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НАКАЗ  

 

16 квітня 2019 року                                                                            № 90 

 

Про виконання рішень 

педагогічної ради від 16.04.2019 

 

       Відповідно до річного плану роботи 16.04.2019 проведено засідання 

педагогічної ради на тему: «Нова українська школа: педагогіка партнерства». 

На  розгляд було винесено такі питання  порядку денного (протокол №11 від 

16.04.2019):  

1. Нова українська школа компетентнісного спрямування.  

2. Пріоритетність стосунків партнерства в освітньому процесі сучасної 

української школи. 

3. Інтеграція навчального процесу як чинник розвитку пізнавальної 

активності при вивченні дисциплін природничого циклу. 

 

 

НАКАЗУЮ: 

1.1. Упроваджувати діяльнісний та особистісно орієнтований підходи при 

підготовці майбутніх учителів Нової української школи.  

Постійно                                                                               Викладачі коледжу. 

1.2. Забезпечувати комфортний освітній простір для самореалізації 

студента як умови формування фахової компетентності. 

Постійно                                                                               Викладачі коледжу. 

1.3. Формувати методичну компетентність сучасного викладача-коуча з 

метою підвищення рівня компетентності студентів та розвитку їх творчої 

індивідуальності. 

Постійно                                                                             Викладачі коледжу. 

 

2.1. Залучати практикантів до впровадження методик особистісного й 

компетентнісно зорієнтованого навчання, виховання й розвитку молодших 

школярів, до використання ІКТ під час проведення уроків і занять як засіб 

професійної мобільності та конкурентоспроможності в нових соціокультурних 

умовах. 

Постійно                                                                              Методисти практики                                                                                       

2.2. Вивчати передовий педагогічний досвід учителів початкових класів із 

питань упровадження педагогіки партнерства в умовах реалізації нового 

Державного стандарту початкової загальної освіти. 

Постійно                                              Методисти практики, викладачі методик                                                               



2.3. Забезпечити участь викладацького та студентського колективів коледжу 

в науково-практичних конференціях, семінарах, тренінгах, засіданнях круглих 

столів з метою обміну досвідом щодо впровадження засад Нової української 

школи. 

Постійно                                              Методисти практики, викладачі методик                                                                      

2.4. Залучати викладачів та студентів до відвідування закладів освіти, які 

мають значні здобутки в упровадженні нового освітнього середовища.  

Постійно                                                                             Викладачі коледжу. 

2.5. Створити фокус-групи з актуальних питань освітнього процесу в 

сучасній українській школі.  

2019-2020 н.р.                                                               Антонюк Н. А., завідувач  

                                                                            навчально-виробничої практики 

                                                                     Беседовська І. В., методист коледжу                                                          

 

     3.1. Упроваджувати інтеграцію природничих предметів та дисциплін при 

підготовці молодшого спеціаліста як компонента формування фахової 

компетентності майбутнього вчителя Нової української школи 

Постійно.                                                                                      Викладачі циклової  

                                                                                  комісії природничих дисциплін. 

     3.2. Здійснювати особистісно зорієнтований підхід при формуванні 

ключових компетентностей як системної характеристики сучасної особистості 

Постійно.                                                                                      Викладачі коледжу. 

     3.3. З метою налагодження взаєморозуміння та поліпшення співпраці 

педагог-студент-учень у процесі навчання використовувати транспредметну 

інтеграцію, що дозволить розкрити потенціальні можливості змісту 

навчального матеріалу та розвиватиме здібностей студентів/учнів. 

Постійно.                                                                                      Викладачі коледжу. 

 

Директор                                                                                      В.М.Мороз 


