
Педагогічні ради 
Тема. Стан, проблеми та перспективи функціонування коледжу у 2016-2017н.р 

(серпень) 

1. Вибори секретаря педагогічної ради. Мороз В.М. 

2. 

Моніторинг освітньої діяльності коледжу за результатами 

роботи у 2015-2016 н.р.         

Беседовська І.В., 

Голуб Л.В., 

Корзун О.В. 

3. 
Звіт голів ДКК про державні кваліфікаційні іспити. Демченко А.М., 

Рудницька Л.В. 

4. 
Затвердження плану роботи коледжу на 2016-2017 

навчальний рік. 

Мороз В.М. 

5. Затвердження факультативів на  2016-2017 навчальний рік Сушицька О.Л. 

6. 
Затвердження переліку вибіркових дисциплін на  2016-2017 

навчальний рік 

Сушицька О.Л. 

 

7. 

Звіт відповідального секретаря приймальної комісії за 

підсумками прийому в 2016 році та організація 

профорієнтаційних заходів в в 2016-2017 навчальному році. 

Голуб Л.В. 

 

8. 
Щодо організації роботи з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності в 2016-2017 навчальному році. 

Невмержицький О.П. 

Тема. Культурно-освітнє середовище коледжу як фактор ефективності компетен-

тнісного підходу в процесі підготовки конкурентоспроможних фахівців (листопад) 

1 

Шляхи формування соціально-правової компетентності 

студентів у процесі навчання та позааудиторної виховної 

роботи. 

Демченко А.М. 

2 
Формування міждисциплінарних компетенцій у процесі 

професійної підготовки фахівців. 

Рудницька Л.В. 

3 

Підвищення якості знань як фактор формування ключових 

освітніх компетенцій в системі підготовки майбутніх 

вчителів при вивченні природничих дисциплін 

Кочина Н.М. 

4. Опрацювання наказів Міністерства освіти і науки України. Мороз В.М. 

Тема. Від якості освіти до якості професійної підготовки майбутнього вчителя  

(січень) 

1 
Моніторинг успішності студентів як один із напрямків 

оцінки якості навчання у ВНЗ. 

Голуб Л.В.,  

Корзун О.В. 

2 

Проектування творчого зростання викладача та студента в 

системі особистісно зорієнтованого діяльнісного навчання 

та виховання на засадах інтеграції змісту освіти 

Марченко Т.В. 

3 

Підвищення якості освіти шляхом формування ключових 

компетентностей студентів засобами образотворчого 

мистецтва  

Красовська Л.В. 

4. Навчальний інструктаж з техніки безпеки та охорони праці. Невмержицький О.П. 

5. Опрацювання наказів Міністерства освіти і науки України. Мороз В.М. 

Тема. Креативність педагогічного працівника як прояв високого інноваційно-

творчого потенціалу ідей, теорій і підходів  (квітень) 

1 

Використання ресурсів хмаро орієнтованого навчання як 

інструмент створення інформаційного середовища 

взаємодії учасників освітнього процесу в роботі викладачів. 

Сойнова Н.І. 

2 
Електронний підручник як одним із пріоритетних напрямів 

підвищення якості освіти.  

Герасимчук С.В. 

3 
Інноваційний потенціал практичної підготовки майбутніх 

фахівців у процесі  проведення пробних уроків. 

Антонюк Н.А. 

4. Опрацювання наказів Міністерства освіти і науки України. Мороз В.М. 



 


