ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Відокремлений підрозділ «Кадіївський педагогічний коледж Луганського
національного університету імені Тараса Шевченка» - навчальний заклад, який вже
більше 50-років здійснює підготовку фахівців для освітньої та соціальної галузі.
Основна мета закладу – духовно-інтелектуальний розвиток особистості педагога
в процесі творчого становлення в контексті інноваційних технологій.
Освітній процес в коледжі здійснюється за освітньо-кваліфікаційним рівнем
молодший спеціаліст та освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр
за спеціальностями:
 Соціальна робота, соціальний педагог;
 Середня освіта. Музичне мистецтво*(вчитель музичного мистецтва, музичний
керівник закладу дошкільної освіти);
 Дошкільна освіта (вихователь дітей в закладах дошкільної освіти).

Всі спеціальності навчального закладу ліцензовані та акредитовані, шо
підтверджено відповідним актом узгодження переліку спеціальностей, відомостей
шодо здійснення освітньої діяльності у сфері вишої освіти та сертифікатами.
Організація навчального процесу у закладі здійснюється предметно-цикловою
комісією соціально-педагогічних та музичних дисциплін.
Навчальний процес в коледжі забезпечують 11 викладачів, з них: 3 - спеціаліст
першої категорії, 8 - спеціаліст вишої категорії; мають педагогічні звання викладачметодист - 3; 1 - кандидат наук, доцент, 1 – кандидат наук.
В коледжі широко застосовують форми, методи, прийоми і засоби навчання, які
роблять навчально-виховний процес інтенсивним, максимально активізують діяльність
викладацького складу та студентів.

Головна увага приділяється підвищенню теоретичного, науково-методичного
рівня підготовки працівників, підвищення рівня знань, умінь і навичок студентів
шляхом упровадження інноваційних форм і методів роботи; вивчення, узагальнення та
використання педагогічного досвіду роботи викладачів, надання методичної допомоги
щодо організації роботи та діяльності предметно-циклової комісії.
Викладачі коледжу є постійними учасниками Всеукраїнських, Міжнародних,
регіональних науково-практичних конференцій, інтернет-конференцій, вебінарів,
онлайн-семінарів, засідань обласних методичних об’єднань, проєктів.
Студенти коледжу – активні співучасники наукового пошуку викладачів,
проводять власні наукові дослідження, є учасниками різних конкурсів, проєктів,
виставок.

Запроваджений в Україні з 12 березня 2020 року карантин сприяв активізації роботи
викладачів з уведення нових та налагодження більшого поширення вже відомих форм

дистанційного проведення освітніх заходів, через засоби комунікації, вбудовані до
системи управління навчанням (MOODLE), електронну пошту, месенджери (Viber,
Telegram та ін.), відеоконференції ( ZOOM, Google Meet, Skype та ін.), форуми з метою
забезпечення виконання освітньо-професійних програм, навчальних планів. . Особлива
увага приділяється індивідуальним заняттям та самостійній роботі студентів з
професійно-орієнтовних дисциплін.

