Проект рішення
засідання педагогічної ради (26.04.2017 р.)
з питання «Реалізація програми екологічної освіти й виховання молоді
ВП «Лисичанський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка»
1. Визнати задовільним виконання Програми щодо реалізації завдань екологічної освіти і виховання
молоді ВП «Лисичанський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка».
2. З метою підвищення якості підготовки майбутніх фахівців до професійної діяльності в умовах
екологізації освітнього простору:
2.1.Посилити екологічну складову на заняттях з різних дисциплін, виховувати студента,
спроможного розуміти і використовувати у практичній діяльності вимоги сталого розвитку,
гармонійного співіснування суспільства і природи.
(Голови циклових комісій, викладачі, постійно)
2.2.Керівникам курсових проектів переглянути теми робіт із урахуванням сучасних тенденцій,
актуальності в галузі екології, використати потенціал навчальних дисциплін для дослідження
екологічної складової.
(Голови циклових комісій, наукові керівники, до кінця навчального семестру)
2.3.Внести у річний план, плани циклових комісій на 2017-2018 н.р. заходи, семінари, тренінги,
обміни досвідом, дискусії, які спрямовані на формування розуміння вимог сталого розвитку,
гармонійного співіснування суспільства й природи (згідно з рішенням колегії МОН України від
27.11.2015 (протокол № 10/5-4)
(Заступник директора з НР, голови циклових комісій, травень-червень)
3. Запровадити анкетування студентів з метою виявлення проблемних напрямків у роботі з питань
екологізації освіти.
(Шевирьова Г.Г., двічі на рік)
4. Постійне проведення PR-акцій, підготовка message-board, спрямованих на розповсюдження
інформації про сталий розвиток, екологічні проблеми, які пов’язані з проведенням АТО в нашому
регіоні тощо.
(Викладачі циклової комісії соціально-гуманітарних
і природничих дисциплін, постійно)
5. Поповнити медіатеку лабораторії ознайомлення з природою новими електронними проектами,
каталогами, які пов’язані з дослідженням екології нашого регіону в умовах військової агресії й
проведення АТО.
(Голова циклової комісії соціально-гуманітарних
і природничих дисциплін Пивоварова Г.С., завідувач лабораторією Шевирьова І.Г. червень)
6. Організувати функціонування роздільного збору сміття у навчальному закладі.
(Заступник директора з ГР Полякова С.В., голова циклової комісії соціально-гуманітарних
і природничих дисциплін Пивоварова Г.С., студентський парламент, червень)
7. Спланувати участь викладачів у конференціях, наукових форумах з подальшою підготовкою
публікацій екологічної тематики у виданнях, забезпечити участь студентів в олімпіадах, конкурсах з
екології, скласти програму заходів на 2017-2018 н.р.
(Завідувач НМК Сергієнко Л.В., голова циклової комісії
соціально-гуманітарних і природничих дисциплін Пивоварова Г.С., травень)
8. Провести емпіричне дослідження розвитку екологічної свідомості студентів для вибудови дорожньої
карти подальших дій у сфері екологізації освітньої діяльності.
(Викладачі Шевирьова І.Г., Шевирьова А.Г., протягом 2017-2018 н.р.)
9. Підтримати ініціативи студентського самоврядування щодо проведення екологічних справ.
(Заступник директора з СГР Літовка О.П., постійно)
10. Активізувати роботу з питань екологізації освіти в сфері соціально-гуманітарної роботи викладачів
всіх циклових комісій щодо організації тематичних справ і проектів, участі в суботниках,
екологічних справах тощо.
(Заступник директора з СГР Літовка О.П., постійно)
11. Посилити й систематизувати роботу психолога коледжу щодо організації екологічних тренінгів.
(Практичний психолог коледжу Хомич О.М., постійно)

12. Створити відеолекції з екології, методики навчання природознавства, з основ початкового курсу
природознавства, телекомунікаційні проекти з дисциплін природничого циклу, методичні матеріали
щодо реалізації завдань екологічного виховання учнів ЗОШ та дітей ДНЗ.
(Викладачі Шевирьова А.Г., Шевирьова І.Г., Аль-Хамадані Н.Д., Сидоренко Н.М.,
протягом 2017-2018 н.р.)
13. Оновити програму з польової практики для студентів ІІ курсу спеціальності «Початкова освіта»
відповідно до Державного стандарту освітньої галузі «Природознавство» в межах навчальної
практики.
(Заступник директора з навчальної роботи Тарарива Л.Ю., керівники практики, травень)
15.Завершити оснащення й озеленення Дослідницького центру лабораторії методики ознайомлення з
природою.
(Викладачі Шевирьова А.Г., Шевирьова І.Г., протягом 2017-2018 н.р.)
16. Організувати роботу студентської науково-пошукової студії на базі Дослідницького центру
лабораторії методики ознайомлення з природою з STEAM-освіти.
(Викладачі Шевирьова А.Г., Шевирьова І.Г., протягом 2017-2018 н.р.)

