
ПРОТОКОЛ №2 

засідання педагогічної ради 

ВСП «Кадіївський педагогічний 

фаховий коледж  

ДЗ «ЛНУ імені ТарасаШевченка» 

 

 

від 08.10.2020  Присутні: 11осіб 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про організацію профорієнтаційної роботи у коледжі у 2021/2022 

навч.р. 

2.Про результати адаптації студентів педагогічного коледжу до навчально-

виховного процесу в умовах карантину під час пандемії COVID-19. 

3.Про стан загальноосвітньої підготовки здобувачів фахової передвищої 

освіти коледжу. 
 

З першого питання слухали заступника відповідального секретаря 

приймальної комісії, який відзначив, що результат профорієнтаційної роботи 

залежить від спільної та злагодженої роботи всіх співробітників коледжу, 

залучення представників навчальних закладів міста та регіону до спільної 

діяльності та від інформаційної кампанії протягом року. Він проаналізував стан 

профорієнтаційної роботи у коледжі, а також проблеми та шляхи їх вирішення. 

Звернув увагу на системність і якість цієї роботи. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Скласти план профорієнтаційної роботи на 2021/2022 навч.р. та оновити форми 

та методи роботи у цьому напрямку. 

2. Завершити роботу щодо розробки макетів буклетів та листівок, банерів,  

враховуючи зміни до Умов прийому. 

 

З другого питання слухали куратора груп нового набору, яка доповіла про 

адаптацію студентів коледжу до навчально-виховного процесу в умовах пандемії. 

Вона звернула увагу на проблеми, з якими стикаються студенти-першокурсники 

на початку навчального року. Розповіла про заходи, які необхідно провести 

викладачам, студентській раді, щоб допомогти студентам адаптуватися у коледжі. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію про адаптацію студентів прийняти до відома. 

2. Скласти плани виховної роботи на 2021/2022 навч.р. 

 



З третього питання слухали голову циклової комісії загальноосвітніх 

дисциплін. Вона проаналізувала стан загальноосвітньої підготовки здобувачів 

фахової передвищої освіти за останні 3 роки, результати ДПА(ЗНО) за 2019-2021 

роки. Надала інформацію щодо кількості випускників, які після завершення 

навчання в коледжі вступили до Університету.  

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Організувати участь студентів  у пробному тестуванні. 

3. Скласти графік консультацій для студентів щодо підготовки їх до ЗНО. 

4. Організувати ознайомлення викладачів, здобувачів освіти та їхніх батьків 

із загальною інформацією щодо зовнішнього незалежного оцінювання. 

 

 

Голова педагогічної ради 

 

Секретар педагогічної ради 


