
ПРОТОКОЛ №6 

засідання педагогічної ради  

ВП «Кадіївський педагогічний коледж  

ЛНУ імені Тараса Шевченка» 

 

від 18.03.2021 р.       Присутні:   10 осіб 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про організацію та проведення практики студентів у 2020-2021 

навчальному році.  

     Доповідає: Шумакова О.С. 

2. Про хід атестації педагогічних працівників та проходження курсів 

підвищення кваліфікації.  

      Доповідає: Радіонова Є.В 

3. Про організацію ДПА у формі зовнішнього незалежного оцінювання 

Доповідає: Шумакова О.С. 

4. Про подання до затвердження голів державних екзаменаційних 

(кваліфікаційних) комісій  ректору університету. 

Доповідає: Шумакова О.С. 

5. Про визнання результатів підвищення кваліфікації у період з 01.09.20 

по 18.03.21 року  

         Доповідає: Радіонова Є.В. 

 

 

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

з навчальної роботи, яка наголосила, що головною метою практики студентів 

є оволодіння студентами сучасними методами і формами організації 

навчально-виховного процесу /перехід на онлайн-ресурси, використання 

ресурсів освітніх платформ та порталів під час організації та проведення 

практики здобувачів/, формування у здобувачів  на базі одержаних в коледжі 

знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під 

час конкретної роботи в реальних для професійної діяльності умовах, 

виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо 

застосовувати їх в практичній діяльності. 

Звернула увагу, що під час практики на випускному курсі, важливо 

надати  студентам  можливість виявити педагогічну самостійність і творчу 

винахідливість. Підкреслила, що студенти, які, окрім основної спеціальності, 

оволодівають додатковою спеціалізацією, 3  тижні проходять практику з 

додаткової кваліфікації за рахунок часу, відведеного на переддипломну 

практику.  

  
 



УХВАЛИЛИ: 

1. Прийняти інформацію до відома . 

 

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

доповіла про організацію та результати роботи атестаційної комісії. 

У 2020-2021 н.р. атестації підлягають викладачі комісії соціально-

педагогічних та музичних дисциплін Васильченко Т.І., Савостьонок О.П., 

Васильченко І.І., Гайворонська О.Є  Всі викладачі пройшли курси 

підвищення кваліфікації.  

Радіонова Є.В. ознайомила присутніх з характеристиками викладачів, 

що підлягають атестації. Звернула увагу на якість викладання та на окремі 

проблеми в роботі викладачів. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію прийняти до відома. 

          2. Затвердити характеристики викладачів, що атестуються в 2020-2021 

навчальному році 

  

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

яка розповіла, про організацію, результати роботи та стан реєстрації 

учасників ДПА у формі зовнішнього незалежного оцінювання /далі 

ДПА/ЗНО/ у 2020-2021 навчальному році серед студентів другого курсу 

спеціальності 012 Дошкільна освіта,  231 Соціальна робота  

На виконання Листа МОН 04/01-40/02-09 від 01.02.2021, Листа ЛОДА 

05/05/01-17/02864 Про звірку інформації від 08.10.2020, Листа ЛОДА 

№05/01-17/00037 Про реєстрацію на пробне ЗНО, Листа ЛОДА №05/05/01-

17/000444 від 06.01.2021 Про підсумки реєстрації на пробне ЗНО від 

10.02.2021, Листа ЛОДА №01/04/-02/000647 від 25.02.2021 року Про премію 

найкращим учасникам ЗНО, Листа МОН, УЦОЯО та Донецького РЦОЯО 

04/01 – 35/02-09 від 27.01.2021, 04/01-224/02-09 від 01.03.2021 року  була 

призначена відповідальна особа за реєстрацію студентів  від коледжу. 

Враховуючи методичні рекомендації та дотримуючись певних інструкцій, 

своєчасно було оформлено форми реєстрації учасників та отримано 

сертифікати /10 комплектів/.  

Наголосила, що цього року, враховуючи складну епідеміологічну 

ситуацію в країні, питання про проведення ДПА/ЗНО ще вирішуються на 

державному рівні. Тому про подальші дії,  порядок проведення та участь 

студентів у ДПА/ ЗНО-2021 буде повідомлено додатково.  

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію прийняти до відома. 

 



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

яка ознайомила присутніх з особливостями роботи державної екзаменаційної 

комісії у 2020-2021 н.р. Наголосила на необхідності підготувати подання до 

затвердження голів державних екзаменаційних(кваліфікаційних) комісій зі 

встановлення відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог 

освітньо-професійної програми та присвоєння їм кваліфікації за освітньо-

кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст  у 2021 році на затвердження 

ректору університету Сергію Савченко. 

Запропонувала наступний склад голів ДЕК: 

ОКР – молодший спеціаліст 

Спеціальність 231 «Соціальна робота» 

Мінєнко Галина Миколаївна, ВП «Лисичанський педагогічний коледж ЛНУ 

імені Тараса Шевченка», викладач.  

Спеціальність 014.13 Середня освіта(Музичне мистецтво) 

Сапіжак Михайло Степанович, ВП «Брянківський педагогічний коледж ЛНУ 

імені Тараса Шевченка», директор.  

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Прийняти інформацію до відома . 

2. Підготувати подання до затвердження голів державних 

екзаменаційних(кваліфікаційних) комісій зі встановлення відповідності 

рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо-професійної 

програми та присвоєння їм кваліфікації за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем молодший спеціаліст  у 2021 році на затвердження ректору 

університету Сергію Савченко. 

