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ЗВІТ
про діяльність
Відокремленого підрозділу «Кадіївський педагогічний коледж
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»
за 2019-2020 навчальний рік
Діяльність ВП «Кадіївський педагогічний коледж Луганського національного
університету імені Тараса Шевченка» у 2019-2020 навчальному році здійснювалась
у відповідності до Законів України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту»,
«Про вищу освіту», «Про Загальну середню освіту» та інших законодавчих актів та
нормативно-правових документів Міністерства освіти і науки України.
Форми і методи організації навчально-виховного процесу в закладі
знаходяться під впливом сучасних вимог у сфері вищої освіти.
Протягом навчального року колектив Кадіївського педагогічного коледжу
цілеспрямовано працював над реалізацією основної місії: «Вплив на суспільство
через духовно-інтелектуальний розвиток особистості педагога в процесі творчого
становлення в контексті інноваційних технологій».
Основними завданнями коледжу є впровадження освітньої діяльності, яка
включає навчальну, соціально-гуманітарну, науково-методичну, фінансовогосподарчу діяльність.
І. НАВЧАЛЬНА РОБОТА
Навчально-виробничий процес у коледжі організован на підставі діючих
законодавчих та нормативних документів та Положення про організацію
освітнього процесу у ВП «Кадіївський педагогічний коледж Луганського
національного університету імені Тараса Шевченка»
Коледж у 2019-2020 н.р. проводив підготовку фахівців за освітньокваліфікаційним рівнем
молодший спеціаліст відповідно Відомостей щодо
здійснення освітньої діяльності за спеціальностями :
Гадузь знань
01
Освіта/
Педагогіка

Код
спеціальності
012

Назва
спеціальноссті
Дошкільна
освіта

Кваліфікація

01
Освіта/
Педагогіка

014.13

Середня освіта
(Музичне
мистецтво)

