Засідання педагогічної ради
від 15.01.2016
Порядок денний:
1. Про виконання раніше прийнятих рішень педрад.
(Доповідач Сергієнко Л. В.)
2. Аналіз результатів успішності студентів коледжу за І семестр 2015-2016

н.р. та основні напрямки роботи у ІІ семестрі.
(Доповідач Літовка О. П.)
3. Про підсумки фінансово-економічної діяльності коледжу.
(Доповідач Вірченко С. П.)

УХВАЛИЛИ
З І питання
1.
У зв’язку з запровадженням правового факультативу при новоствореному
Центрі молодіжних ініціатив спланувати проведення правових тренінгів та ігор.
(Пивоварова Г. С., до 20.01.2016 р.)
З 2 питання
1. Заслухати та проаналізувати результати успішності студентів за І семестр 20152016 н.р. на січневому засіданні циклових комісій та в академічних групах.
(Голови ц.к., куратори груп, січень 2016 р.)
2. Кураторам груп підготувати офіційні листи батькам про результати успішності
студентів.
(Куратори груп, до 14.01.2016 р.)
3. Студентам Кобдиковій Н., Паніній Л., Руднік О., Чепель В. (1-БШ), Мурадовій
Е., Ревтовій А. (2-БШ), Міненко Ю., Коваленко Н., Шевкопляс В. (1-АД),
Артюшенко Т. (2-АД), Сушкову О. (4-АТ) перескласти незадовільні оцінки з
навчальних дисциплін «Зарубіжна література», «Народознавство», «Історія
України», «Всесвітня історія», «Біологія», «Географія», «Фізична культура»,
«Технічна естетика»
15. 01.2016 р.; викладачам Севастяновій О.А., Чуріловій
В.Є., Сліпецькому В.П., Осіпову І.В., забезпечити організаційні умови для
перескладання незадовільних оцінок невстигаючими студентами.
(Севастянова О. А., Чурілова В. Є.,
Сліпецький В.П., Осіпов І.В., 15.01.2016 р.)
4. З метою попередження неуспішності студентів включити до планів роботи
методичного кабінету на ІІ семестр 2015-2016 н.р. організацію та проведення
циклу науково-практичних семінарів для викладачів «Ефективні підходи до
роботи з невстигаючими студентами».
(Завідувач методичного кабінету, до 21.01.2016р.)
5. Внести до порядку денного щомісячних засідань циклових комісій питання про
заслуховування невстигаючих та потенційних невстигаючих студентів; включити
до планів діяльності ц.к. на ІІ семестр 2015-2016 н.р. заходи пропедевтичного
характеру.
(Голови ц.к., щомісячно)
6. Додати на предметні блоги різнорівневі завдання для самостійної роботи
студентів.
(Викладачі-предметники, до 22.01.2016 р.)

7. Для підвищення результативності навчальної роботи студентів викладачампредметникам скласти графіки індивідуальної роботи з невстигаючими
студентами і довести їх до відома кураторів.
(Завідувачі кабінетів, до 21.01.2016 р.)
8. Надати до методичного кабінету навчальні програми з фахових дисциплін
дошкільного циклу: «Дитяча психологія», «Педагогічна психологія», «Основи
педагогічної майстерності», «Методика розвитку мовлення і навчання елементів
грамоти», «Методика формування елементарних математичних уявлень»,
«Малювання і ліплення»; продублювати та надати на зберігання до методичного
центру навчальні програми з фахових дисциплін спеціальності «Видавнича
справа та редагування»
(Аль-Хамадані Н.Д., Хомич О.М., Грушевська І.В.,
Кравченко О.Л., Китаєва О.С., до 01.02. 2016 р.)
9. На реалізацію рішення Колегії МОН України «Про екологізацію вищої освіти
України з метою підготовки розробити для сталого розвитку» (протокол № 10/5 –
4 від 27.11.2015р.) розробити Стратегію формування екологічної компетентності
майбутніх фахівців.
(Матліна О.В., Сергієнко Л.В., до 01.03.2016 р.)
10. З метою імплементації Закону «Про вищу освіту» (2014р.) вивчити питання щодо
отримання ліцензії на підготовку фахівців освітньо-професійного ступеня
«молодший бакалавр».
(Заст.директора З НР, після доведення умов ліцензування
Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти)
11. З метою формування інформаційної компетентності майбутніх фахівців
впровадити в зміст викладання методик модуль «Новітні ІКТ при викладанні
дисципліни».
(Викладачі-предметники, до вересня 2016 р.)
12. Задля удосконалення підготовки студентів до роботи в сучасних навчальних
закладах:
- створити блог з практики «Пробні уроки» («Основи швейної справи»);
(Сергієнко Н.В., до 01.02.2016 р.)
- запровадити до курсу «Методика навчання іноземної мови у початковій
школі» тренінгові практичні роботи по застосуванню аудіо-та відеоматеріалів
на уроках в початковій школі;
(Гуцкало О.О., січень 2016 р.)
- створити електронну базу навчальної програми «Технологія» загальної
середньої школи;
(Завідувач медіацентру, до березня 2016 р.)
- укласти ІКТ-портфоліо виховних заходів для дітей дошкільного віку та учнів
початкових класів з національно-патріотичного виховання відповідно до
«Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді (наказ МОН
України від 16.06. 2015р.)
(Голова ц.к. дошкільної та загальної
педагогіки і психології, до травня 2016 р.)
13. Відповідно до Положення «Про діяльність центру молодіжних ініціатив» (2016р.)
здійснити контекстне включення в процес фахової підготовки студентів коледжу
заходів з програми «Інтенсив», спрямованих на громадське та лідерське
становлення особистості.
(Куратори груп, викладачі-предметники,
до 01.02.2016р.)
14. З метою реалізації завдань Стратегії національно-патріотичного виховання (20162020рр.) та «Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді

(наказ МОН України від 16.06. 2015р.) здійснити моніторинг ефективності
роботи за основними напрямами Наскрізної програми щодо реалізації завдань
національно-патріотичного виховання молоді на період до 2020 року.
(Матліна О. В., Тарарива Л. Ю., Літовка О. П.,
Сергієнко Л. В., викладачі-предметники, березень 2016р.)
З 3 питання
1. Затвердити доходи за 2015 р. у сумі 575 910 грн.26 коп., видатки у сумі
682 174 грн. 94 коп. по спеціальному фонду.

