику волонтерського загону “Милосердя”:

4.1. акції, спрямовані на надання допомоги внутрішньо переміщеним
особам з числа студентів коледжу та учнів ЗОШ№ 4 “Дарунки святого
Миколая”, “Великодневий кошик”.
(Відп. Гуцкало О.О., І, ІІ семестр)
4.2. зустрічі з волонтерами, учасниками АТО;
(Відп. Гуцкало О.О.)
5. Створити методичне портфоліо виховних заходів для учнів початкових
класів та дітей дошкільного віку з національно – патріотичного виховання,
передбачивши теми:

мій родовід;

моя сім’я в історії рідного міста/села;

моє місто/село в історії моєї країни;

національні традиції;

народні промисли;

національні герої;

моя Батьківщина – Україна (державні символи, державні свята),

Україна на карті світу
(Ігнатуша А.Л., до 01.03.2016р.)
6. Забезпечити науково-методичний супровід реалізації завдань Концепції
національно – патріотичного виховання через внесення до варіативної
складової виконання студентами науково – творчих завдань, пошуково –
дослідних проектів з національно – патріотичної тематики у межах
навчальних предметів та індивідуальних науково – дослідних робіт.
(Відп. Сергієнко Л.В., до05.10.2015р.)
7. Розробити та апробувати тренінгові програми:
7.1. З підвищення рівня політико-правові свідомості “Я і моє право”;
7.2. З формування навичок самоорганізації “Самі будуємо своє життя у рідній
країні”.
7.3. У формі особистісно-рольових ігор: “Комітет з розвитку громадянського
суспільства”, “Політична карусель”, “Громадяни і політики” тощо
(Відп. Пивоварова Г.С., грудень 2015р.)
8. Забезпечити наповнення інформаційного контенту сторінок сайту
позитивною інформацією щодо привабливості образу України, державних
символів, поваги до них, підтримки бажання жити й працювати в Україні,
цінності національної спадщини.
(Відп. Матліна О.В., Брюховецька О.А.)
9. Керівникам Молодіжного медацентру. Ua внести відповідні зміни до
змісту роботи гуртків, секцій, осередків орієнтуючись на завдання
Концепції національно – патріотичного виховання
(Відп. Цимбал О.В., Мурсамітова І.А., Гарбузюк Т.В., Борисенко Л.Л.,
Шевирьова І.Г., Гуцкало О.О., Ляшенко К.І., до 10.10.2015)
10.Внести корективи до робочих програм відповідно методичним
рекомендаціям на предмет реалізації вихованого потенціалу під час

навчальних занять (Додаток До Наказу МОН України від 16.06.2015 р.
№ 641).
(Відп. Голови циклових комісій, до 10.10.2015р.)
11. Розробити методичні рекомендації для викладачів ВНЗ І-ІІ рівня
акредитації
з реалізації національно –патріотичного виховання
студентської молоді та оформити їх окремою збірником.
(Відп. Матліна О.В., Сергієнко Л.В., Чурілова В.Є., до 01.05.2016)

