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Основна проблема 

 

Духовно-інтелектуальний розвиток особистості педагога в процесі 

творчого становлення в контексті інноваційних технологій. 

 

Завдання 

реалізації основної проблеми 

  

1. 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. 

2. Розробити концепцію духовно-інтелектуального розвитку особистості 

педагога на основі творчого саморозвитку особистості. 

3. Впровадити в навчально-виховний процес педагогічного коледжу 

інноваційні педагогічні технології для створення розвивального 

простору, активізації рефлексивної самостійної роботи студентів та 

викладачів.  

4. Організувати та технічно забезпечити електронне навчання, 

ефективно використовуючи зручну й надійну систему – відкриту 

освітню платформу Moodle.  

5. Впровадити в практику модель виховної роботи на основі Концепції 

національно-патріотичного виховання молоді.  

6. Створити сприятливі умови для розвитку творчої особистості 

майбутнього педагога шляхом залучення до участі у фестивалях, 

конкурсах, конференціях, виставках та формування здорового способу 

життя. 

7. 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. 

8. Створити умови для підвищення кваліфікації всіх категорій 

педагогічних працівників коледжу, надання їм наукової і методичної 

допомоги у фаховому вдосконаленні. 

9. 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 Порядок денний Відповідальні Доповідачі 

31.08 1 засідання   

 1. Затвердження плану з 

соціально-гуманітарної роботи 

на 2018-2019н.р. 

Заст. директора з 

навчально-

виховної роботи 

Заст. директора 

з навчально-

виховної 

роботи 

 2. Розгляд та затвердження планів 

соціально-гуманітарної роботи 

академічних груп 

Куратори 

академічних груп 

Куратори 

академічних 

груп 

 3. Проведення звітно – виборчої 

конференції студентської ради. 

Призначення координатора 

ОСС коледжу 

Адміністрація 

 

Студентська 

рада 

25.10 2 засідання   

 1. Відзначення ювілейної дати: 

100-річчя видатного педагога В. 

Сухомлинського. Про участь у 

регіональній науково-

практичній конференції 

«Педагогічні вектори: В.О. 

Сухомлинський та сучасність»  

Заст. директора з 

навчально- 

виховної роботи 

Куратори 

академічних 

груп 

 2. Проведення зборів студентів:  

         «Права та обов’язки студентів 

коледжу» 

Заст. директора з 

навчально-

виховної роботи 

Куратори 

академічних 

груп 

24.11 3 засідання   

 1. Про організацію та проведення 

заходів щодо попередження 

проявів агресії серед студентів 

коледжу .  

Куратори 

академічних груп 

Студентська 

рада 

 2. Студент в позааудиторному 

соціокультурному просторі. 

Обмін досвідом. 

Куратори 

академічних груп 

Куратори 

академічних 

груп 

22.12 4 засідання   

 1. Про організацію та проведення 

Новорічних та Різдвяних свят 

Заст. директора з 

навчально-

виховної роботи 

Студентська 

рада 

 2. Про утруднення навчання 

студентів, запобігання 

семестрової заборгованості. 

 

Заст. директора з 

навчально-

виховної роботи 

Куратори 

академічних 

груп 

09.02 5 засідання   

 1. Про адаптацію випускників до 

сучасних умов праці та їх 

мотивацію до трудової 

Куратори 

академічних груп 

Завідувач 

відділенням 



діяльності 

 2. Психолого-педагогічні 

особливості формування 

ціннісних орієнтацій в 

студентському середовищі 

Куратори 

академічних груп 
Методист 

 3. Про формування здорового 

способу життя студентів 
Куратори 

академічних груп 

Керівник з 

фізичного 

виховання 

15.03 6 засідання   

 1. Ознайомлення студентів 4 

курсів з правами та обов’язками 

молодих спеціалістів   

 

Заст. директора з 

навчально-

виховної роботи 

Куратори 

академічних 

груп 

 2. Про стан роботи з охорони 

праці та безпеки 

життєдіяльності в коледжі. 

Директор Інженер з ОП 

20.04 7 засідання   

 1. Національно - патріотичне 

виховання студентів у системі 

роботи куратора академічної 

групи.    

Куратори 

академічних груп 

Куратори 

академічних 

груп 

 2. Індивідуальна робота зі 

студентами різних академічних 

груп та спеціальностей. 

Куратори 

академічних груп 

Куратори 

академічних 

груп 

 3. Про участь в екологічних акціях 

 «День Землі», «Чисте довкілля 

України» 

Куратори 

академічних груп 

Куратори 

академічних 

груп 

25.05 8 засідання   

 1. Звіти кураторів щодо 

профорієнтаційної роботи в 

навчальних закладах міста та 

області. 

Куратори 

академічних груп 

Куратори 

академічних 

груп 

 2. Про урочисте вручення 

дипломів випускникам коледжу 
Директор 

Заст. директора 

з навчально-

виховної 

роботи 

 3. Про результати виховної роботи 

у 2018-2019 н.р. та завдання на 

2019-2020 н.р. 

Заст. директора з 

навчально-

виховної роботи 

Заст. директора 

з навчально-

виховної 

роботи 

 


