РІШЕННЯ
педагогічної ради коледжу № 1 (частина І)
від 28.09.2016 року
1.
2.
3.
4.

Вибрати секретарем педагогічної ради коледжу Матюху Ю.О.
Затвердити графік навчального процесу на*2016-2017 н.р.
Затвердити навчальні плани на 2016-2017 н.р.
Перевести учнів ліцейних груп (Л-8-А-Б, Л-11, 12, 13, 14, ЛВ-11, ЛВ-12) до 9 та 11
класів.
5. Перевести на наступний курс студентів груп У-31-34, Ф-31, Ф-51, В-31, В-51-52, 2А в кількості 238 осіб.
6. Встановити плату за проживання в гуртожитку на 2016-2017 н.р. в таких розмірах:
для учнів ліцею, для студентів з числа дітей сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування - безкоштовно;
для студентів коледжу - 240 грн. на місяць за кожного;
для працівників коледжу - 300 грн. за місяць за кожного
- для слухачів курсів післядипломної освіти, для студентів, які навчаються на
заочному відділенні дошкільної освіти, для студентів, які навчаються на заочному
відділенні Глухівського педагогічного університету - 30 грн. за добу;
для студентів інших навчальних закладів, працівників підприємств та установ - 400
грн. на місяць за кожного;
для приїжджих - 80 грн. за добу.
7. Внести зміни до Положення про переведення студентів на вакантні місця навчання
за рахунок державного або місцевих бюджетів у Кременчуцькому педагогічному
коледжі імені А.С. Макаренка, а саме:
в п.2.1 слова «01 лютого» змінити на «10 січня» та «01 жовтня» на «05 вересня»;
в п.2.2. слова «10 лютого» змінити на «15 січня» та «10 жовтня» на «10 вересня».

РІШЕННЯ
педагогічної ради коледжу № 2 (частина II) 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.
Викчадачі
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.
1 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.
Шакотъко 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
Шакотъко 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.
КрупінаЛ.В.
Шакотъко В. В.
19. Внести обгрунтовану пропозицію про можливість зміни історико-економічного профілю
на історичний профіль в ліцеї «Політ».
До 14.10.2016р.
Крупіна Л.В.
Шакотъко В. В.
20. Затвердити річний план роботи коледжу на 2016-2017 навчальний рік.

РІШЕННЯ
педагогічної ради коледжу № 3 від 21.11.2016р.
Робота колективів художньої самодіяльності та гуртків за інтересами. їх роль у
вихованні всебічно розвиненої особистості
1. Відзначити роботу керівників гуртків: Квітки В.Ф., Куліша О.Т., Солодовникової Л.Г.,
Широкої Т.І., Іванова О.А., Кулініч Г.Г., Мороз О.М., Омельченко Ю.В., Ярової Т.П.,
направлену на розвиток творчих здібностей студентів та учнів.
2. Вжити заходи по залученню студентів та учнів до гурткової роботи.
(відповідальні: Мокра Л.М., керівники гуртків, класні керівники; протягом року).
Створити умови для гурткової роботи: стимулювати студентів та учнів до занять в
гуртках, визначити середу як день гурткових занять, обладнати кабінети для проведення
занять, надавати гурткам матеріальну допомогу на придбання необхідних для роботи
матеріалів {відповідальні:Шакотько В.В.,Прокопов Д.Ю., Баздирєва І.М., зав.кабінетами;
протягом року).
4. Розширити мережу та напрямки гуртків, спортивних ^секцій відповідно до ліцензованих
додаткових
кваліфікацій
у
коледжі
та
профільного
навчання
в ліцеї
{відповідальні:Шакотько В.В., Крупіна Л.В.. Мокра Л.М., зав.відділеннями; серпень
2017р.).

Роль викладача при опрацюванні студентами
матеріалу, винесеного на самостійне опрацювання
В коледжі проведена робота по організації самостійної роботи студентів, разом з тим
реформування вищої освіти, перехід до підготовки спеціалістів за новим освітнім
ступенем - «бакалавр», вимагає значного удосконалення цієї роботи:
1. Заступнику директора з навчальної роботи Шакотьку В.В., головам, циклових комісій,
викладачам:
1.1 Забезпечити оновлення навчально-методичного забезпечення викладання дисциплін за
діючими навчальними програмами, передбачивши активне використання сучасних
інформаційних технологій, засобів самоконтролю студентами вивчення навчального
матеріалу, вільного доступу студентів до навчальних матеріалів через Інтернет.
До 01.02.2017
1.2. Забезпечити підготовку навчально-методичного забезпечення викладання дисциплін
бакалаврату з урахуванням вимог закону України «Про вищу освіту», забезпечити активне
використання сучасних педагогічних та інформаційних технологій.
До 01.05.2017
2. Заступнику директора з навчальної роботи Шакотьку В.В.
2.1 Підготувати проект внесення змін до Положення про організацію освітнього процесу в
коледжі відповідно до вимог підготовки бакалаврів.
До 01.02.2017

2.1 Забезпечити розміщення матеріалів з організації освітнього процесу на сайті коледжу
відповідно до діючих Ліцензійних вимог.
До 01.06.2017
3. Заступнику директора з навчально-наукової роботи Малюк Ю.В., методисту
Куліковій Т.В.
^ •
3.1 Включити питання сучасних форм і методів організації самостійної роботи студентів
до тематики науково-практичного семінару для викладачів коледжу на 2016-2017
навчальний рік.
До 01.02.2017
3.2 Включити питання сучасних форм і методів організації самостійної роботи студентів
до тематики курсів підвищення кваліфікації для викладачів коледжу на 2016-2017
навчальний рік.
До 01.01.2017
3.3 Підготувати в методичному кабінеті добірку матеріалів по організації самостійної
роботи студентів
До 01.01.2017
4. Підготувати план реорганізації системи самостійної роботи студентів
Шакотько В. В
5. Створити постійнодіючий семінар по використанню сучасних засобів організації
навчання в інтернеті
Малюк Ю.В., Лисенко Т.І.

РІШЕННЯ
педагогічної ради коледжу № 4 від 26.12.2016 року
Затвердити Правила прийому на навчання до Кременчуцького педагогічного
коледжу імені А.С. Макаренка у 2017 році.
Затвердити Положення про приймальну ксшісію Кременчуцького педагогічного
коледжу імені А.С. Макаренка.

