
 ПРОТОКОЛ №7 

засідання педагогічної ради  

ВП «Кадіївський педагогічний коледж  

ЛНУ імені Тараса Шевченка» 

 

від 31.05.2021 р.       Присутні:   10 осіб 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

 

1. Про академічну доброчесність та підсумки наукової роботи 

студентів та викладачів коледжу та результати захисту курсових 

проектів.  

Доповідає: Шумакова О.С.  

2. Допуск студентів випускних груп до державних іспитів  

                  Доповідає: Шумакова О.С.  

 

З першого питання слухали Шумакову О.С., яка наголосила на важливості 

усвідомлення педагогічними працівниками, співробітниками та здобувачами 

освіти своєї відповідальність за виконання функціональних обов’язків, 

формування сприятливого академічного середовища для забезпечення дієвої 

організації освітнього процесу, розвитку інтелектуального, особистісного 

потенціалу, підвищення престижу навчального закладу. 

Нагадала присутнім базові принципи забезпечення академічної 

доброчесності: принцип законності, принцип взаємної довіри, принцип 

компетентності й професіоналізму, принцип відповідальності, принцип 

партнерства і взаємодопомоги, принцип взаємоповаги, принцип прозорості, 

принцип поваги і дотримання авторських та суміжних прав, а також 

принципів наукової етики. Вона підкреслила, що головною метою реалізації 

принципів академічної доброчесності є забезпечення довіри до результатів 

навчання та наукових досягнень. Дотримання зазначених вище принципів 

має бути справою доброчесності всіх без винятку членів колективу коледжу. 

Звернула увагу, що курсові роботи виконують студенти випускних 

курсів всіх спеціальностей, як узагальнюючі роботи з педагогіки та методики 

музичного виховання, теорії і методики соціальної роботи та окремих 

методик. Саме курсові роботи підвищують теоретичну, методичну 

підготовку студентів сприяють розвитку загальних та професійних  

компетентностей студентів. Але під час аналізу тематики курсових робіт,  їх 

змісту та оформлення було виявлено, по-перше,  тематика не відповідає 

сучасним тенденціям розвитку педагогічної науки, по-друге,  не здійснюється 

глибокий аналіз офіційних і нормативних документів, нової літератури з 

теми дослідження, по-третє, відсутні посилання на першоджерела, або 

вказуються не ті, з яких запозичено матеріал, по-черверте, список 

літературних джерел подається без додержання вимог щодо його 

оформлення, що є порушенням принципів академічної доброчесності.  



УХВАЛИЛИ:  

1. Для забезпечення принципів академічної доброчесності та підвищення 

якості підготовки студентських курсових проектів ознайомити 

студентів 1-4 курсів на кураторських годинах та викладачів на 

засіданні циклової комісії з Положенням про забезпечення академічної 

доброчесності.  

Термін: початок І семестру 2021-2022 навчального року.  

Відповідальні: Голова циклової комісії, куратори 

2. На засіданні циклової комісії розробити оновлену тематику курсових 

робіт та методичні рекомендації щодо їх оформлення відповідно до 

сучасних вимог та тенденцій у освіті на 2021-2022 навчальний рік.   

Термін: вересень 2021 року  

Відповідальні: заступник директора, голова циклової комісії  

 

З другого питання слухали Шумакову О.С, заступника директора, яка 

повідомила, що студенти випускних груп спеціальності 231 Соціальна робота 

та 014.13 Середня освіта /Музичне мистецтво/ освітньо-кваліфікаційний 

рівень  молодший спеціаліст успішно виконали навчальні плани зі 

спеціальності, не мають заборгованостей, захистили курсові проекти, 

звітували про проходження всіх видів практики. Запропонувала допустити 

студентів випускних груп до складання державних екзаменів.  

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Студентів 4 курсів спеціальності 231 Соціальна робота та 014.13 

Середня освіта /Музичне мистецтво/ освітньо-кваліфікаційний 

рівень молодший спеціаліст допустити до складання державних 

екзаменів, передбачених освітньо-професійною програмою.  
 

 

Голова педагогічної ради,  

директор коледжу                                                        Тетяна ВАСИЛЬЧЕНКО  

 

Секретар  педагогічної ради                                       Олена ГАЙВОРОНСЬКА 

 


