
Педагогічні ради 

Тема. Упровадження нового змісту й форм освітнього процесу, розвиток педагогічного 

мислення, накопичення інноваційного потенціалу – головні перспективні напрями розвитку 

сучасного коледжу (серпень) 

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

2. 

Підсумки роботи навчального закладу за 2016-2017 навчальний 

рік, що випливають з Положення про організацію навчально-

виробничого процесу, та пріоритетні напрямки роботи в 2017-2018 

н.р.         

Мороз В.М., 

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 2017-2018 навчальний рік. Мороз В.М. 

5. Затвердження факультативів на  2017-2018 навчальний рік Сушицька О.Л. 

6. 
Щодо організації роботи з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності в 2017-2018 навчальному році. 

Невмержицький О.П. 

7. 
Затвердження переліку вибіркових дисциплін на  2017-2018 

навчальний рік 

Сушицька О.Л. 

8. 

Звіт відповідального секретаря приймальної комісії за підсумками 

прийому в 2017 році та організація профорієнтаційних заходів в 

2017-2018 навчальному році. 

Голуб Л.В. 

 

Тема. Психологія взаємовідносин, або Педагогіка співпраці викладача і студента 

 (листопад) 

1 

Компетентнісна спрямованість у контексті євроатлантичної 

інтеграції через створення інноваційного простору в системі 

виховної роботи педагогічного коледжу. 

Демченко А.М. 

2 

Формування успіху як життєвого пріоритету  особистості 

студента через предметні  компетенції на заняттях з філологічних 

дисциплін. 

Долінговська  С.М. 

3 

Психолого-педагогічний аспект у формуванні сприятливого 

психологічного клімату в коледжі – важлива умова підвищення 

ефективності навчально-виховного процесу. 

Парфенюк Т.В. 

4. 
Навчання з ЦЗ. Морально-психологічна підготовка населення 

до дій в надзвичайних ситуаціях. 

Ляшук Ю.В. 

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

Тема.     Модернізація вищої освіти та проблеми управління якістю підготовки фахівців 

(лютий) 

1 
Наскрізний контроль якості підготовки фахівця як ефективний 

засіб удосконалення навчально-виховного процесу 

Голуб Л.В., 

Корзун О.В. 

2 

Підвищення  рівня мотивації саморозвитку студентів – основа 

підготовки успішного конкурентоспроможного фахівця при 

викладанні дисциплін соціально-економічного циклу. 

Самойленко О.А. 

3 

Вироблення інноваційного стилю діяльності викладача як 

необхідної умови формування професійно-компетентного 

конкурентоспроможного молодшого спеціаліста на ринку праці 

Прохорова О.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.    Іміджева складова освіти ХХІ століття (квітень) 

1 
Профорієнтація як чинник формування іміджу та засіб 

підвищення освітнього потенціалу ВНЗ. 

Сушицька О.Л. 

2 
Професійний імідж викладача психолого-педагогічних 

дисциплін як чинник підвищення якості вищої освіти ХХІ століття. 

Марченко Т.В. 

3 
Формування професійно-педагогічного іміджу майбутніх 

вчителів нової української школи. 

Антонюк Н.А. 

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

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


