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 Відповідно до річного плану роботи 03.02.2017 проведено засідання 

педагогічної ради на тему: «Від якості освіти до якості професійної підготовки 

майбутнього вчителя». На  розгляд було винесено такі питання з порядку 

денного (протокол №8 від 02.02.2017):  

1. Моніторинг успішності студентів як один із напрямків оцінки якості 

навчання у ВНЗ. 

2. Проектування творчого зростання викладача та студента в системі 

особистісно зорієнтованого діяльнісного навчання та виховання на засадах 

інтеграції змісту освіти.  

3. Підвищення якості освіти шляхом формування ключових 

компетентностей студентів засобами образотворчого мистецтва.  

 

НАКАЗУЮ: 

1.1. Продовжити практику проведення поточного та підсумкового 

моніторингу успішності та відвідування студентами навчальних занять. 

Постійно.                                                                           Завідувачі відділень,            

                                                                                     голови циклових комісій. 

1.2. Результати моніторингу успішності розглядати на засіданнях 

предметних (циклових) комісій, старостату, зборах навчальних груп та 

оприлюднювати на інформаційних стендах та сайті коледжу. 

Щомісяця.                                                                        Куратори, старости  

                                                               навчальних груп, завідувачі відділень, 

                                                                                     голови циклових комісій.  

1.3. На засіданні педагогічної ради з питання моніторингу успішності 

заслуховувати викладачів-представників предметних (циклових) комісій з 

питань щодо аналізу результатів успішності. 

Двічі на рік.                                                                Голови циклових комісій. 

 

2.1. Продовжувати впроваджувати особистісно зорієнтовані технології 

навчання як засіб проектування  творчого зростання особистості викладача і 

студента. 
Постійно.                                                                             Викладачі коледжу. 
2.2. Створювати оптимальні умови для залучення студентів до наукової, 

творчо-пошукової,  дослідницької діяльності з метою самореалізації особистості 



та підвищення науково-теоретичного і загальнокультурного рівня, психолого-

педагогічної підготовки і професійної майстерності педагогів. 
Постійно.                                                                             Викладачі коледжу. 
2.3. Продовжувати практику інтеграції змісту навчального процесу задля 

уможливлення системного викладу знань у нових органічних взаємозв’язках. 
Постійно.                                                                             Викладачі коледжу. 

 

3.1. Розвивати та зміцнювати пізнавальний інтерес студентів до творчої 

діяльності як мотив вчення, як і стійку рису особистості, як і потужний засіб 

виховання та навчання. Підвищувати активність студентів під час занять 

шляхом пропагування різних художніх технік із використанням інформаційно-

комунікаційних технологій. 

Постійно                                                                   Викладачі ЦК методики 

                                                                 трудового навчання з практикумом  

                                                                        та образотворчого мистецтва  

                                                                                                       з методикою 

3.2. Залучати студентів до участі в олімпіадах, майстер-класах, виставках 

та конкурсах творчих робіт з метою популяризації, пропагування народних 

ремесл. 

Постійно                                                                   Викладачі ЦК методики 

                                                                 трудового навчання з практикумом  

                                                                        та образотворчого мистецтва  

                                                                                                       з методикою 

3.3. Формувати ключові фахові компетентності студентів-майбутніх 

учителів через упровадження методу проектів. 

Постійно                                                                   Викладачі ЦК методики 

                                                                 трудового навчання з практикумом  

                                                                        та образотворчого мистецтва  

                                                                                                       з методикою 

 

Директор                                                                                      В.М.Мороз 
 

 

  

 

 


