ПРОЕКТ РІШЕННЯ
педагогічної ради коледжу №1 (частина ІІ) від 19.09.2016 року
«Про підсумки та основні завдання педагогічного колективу на 2016-2017 навчальний рік»
1. Направити навчально-методичну роботу в коледжі на реалізацію Закону про вищу освіту,
зокрема:
- проведення ліцензування спеціальностей «Початкова освіта», «Дошкільна освіта», «Середня
освіта (фізична культура)» за освітнім рівнем «бакалавра»;
- залучення викладачів до наукової роботи для отримання вчених звань;
- налагодження зв’язків з європейськими вузами з метою інтеграції в міжнародний освітній
простір.
Протягом року
Директор
2. Переглянути та внести зміни до змісту навчальних предметів, з методик навчання, виключити
дублювання, врахувати вимоги Міносвіти до організації навчально-виховного процесу.
До 01.10.2016 р.
Викладачі
Голови П(Ц)К
Шакотько В.В.
3. На засіданні науково-методичної ради та предметно-циклових комісій розглянути звіти голів
ДЕК по результатах випускних екзаменів, вжити конкретні заходи по удосконаленню підготовки
випускників.
Жовтень 2016р.
Шакотько В.В.
КуліковаТ.В.
4. Проаналізувати та внести корективи в зміст завдань всіх рівнів для проведення семестрового
контролю та державної підсумкової атестації випускників. Забезпечити об’єктивність та
неупередженість оцінки навчальних досягнень студентів та учнів.
До 01.12.2016р.
Викладачі, голови П(Ц)К, Шакотько В.В.
5. Провести, в тому числі і для студентів випускних груп, ряд заходів, зокрема методичну раду
коледжу, у зв’язку із затвердженням оновлених програм та реалізацією вимог компетентнісного
підходу до навчання.
I півріччя 2016-2017 н.р.
Кулікова Т.В., Стеценко Н.К.
6. Всі види педагогічної практики направити на формування професійної компетентності
майбутніх педагогів. Переглянути зміст педагогічної практики, методи роботи. Активніше
впроваджувати нові форми, такі як: майстер-класи, соціальні тренінги, експериментальні проекти,
літні школи та англомовні табори.
Протягом року
Керівники практики
Стеценко Н.К.,
Бровата О.Б.,
Бондаренко В.В.
7. Посилювати та урізноманітнювати форми і методи виховної роботи, активно залучаючи до
цього органи самоврядування.
Протягом року
Мокра Л.М.

8. На підставі аналізу стану господарських робіт та навчально-матеріальної бази кабінетів головам
П(Ц)К підготувати матеріали та надати в бухгалтерію для формування бюджетного запиту на 2017
рік, передбачивши поряд із ремонтними роботами, придбання наочних посібників, навчальної
літератури та підручників.
До 01.11.2016р.
Деньга Н.М.,
Андрійчук І.М.,
Шакотько В.В.
9. Проаналізувати стан навчальної роботи з виконання навчальних планів у частині вивчення тем,
винесених на самостійне опрацювання.
До 01.01.2017р.
Шакотько В.В
10. Приділити увагу курсовим роботам як одному з напрямків самостійної роботи. Переглянути
тематику, терміни, закріплення студентів за керівниками, вжити ряд заходів з перевірки на плагіат.
До 01.03.2017р.
Зав. відділеннями,
керівники курсових робіт.
11. Взяти під особливий контроль навчання студентів та учнів особливих категорій: сиріт;
інвалідів; студентів, що мають неповнолітніх дітей; студентів та учнів із малозабезпечених та з
багатодітних сімей. Забезпечити виплату передбачених державою гарантій.
Класні керівники,
профком, Прокопов Д.Ю.
12. Залучати студентів коледжу до участі в предметних олімпіадах, активізувати роботу МАН
серед студентів з метою залучення їх до науково-дослідницької роботи.
Протягом року
Викладачі, Малюк Ю.В.
13. Організувати взаємовигідну співпрацю консультативно-методичного центру інституту
післядипломної освіти та методичного кабінету коледжу з метою активізації методичної роботи
шляхом залучення лектури, що працює на курсах.
Пономаренко С.М., Кулікова Т.В.
14. Викладання предметів суспільно-економічного циклу та курсу охорони праці здійснювати з
орієнтацією на реальні умови майбутньої трудової діяльності вчителя початкової школи, вчителя
фізичного виховання, вихователя дошкільних навчальних закладів.
Шакотько В.В., Прокопенко Ю.С.,
Пилипенко В.О., викладачі
суспільних дисциплін та охорони праці.
15. Об’єднати зусилля випускаючих комісій (укр. мови, педагогіки) та викладачів окремих
методик з метою вироблення єдиних вимог до формування компетентностей випускників та
підготовку їх до держаних екзаменів.
Протягом року
Шакотько В.В.,
Ладягіна В.П.,
Олійник І.О.,
Остапко Л.О.

16. Проаналізувати потребу у фахових періодичних виданнях та внести пропозиції по передплаті.
До 15.10.2016 р.
Манукян С.О., голови П(Ц)К
17. Оновити електронні бібліотеки з викладання навчальних дисциплін.
Манукян С.О., голови П(Ц)К
18. Внести обгрунтовану пропозицію про можливість відкриття хіміко-біологічного профілю в
ліцеї «Політ».
До 14.10.2016 р.
Крупіна Л.В.
Шакотько В.В.
19. Внести обгрунтовану пропозицію про можливість зміни історико-економічного профілю на
історичний профіль в ліцеї «Політ».
До 14.10.2016 р.
Крупіна Л.В.
Шакотько В.В.
20. Затвердити річний план роботи коледжу на 2016-2017 навчальний рік.

