Проект рішення педагогічної ради від 31.05.2017 р.
з І питання «Інформаційне середовище навчального закладу: пошуки шляхів ефективного входження до світової
медіаосвіти. Результати третього етапу реалізації програми»
1. Стан реалізації ІІІ (моніторингового) етапу Програми освітньої діяльності щодо пошуку шляхів ефективного входження
до світового медіапростору в умовах удосконалення інформаційного освітнього середовища педагогічного ВНЗ І-ІІ р. а.
на 2013–2018 рр. вважати задовільним.
2. Спланувати роботу щодо реалізації завдань IV (узагальнюючого) етапу Програми освітньої діяльності.
(Заступники директора з НР, СГР, завідувачі НМК, НВП, голови ц. к., до 20.06.2017 р.)
3. Продовжити роботу постійнодіючого семінару «Розвиток особистості в сучасному медіапросторі» щодо підготовки
педагогічних працівників для роботи з програмним забезпеченням Moodle 3.1.
(Завідувач НМК, Пивоварова Г. С., протягом 2017-2018 н. р.)
4. Продовжити роботу щодо наповнення навчальним контентом, розробки електронних контролюючих тестів з
навчальних дисциплін задля якісного систематичного контролю знань студентів у системі Moodle 3.1.
(викладачі-предметники, протягом 2017-2018 н. р.)
5. Спланувати створення оффлайн матеріалів за фаховими дисциплінами.
(голови ц. к., до 12.06.2017 р.)
6. Спланувати участь у науково-методичних заходах різних рівнів з питань висвітлення напрацювань щодо впровадження
ІК-технологій.
(Завідувач НМК, голови ц. к., до 01.09.2017 р.)
7. З метою популяризації медіа-надбань за напрямками діяльності (навчально-методична діяльність, навчально-виробнича
практика, соціально-гуманітарна робота) спланувати публікації у фахових виданнях.
(завідувач НМК, голови ц. к., до 01.09.2017 р.)
8. Розширювати існуючі та створювати нові можливості доступу користувачів до джерел інформації.
(Старостенко Н. О., Бєліков М. Г., постійно)
9. З метою популяризації медіа-надбань проводити щорічно презентацію для студентів нового набору.
(Старостенко Н. О., Рєдкокаша Ю. О., вересень 2017 р.)
10. Продовжити роботу щодо постійного та регулярного наповнення навчально-методичними, науковими напрацюваннями
викладачів репозиторію у кіберпросторі коледжу.
(Завідувач медіа-центру, завідувач НМК, викладачі, постійно)
11. З метою реалізації стратегічних засад «Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді» головам
циклових комісій:
11.1. Визначити учасників й надати тематику електронних проектів краєзнавчого напряму на 2017-2018 н.р. для участі в
обласних конкурсах
(заступник директора з СГР, до 01.09.2017р.)
11.2 Спланувати інтегровані телекомунікаційні проекти відповідно до норм STEM-освіти
(голови ц.к., до 10.06.2017р.)
12. Оновити зміст виставкових експозицій у кабінетах-музеях і навчальних лабораторіяї:
12.1 Зала слави та подвигу: створення експозиції до 100-річчя Української революції 1917-1921р.р.
(Чурілова В. Є., до 23.08.2017р)
12.2. Музей сучасного українознавства: створення експозицій до 120-річчя з дня народження В. Сосюри, 125-річчя
Миколи Хвильового, 100-річчя від дня народження Олеся Гончара.
(Сергєєва І. Ю., до 23.08.2017р.)
12.3 Кабінет-музей історії освіти і педагогіки: створення виставкових експозицій, присвячених 100-річчю
В.О.Сухомлинського; відзначенню року Японії в Україні («Освіта в Японії»).
(Ігнатуша А. Л., до 23.08.2017р.)
12.4 Центр мов: оформлення виставкових комплексів, присвячених року Японії в Україні та року української мови у
світі.
(Бахмет М. Ю., до 23.08.2017р)
12.5 Музей історії коледжу: доповнення й систематизація виставкового комплексу «Документальні хроніки про
коледж».
(Севастянова О. А., до 23.08.2017р.)
13. Розробити макет виставкової експозиції до кабінету-панорами історії України.
(Чурілова В. Є., Пивоварова Г. С., до 01.10.2017)
13.1. Задля підвищення якості функціонування інформаційної платформи коледжу внести доповнення до її змісту
актуальними рубриками:
13.2. Додати до контенту студентського сайту інформацію про потижневий анонс культурно-масових та спортивних
заходів в межах міста й області.
(Гречишкіна Т. О., з 21.08.2017., постійно)
13.3. Спланувати систематичне розміщення інформації про спортивне життя коледжу на спортивній сторінці сайту.
(керівник фізвиховання Ляшенко В. В., постійно)
14. Спланувати проведення на базі обласної наукової лабораторії «Мовна палітра Луганщини» педагогічних заходів;
створити експозицію до відзначення ювілейної дати – 300-річчя Г. Сковороди.
(Сергєєва І. Ю., до 15 .06.2017 р.)
15. Спланувати діяльність Центру мов щодо участі та проведення семінарів, поповнення електронних матеріалів
лабораторії, розробки та реалізації програми «Рік німецької мови в Україні».
(Бахмет М. Ю., Жалдакова Ю. В., до 15 .06.2017 р.)

