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УхВАЛИЛА:

1. Продовжувати використання в педагогiчнiй дiяльностi нетрадицiйниХ

Заслухавши та обговоривши доповiдь директора коледжу Гапей А. В.
роботи педагогiчногоосновних напрямiв

педагогiчна рада

та iнтерактивних методiв навчання,
позбавлять шаблонiв, сшриятимуть
особистостi.

якi допоможуть удосконаJIити заняття,
вихованню творчоi та самодостатньоI

2. З метою пiдвищення рiвня сформованостi базових знань, yMiHb i
навичок та якiсноТ пiдготовки студентiв до державноI пiдсумковоТ атестацiТ

та зовнiшнього незаJIежного оцiнювання у 2015120|6 н.р. виклаДаЧаМ

загальноосвiтнiх дисциплiн проводити систематичну iндивiдуальну роботУ Зi

студентами.

3. У новому 20152016 н.р. спрямувати зусилля на грунтовну роботу
студентiв до участi в науково-практичних конференцiях, конкурсах
професiйноi майстерностi та предметних олiмпiадах серед студентiв ВНЗ I-II
piBHiB акредитацiТ.

4. YciM викладачам постiйно працювати над самовдоскон€tленняМ Та

самоосвiтою, опрацьовуючи наукову, методичну, педагогiчну, фахову
лiтературу. Планувати iндивiдуальну роботу щодо пiдвищення фаховоi
майстерностi через участь у методичних ceMiHapax, науково-пракТиЧНИХ
конференцiях, тренiнгах, конкурсах професiйноТ майстерностi тощо.

5. Викладачам доповнити навчальнi та робочi програми вiдповiДнО ДО

Методичних матерiалiв щодо н ацiоналъно_патрiотичн ого вихов ання.

б. Викладачам iноземноi мови постiйно працювати над пiдвищеннЯМ

рiвня знань з iноземних мов студентами коледжу; надавати консулЬТаТИВНУ

допомогу викладачам коледжу, якi виявлятъ бажання пiдвиЩити piBeHb

володiння iноземною мовою.

7. Завiдуючим кабiнетами спрямовувати роботу на збереження i
поIIовнення навчаJIъно-методичноТ та матерiально-технiчноi баЗи кабiНеТУ;



систематично контролювати дотримання чистоти i порядку в навч€Lльних
кабiнетах.

8. Головам предметних (циклових) комiсiй надавати методичну
допомогу молодим викладачам з питань ефективноТ органiзацiТ навчально-
виховного процесу; продовжувати роботу щодо вивчення та впровадження
передового педагогiчного досвiду викладачiв коледжу; урiзноманiтнити
форми проведення навч€Lльно-виховних заходiв пiд час проведення тижнiв
предметних (циклових) комiсiй з метою формування мотивацii до навчальних
дисциплiн.

9. Контроль за виконанням рiшення покладаеться на заступника
директора з виховноi роботи Левко Т. Ю.
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