Вихователь
дітей
дошкільних
закладах
Вчитель
музичного
мистецтва

23 Соціальна
робота

231

Соціальна
робота

Соціальний
робітник

Додаткова
кваліфікація
в

Музичний
керівник
дошкільного
навчального
закладу
Соціальний
педагог
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Всі спеціальності навчального закладу ліцензовані та акредитовані, що
підтверджено відповідним актом узгодження переліку спеціальностей, відомостей
щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти та сертифікатами.
Організація освітнього процесу у закладі здійснюється предметно-цикловою
комісією соціально-педагогічних та музичних дисциплін.
Відповідно до плану роботи Рахункової палати на 2019 рік у коледжі
проводився аудит з 23 вересня по 04 жовтня 2019 року.Предмет аудиту - повнота і
своєчасність виконання повноважень з управління об̕єктами державної власності,
матеріали внутрішнього контролю.
У грудні 2019 року проводився комплексний моніторинг усіх аспектів
діяльності, в тому числі й освітньої діяльності коледжу як переміщеного
навчального закладу. Всі перевірки пройдено успішно, без зауважень.
Для отримання якісних показників підготовки фахівців,
протягом
навчального року педагогічний колектив працював над оновленням навчальнометодичних комплексів до дисциплін . До початку навчального року були створені
та оновлені навчальні плани за спеціальностями: 012Дошкільна освіта,
014.13Середня освіта (Музичне мистецтво), 231Соціальна робота. Навчальні плани
приведені у відповідність згідно методичних рекомендацій та нормативних
документів.
На основі закону України «Про фахову передвищу освіту» з 2020 року
змінюється освітня парадигма коледжу. Цей Закон визначає порядок, умови,
форми та особливості здобуття фахової передвищої освіти та регулює суспільні
відносини, що виникають у процесі реалізації конституційного права людини на
освіту, прав та обов’язків фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у реалізації
цього права, а також визначає компетенцію державних органів та органів
місцевого самоврядування у сфері фахової передвищої освіти.
Відповідно до цих змін складено програму імплементації закону України «Про
фахову передвищу освіту» у коледжі. Представлена програма містить низку заходів,
очікувані результати та індикатори досягнення, відповідальних й терміни
виконання. Серед заходів досягнення передбачено розробку Стратегії розвитку
закладу фахової передвищої освіти й Положення, що регламентує діяльність
Відокремленого структурного підрозділу «Кадіївський педагогічний фаховий
коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка». Наказом
МОН від 06.02.2020 року №737 «Про перейменування відокремлених структурних
підрозділів ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
затверджено зміну типу і назви навчального закладу на ВСП «Кадіївський
педагогічний фаховий коледж Луганського національного університету імені Тараса
Шевченка».
Відповідно до сучасних підходів щодо організації освітнього процесу в
коледжі розроблено Положення про Відокремлений структурний підрозділ
«Кадіївський педагогічний фаховий коледж Луганського національного
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університету імені Тараса Шевченка», систематизовані й оновлені Положення, що
забезпечують організацію, освітнього процесу, а саме:
-Положення про організацію освітнього процесу;
-Положення про організацію та проведення практик;
-Положення про робочу програму навчальної дисципліни,
-Положення про індивідуальний графік навчання студентів у ВП
«Кадіївський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка».
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 (Освітній портал MOODLЕ, Скайп, електронні
пошти, Viber, соціальні мережі).
Запроваджений в Україні з 12 березня 2020 року карантин сприяв активізації
роботи викладачів з уведення нових та налагодження більшого поширення вже
відомих форм дистанційного проведення освітніх заходів, через засоби комунікації,
вбудовані до системи управління навчанням (MOODLE), електронну пошту,
месенджери (Viber, Telegram та ін.), відеоконференції ( ZOOM, Google Meet, Skype
навчальних планів.
Особлива увага приділялась індивідуальним заняттям та самостійній роботі
студентів з професійно-орієнтовних дисциплін. Відповідно до Положення про
робочу програму навчальної дисципліни викладачами коледжу розпочато корекцію
робочих програм з дисциплін за спеціальностями 012 Дошкільна освіта та 231
Соціальна робота.
Педагогічна практика у ВП «Кадіївський педагогічний коледж Луганського
національного університету імені Тараса Шевченка» є невід’ємною складовою
освітнього процесу. Вона забезпечує поєднання теоретичної підготовки майбутніх
педагогів з їх практичною діяльністю у навчальних закладах, сприяє формуванню
творчого ставлення майбутнього фахівця до педагогічної діяльності, визначає
ступінь його професійної придатності і рівень педагогічної спрямованості.
Наш навчальний заклад тісно співпрацює з базами для проходження
педагогічної практики: ЗОШ І-ІІІ ступенів №4, №14 Лисичанської міської ради
Луганської області, з Центром соціально-психологічної реабілітації дітей та з
соціальними установами міста Лисичанська – Товариством Червоногого Хреста, з
Міським центром зайнятості, Пенсійним фондом, де студенти відповідно до графіків
проводять різні види та форми практичної діяльності. В процесі проходження всіх
видів соціально-педагогічної практики здійснюється практична підготовка студентів
до оволодіння спеціальністю соціального педагога, соціального працівника, яка
передбачає виявлення власних потенційних можливостей для самовдосконалення
професійної майстерності .
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Педагогічна практика – це розумове, емоційне навантаження, що потребує від
студентів якісної підготовки, динамічності, мобільності, обізнаності, психічної
стійкості. Вона займає одне з центральних місць в професійній підготовці педагога.
Саме на практиці студент може визначитися, наскільки правильно він обрав для
себе сферу діяльності
Що стосується педагогічної практики в системі професійної підготовки,
необхідно звернути увагу на використання студентами різноманітних форм
проведення пробних уроків, занять музики, позакласної шкільної діяльність в
умовах сучасної освітньої системи, щоб наблизити практикантів до реальних умов
майбутньої роботи.
Контингент студентів на 01 червня 2020 року складає 80 осіб (71 студентів –
бюджетної форми навчання, 9 студента – контрактної форми.

Контракт
(вартість
навчання)

Бюджет

Контракт
(вартість
навчання)

Бюджет

Контракт
(вартість
навчання)

Молодший спеціаліст
231 Соціальна
1.
робота
13
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2.
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9
014.13 Середня
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3.
мистецтво)
3
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коледжу
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Спеціальність
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№
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Контингент студентів за спеціальностями:
З отриманням повної загальної середньої освіти
1 курс
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2
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3
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0

