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Основна проблема
Духовно-інтелектуальний розвиток особистості педагога в процесі
творчого становлення в контексті інноваційних технологій.
Завдання
реалізації основної проблеми
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

Забезпечити умови для оволодіння студентами педагогічного коледжу
системою загальноосвітніх, фундаментальних та професійних знань,
для розвитку соціально зрілої творчої особистості з активною
громадською позицією та духовно-культурною сутністю в умовах
вимушеної евакуації.
Розробити концепцію духовно-інтелектуального розвитку особистості
педагога на основі творчого саморозвитку особистості.
Впровадити в навчально-виховний процес педагогічного коледжу
інноваційні педагогічні технології для створення розвивального
простору, активізації рефлексивної самостійної роботи студентів та
викладачів.
Організувати та технічно забезпечити електронне навчання,
ефективно використовуючи зручну й надійну систему – відкриту
освітню платформу Moodle.
Впровадити в практику модель виховної роботи на основі Концепції
національно-патріотичного виховання молоді.
Створити сприятливі умови для розвитку творчої особистості
майбутнього педагога шляхом залучення до участі у фестивалях,
конкурсах, конференціях, виставках та формування здорового способу
життя.
Сприяти реалізації цілісної державної стратегії щодо навчання та
виховання студентів, роботи викладачів та працівників педагогічного
коледжу з питань безпеки життя, пожежної безпеки, охорони їх праці
та діяльності.
Створити умови для підвищення кваліфікації всіх категорій
педагогічних працівників коледжу, надання їм наукової і методичної
допомоги у фаховому вдосконаленні.
Забезпечити підвищення якості освіти за умови збереження та
розвитку досягнень та традицій української вищої школи та інтеграції
системи вищої освіти України у світову систему вищої освіти.

Дата
30.08

Порядок денний
Відповідальні
Доповідачі
1 засідання
1.
Затвердження плану роботи
науково-методичної ради на 2018методист
Ярита І.І.
2019 н.р.
2.
Затвердження планів роботи
Голови
Голови
предметних (циклових) комісій.
предметних
предметних
(циклових)
(циклових)
комісій.
комісій.
3.
Розгляд та затвердження
Голови
Голови
робочих навчальних програм з предметних
предметних
навчальних дисциплін.
(циклових)
(циклових)
комісій.
комісій.
4.
Огляд
нормативних
документів, новинок педагогічної Васильченко Т.І. Васильченко Т.І.
преси.
5.Про відзначення ювілейної дати:
100-річчя видатного педагога В.
Сухомлинського.
Участь
у
Тіхова Т.І.
Тіхова Т.І.
регіональній
науково-практичній
Ярита І.І.
конференції «Педагогічні вектори:
В.О. Сухомлинський та сучасність»
26.10
2 засідання
1.Про стан навчально-методичного
забезпечення
та
організацію
електронного
навчання,
Васильченко Т.І. Васильченко Т.І.
використання зручної й надійної
системи – відкритої освітньої
платформи Moodle.
2. Про стан інформаційного
забезпечення
сайту
як
Гайворонська
Гайворонська
ефективного
засобу створення
О.Є.
О.Є.
позитивного іміджу навчального
закладу.
3. Затвердження тематики та
керівників
курсових
проектів
Тіхова Т.І.
Ярита І.І.
студентів випускних груп за всіма
Ярита І.І.
спеціальностями.
23.11
3 засідання
1.
Про організацію та контроль
самостійно-творчої й науковоТіхова Т.І.
Ярита І.І.
методичної роботи студентів в

умовах вимушеної евакуації.
2. Проведення спільних засідань
предметно-циклових
комісій
з Васильченко Т.І. Васильченко Т.І.
актуальних проблем освіти
21.12
4 засідання
1. Впровадження нових форм
науково-дослідної
та
науковоЯрита І.І.
Ярита І.І.
методичної роботи зі студентами.
2. Про якість науково-методичного
Тіхова Т.І.
Ярита І.І.
зростання студентів та викладачів.
25.01
5 засідання
1. Про
підвищення
фахової
Ярита І.І.
Ярита І.І.
майстерності викладачів
2. Про організацію та проведення
Ярита І.І.
Голови ПЦК
науково- методичних тижнів
22.02
6 засідання
1.
Про
підготовку
до
проведення студентських олімпіад,
конкурсів,
науково-методичних
Ярита І.І.
Ярита І.І.
форумів в коледжі та ЛНУ імені
Тараса Шевченка.
2.
Про організацію спільної
роботи педагогічного коледжу з
Тіхова Т.І.
Воронцова Р.І.
ВНЗ І-ІІ рівня акредитації та
профільними кафедрами
15.03
7 засідання
1.
Про організацію та участь
студентів та викладачів у науковоЯрита І.І.
Ярита І.І.
практичних конференціях коледжу,
університету.
2.
Про організацію та якість
Тіхова Т.І.
Тіхова Т.І.
проведення заходів, присвячених
Ярита І.І.
Ярита І.І.
знаменним датам
19.04
8 засідання
1.
Про результати проведення
науково-методичних форумів в ВП
Ярита І.І.
Ярита І.І.
«Кадіївський педагогічний коледж
ЛНУ імені Тараса Шевченка».
2.
Про якість публікаційної
активності викладачів і студентів
Ярита І.І.
Ярита І.І.
коледжу.
24.05
9 засідання
1.
Про
виконання
рішень
Ярита І.І.
Ярита І.І.
науково-методичної ради у 2018-

2019 н.р.
2.
Про
результати
роботи
науково-методичної
ради
педагогічного коледжу у 2018-2019
н.р. та завдання на 2019-2020 н.р.

Ярита І.І.

Ярита І.І.

СКЛАД НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ КОЛЕДЖУ
Ярита І.І. – голова науково-методичної ради;
Васильченко Т.І. – директор коледжу;
Тіхова Т.І. – заступник директора з навчально-виховної роботи;
Гайворонська О.Є. – голова предметно-циклової комісії соціальнопедагогічних та музичних дисциплін;
5. Савостьонок О.П. – інженер з охорони праці, начальник штабу
цивільної оборони;
6. Савостьонок С.В. - викладач психолого-педагогічних дисциплін;
7. Семенова Н.Б – секретар ради;
8. Ярита А.В. – викладач суспільних дисциплін;
9. Васильченко І.І. – викладач фізичного виховання;
10. Оришняк Т.В. – член студентської ради, студентка групи 31 СР.
1.
2.
3.
4.

