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       Відповідно до річного плану роботи 28.11.2018 проведено засідання 

педагогічної ради на тему: «Індикатори сучасної якісної освіти в коледжі: 

інноваційна діяльність, творчо-пошукова активність, продуктивна співпраця 

всіх учасників освітнього процесу». На  розгляд було винесено такі питання  

порядку денного (протокол №2 від 28.11.2018):  

1. Комунікативно-діяльнісна, культуроносна та професійно орієнтована 

модель сучасної освіти як шлях до всебічно розвиненої людини нової генерації. 

2. Розвиток пізнавальної самостійності і креативної компетентності у 

студентів через реалізацію наскрізних змістових ліній в освітній діяльності.  

3. Формування ціннісних орієнтацій до навчально-пізнавальної діяльності 

студентів шляхом використання інновацій. 

 

НАКАЗУЮ: 

1.1. Упроваджувати у практику освітньої діяльності дослідницькі  методики  

навчання  студентів з використанням  ІКТ та  SТЕМ  - технології. 

Постійно.                                                                                      Викладачі коледжу 

1.2. Створювати бази дидактичного та медійного  матеріалу  для здійснення 

SТЕМ-освіти,  сприяти  технологічному  забезпеченню  освітнього  процесу. 

Постійно.                                                                                      Викладачі коледжу 

1.3. Брати  участь у заходах,  спрямованих  на  професійний  розвиток  

педагогічних  працівників  навчального  закладу  та мотивацію  студентів  

до  навчально-дослідницької діяльності (вебінарах, семінарах, тренінгах). 

Постійно.                                                                                       Викладачі коледжу 

 

2.1. Продовжувати  впроваджувати  в навчальний  процес  проектну  діяльність  

як  практику  особистісно   орієнтованого  навчання,  яка дозволяє  викладачу  

організувати  освітній  процес, спрямованим  на розв'язання  життєвих,  

суспільних  і професійно  значущих  завдань.  

Постійно.                                                                                       Викладачі коледжу 

2.2. Продовжувати  розгортати  в коледжі  інформаційно-освітнє  середовище  

на базі  пакета   хмарних  додатків  Google,  що надає  нові  можливості  для  

більш  активного  залучення  студентів  до освітнього  процесу.  

Постійно.                                                             Адміністрація, викладачі коледжу 

 



2.3. Упроваджувати  SТЕМ-орієнтований підхід до  навчання,  який  об'єднує  

природничо-математичні  дисципліни  в єдину  навчальну парадигму.  

Постійно.                                                                                       Викладачі коледжу 

2.4. Особливу увагу   звернути  на  встановлення  міжпредметних  зв'язків,  які  

входять  до складу  інтегрованих курсів  на  основі  логічної  наступності  

тематичних  розділів.  

Постійно.                                                                                  Викладачі коледжу 

 

3.1 Упроваджувати   інноваційні  методи  викладання дисциплін  з музики  як  

необхідну  умову  формування ціннісних  орієнтацій   до  навчально- 

пізнавальної   діяльності  студентів. 

Постійно.                                                                                      Викладачі коледжу 

3.2 Сприяти  формуванню  соціальної  активності  студентів засоби  музичного  

мистецтва. 

Постійно.                                                                                       Викладачі коледжу 

3.3 Для  формування  висококультурної  студентської молоді ширше  

використовувати  на  заняттях  та  позакласних   заходах виховні  можливості  

української  народної  та  сучасної  музики. 

Постійно.                                                                                      Викладачі коледжу 

      

Директор                                                                                      В.М.Мороз 

 
 

  

 