16. З метою розвитку Лабораторії фахової компетентності фахівця дошкільної освіти спланувати створення он-лайн курсу з
питань наступності між дитячим садком та школою; активну співпрацю з цикловою комісією фізичного виховання з
питань інклюзивної освіти; вихід на міжнародні гранти; підвищення фахової майстерності кадрового складу
лабораторії; проведення Всеукраїнської конференції з питань ігрової діяльності дошкільнят; практичної реалізації студії
освітніх інновацій фахівців дошкілля Луганщини.
(Аль-Хамадані Н. Д., до 15 .06.2017 р.)
17. На базі лабораторії методики ознайомлення з природою спланувати проведення емпіричного дослідження розвитку
екологічної свідомості студентів для вибудови дорожньої карти подальших дій у сфері екологізації освітньої діяльності;
завершити оснащення та озеленення Дослідницького центру лабораторії.
(Шевирьова І. Г., до 15 .06.2017 р.)
18. Продовжити роботу щодо діяльності лабораторії початкової освіти щодо підтримки та проведення традиційних
семінарів, майстер-класів, розширення географії налагодження партнерських стосунків із вчителями початкової ланки
щодо запровадження інноваційних освітніх технологій, участі у заходах та конкурсах різних рівнів, участь у конкурсній
мозаїці всесвітньої програми eTwinning Plus в Україні; проведення практичних конференцій щодо впровадження
Концепції нової української школи у початковій освіті; підготовка до створення віртуальної хмари діяльності
лабораторії початкової освіти; оновити каталог електронних матеріалів лабораторії.
(Ляшенко К. І.,до 15.06.2017 р.)
19. Спланувати проведення конференцій відповідно до плану роботи кабінету-музею «Історії освіти і педагогіки»;
виставки до ювілейних дат 2017-2018 н.р., експозицію до 80-річчя коледжу.
(Ігнатуша А. Л., до 15.06.2017 р.)
20. Здійснювати систематичне оновлення й наповнення контенту інформаційних платформ лабораторій.
(Завідувачі лабораторій, постійно)
21. З метою підготовки сучасних фахівців:
21.1. оновити програми з практики та начально-методичні комплекси відповідно до Концепції нової школи.
(Голови ц. к., до 01.09.17)
21.2. розширити план практики для студентів спеціальності «Дошкільна освіта» вивченням нових технологій
інтелектуального розвитку дітей дошкільного віку: мнемотехніка, лепбух, вільммельбух, лего-конструювання,
мурали Ернесто Маран’є та створити е-портфоліо «На допомогу студенту-практиканту»
(завідувач НВП, завідувач лабораторії фахової компетентності
педагога дошкільної освіти, до 01.11.17р.)
21.3. створити е-посібник «Екологічні ігри в початковій школі»
(до 01.03.18, викладач методики природознавства)
21.4. розробити добірку електронних посібників та презентацій з іноземної мови в початкових класах «Цікавинки при
вивченні іноземної мови».
(до 01.03.18, викладачі іноземної філології)
21.5.укласти е-портфоліо «Українські народні ремесла на уроках обслуговуючої праці», «Народні ремесла та
декоративно-прикладна творчість українського народу»
(до 01.12.17, голова ц. к. загальнотехнічних дисциплін)
21.6.створити відеотеку уроків з німецької мови в початковій школі
(до 01.03.18, викладач німецької мови)
21.7. З метою формування інтересу до обраної професії та проведення профорієнтаційної роботи створити е-портфоліо
«Велика сушка: на шляху до професійного становлення».
(до 01.04.18, завідувач НВП)
21.8. Спланувати участь студентів та методистів у конкурсі кращих проектів місяця від PSA Ukraine до всесвітньої
програми eTwinning Plus в Україні
(до 16.06.17, завідувач НВП, завідувач лабораторії початкової освіти)

1.

з ІІ питання «Затвердження документації до ДПА, ДКА»
Рекомендувати до затвердження матеріали ДПА, ДКА.

2.

Екзаменаційним комісіям забезпечити якісне проведення ДПА, ДКА.

(травень-червень)
(за розкладами ДПА, ДКА)
З метою запобігання хабарництва у педагогічному коледжі під час проведення ДПА, ДКА провести інформаційнороз’яснювальну роботу серед членів ц. к.
(голови ц. к., 31.05.2017 р.)
3 ІІІ питання «Про затвердження начальних планів для здобувачів вищої освіти за освітньо- кваліфікаційним
рівнем «молодший спеціаліст» 2017 року набору»
1. Рекомендувати до затвердження навчальні плани за спеціальностями:
012
Дошкільна освіта
013
Початкова освіта
014.10
Середня освіта (трудове навчання та технології)
014.11
Середня освіта (фізична культура)
061
Журналістика
(червень 2017р., заступник директора з НР)
3.

