Витяг з протоколу №3
засідання педагогічної ради від 31.10.2017 р.
Питання ІІ:
Заслухавши доповіді завідувача юридичного (Мошенець О.А.), комерційного та економічного
відділень (Дідікова О.М.), вихователя гуртожитку (Шакало Л.І.) про стан, проблеми процесу
адаптації студентів нового набору, педагогічна рада УХВАЛИЛА:
1.Заступнику директора з виховної роботи:
1.1. Продовжити впровадження у виховний процес сучасних форм і методів роботи зі студентами в
період адаптації.
1.2. Продовжити співпрацю з психологом міського соціального центру сім'ї і молоді щодо виховної
роботи зі студентами та надання їм психологічної допомоги.
1.3. Надавати практичну допомогу у проведенні заходів в студентському гуртожитку із залученням
працівників соціальної служби міста, медичних працівників.
2. Завідувачу підрозділу з професійної підготовки:
2.1. З метою професійної адаптації студентів нового набору проводити зустрічі з практичними
працівниками, випускниками коледжу, представниками підприємств міста різних форм власності;
організовувати проведення занять-екскурсій на підприємствах.
3. Завідувачам відділень:
3.1. З метою надання своєчасної допомоги в період адаптації продовжити роботу щодо вивчення
контингенту студентів нового набору для своєчасного виявлення соціально незахищених, хворих,
проблемних студентів.
3.2. Проводити роботу з батьками студентів нового набору шляхом організації батьківських зборів,
загальноколеджанських, групових зборів та індивідуальних бесід.
3.3. Відвідувати гуртожиток з метою контролю умов проживання та дотримання правил
внутрішнього розпорядку та самопідготовки студентів.
4. Керівникам студентських груп:
4.1. Ознайомлювати студентів та учнів з Правилами внутрішнього розпорядку та Статутом коледжу
(під розпис).
4.2. Проводити регулярну роботу з батьками студентів нового контингенту, звернути увагу на
виявлення формальних та неформальних лідерів; стимулювати позитивну ініціативу, соціальну
активність, самостійне та практичне мислення.
4.3
Забезпечити проведення позааудиторних виховних заходів
характеру.
5. Викладачам:

та заходів професійного

5.1. Забезпечувати в повній мірі реалізацію принципу особистісно-зорієнтованого навчання.
5.2. Застосовувати сучасні інноваційні технології навчання та виховання з метою підвищення
ефективності навчального та виховного процесу.
5.3. З метою більш швидкої адаптації посилити індивідуальну роботу зі студентами нового набору
під час проведення консультацій.
5.4. Активізувати роботу щодо вдосконалення методики оцінки знань та вмінь студентів, починаючи
з перших днів навчання в коледжі.
6. Вихователю гуртожитку:
6.1. В адаптаційний період проводити зі студентами та учнями заходи, спрямовані на вивчення та
дотримання Правил проживання в гуртожитку.
6.2. Забезпечити дотримання санітарно-гігієнічних,
проживання студентів у гуртожитку.
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6.3. Проводити виховні та культмасові заходи, спрямовані на згуртування студентського колективу,
підвищення духовності та культурного рівня студентів.
6.4. Вдосконалювати форми і методи роботи Ради самоврядування студентського гуртожитку.
7.Керівникам НТСВ «Лабораторія Правди» та «Творчість і професіоналізм» разом зі
студентами, членами НТСВ:
7.1. Провести бесіди про здорове харчування підлітків.
(Всі члени педагогічної ради проголосували одноголосно за даний проект рішення)
Питання ІІІ:
Заслухавши та обговоривши доповідь заступника директора з виховної роботи Бут О.Л. про стан
профорієнтаційної роботи в коледжі, педагогічна рада УХВАЛИЛА:
1.Заступнику директора з виховної роботи:
1.1.
Продовжити роботу щодо організації профорієнтаційної діяльності педагогічним та
студентським колективом коледжу.
1.2. Продовжити тісну співпрацю з міським Центром зайнятості, Новомосковським міським
управлінням освіти, районним управлінням освіти.
1.3. Організовувати заходи, спрямовані на поширення інформації про коледж серед випускників
шкіл міста та району.
2. Завідувачам відділень:
2.1. Активізувати роботу щодо виявлення потенційних агентів впливу серед студентів коледжу.
3. Головам циклових комісій:
3.1. Проводити пізнавально-розважальні заходи з залученням учнів випускних класів міста та
району.
3.2. Висвітлювати в пресі заходи, що проводяться у коледжі.
4. Викладачам:
4.1. Продовжувати роботу з агентами впливу, батьками, працівниками шкіл міста та району щодо
поширення інформації про коледж.
5. Відповідальному за розміщення інформації на офіційному сайті коледжу:
5.1. Продовжувати висвітлювати інформацію про заходи, що відбуваються в коледжі, на сайті
НККЕП.
5.2. Налагодити профорієнтаційну роботу з учнями ПТУ області.
6.Керівникам НТСВ:
6.1. Удосконалювати форми проведення профвернісажів.
6.2. Залучати до проведення засідань НТСВ учнів випускних класів міста та району.
(Всі члени педагогічної ради проголосували одноголосно за даний проект рішення)