 

З п’ятого питання слухали Радіонову Є.В, методистку коледжу, яка 

повідомила, що викладачі коледжу в період з 01.09.20 п 18.03.21 року 

пройшли підвищення кваліфікації (Відповідно до п.6, 26, 29 Порядку 

підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників 

(постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 800 (зі змінами від 

27.12.2019) та надали сертифікати для зарахування результатів підвищення 

кваліфікації. Вона запропонувала визнати результати підвищення 

кваліфікації: 

Яриті А.В. - викладачу,  який повідомив, що закінчив через платформу 

масових відкритих онлайн-курсів Prometheus курси за програмою «Зміцнення 

викладання та організаційного управління в університетах» та  отримав 

сертифікат від 03.02.2021 (4,5 години). Копія документа додається. Просить 

зарахувати підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти  у кількості 

4,5 години;   



Яриті І.І. -  викладачу,  що вона засвоїла програму онлайн-курсів 

Prometheus «Зміцнення викладання та організаційного управління в 

університетах» та  отримав сертифікат від 03.02.2021 (4,5 години). Копія 

документа додається. Просить зарахувати підвищення кваліфікації шляхом 

інформальної освіти  у кількості 4,5 години;   

Шумаковій О.С. - викладачу, що повідомила про участь у підвищенні 

кваліфікації за темою: 

- вебінару «Застосування ІТ-технологій, онлайн-сервісів під час побудови 

освітнього процесу» за обсягом 15 годин (сертифікат №134180077779 від 

30.01.2021). Копія документа додається. Просить зарахувати підвищення 

кваліфікації шляхом формальної освіти  у кількості 15 годин;  

 - вебінару освітнього проекту «На урок» за темою «Частково-пошуковий 

метод навчання як засіб активації пізнавальної діяльності учнів на уроці 

історії» за напрямами: наскрізні навички, предметне навчання, практичні 

прийоми  обсягом 2 години (сертифікат №В420-1946348 від 28.02.2021) і 

набула таких компетентностей як професійні, навчання упродовж життя, 

громадянські та соціальні.  Копія документа додається. Просить зарахувати 

підвищення кваліфікації шляхом формальної освіти  у кількості 2 годин;   

- Всеукраїнського освітнього онлайн-марафону «Толерантна освіта – 

запорука здорового суспільства» за обсягом 15 годин (сертифікат №RW 

32083 від 06.03.2021). Копія документа додається. Просить зарахувати 

підвищення кваліфікації шляхом формальної освіти  у кількості 15 годин.   

- онлайн-курсу «Ефективне використання онлайн-ресурсів в роботі 

практичного психолога та соціального педагога» з обсягом 2 години  

(сертифікат №113337 від 11.03.2021) згідно з програмою підвищення 

кваліфікації вебплатформи «УМІТИ» за напрямом "інформаційні технології" 

та вдосконалила такі компетентності: психолого-фасилітативна, 

інформаційно-цифрова. Копія документа додається. Просить зарахувати 

підвищення кваліфікації шляхом формальної освіти  у кількості 2 годин.   

  Тіховій Т.І. -  викладачу музичних дисциплін,  яка повідомила, що у 

лютому 2021 року вона закінчила курси підвищення кваліфікації у 

Сумському державному університеті за програмою «Особливості 

застосування інструментів Microsoft Office 365 для організації дистанційного 

навчання в закладах освіти» (04.02.-10.02.2021). Просить зарахувати 

підвищення кваліфікації шляхом формальної освіти  у кількості 30 годин. 

Копія свідоцтва додається.  

Викладач засвоїла програму онлайн-курсів Prometheus 

«Медіаграмотність для освітян» та отримав сертифікат від 23.04.2020 (60 

години). Копія документа додається. Просить зарахувати підвищення 

кваліфікації шляхом інформальної освіти  у кількості 60 годин.  



Савостьонку О.П. -  викладачу математичних дисциплін, який 

повідомив,  що у березні 2021 року він  прослухав онлайн-курс з підвищення 

кваліфікації за темою «Ефективне використання онлайн-ресурсів для 

навчання фізика та астрономії» з обсягом 2 години (сертифікат №113510 від 

17.03.2021). Згідно з програмою підвищення кваліфікації вебплатформи 

«УМІТИ» та вдосконалив такі компетентності як професійно-педагогічна, 

інформаційно-цифрова Просить зарахувати підвищення кваліфікації шляхом 

формальної освіти  у кількості 2 годин. Копія свідоцтва додається.  

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Визнати результати підвищення кваліфікації:  

2.1. Викладача Ярити Артема Володимировича загальною кількістю 4,5 

години шляхом інформальної освіти.  

2.2. Викладача Ярити Ірини Іванівни загальною кількістю 4,5 години шляхом 

інформальної освіти. 

2.3. Викладача Шумакової Олени Сергіївни у кількості 34  години  шляхом 

формальної освіти. 

2.4. Викладача музичних дисциплін Тіхової Тетяни Іллівни у кількості 30 

годин шляхом формальної освіти та 60 годин шляхом неформальної освіти. 

2.5. Викладача математичних дисциплін Савостьонка Олега Петровича у 

кількості 2 годин шляхом формальної освіти. 

  

Голова педагогічної ради,  

директор коледжу                                                        Тетяна Васильченко 

 

Секретар  педагогічної ради                                       Олена Гайворонська 

 