2

0

0

0

0

0

0

0
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2

1

0

1
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4
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3
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0
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Аналіз організації та проведення навчальної роботи визначив певні проблеми та
шляхи для їхнього розв'язання:
 вдосконалити організацію й проведення навчальних семінарів, форумів
професійної спрямованості з залученням представників різних навчальних
закладів та громадських установ;
 активізувати роботу викладачів з корекції робочих навчальних програм з усіх
спеціальностей й дисциплін;
 урізноманітнити форми проведення
пробних уроків, занять музики,
позакласної шкільної діяльності під час педагогічної практики студентів ;
 оновити електронні дистанційні курси на освітньому порталі (MOODLE), що
містять тексти лекцій, завдання практичних та семінарських занять, матеріали
до форм контролю й самостійної роботи;
 активізувати активність викладачів і студентів щодо участі в конкурсах та
творчих і соціальних проектах;
 розпочати використання безкоштовних онлайн-ресурсів для організації
навчального процесу в дистанційній формі.
ІІ. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА
Пріоритетними напрямками навчально-методичної роботи в коледжі стали:
розробка концепції подальшого розвитку навчального закладу; розширення
сучасного інформаційного середовища коледжу, покращення іміджу навчального
закладу, рівня надання освітніх послуг; упровадження інноваційних сучасних
технологій, освітніх проєктів; розробка навчально-методичного супроводу
дистанційної освіти в умовах змішаного навчання; вдосконалення професійної
компетенції та майстерності викладачів; оновлення та осучаснення навчальнометодичних комплексів за всіма навчальними циклами.
Основними завданнями науково-методичної роботи протягом року були:
вироблення оптимальної моделі навчально-виховного закладу та наукове
обґрунтування основних напрямків удосконалення змісту навчання і виховання
студентів, їх професійної підготовки;
створення системи пошуку, відбору,
організації навчання і виховання здібної й обдарованої молоді; аналіз науковотеоретичного, професійного рівня викладання навчальних дисциплін, соціальногуманітарної роботи, досвіду підготовки студентів до участі в наукових конкурсах
та олімпіадах; впровадження в навчально-виховний процес новітніх теоретичних
розробок, кращого досвіду, сучасних педагогічних технологій;
координація
діяльності з підвищення кваліфікації педкадрів, розвитку їхньої ініціативи й
творчості, саморозвитку й самовдосконалення; здійснення наукової експертизи та
відбору педагогічних концепцій, проектів, планів, авторських програм, підручників,
посібників, методичних рекомендацій та подання для затвердження в установленому
порядку;
організація й консультування з наукової та експериментально7

