ПРОТОКОЛ №2
засідання педагогічної ради
ВП «Кадіївський педагогічний коледж
ЛНУ імені Тараса Шевченка»
від 06.11.2019 р.

Присутні 17 осіб

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Моніторинг наявності робочих програм, їх модернізація
Доповідає: Савостьонок С.В.
2. Адаптація студентів педагогічного коледжу до навчальновиховного процесу в умовах тимчасового переміщення.
Доповідає: Тіхова Т.І.
3. Затвердження тематики та керівників курсових робіт
Доповідає: Радіонова Є.В.
4. Про затвердження правил прийому у 2020 році до педагогічного
коледжу коледжу
Доповідає: Ларіна-Кулакевич Т.П.
З першого питання слухали Савостьонок С.В., яка зауважила присутнім, що
забезпечення якості освітньої діяльності залежить від системи діяльності
викладача, а саме від наявності робочих програм. Вона проаналізувала стан
робочих програм, їх зміст відповідно до навчального плану спеціальності,
актуальність програмного матеріалу, що викладається, а також проблеми та
шляхи вирішення даних проблем. Звернула увагу на системність і якість цієї
роботи
УХВАЛИЛИ:
1. Здійснити систематизацію робочих програм відповідно до навчального плану за
ОКР молодший спеціаліст за спеціальностями «Соціальна робота», «Дошкільна
освіта», «Музичне мистецтво»
2. Завершити роботу щодо розробки робочих програм за спеціальностями
«Дошкільна освіта», «Соціальна робота», «Музичне мистецтво» за ОКР
молодшого спеціаліста.
Відповідальна: методист коледжу – Радіонова Є.В.
З другого питання слухали Тіхову Т.І., куратора груп нового набору, яка
доповіла про адаптацію студентів педагогічного коледжу до навчально-виховного
процесу в умовах тимчасового переміщення. Звернула увагу, на те з якими
проблемами стикаються студенти-першокурсники на початку навчального року.
Розповіла, які заходи необхідно провести кураторами, студентською радою, щоб
уникнути проблем, допомогти студентам адаптуватися.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію про адаптацію студентів прийняти до відома.

2. Провести перегляд планів виховної роботи та зміст заходів збільшивши
вагу групових та особистісно індивідуальних контактів куратора з
метою адресного педагогічного впливу.
З третього питання слухали. Радіонову Є.В., методиста коледжу, яка
відзначила, що в системі професійно – педагогічної підготовки майбутніх
спеціалістів згідно з сучасною концепцією вищої педагогічної освіти важливе
місце займає написання і захист курсових робіт з педагогіки та методики
викладання окремих навчальних дисциплін.
Підготовка і захист студентами курсових робіт орієнтує їх на включення в
суто самостійну пошукову навчально – пізнавальну діяльність, готує до активного
здобуття знань. Курсові роботи з педагогіки сприяють поєднанню навчальної,
дослідницької, діяльності, включенню студентів у вивчення передового
педагогічного досвіду, що відіграє вирішальну роль у професійному становленні
майбутніх спеціалістів, готує їх до самостійного поповнення знань та самоосвіти.
Вона запропонувала затвердити тематику курсових робіт за спеціальністю
«Соціальна робота», «Музичне мистецтво»
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити тематику курсових робіт за спеціальністю «Соціальна
робота», «Музичне мистецтво»
З четвертого питання слухали Ларіну-Кулакевич Т.П., відповідального
секретаря приймальної комісії, яка ознайомила присутніх із Умовами прийому на
навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст, проектом
Правил прийому до ВП «Кадіївський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса
Шевченка». Вона зосередила увагу на наказ Міністерства освіти і науки від 30
жовтня 2019 про умови прийому до закладів фахової перед вищої освіти в 2020
році, тому, що в цьому році прийом студентів буде здійснюватися відповідно до
цих умов та розроблених правил прийому.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію про прийом студентів прийняти до відома.
2. Затвердити правила прийому до ВП «Кадіївський педагогічний коледж
ЛНУ імені Тараса Шевченка» у 2020 році
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