
Протокол №5 
засідання педагогічної ради 

Західноукраїнського коледжу «Полісся»

від 09 червня 2016 року

Голова: Лавренюк В.М.
Секретар: Осійчук О.С.
Присутні: викладачі коледжу

Порядок денний:

1. Національно-патріотичне виховання студентської молоді та здійснення військово- 

патріотичного виховання при викладанні навчальної дисципліни «Захист 

Вітчизни».

2. Стан викладання природничо-математичних дисциплін загальноосвітнього циклу.

3. Виконання навчальних планів та допуск студентів до літньої заліково- 

екзаменаційної сесії.

4. Виконання рішень попередньої педради.

5. Різне.

УХВАЛИЛИ:

1.1. Пріоритетом національно-патріотичного виховання студентської молоді є реалізація 
концепції національного виховання студентів.

1.2. З метою підвищення ефективності національно-патріотичного виховання 
студентської молоді на навчальних заняттях, при здійсненні триєдиної мети, 
використовувати матеріал патріотичного змісту.

1.3. Систематично здійснювати гуманітарне поєднання професійного становлення 
студентів з формуванням у них високоморальних рис громадянина України.

1.4. Провести реорганізацію музею української вишиванки і перенести його в корпус .N'"2. 
Призначити завідуючою Чершошок 11.В.

1.5. Щорічно організовувати туристичний похід «Козацькими шляхами Березнівщини»
1.6. Активізувати роботу волонтерського руху

Миронець Н.В., студрада
1.7. Створити пошуковий клуб «Пам'ять»

Директор коледжу
1.8. Провести капітальний ремонт кабінету «Захист Вітчизни»

До 01.12.2016 року
1.9. Висвітлювати заходи національно-патріотичного виховання на сайті коледжу

Миронець Н.В., Мамчур A.A.

2.1. Легалізувати системне та прикладне програмне забезпечення, яке використовується на 
заняттях з інформатики та встановлене на персональних комп’ютерах

До 15.09.2016р.
2.2. Посилити контроль за проведенням практичних занять з географії, лабораторних робіт 

з фізики, хімії, оскільки навчальні заняття проводяться в орендованих приміщеннях.
Систематично, протягом року



2.3. Провести тиждень біології та хімії у І семестрі 2016-2017 навчального року.
2.4. Під час проведення навчальних занять з дисципліни загальноосвітнього циклу і надалі 

застосовувати інтерактивні та комп’ютерні технології
Протягом навчального року

2.5.Постійно здійснювати рейтинговий контроль знань студентів з навчальних дисциплін. 
Рекомендувати проведення семінару по підготовці до оцінювання студентів і роботи 
викладачів циклової комісії загальноосвітніх дисциплін за кредитно-модульною 
системою

Голова циклової комісії
2.6. Рекомендувати адміністративній раді здійснити закупівлю комп’ютерів нового 

покоління
Протягом навчального року

3.1. Допустити студентів всіх відділень до здачі літньої заліково-екзаменаційної сесії.

Осійчук О.С.

В.М.
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