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Про виконання рішень 

педагогічної ради від 13.12.2016 

 

       Відповідно до річного плану роботи 13.12.2016 проведено засідання 

педагогічної ради на тему: «Культурно-освітнє середовище коледжу як фактор 

ефективності компетентнісного підходу в процесі підготовки 

конкурентоспроможних фахівців». На  розгляд було винесено такі питання з 

порядку денного (протокол №2 від 13.12.2016):  

1. Шляхи формування соціально-правової компетентності студентів у 

процесі навчання та позааудиторної виховної роботи. 

2. Формування міждисциплінарних компетенцій у процесі професійної 

підготовки фахівців. 

3. Підвищення якості знань як фактор формування ключових освітніх 

компетенцій в системі підготовки майбутніх учителів при вивченні 

природничих дисциплін. 

 

НАКАЗУЮ: 

1.1.Продовжувати  інформаційно-просвітницьку діяльність, спрямовану 

на формування у студентів соціально-правових компетентностей. 

 З цією метою проводити місячники правових знань, вивчення 

Конституції України, зустрічі з працівниками правоохоронних органів, 

перегляд відеофільмів правової тематики, співпрацювати з районним центром 

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. 

2017-2018рр.                                                 Заступник директора з виховної  

                                                                        роботи, завідувачі відділень,  

вихователі гуртожитку,  

куратори навчальних груп 

1.2. Забезпечити ефективне функціонування психологічної служби 

навчального закладу. Розробляти картки психолого-педагогічного супроводу 

студентів, схильних до проявів девіантної, деліквентної поведінки. 

Постійно.                                             Практичний психолог Парфенюк Т.А. 

1.3. Здійснювати превентивне виховання студентської молоді. 

Використовувати для профілактики антигромадянських вчинків інтерактивні 

педагогічні технології, зокрема, ділові та рольові ігри, моделювання життєвих 

ситуацій, тренінги, дискусії, роботу в малих  групах тощо. 

2017-2018рр.                                  Циклова комісія викладачів соціально- 

                                                        економічних дисциплін, куратори  

                                                        навчальних груп, вихователі гуртожитку,  



                                                        працівники бібліотеки 

1.4. Приділяти належну увагу роботі з батьківською громадськістю, 

забезпечувати тісний зв'язок із батьками студентів у питаннях навчання, 

дотримання студентами вимог Статуту педагогічного коледжу, Правил 

внутрішнього розпорядку гуртожитку. 

Упродовж навчання.                                    Заступник директора з виховної  

                                                                        роботи, юрист коледжу 

1.5. Утверджувати здоровий спосіб життя у студентському середовищі. 

Проводити широку роз'яснювальну роботу, спрямовану на протидію 

тютюнопалінню, вживанню алкоголю, наркотичних речовин. 

Постійно.                                        Корзун  В.М., куратори навчальних груп,  

                                                         викладачі ЦК природничих  

                                                         дисциплін, вихователі гуртожитку 

 

2.1. Активно впроваджувати інноваційні технології навчання з метою 

підвищення якості знань студентів  при вивченні дисциплін природничого 

циклу. 

Постійно.                                          Викладачі ЦК природничих дисциплін 

2.2. Сприяти формуванню ключових фахових компетенцій у студентів – 

майбутніх фахівців освітянської галузі. 

Постійно.                                                                            Викладачі коледжу 

2.3. Із метою підвищення якості педагогічного процесу використовувати 

знання про природу як фактор формування всебічно розвиненої особистості. 

Постійно.                                                                            Викладачі коледжу 

 

3.1. Вивчати умови успішного втілення в процес викладання навчальних 

предметів та дисциплін міжпредметних зв'язків одного типу. 

Постійно.                                                    Заступник директора з навчальної  

                                                              роботи, методист коледжу, голови ЦК 

3.2. Із метою  формування професійних компетенцій широко 

застосовувати міжпредметні зв'язки в процесі організації навчальної діяльності.  

Постійно.                                                                            Викладачі коледжу 

3.3. Під час консультацій до комплексного кваліфікаційного іспиту 

розкривати особливості використання міжпредметних зв'язків у процесі 

навчання в початкових класах української школи. 

Травень-червень 2017 року.                                             Викладачі коледжу 

3.4. Активізувати проведення інтегрованих занять із метою формування 

фахових компетенцій студентів, майбутніх вчителів. 

Постійно.                                                                            Викладачі коледжу 

 

 

Директор                                                                                      В.М.Мороз 
 

 

  

 


