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Про виконання рішень 

педагогічної ради від 11.05.2022 

 

Відповідно до річного плану роботи 11.05.2022 було проведено чергове 

засідання педагогічної ради "Інноваційне освітнє середовище закладу : реалії та 

перспективи". На  розгляд було винесено такі питання  порядку денного 

(протокол № 13 від 11.05.2022): 

1.Хмарні технології у викладацькій практиці вчителя фізичної культури 

2.Гейміфікація як компонент забезпечення всебічного розвитку 

здобувачів освіти, формування компетенцій і надкомпетентнісних навичок, 

якими має володіти повноцінна проактивна особистість відповідно до завдань 

НУШ.  

3.Використання інтернет-ресурсів із інтерактивним контентом для 

створення віртуального дослідницько-навчального простору при викладанні 

природничих наук та фізики. 

 

НАКАЗУЮ: 

1.1. Продовжити роботу з розгортання в коледжі інформаційно-освітнього 

середовища на базі хмарних технологій, що надає нові можливості для 

активного залучення студентів до освітнього процесу, підвищення якості освіти 

та впевненого наближення до стандартів європейської освіти.  

Постійно                                                                                   Викладачі коледжу 

1.2. Упроваджувати інформаційно-комунікаційні технології хмарної 

освіти як одного із чинників розвитку творчого потенціалу та життєвої 

компетенції студентів. 

Постійно                                                                                   Викладачі коледжу 

1.3. Із метою оптимізації управління освітнім процесом і забезпечення 

якісної підготовки фахівця ефективно реалізувати використання сайту 

дисципліни як навчально-методичного комплексу дисциплін. 

Постійно                                                                                   Викладачі коледжу 

 

2.1. Упроваджувати елементи ігрової діяльності як одного з ефективних  

способів залучення студентів до активного навчання, що пов’язано з 

формуванням позитивної мотивації до оволодіння й закріплення навчального 

матеріалу, формування практичних навичок і компетенцій.  

Постійно                                                                                   Викладачі коледжу 

2.2.  Запроваджувати гейміфікацію як одну з необхідних складових під 

час дистанційного навчання, що вимагає індивідуального підходу до 



особистості кожного студента та підвищує його інформаційно-комунікативну 

ефективність.  

Постійно                                                                                   Викладачі коледжу 

2.3. Використовувати ігрові технології як ефективний інструмент 

удосконалення професійної освіти, що дозволяє поліпшувати засвоєння 

навчального матеріалу; залучати студентів до навчального процесу, роблячи 

його цікавим; забезпечувати системне, безперервне, глибоке вивчення 

навчальної дисципліни; формувати особистість через досвід поразок і помилок, 

коригуючи її поведінку, формуючи систему компетенцій, необхідних для 

майбутньої професійної діяльності. 

Постійно                                                                                   Викладачі коледжу 

 

3.1. Продовжувати впроваджувати використання сучасних освітніх 

платформ та сервісів для підвищення ефективності освітнього процесу в умовах 

дистанційного навчання.  

Постійно                                                                                   Викладачі коледжу 

3.2. Активно запроваджувати інноваційні технології навчання та 

формувати стійкі уявлення про форми та методи їх застосування.  

Постійно                                                                                   Викладачі коледжу 

3.3. З метою мотивації студентів до досягнення цілей навчання, 

сприяючи критичному мисленню та ініціативі, запроваджувати інтерактивні 

мобільні застосунки.  

Постійно                                                                                   Викладачі коледжу 

 

 

Т.в.о. директора                                                                        Василь МОРОЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


