Проект рішення педагогічної ради від 29.03.2017
з І питання ,,Аналіз стану реалізації програми ,,Молода людина – патріот
України”.
1. Визнати стан реалізації програми ,,Молода людина – патріот України”
задовільним.
2. З метою підвищення ефективності методів і засобів національно-патріотичного
й громадянського виховання студентів ВП ,,Лисичанський педагогічний коледж
ЛНУ імені Тараса Шевченка”:
2.1. Розглянути можливість залучення студентів-активістів ,,Молодіжного
медіацентру. UA” до діяльності Всеукраїнської молодіжної громадської
організації ,,Студентська республіка”, зокрема до проведення Міжнародної
програми ,,Студентська республіка”; до участі в роботі
найбільш
резонансних
молодіжних
проектів:
,,Новий
старт”, ,,Зимова
Студреспубліка”, ,,Антикорупційний молодіжний театр” тощо.
Ляшенко К.І., до 01.05.2017 р.
2.2. Спланувати на 2017-2018 н.р. участь представників студентського
парламенту в діяльності щодо контролю якості освіти в сфері соціальногуманітарної роботи коледжу, зокрема у вирішенні питань формування
національної ідеї серед студентської молоді.
Ляшенко К.І., до 01.05. 2017 р.
2.3. Розробити програму заходів на 2017-2018 н.р. із запобігання в студентів
проявів асоціальної поведінки в громадському й громадянському аспектах.
Хомич О.М., до 15.04.17 р.
2.4. Внести до планування роботи медіацентру коледжу розробку
інформаційних блоків та оформлення тематичних виставок, які б
висвітлювали ключові події в історії державотворення України як
незалежної держави.
Старостенко Н.О., до 15.04.17 р.
3. Скласти поетапну програму реалізації завдань щодо створення й тематичного
оформлення Центру волонтерської діяльності ,,Єдність”.
Крилова М.О., до 15.04.17 р.
4. З метою ефективної реалізації фундаментальних засад Закону України ,,Про
вищу освіту”, ,,Концепції…” й ,,Стратегії національно-патріотичного виховання
дітей та молоді” в процесі викладання навчальних дисциплін:
4.1.Здійснювати проведення занять виключно державною мовою.
Викладачі-предметники, постійно
4.2. Викладачам Криловій М.О., Іваненко О.І., Шевирьовій А.Г., Бахмет М. Ю.,
Жалдаковій Ю. В., Ляшенку В.В., Туру А.М, Бєлікову М.Г. під час проведення
занять звернути увагу на необхідність
здійснення акцентів на питаннях
громадянськості, патріотизму, соціальної активності майбутнього фахівця.
Викладачі-предметники, постійно.
4.3. Здійснити контекстне включення до змісту навчальних програм
національної тематики викладачам: Гарбузюк Т.В. («Методика музичного

виховання»), Сліпецькому В.П. («Захист Вітчизни»), Демченку П.Є,
Брюховецькій О.А., («Фізика»), Іваненко О.І. («Хімія»), Сергієнко Н.В. («Безпека
життєдіяльності»),
Шевирьовій
Г.Г.,
(«Захист
Вітчизни»,
«Основи
природознавства»), Ткаченко Л.Т. («Основи швейної справи»), Соломко С.В.,
Мурсамітовій І.А. («Індивідуальна музика»), Пивоваровій Г.С. («Основи
правознавства», «Людина і світ»), Саприкіній Т.Г. («Педагогіка»),
Шевирьовій І.Г. («Вступ до спеціальності»).
Викладачі-предметники, до 03.04.17 р.
5. Затвердити проект розширеної програми адаптації студентів нового набору до
умов освітнього середовища навчального закладу ,,Крокує першокурсник”.
6. З метою формування й укріплення національно-патріотичних цінностей серед
студентської молоді, виховання прагнення до відродження України
презентувати студентству серію проектів про малу батьківщину ,,Єдина і
сильна”.
Автори проектів, до кінця квітня 2017 р.
З ІІ питання «Затвердження Стратегії розвитку ВП «Лисичанський
педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка», «Положення про
систему управління у ВП «Лисичанський педагогічний коледж ЛНУ імені
Тараса Шевченка»
1. Затвердити Стратегію розвитку ВП «Лисичанський педагогічний коледж
ЛНУ імені Тараса Шевченка».
2. Затвердити Положення про систему управління у ВП «Лисичанський
педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка».

