ВП «Кадіївський педагогічний коледж Луганського національного
університету імені Тараса Шевченка» - начальний заклад вже п’ятдесят
років здійснює підготовку за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого
спеціаліста та бакалавра.
За ОКР молодший спеціаліст навчальний заклад забезпечує фахівців за
спеціальностями:
 «Початкова освіта»,
 «Дошкільна освіта»,
 «Соціальна педагогіка»,
 «Музичне мистецтво»,
 «Фізичне виховання».
З вересня 2016 року коледж забезпечує підготовку фахівців за ОКР
молодший спеціаліст за спеціальностями:
 «Соціальна робота» - галузь знань «Соціальна робота»,
 «Середня освіта (Музичне мистецтво) – галузь знань
«Освіта».

Всі спеціальності навчального закладу ліцензовані та акредитовані, що
підтверджено відповідною ліцензією (АЕ №636849 від 19.06.2015 року) й
сертифікатами, ліцензійними та акредитаційними справами з висновками
експертних комісій.
Організація навчального процесу у закладі здійснюється наступними
навчальними підрозділами:
• відділенням;
• предметно-цикловими комісіями: психолого-педагогічних та суспільних
дисциплін, природничо-математичних та філологічних дисциплін, музичного
мистецтва та фізичної культури.
Навчально-методичною базою для підготовки фахівців Кадіївського
педагогічного коледжу виступає навчально-методичний комплекс, до якого
входять:

 концепція освітньої діяльності;
 навчальні плани, укладені відповідно до комплексу нормативних
документів;
 освітньо-кваліфікаційна характеристика;
 освітньо-професійна
програма,
що
враховує
специфіку
спеціальності, визначає основні уміння та навички, які студенти
повинні набувати у процесі професійної підготовки;
 програми навчальних дисциплін;
 програми практики;
 комплексні контрольні роботи;
 програми державних екзаменів;
 робочі навчальні програми за всіма спеціальностями;
 плани семінарських та практичних занять з методичними
рекомендаціями та вказівками;
 інструктивно-методичні матеріали для самостійної роботи
студентів;
 наукова та навчальна література;
 методичне забезпечення для електронного (дистанційного)
навчання;
 рекомендації до написання курсових робіт.

Навчальні плани спеціальностей в Кадіївському педагогічному коледжі
розроблено на основі державних документів «Про вищу освіту», про
ступеневу освіту, стандартів вищої освіти підготовки фахівців освітньокваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста, бакалавра, концепції освітньої
діяльності коледжу, освітніх програм зі спеціальностей.

Навчально-методичне забезпечення: програми навчальних дисциплін,
програми практик, плани семінарських, практичних занять, тематика
курсових робіт, ККР, МКР – відповідає чинним вимогам та «Положенню про
організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах МОН
України» та «Положенням про організацію навчального процесу у
Кадіївському педагогічному коледжі», затвердженому на засіданні
педагогічної ради.
Навчальний процес в коледжі спрямований на те, щоб допомогти
молоді протягом навчання, в умовах переміщення, розвинути світогляд,
ціннісні орієнтації, структурні якості особистості, завдяки яким вона зможе
активно інтегруватись у реформаційні процеси та складні умови навчання, у
зв’язку з військовими подіями на Донбасі. З огляду на це, відбувається
модернізація змісту педагогічної освіти, моделей організації навчального
процесу з урахуванням можливості сучасних інформаційних технологій
навчання (MOODLЕ, Скайп, електронні пошти, соціальні мережі).
Основними видами навчальних занять у коледжі є:
 лекції, онлайн-лекції;
 практичні, семінарські заняття;
 аудиторних
тижні,
індивідуальні
консультації
(для
дистанційного навчання),
 онлайн-консультації;
 Скайп-конференції, консультації;
 самостійна робота студентів.
Особлива
увага
приділяється індивідуальним
заняттям та самостійній
роботі студентів з творчих,
професійно-орієнтовних
дисциплін
таких
як:
основний
музичний
інструмент,
хорове
диригування,
постановка
голосу.
Розроблено
електронні підручники та
методичні рекомендації з
основних
професійноорієнтованих
дисциплін.
Велика увага приділяється музично-творчій роботі студентів, для чого
пропонується низка індивідуальних занять.

