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Порядок денний :
1'. Педагогічна майстерність та авторитет викладача - складові успіху.
( Доповідачі: Хиленко Б.К., Пахомов В.В., Шрамко Н.О.)
2. Концепція основи громадянської освіти.
(Доповідачі: Гречук О.В., Царевська О.В.)
3. Про вибір закладами вищої освіти ,які забезпечують здобуття повної
загальної середньої освіти, проектів підручників за електронними версіями.
(Інформація : Пивоварова І.О. )

І.

СЛУХАЛИ:
Хиленко Б.К. - викладач
Пахомов В.В. - викладач
Шрамко Н.О. - викладач
Педагогічна майстерність та авторитет викладача - складові успіху
(Доповіді додаються)
УХВАЛИЛИ:

1.1 Педагогічному колективу коледжу продовжити працювати над підвищенням
педагогічної майстерності викладача, як складової успіху у роботі.
Термін виконання : постійно
Відповідальні: викладачі
1.2Розробляти нові методичні матеріали та посібники відповідно до вимог розвитку
сучасних досягнень та технологій автомобільно - дорожньої галузі, апробацій та
впровадження кращого світового досвіду.
Термін виконання ; постійно
Відповідальні: викладачі
1.3 Проводити систематичну та творчу роботу викладача у підвищені педагогічної
майстерності.
Термін виконання: постійно
Відповідальні: викладачі
1.4 Відслідковувати та ознайомлювати студентів з розвитком наукових розробок та
технологічних впроваджень із спеціальностей, які готує коледж
Термін виконання: постійно
Відповідальні викладачі
'

II.

СЛУХАЛИ:
Гречук О.В. - викладач історії України та основ громадянської освіти
Царевська О.В. - викладач всесвітньої історії

Концепція основи громадянської освіти
( Доповіді додаються)
УХВАЛИЛИ:
2.1 Накопичувати, апробовувати та використовувати у процесі громадянської освіти
педагогічної програмові засоби навчання, інформаційно - методичні матеріали,
що сприяють активізації розумово-пізнавальної діяльності студентів.
Термін виконання : постійно
Відповідальні: викладачі
2.2Викладачам суспільних дисциплін використовувати інноваційні технології та
методи навчання для формування громадянської компетентності студентської
молоді.
Термін виконання; постійно
Відповідальні: викладачі
III.
СЛУХАЛИ:
Пивоварова І.О. - завідувач навчально-методичного кабінету коледжу.
Інформація про вибір проектів підручників для закладів вищої освіти, які
забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, за електронними
версіями.
УХВАЛИЛИ:
3.1 Схвалити вибір проектів підручників для закладів вищої освіти , які
забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, за електронними
версіями:
1. Зарубіжна література (рівень стандарту) Ніколенко 0.м.(2019)
2. Математика (алгебра і початок аналізу та геометрії) (рівень стандарту)
Нелін Є.ГЦ2019)
3. Українська мова (рівень стандарту) Авраменко О.М. (2019)
4. Українська література (рівень стандарту) Авраменко 0.м.(2019)
5. Історія України (рівень стандарту) Гісем О.В., Мартинюк О.О. (2019)
6. Всесвітня історія (рівень стандарту) Гісем О.В., Мартинюк О.О. (2019)
7. Фізика і астрономія (рівень стандарту) Сиротюк В.Д.,
Мирошниченко Ю.Б.(2019)
8. Англійська мова (рівень стандарту) К арток О.Д. (2019)
9. Хімія (рівень стандарту) Попель П.П., Крикля Л.С. (2019)
10. Біологія і екологія (рівень стандарту) Задорожній К.М. (2019)
11. Географія (рівень стандарту) Пестушко, Уварова (2019)
12. Інформатика (профільний рівень) Руденко В.Д.(2019)
13. Захист Вітчизни(рівень стандарту) Гнатюк Р.М.(2019)

14. Економіка (профільний рівень) Криховець - Хом’як Л.Я. (2019)
15. Правознавство (профільний рівень) О.Д Наровлянський(2019)
16. Захист Вітчизни (рівень стандарту «Основи медичних знань»)
Г удима А. А.(2019)
3.2
Підтвердити вибір проектів підручників за електронними версіями підписами
викладачів з предметів.
(підписи додаються)

Голова

В.В. Деміденко

Секретар

О.Д. РяОоконь

