ПРОЕКТ
рішення педагогічної ради від 01.06.2016 р.
1. Стан реалізації ІІ етапу Програми освітньої діяльності щодо пошуку шляхів
ефективного входження до світової медіа-освіти в умовах удосконалення
інформаційного освітнього середовища педагогічного ВНЗ І-ІІ р. а. на 2013–
2018 рр. вважати задовільним.
2. З метою підвищення якості надання освітніх послуг здійснити контекстне
включення в зміст робочих програм з дисциплін професійно орієнтованого циклу
тематичних блоків щодо видів, форм, особливостей застосування сучасних
інформаційно-комунікаційних і медіа технологій у практичній діяльності
майбутніх фахівців.
(заст. дир. з НР, голови ц. к., викладачі-предметники, до 01.09.2016 р.)
3. Спланувати роботу постійно діючого семінару «Розвиток особистості в сучасному
медіапросторі» щодо підготовки педагогічних працівників для роботи з
програмним забезпеченням Moodle 3.1.
(Завідувач НМК, Степаненко А. І., до 01.09.2016 р.)
4. З метою підготовки навчально-методичних матеріалів у віртуальній платформі
Moodle створити тематичний медіа-контент для розміщення в on-line просторі.
(викладачі, до 30.10.2016 р.)
5. Розробити електронні контролюючі тести з навчальних дисциплін задля якісного
систематичного контролю знань студентів у системі Moodle 3.1.
(викладачі-предметники, протягом 2016-2017 н. р.)
6. Спланувати участь у науково-методичних заходах різних рівнів з питань
висвітлення напрацювань щодо впровадження ІК-технологій.
(Завідувач НМК, до 01.09.2016 р.)
7. З метою популяризації медіа-надбань за напрямками діяльності (навчальнометодична діяльність, навчально-виробнича практика, соціально-гуманітарна
робота) спланувати публікації у фахових виданнях.
(завідувач НМК, голови ц. к., до 01.09.2016 р.)
8. Продовжувати роботу по накопиченню е-контенту методичних рекомендацій до
проведення практик:
- позанавчальна виховна робота
(голова ц. к. загальної та дошкільної педагогіки),
- пробні уроки в школі
(голови ц. к. фізичного виховання, технологічної освіти,
природничо-математичного циклу, загальної філології),
- ознайомча, редакторська
(голова ц. к. загальної філології)
- пробні заняття в ДНЗ
(завідувач лабораторії фахової компетентності
вихователя дошкільної освіти, до 01.04.2017 р.)
9. З метою пропагування методичних надбань методистів коледжу та студентів:
- спланувати заходи щодо партнерської діяльності педагогічного коледжу та
ЗОШ №№8, 4, НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – ліцей «Гарант» м. Лисичанськ
(голова ц. к. загальної та дошкільної педагогіки,
завідувач лабораторії початкової освіти, до 14.06.2016 р.)
- створити на блозі «Педагогічна практика» сторінку «Методичні рекомендації»
та систематично наповнювати її відповідним контентом

(завідувач НВП, методисти, до 01.04.2017 р.)
10. До річного плану соціально-гуманітарної роботи на 2016-2017 н.р. розробити зміст
розділу «Упровадження методичного медіапортфоліо».
(Матліна О.В., до 08.06.2016 р.)
11. З метою реалізації завдань «Концепції національно-патріотичного виховання дітей
і молоді», «Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 20162020 роки» створити проект-трилогію «Благословенна Україна – моїх дідів свята
земля».
(Чурілова В. Є., Брюховецька О. А., до 08.06.2016 р.)
12. Розширювати існуючі та створювати нові можливості доступу користувачів до
джерел інформації.
(Старостенко Н. О., Рєдкокаша Ю. О.,
Дибтан Н. А, Бєліков М. Г., постійно)
13. Налагодити електронну доставку навчальної літератури та періодичних видань
студентам коледжу.
(Бєліков М. Г., до 01.10.2016 р.)
14. Провести моніторинг читацьких запитів з метою задоволення культурних,
інформаційних та освітніх потреб користувачів.
(Бібліотекарі, до 01.10.2016 р.)
15. З метою популяризації медіа-центру проводити щорічно презентацію для студентів
нового набору.
(Старостенко Н. О., Рєдкокаша Ю. О., вересень 2016 р.)
16. З метою інформування користувачів медіа-центру про нові надходження
книжкових видань створити окрему сторінку сайту «Віртуальний зал нових
надходжень».
(Старостенко Н. О., Бєліков М. Г., до 01.11.2016 р.)
17. Продовжити роботу щодо постійного та регулярного наповнення навчальнометодичними та науковими працями викладачів репозиторію у кіберпросторі
коледжу.
(Завідувач медіа-центру,
завідувач НМК, викладачі, постійно)
18. Спланувати роботу щодо реалізації завдань ІІІ (моніторингового) етапу Програми
освітньої діяльності.
(Завідувач НМК, заступник директора з СГР,
голови ц. к., до 01.09.2016 р.)
19. Запровадити конкурс методичних розробок з використанням медіа-ресурсів за
результатами впровадження позитивних результатів реалізації Програми освітньої
діяльності, розробивши Положення про його організацію.
(Сергєєва І. Ю., протягом 2016-2017 н. р.)
20. Наказом директора створити робочу групу з питань моніторингу реалізації завдань
ІІІ етапу Програми освітньої діяльності.
(Завідувач НМК, до 01.09.2016 р.)

