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       Відповідно до річного плану роботи 15.02.2018 проведено засідання 

педагогічної ради на тему: «Модернізація вищої освіти та проблеми управління 

якістю підготовки фахівців». На  розгляд було винесено такі питання  порядку 

денного (протокол №7 від 15.02.2018):  

1. Наскрізний контроль якості підготовки фахівця як ефективний засіб 

удосконалення навчально-виховного процесу. 

2. Підвищення  рівня мотивації саморозвитку студентів – основа 

підготовки успішного конкурентоспроможного фахівця при викладанні 

дисциплін соціально-економічного циклу. 

3. Вироблення інноваційного стилю діяльності викладача як необхідної 

умови формування професійно-компетентного конкурентоспроможного 

молодшого спеціаліста на ринку праці. 

 

НАКАЗУЮ: 

1.1. Інформацію завідувачів відділення взяти до відома та обговорити на 

засіданнях циклових комісій. Особливу увагу звернути на причини низької 

успішності студентів та шляхи підвищення якості підготовки фахівців.                     
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                                                                          комісій, викладачі. 

1.2. Забезпечувати контроль за якістю проведення лекційних, практичних, 

семінарських, лабораторних та індивідуальних занять, контрольних заходів, 

організацією індивідуальної роботи студентів, проходженням студентами усіх 

видів практик.  

Постійно                                                                      Адміністрація коледжу 

1.3. Підвищувати рівень організації й проведення консультаційної роботи 

зі студентами. Особливу увагу звернути на студентів, які мають низький рівень 

знань та пропуски навчальних занять.  

Постійно.                                                                              Викладачі коледжу 

1.4. Ширше залучати органи студентського самоврядування коледжу до 

обговорення питань щодо удосконалення організації освітнього процесу та 

забезпечення якості вищої освіти.   

Постійно.                                                Заввідділення, органи студентського  



                                                                                                   самоврядування.  

 

2.1. Продовжувати упроваджувати технологію підвищення  рівня 

мотивації саморозвитку студентів як основи підготовки успішного 

конкурентоспроможного фахівця при викладанні дисциплін соціально-

економічного циклу. 

Постійно                                                                           Викладачі коледжу 

2.2. Створювати необхідні умови мотивації саморозвитку студентів, 

надавати інформаційну підтримку, консультативну допомогу  щодо складання 

плану саморозвитку.  

Постійно                                                                           Викладачі коледжу 

2.3. Надавати саморозвитку студента практичної спрямованості, 

забезпечуючи обґрунтований вибір актуальної теми, усвідомлення 

самоосвітньої діяльності. 

Постійно                                                                           Викладачі коледж 

2.4. Постійно працювати над підвищенням фахової рівня, створюючи 

власні методичні розробки, поширюючи кращі надбання викладачів та 

студентів на шпальтах періодичних видань.  

 Постійно                                                                         Викладачі коледжу 

        
3.1. Формувати у студентів іншомовні комунікативні компетенції з 

метою успішної адаптації до вимог сучасного життя.  

Постійно.                                                           Викладачі ЦК іноземної мови                  

                                                методикою навчання та зарубіжної літератури  

3.2. Продовжити роботу над виробленням інноваційного стилю 

діяльності з метою підготовки професійно-компетентного 

конкурентноспроможного молодшого спеціаліста. 

Постійно.                                                           Викладачі ЦК іноземної мови                  

                                                методикою навчання та зарубіжної літератури  

 

3.3. З метою вдосконалення освітньої, наукової та професійної 

підготовки педагогів, забезпечення індивідуального та практичного оволодіння 

ними вміннями і навичками навчання та виховання майбутніх фахівців, 

взаємозбагачення у процесі формування авторської системи діяльності 

провадити інноваційні методичні заходи. 

Постійно.                                                             Методист коледжу, викладачі  

        
 

Директор                                                                                      В.М.Мороз 
 

 

 


