Проект рішення педагогічної ради від 30.08.17р.
З І питання «Про виконання раніше ухвалених рішень засідань педагогічної ради за 2016-2017 н.р.»
1. Посилити й систематизувати роботу психолога коледжу щодо організації екологічних тренінгів.
(до 10.09.17р., практичний психолог коледжу Хомич О.М.)
2. Скласти поетапну програму реалізації завдань щодо створення й тематичного оформлення Центру
волонтерської діяльності ,,Єдність”.
(Жалдакова Ю. В., до 10.10.17р.)
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 10.09.17 р.)
4. 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: «Педагогічна психологія» (Хомич О. М.), «Історія
фізичної культури», «Спортивно-педагогічне вдосконалення», «Зимові види спорту», «Спортивні
ігри» (Ляшенко В. В.); «Основи початкового курсу інформатики з елементами програмування»,
«Технічні засоби навчання та методика їх застосування», «Вища математика», «Технічні засоби
навчання», «Технічні засоби навчання», «Інформаційно-комунікаційні технології навчання, ТЗН»
(Тур А. М).
(Викладачі-предметники, до 10.09.2017 р.)
5. Продовжити роботу щодо постійного та регулярного наповнення навчально-методичними,
науковими тощо надбаннями викладачів репозиторію коледжу в освітньому кіберпросторі: за
результатами моніторингу наповнення репозиторію відповідно до наявних напрацювань
викладачам надати матеріали до методичного кабінету.
(Хомич О. М., Аль-Хамадані Н. Д., до 10.09.2017 р.)
6. 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 20172021рр.
(Ляшенко К. І., керівники «Молодіжного медіа центру.UA», до 01.10.2017р.)
З ІІ питання «Про результати успішності студентів у ІІ семестрі 2016-2017 н.р. та підсумки
державних кваліфікаційних екзаменів»
1. Пропагувати матеріали сайту Методичної студії освітніх інновацій фахівців дошкільної освіти
Луганщини з метою створення єдиного професійного середовища для поглиблення професійних знань з
профільних методик.
(Термін виконання: протягом року, голова циклової комісії викладачів загальної та дошкільної
педагогіки і психології, завідувач лабораторії фахової компетентності
педагога дошкільної освіти, викладачі окремих методик дошкільного циклу).
2. Оновити зміст завдань проектно-творчого блоку з пріоритетних напрямків дошкільної освіти: STREAMосвіта, мнемотехніка, соціоігрова педагогіка.
(Термін виконання: до 01.03.2018 н. р., голова циклової комісії
викладачів загальної та дошкільної педагогіки і психології,
викладачі окремих методик дошкільного циклу).
3. З метою розвитку комунікативних умінь майбутніх фахівців здійснити поглиблене вивчення теми
«Синтаксис» з дисципліни «Українська мова».

(Термін виконання: до 01.12.2017 н. р., голова циклової комісії
викладачів загальної філології)
4. З метою поглиблення знань з дошкільної психології створити методичну е-платформу «Технологія
психолого-педагогічного проектування розвитку особистості»
(Термін виконання: до 01.12.2017 н. р., завідувач Лабораторії фахової компетентності педагога
дошкільної освіти)
5. Актуалізувати зміст практичних завдань з професійно орієнтованих предметів щодо застосування
мережевих технологій.
(Термін виконання: до 01.10. 2017 р., викладачі циклових комісій загальної та дошкільної педагогіки
та психології і фізичного виховання.)
6. Для активізації навчального процесу та засвоєнню знань, розкриттю потенційних можливостей та
здібностей студентів ввести в практику застосування мультимедіа-виступів.
(Термін виконання: протягом 2017-2018 н.р., викладачі циклових комісій загальної та дошкільної
педагогіки та психології і фізичного виховання.)
7. З метою вдосконалення мовленнєвої культури студентів створити та використовувати для підготовки до
державної кваліфікаційної атестації блог «Словник спортивно-оздоровчої термінології».
(Термін виконання: до 01.05.2018 р.,
викладачі циклової комісії фізичного виховання)
8. Для активізації навчального процесу, розкриття потенційних можливостей та здібностей студентів
ввести в практику застосування інтегрованих телекомунікаційних проектів відповідно до норм STEMосвіти.
(Термін виконання: протягом 2017-2018 н.р.,
викладачі циклових комісій загальної та
дошкільної педагогіки і психології, фізичного виховання.)
9. З метою посилення професійної адаптації майбутніх фахівців оновити програми з практики відповідно
до вимог Концепції нової школи. щодо сучасних підходів вдосконалення педагогічної майстерності.
(Термін виконання: протягом 2017-2018 н.р. ,
голова циклової комісії фізичного виховання.)
10. З метою вдосконалення мовленнєвої культури студентів та підготовки їх до самостійної педагогічної
діяльності спланувати захист курсових робіт випускників на засіданні методичного об’єднання вчителів
фізичної культури м.Лисичанська.
(Термін виконання: до 01.05.2018 р.,
викладачі циклової комісії фізичного виховання.)
11. З метою ефективної підготовки до написання дипломних робіт розробити рекомендації з написання
наукових розвідок.
(Термін виконання: до 01.03.2018 р.,
викладач з основ наукових досліджень.)
12. З метою підвищення рівня представлення дипломних робіт членам ДЕК розробити рекомендації зі
створення мультимедійних презентацій.
(Термін виконання: до 15.03.2018 р.,
викладач комп’ютерних видавничих технологій.)
13. Розробити методичні рекомендації з оформлення списку використаних джерел для студентів, які
виконують дипломні роботи
(Термін виконання: до 10.01.2018 р.,
викладач української мови (за професійним спрямуванням).

