Засідання педагогічної ради
від 23.12.2015
Порядок денний:
1. Ефективність роботи циклової комісії дошкільної педагогіки щодо
якісної підготовки майбутніх фахівців до професійної діяльності в умовах
інноваційного освітнього простору (Доповідач Ігнатуша А. Л.)
УХВАЛИЛИ
1. Освітню діяльність викладачів циклової комісії дошкільної педагогіки в
умовах інноваційного освітнього простору вважати задовільною.
2. З метою підвищення якості підготовки майбутніх фахівців до професійної
діяльності в умовах інноваційного освітнього простору:
2.1. Скласти перелік новітньої навчальної та методичної літератури та вжити
заходів щодо її придбання.
(Завідувач бібліотекою, до 29.05.2016 р.)
2.2. На сайті медіа-центра коледжу доповнити електронне порт фоліо ц/к
дошкільної педагогіки сучасними підручниками.
(Завідувач бібліотекою, до 29.12.2015 р.)
2.3. Оформити блоки завдань для самостійної роботи студентів з тем змістового
модуля навчальних предметів «Психологія», «Методика природознавства»,
«Педагогіка», які викликали складності під час виконання зрізів знань.
(Голова ц/к , до 18.01.2016 р.)
2.4. Завершити роботу щодо створення комплексів навчально-методичного
забезпечення викладання дисциплін «Методика зображувальної діяльності»
(Аль-Хамадані Н.Д.), «Методика фізичного виховання» (Сидоренко Н.М.),
«Основи медичних знань»(Грушевська І.В.) на спеціальності.
(Голова ц/к , до 18.01.2016 р.)
2.5. Керівникам курсових проектів урізноманітнити форми їх захисту з
залученням провідних фахівців закладів освіти та представників відділу
освіти міста.
(Голова ц/к , до 10.03 .2015 р.)
2.6. Привести структуру блогів з предметів дошкільного циклу у відповідність
до уніфікованих вимог до блогосфери коледжу.
(Викладачі ц/к, до 18.01.16)
2.7. Адреси блогів викладача Матліної О.В. надати до сторінки «Блоги
викладачів» сайту ц/к дошкільної педагогіки.
(Голова ц/к, до 25.12.15)
2.8. Викладачам Грушевській І.В. та Матліній О.В. наповнити навчальним
контентом блоги
«Основи медичних знань» та «Методика
природознавства».
(Грушевська І.В., Матліна о.В., до 18.01.16)

2.9. З метою врахування парціальних навчальних програм в ДНЗ внести
корективи до розділу «Зміст діяльності» в робочі програми з практик
«Пробні заняття в ДНЗ», «Спостереження в групах раннього віку»,
«Практика зі спеціалізації» .
(Голова ц/к, до 18.01.16)
2.10. Методистам педагогічної практики створити сторінки педагогічної практики
на блогах та заповнити їх відповідним контентом.
(Методисти практик, до 26.01.16 р.)
2.11. Оновити форму та зміст графіків проведення показових та залікових
занять студентами спеціальності.
(Завідувач НВП, до 18.01.16)
3. Підготувати наукові кадри для здійснення освітніх послуг у підготовці
фахівців в умовах інноваційного простору:
 завершення навчання в аспірантурі викладачем Аль-Хамадані Н.Д.
(Аль-Хамадані Н.Д., 2017 р.)
4. Розробити заходи інтеграції циклової комісії із медіа-центром коледжу
згідно з Комплексною програмою розвитку медіа-центру на 2015-2020 рр.
(Голова ц/к, до 18.01.16)
5. Запровадити анкетування студентів з метою виявлення проблемних
напрямків роботи циклової комісії.
(Практичний психолог, двічі на рік)
6. Забезпечити участь викладачів циклової комісії у конкурсах Microsoft.
(Голова ц/к, до 01.04.16)
7. Забезпечити участь студентів у олімпіадах, конкурсах на ІІ семестр 20152016 н. р.
(Голова ц/к, згідно плану)
8. З метою якісного відбору абітурієнтів на спеціальності «Дошкільна освіта»
очної та заочної форм навчання:
- проводити PR-акції, спрямовані на розповсюдження інформації про
діяльність циклових комісій у соціальних мережах, спеціалізованих сайтах,
виставкових стендах.
(Голова ц/к, протягом року)
- розробити заходи допрофесійної роботи з потенційними абітурієнтами
(Голова ц/к, до 10.01.2016 р.)

