Проект рішення педагогічної ради
з І питання «Адаптація студентів нового набору в рамках реалізації програми «Крокує першокурсник»
1. Відповідно до соціально-економічних змін в Україні та проведенням АТО розробити нову поетапну
Процедуру адаптації студентів перших курсів до умов освітнього середовища навчального закладу,
відповідну блокам моделі «Я - лідер» із залученням до організації заходів психолого-педагогічного
супроводу адміністрації, кураторів, викладачів, батьків, представників соціальних інституцій.
Хомич О.М., Чурілова В.Є., актив студентського парламенту, до 01.1.2016р.
2. З метою розвитку навчальної мотивації студентів «групи ризику» спланувати систему тренінгових
занять, індивідуальних консультацій.
Хомич О.М., до 27.10.16р.
3. Забезпечити систематичну явку студентів індивідуальної форми навчання на години спілкування з
психологом.
Куратори академічних груп, жовтень 2016р.
4. З метою залучення батьків до формування корпоративної культури студентів оновити внутрішній
стандарт «Обов’язки куратора академічної групи»: додати діяльність щодо організації з боку куратора
заходів сімейно-родинного становлення особистості, а саме: залучення батьків до участі в
загальноколеджних та групових заходах, своєчасне інформування про творчі, наукові, спортивні
конкурси, проекти, форуми.
Заступник директора з СГР, до 25.10.16р.
5. Задля підвищення рівня успішності студентів нового набору:
5.1. Працівникам медіа-центру коледжу спільно з кураторами провести консультаційні наради з
питань ознайомлення студентів з банком електронних підручників та додаткових інформаційних
джерел.
Старостенко Н.О., куратори груп, до 27.10.16р.
5.2.Провести загальні батьківські збори в академічних групах студентів перших курсів за результатами
рубіжної атестації.
Куратори груп нового набору, жовтень 2016 р
5.3.Розробити різнорівневі індивідуальні завдання, урізноманітнити форми контролю в процесі
викладання навчальних дисциплін
Викладачі-предметники, жовтень 2016р.
5.4.Внести в плани соціально-гуманітарної роботи кураторів груп заходи щодо професійної
спрямованості (зустрічі з фахівцями на робочому місці, тематичні ІПГ).
Куратори груп нового набору, жовтень 2016р.
5.5.Викладачам-предметникам спільно з кураторами академічних груп та психологічною службою
коледжу спланувати індивідуальну позааудиторну роботу зі студентами.
Викладачі-предметники, куратори, Хомич О.М., постійно
6. Задля ознайомлення студентів нового набору з теоретичними основами організації науководослідницької діяльності провести настановчий семінар-практикум «Молодий науковець»
Завідувач НМК, Жалдакова Ю.В., до 01.12.2016рр.
7. З метою формування лідерських якостей та активної громадянської позиції майбутніх фахівців
координатору студентського парламенту розробити Процедуру реалізації моделі «Я – лідер» на рівнях
«адміністрація-куратор-викладач-батьки-студент-соціальні інституції» протягом 2017-2021рр.;
оновити зміст плану та формат діяльності студентського парламенту коледжу новітніми формами
організації міжособистісної взаємодії учасників освітнього процесу (модеративні семінари, коуч-сесії,
фриланси, бенчмаркінг); керівникам структурних напрямів «Молодіжного медіа центру.UA» узгодити
зміст планів роботи з напрямами реалізації моделі «Я - лідер» шляхом залучення студентської молоді
до участі в конкурсних програмах, конференціях, змаганнях, форумах різних рівнів.
Ляшенко К.І., керівники «Молодіжного медіа центру.UA», до 27.10.16р.
8. Систематично здійснювати контроль за житловими умовами та дозвіллєвою зайнятістю студентів.
Куратори академічних груп, щотижнево
9. Привести у відповідність до вимог стан навчальної документації (залікові книжки, навчальні
картки) студентів груп 1-БШ, 1-АФ.
(Сліпецький В. П., Шевирьова Г. Г., до 21.10.2016 р.)
10. Залучити до діяльності «Молодіжного медіа центру.UA» студентів груп 1-БШ, 1-ВС.
(Сергєєва І. Ю., Шевирьова Г. Г., до 01 11.2016 р.)
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Проект рішення педагогічної ради
З ІІ питання «Стан та перспективи просування ЛПК у кіберпросторі»
Стан просування ВП «Лисичанський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка» у
кіберпросторі вважати задовільним.
Задля активного залучення студентів до діяльності Молодіжного медіацентру розмістити у
відповідному розділі плани роботи за напрямками.
(Літовка О.П., Тур А.М., до 01.11.2016 р.).
З метою висвітлення актуальної інформації про навчальний заклад активізувати наповнення
матеріалами студентського сайту та спортивної сторінки коледжу.
(Гречишкіна Т.О., Ляшенко В.В., Тур А.М., постійно)
З метою відкритості, прозорості ухвалених рішень й вільного доступу до публічної
інформації оприлюднювати рішення ради соціально-гуманітарної роботи.
(Чурілова В.Є., Тур А.М., після чергового засідання ради СГР)
Продовжити роботу щодо постійного та регулярного наповнення навчально-методичними,
науковими тощо надбаннями викладачів репозиторію коледжу в освітньому кіберпросторі:
5.1. За результатами моніторингу наповнення репозиторію відповідно до наявних
напрацювань викладачам надати матеріали до методичного кабінету.
(Хомич О. М., Аль-Хамадані Н. Д.,
Сидоренко Н. М., Гуцкало О. О., до 24.10.2016 р.);
5.2. Надати до навчально-методичного кабінету електронні макети збірників матеріалів за
результатами проведених заходів цикловими комісіями.
(голови ц. к., до 24.10.2016 р.)
З метою ефективної якісної підготовки майбутніх фахівців до професійної діяльності в
умовах інноваційного освітнього простору оновити, наповнити навчально-методичним
контентом блоги, оформивши їх відповідно до уніфікованих вимог: «Загальне редагування»,
«Українська література» (Гречишкіна Т. О.), «Педагогічна психологія» (Хомич О. М.),
«Музичне виховання з методикою» (Соломко С. В.), «Захист Вітчизни», «Плавання з
методикою викладання» (Сліпецький В.П.), «Історія фізичної культури» (Ляшенко В.В.).
(Викладачі-предметники, до 24.10.2016 р.)
Доповнити блок «Електронні ресурси» на сайті медіа-центру методичними матеріалами на
допомогу студентам.
(Завідувач медіа-центру, викладачі окремих методик, протягом семестру)
Систематизувати й актуалізувати матеріали фотогалерей за напрямами
головна сторінка сайту (Сергєєва І. Ю.),
акценти національно-патріотичного виховання (Чурілова В. Є.),
лабораторія фахової компетентності педагога дошкільної освіти (Аль-Хамадані Н. Д.)
(Тур А.М., до 15.11.2016)