14. З метою ефективної підготовки майбутніх учителів технологій до педагогічної діяльності розробити Епосібник інтегрованого курсу з педагогіки та методики навчання технологій «Формування професійних
компетентостей майбутніх фахівців технологічної освіти» відповідно до Концепції Нової української
школи.
(Термін виконання: до 01.03.2018 р.,
викладачі педагогіки та методики навчання технологій)
13. З метою якісної підготовки студентів до захисту творчих проектів на комплексному державному
кваліфікаційному екзамені продовжувати практику передзахисту результатів проектно-технологічної
діяльності студентів в межах коледжних Днів науки.
(Термін виконання: до 15.04.2018 р.,
викладач предметів додаткової кваліфікації.)
14. З метою обізнаності сучасних тенденцій розвитку освіти та підвищення рівня педагогічної
майстерності майбутніх учителів технологій внести до змісту завдань з методики навчання технологій
питання щодо впровадження STEM-освіти в шкільних майстернях.
(Термін виконання: до 15.03.2018р.,
викладач креслення.)
15. З метою підвищення конкурентоспроможності на ринку праці майбутніх фахівців технологічної освіти
запровадити розробку навчальних проектів з технічної творчості та декоративно-прикладного мистецтва з
використанням STEM-технологій.
(Термін виконання: до 01.10.2017 р.
викладачі предметів додаткової кваліфікації.)
16. Включити до змісту навчальної дисципліни «Методика трудового навчання» цикл інтегрованих занять
зі шкільного курсу «Мистецтво».
(Термін виконання: до 01.09.2017н. р., голова циклової комісії
викладачів загально технічних дисциплін, викладач методики трудового навчання)
17. Запровадити проведення пітчинг-виступів студентів під час занять з методики навчання математики.
(Термін виконання: протягом року, голова циклової комісії викладачів загальної та дошкільної
педагогіки і психології, викладач методики навчання математики)
18. Укласти добірку е-тестів з усіх розділів програми методики навчання української мови.
(Термін виконання: до 01.09.2018 н. р., голова циклової комісії викладачів загальної філології,
викладач методики навчання української мови)
19. Включити до програми «Шкільний курс англійської мови» вивчення фразових дієслів.
(Термін виконання: до 01.09. 2017 н. р., голова циклової комісії
викладачів загальної філології, викладач шкільного курсу англійської мови).
20. З метою підвищення якості освіти й загального коефіцієнту відвідування занять студентами кураторам
академічних груп забезпечити систематичну участь представників батьківських комітетів на засіданнях
групових зборів з питань аналізу успішності та відвідування занять студентами
(Заступник директора з СГР Літовка О.П., постійно)
З ІІІ питання «Затвердження рейтингу досягнень викладачів та циклових комісій за 2016-2017н.р.»
1. Затвердити основні показники рейтингу досягнень педагогічних працівників коледжу за 2016-2017 н. р.
2. Внести зміни до Положення про рейтингове оцінювання професійної діяльності викладачів:
- пункт 3.1 викласти у такій редакції «Визначення рейтингів педагогічних працівників здійснюється за
1000-бальною шкалою оцінок. Оцінюванню підлягають інтегровані види професійної діяльності
працівника: навчально-методична (38%), науково-інноваційна (34%), виховна робота (23%), організаційна
робота (5%) (загальна кількість балів – 800 з граничними значеннями складових рейтингової оцінки: 300,
270, 180 та 40 балів відповідно), адміністративні бонуси – 200»

- пункт 1.1 рейтингової шкали викласти у такому формулюванні «Удосконалення навчальнометодичного забезпечення дисциплін: наповнення блогосфери відповідно до уніфікованих вимог,
створення медіапродуктів (оф-лайн лекції, посібники, контролюючі програми тощо) – до 20 б. за кожен
вид роботи, залежно від кількості та якості наповнення за рішенням рейтингової комісії»
- пункт 3 доповнити критерієм «Організація і проведення виховних заходів: коледж ний рівень – 5 б.,
регіональний (обласний) – 10 б.»

З IV питання «Затвердження річного плану роботи колективу на 2017-2018 н.р.»
1. Затвердити річний план роботи колективу на 2017-2018 н.р.»

