Проект рішення педагогічної ради від 20.12.2017
з І питання «Готовність випускників коледжу
до самостійної професійної діяльності в умовах сучасних викликів»
1. З метою підготовки студентів до практичної діяльності в умовах інноваційного простору:
- збільшити кількість годин в робочій програмі з навчальної дисципліни «Методика навчання
математики» на вивчення модуля «Навчання розв’язуванню текстових завдань»,
(голова ц/к загальної та дошкільної педагогіки та психології, до 25.01.2018)
- включити до змісту навчальної дисципліни «Методика навчання математики» у змістовий
модуль «Передовий досвід з початкового навчання математики у вітчизняній та зарубіжній
школах» питання «Сучасні технології навчання за STEAM – освітою»,
(голова ц/к загальної та дошкільної педагогіки та психології, до 25.01.2018)
- 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»,
(до 01.02.2018, завідувач НВП, завідувач лабораторії
фахової компетентності педагога дошкільної освіти)
- доповнити матеріали навчально-методичного комплексу з методики навчання технологій
темами з впровадження STEM-освіти в шкільних майстернях,
(Демченко П.Є., до 01.02.2018 р.)
- розробити методичні рекомендації «Особливості організації проектно-технологічної
діяльності учнів» у відповідності до Концепції Нової української школи та нового Закону
України «Про освіту»,
(Демченко П.Є., до 01.04.2018 р.)
2. Спланувати та провести додаткові консультації для студентів, які показали низький рівень
знань під час проведення контрольних зрізів.
(Заступник директора з НР, голови ц/к, до 11.01.2018)
3. Внести до критеріїв оцінювання курсових, науково-дослідних та пошуково-творчих робіт
пункт щодо наявності публікацій за результатами дослідження.
(Сергієнко Л. В., до 01.02.2018)
4. Медіа-центру коледжу підготувати навчальні програми та навчальні посібники для 1 класу
відповідно до Концепції нової української школи.
(Шарапова Н.О., до 01.09.2018)
5. З метою підготовки майбутніх фахівців до професійної діяльності:
- провести психологічний тренінг «Шок професійного старту»,
(Шевирьова І. Г., Хомич О. М. 21.12.2017 р.)
- підготувати та провести семінар «Складання резюме».
(Шевирьова І. Г., березень-квітень, 2018 р.)
6. Для підвищення освіченості студентів в питаннях загальної освіти та освітніх нововведень
власної спеціальності вести в обов'язковий перелік методичного портфоліо розділ «Нормативно
правові документи», контроль виконання здійснити на заняттях з педагогіки в 8 семестрі.
(голова ц\к загальної педагогіки, до 25.03.2018)
7. Внести до плану СГР на 2018-2019 н.р. підготовку та проведення студентами випускних груп
фахових воркшопів для студентів першого курсу за спеціальностями.
(Заступник директора з СГР, голова ради СГР, до 01.07.2018)
8. Для студентів індивідуальної форми навчання обов’язковим елементом звітності ввести
відеофактаж проведеного уроку або заняття, відобразити це в робочих програмах педагогічної
практики.
(Завідувач НВП, до 26.01.2018)
9. Привести у відповідність з вимогами Закону України «Про освіту» та Концепції нової
української школи програми практичного навчання.
(Завідувач НВП, голови випускаючих ц/к, до 01.02.2018)
з ІІ питання «Аналіз стану спортивно-масової роботи ВП «Лисичанський педагогічний
коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»

1.
Визнати результати спортивно-масової роботи ВП «Лисичанський педагогічний
коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» за І півріччя 20172018 н.р. задовільними.
2.
З метою розвитку у майбутніх фахівців здоров’язберігаючих компетентностей,
формування здорового способу життя:
2.1. Здійснити залучення максимальної кількості студентів нового набору до спортивних
гуртків та секцій коледжу.
(Ляшенко В.В., Сліпецький В.П., Борисенко Л.Л., куратори груп, до 01.01.2018р.)
2.2. Розробити програму заходів з популяризації спортивних гуртків та секцій коледжу
серед студентів спеціальностей «Початкова освіта», «Дошкільне виховання», «Технологічна
освіта», «Журналістика».
(Ляшенко В.В., Сліпецький В.П., Борисенко Л.Л., до 01.01.2018р.)
2.3. Розпочати на базі коледжу діяльність секції спорту з собаками «Друзі».
(Цвік О.С., з ІІ семестру 2017-2018 н.р.)
2.4. Здійснювати серед студентської молоді коледжу систематичну інформаційнопросвітницьку діяльність з питань шкоди тютюнопаління, вживання алкогольних напоїв; з
напряму пропаганди здорового способу життя й необхідності запровадження елементів фізичної
культури під час навчання, побуту та відпочинку.
(актив ОСС, щомісячно)
2.5. Ініціювати співробітництво зі спортивними організаціями навчальних закладів на
міжнародному рівні.
(Крошка С.А., Ляшенко В.В., ІІ семестр 2017-2018 н.р.)
3. Задля уникнення нещасних випадків та своєчасного виявлення студентів, які потребують
постановки на облік до лікарів різних нозологій й подальшого переведення на заняття з фізичної
культури до спеціальної медичної групи, кураторам академічних груп здійснювати щомісячний
звіт голові циклової комісії фізичного виховання про студентів, які систематично звертаються за
допомогою до лікарів з проблемами серцево-судинної системи.
(Куратори груп, кожного останнього понеділка місяця)
4. З метою формування фахових компетентностей випускників спеціальності «Фізичне
виховання» керівнику фізичного виховання продовжити роботу по підготовці студентів коледжу
до виконання спортивних розрядів, отримання спортивних звань та суддівських категорій.
(Ляшенко В.В., постійно)
5. Задля формування позитивного іміджу навчального закладу здійснити випуск збірки з
узагальнення досвіду діяльності СК «ЛПК» за п’ять років в аспекті професійно-педагогічної
підготовки фахівців у галузі фізичного виховання.
(Ляшенко В.В., Крошка С.А., квітень 2018р.)
6. З метою сприяння ефективній модернізації діяльності валеологічної студії «Краса і
здоров’я» започаткувати в межах роботи студії проведення загальноміського конкурсу «Школа
здоров’я» серед вчителів закладів середньої освіти та вихователів закладів дошкільної освіти на
кращий методичний досвід за напрямами: «Соціальна реклама про здоровий спосіб життя»,
«Медіапроект «Бути здоровим – це модно!», «Розробка виховного заходу за тематичною лінією
«В здоровому тілі – здоровий дух», «Розробка заняття з фізичної культури для дітей дошкільного
віку за темою «Малятко-здоров’ятко».
(Борисенко Л.Л., січень 2018 р.)

