ПРОЕКТ РІШЕННЯ
педагогічної ради
Кременчуцького педагогічного коледжу
імені А.С. Макаренка
№ 18 (2) від 27.11.2017 року
1. Членам педагогічної ради взяти до відома зміст доповіді та виступів з питань
реалізації положень Закону України «Про освіту» в педагогічному коледжі.
Розглянути на засіданнях циклових комісій заходи по імплементації зазначеного
закону на 2017-2018 навчальний рік та на перспективу.
Викладачі, голови циклових комісій
протягом грудня 2017 року
2. Забезпечити приведення нормативних документів коледжу у відповідність з
вимогами Закону України «Про освіту».
Деньга Н.М., Лозенко А.Ю.
До 01.02.2018р.
3. Уточнити вимоги до педагогічних та науково-педагогічних працівників по
виконанню ними навчальної, виховної, методичної, організаційної роботи та іншої
педагогічної діяльності, внести пропозиції по затвердженню переліку видів такої
діяльності в коледжі та ліцеї.
Малюк Ю.В., Кулікова Т.В.
До 01.02.2018р.
4. Затвердити Положення про навчально-методичний комплекс викладання
навчальної дисципліни та зобов’язати викладачів забезпечити його формування та
своєчасне оновлення у відповідності зі змінами в освітньому процесі.
Викладачі
Постійно
5. Доповнити сайт коледжу актуальними матеріалами та інформацією відповідно до
п.2-3 статті 30 Закону. В подальшому оновлювати матеріали не пізніше ніж через
десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них.
Деньга Н.М.
До 15.12.2017р.
6. Внести зміни в програми методик початкової та дошкільної освіти, фізичного
виховання, що відображають зміну освітніх концепцій у відповідності до нової
української школи.
Викладачі методик
грудень 2017 - січень 2018
7. З метою підготовки до акредитації освітніх програм бакалаврату:
7.1.
Спланувати заходи по проведенню самоакредитації освітніх програм.
Шакотько В.В.
До 01.03.2018р.
7.2.
Підготувати матеріали комплексних контрольних робіт з дисциплін, що
викладаються на першому курсі на базі молодшого спеціаліста.
Викладачі
До 01.04.2018р.
7.3.
Передбачити кошти на закупівлю в 2018 році навчальної літератури,
видання навчальних посібників, оновлення навчальної бази кабінетів та
лабораторій.
Андрійчук І.М., Манукян С.О.
До 01.12.2017р.
7.4.
Розробити та подати на затвердження науково-методичною радою
коледжу Концепцію внутрішньої системи забезпечення якості освіти.
Шакотько В.В.
До 01.02.2018р.
8. Активізувати наукову роботу в коледжі, в тому числі забезпечити участь студентів
та викладачів у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, інших
наукових конкурсах, турнірах, семінарах, конференціях.
Малюк Ю.В.
грудень 2017 – травень 2018
9. Здійснити розрахунки та забезпечити внесення змін в штатний розклад коледжу
посад відповідно до нормативних показників вищих закладів освіти ІІІ-ІV р.а.
Спланувати ці зміни в два етапи:

з 01.01.2018 року (враховуючи наявний приведений контингент бакалаврів);
з 01.09.2018 року (враховуючи плановий приведений контингент бакалаврів).
Деньга Н.М., Андрійчук І.М.
До 01.01.2018р.
10. Здійснити розрахунки та забезпечити виплати стипендії студентам, що здобувають
освітній рівень «бакалавр» відповідно до прикінцевих положень ЗУ «Про освіту».
Крупіна Л.В., Деньга Н.М.
До 01.01.2018р.
11. Завершити розробку структури педагогічного коледжу та затвердити її на засіданні
педагогічної ради в січні 2018 року. Спланувати заходи по переходу коледжу на
нову структуру.
Деньга Н.М.
грудень 2017 - січень 2018
12. Із метою впровадження академічної доброчесності та її реалізації учасниками
навчального процесу коледжу:
12.1.Викладачам коледжу та ліцею:
12.1.1. Ознайомитися з інформацією про академічну доброчесність, викладену у ЗУ
«Про освіту». Довести положення закону до відома студентів та ліцеїстів.
Викладачі
грудень 2017 - січень 2018
12.1.2. Забезпечити дотримання положень закону про академічну доброчесність під
час навчання, викладання та впровадження наукової діяльності.
Викладачі
Постійно
13. Керівництву коледжу та ліцею включити питання дотримання академічної
доброчесності до системи забезпечення внутрішнього контролю якості освіти.
Шакотько В.В.
Протягом 2018 року, постійно
-

