
ПРОТОКОЛ №5 

засідання педагогічної ради  

ВП «Кадіївський педагогічний коледж  

ЛНУ імені Тараса Шевченка» 

 

від 22.01.2021 р.       Присутні:   11 осіб 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1.  Про підсумки зимової заліково-екзаменаційної сесії 2020-2021 

навчального року 

Доповідає: Шумакова О.С. 

 

2.  Про законодавче регулювання освітньої діяльності  

Доповідає: Радіонова Є.В. 

 

     3.   Про роботу органів студентського самоврядування  

           Доповідає: Тіхова Т.І.  

 

     4.   Поточні питання  

 

 

З першого питання слухали Шумакову О.С., заступника директора  

коледжу,  яка ознайомила з результатами успішності студентів  I курсу 

підготовки фахового молодшого бакалавра та   II, ІІІ та ІV курсів  підготовки 

молодшого спеціаліста педагогічного коледжу за І семестр 2020-2021 н.р 

Зазначила, що у  І семестрі всі здобувачі фахової передвищої освіти I 

курсів та студенти ІІІ та ІV курсів завершили навчальний семестр і не мають 

заборгованостей. Серед студентів II курсу не атестована за всіма  

навчальними предметами  Заяць Анна Сергіївна - група 21ДО, спеціальність 

012 Дошкільна освіта, контрактна форма навчання. Також звернула увагу на 

невиконання студенткою умов договору. Шумакова О.С. запропонувала 

відрахувати зі складу студентів Заяць Анну Сергіївну - група 21ДО, 

спеціальність 012 Дошкільна освіта, контрактна форма навчання.   

Далі Шумакова О.С. звернула увагу на особливості формування 

рейтингу студентів, запропонувала кураторам груп, членам студентської ради 

вчасно прорахувати  додаткові бали відповідно до  Правил призначення 

стипендії.  

УХВАЛИЛИ: 

1.За невиконання навчального плану протягом семестру та умов 

договору відрахувати зі складу студентів Заяць Анну Сергіївну - група 21ДО, 

спеціальність 012 Дошкільна освіта, контрактна форма навчання. 

2. Кураторам груп прийняти інформацію до відома.  

 



З другого питання слухали Радіонову Є.В., методиста коледжу, яка 

ознайомила з Законом України «Про фахову передвищу освіту» та іншими 

нормативно-правовими актами, які вступили в дію або були скасовані.  

УХВАЛИЛИ: 

1. Прийняти інформацію до відома 

 

З третього питання слухали Тіхову Т.І., яка доповіла про стан роботи, 

систему, якість роботи кураторів та органів студентського самоврядування з 

питань покращення успішності та професійного становлення студентів 

коледжу. Наголосила, що важливою складовою автономії навчального 

закладу є розвиток студентського самоврядування як академічної спільноти в 

цілому, так і здобувачів фахової передвищої освіти. Підкреслила, що 

студентська рада коледжу забезпечує участь здобувачів фахової передвищої 

освіти в управлінні навчальним закладом, представляє і захищає права та 

інтереси здобувачів, сприяє соціальному становленню та громадянській 

активності, набуттю управлінського досвіду та розуміння відповідальності.  

 УХВАЛИЛИ:  

 

1.Прийняти інформацію до відома  

 

 

Голова педагогічної ради,  

директор коледжу                                                        Тетяна ВАСИЛЬЧЕНКО 

 

Секретар  педагогічної ради                                       Олена ГАЙВОРОНСЬКА 

 

 