дослідницької роботи в закладі; забезпечення зв'язку з вищими навчальними
закладами ІІІ-ІV рівнів акредитації, науково-дослідними установами, інститутом
післядипломної освіти педагогічних працівників та координації співпраці;
залучення педагогічних працівників до науково-дослідницької, пошукової,
видавничої діяльності, участі в конкурсах професійної майстерності.
Була налагоджена активна співпраця з обласними методичними об’єднаннями
викладачів, музичних керівників, органами соціального захисту. Основні завдання,
визначені як пріоритетні, були виконані.
Запроваджений в Україні з 12 березня 2020 року карантин сприяв активізації
роботи викладачів з уведення нових та налагодження більшого поширення вже
відомих форм дистанційного проведення освітніх та виховних заходів, а також
підвищення кваліфікації та педагогічної майстерності педагогічного колективу
коледжу, зокрема на нових освітніх порталах.
Протягом навчального року науково-методичною радою розглядались такі
питання:
- організація та проведення науково-методичних тижнів;
- проведення спільних засідань науково-методичної та студентської ради
коледжу з актуальних проблем освіти;
- стан роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в роботі предметної
(циклової) комісії;
- результати проведення Тижня науки, правового тижня;
- організацію, участь та проведення науково-практичних нарад, семінарів,
конкурсів, конференцій;
- сучасні підходи в освіті як чинника підвищення рівня якості підготовки
професійно компетентного фахівця;
- участь та результативність роботи викладачів у науково-методичних
об’єднаннях області та регіону;
- науково-публікаційну, інформаційно-методичну активність викладачів та
студентів;
- результати участі викладачів і студентів в організації та проведенні науковометодичних форумів;
- організація та проведення творчих звітів викладачів коледжу в межах Днів
науки та ін.
Одним з показників науково-дослідної роботи в педагогічному коледжі є
проведення наукових заходів, організація та планування яких здійснюється науковометодичною радою навчального закладу.
У 2019 - 2020 навч.р. у ВП «Кадіївський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса
Шевченка» було проведено:
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1. Коледжні заходи:
- 2 вересня 2019р. - у ВП «Кадіївський педагогічний коледж Луганського
національного університету імені Тараса Шевченка» відбувся святковий захід,
присвячений новому навчальному року та Дню знань, на який були запрошені
студенти нового набору та старшокурсники. Після урочистого заходу відбувся
перший тематичний урок «Людина у світі», під час якого студенти висловлювали
свої думки з приводу загальнолюдських цінностей і самореалізації особистості в
житті;
- 9 жовтня 2019 р.- до Дня захисника України в коледжі був проведений урок
мужності з метою формування у студентів розуміння єдності та цілісності України,
формування почуття особистої відповідальності за долю держави, щоб молоде
покоління усвідомлювало цілісність героїзму захисників України;
- 08 листопада 2019 р. - студенти з викладачами коледжу, освітяни, та усі,
хто виявив бажання, долучились до написання диктанту Всеукраїнського
радіодиктанту національної єдності;
- 21 листопада 2019 р.- студенти відзначили День Гідності та Свободи. З
нагоди цих подій у коледжі відбувся інформаційний захід;
- 23 листопада 2019 р.- у коледжі до Дня пам’яті жертв Голодомору було
проведено інформаційно-просвітницький захід «І пам’яті свічка не згасне». В цей
день викладачі та студенти Кадіївського педагогічного коледжу приєднались до
загальнонаціональної акції «Запали свічку» та вшанували пам’ять жертв
Голодомору хвилиною мовчання;
- 25 листопада 2019 р. - розпочато соціальну акцію «16 днів активності проти
гендерного насильства» у Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства
щодо жінок, що триває до 10 грудня – Дня прав людини.
- 6 грудня 2019 р.- до акції "16 днів проти насильства"приєднались студенти
коледжу. Вони організували виставки плакатів і малюнків «Як запобігти
насильству»;
- 12 грудня 2019 р. у межах Всеукраїнського тижня права студенти разом з
викладачем суспільних дисциплін Яритою А В. організували та провели
інформаційно-роз’яснювальний захід «Права людини»;
- 27 січня 2020 р.- у День пам’яті жертв Голокосту викладач суспільних
дисциплін Ярита А В. разом зі студентами організували та провели круглий стіл;
- 29 січня 2020 р. – викладач суспільних дисциплін Ярита А В. разом зі
студентською радою та студентами 2 курсу організували та провели інформаційнопрезентаційний захід «Герої Крут»;
- 20 лютого 2020 р.- День Героїв небесної сотні. викладач суспільних
дисциплін Ярита А В. разом зі студентською радою та студентами 2 -3 курсів
організували та провели просвітницьку годину «Небесна Сотня – Герої не
вмирають». Студенти також взяли участь у шостій всесвітній акції "Ангели пам'яті",
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присвяченій пам'яті героїв Небесної сотні, розвісили білих паперових ангелів на
деревах;
- 10 березня 2020 року на центральній площі м. Лисичанська пройшла
масштабна патріотична акція «Луганщину єднає слово Кобзаря», яка передбачала
встановлення рекорду з одночасно спільного читання вголос поезії Тараса Шевченка
з реєстрацією в Книзі рекордів України. Студенти та викладачі коледжу долучились
до акції та спільного читання уривка з поеми « Сон»;
- 13 квітня 2020 р.- Васильченко І.І., Васильченко І.П. організували та
провели онлайн-лекторій «Фізична культура як основа здоров'я молоді» для
студентів 1-х кусів всіх спеціальностей;
- 17 квітня 2020 р.- Радіонова Є.В. провела онлайн підведення підсумків
студентських проєктів «Дивосвіт Василя Скуратівського» до 80-тиріччя етнографа.
У результаті були визначені два найкращі проєкти (студентки групи 11 «Дошкільна
освіта» Несен Н. і погорєлова І. );
- 23 квітня 2020 р. - Васильченко І.П. був проведений онлайн-круглий стіл до
Всесвітнього дня книги та авторського права для студентів;
- 27-29 квітня 2020 р. - Васильченко Т.І., Ярита І.І. провели для студентів
онлайн майстер-клас для батьків з Дмитром Карпачовим «Спілкуйтеся з дитиною
правильно»;
- 6 травня 2020 р. - Ярита А.В. організував відеоконференцію " Історичний
розвиток вітчизняної теорії соціальної роботи та соціальної допомоги як виду
практичної діяльності";
- 8 травня 2020 р.- студенти коледжу приєдналися до акції «Журавлі
пам’яті».
- 16 травня 2020 р.- студенти та викладачі коледжу відзначили День науки. У
зв'язку з дією карантину підведення підсумків Днів науки відбулось в онлайнрежимі;
- 18 травня 2020 року
- День вшанування пам'яті жертв геноциду
кримськотатарського народу. З метою збереження історичної пам’яті та
громадянського виховання студенти разом з викладачем суспільних дисциплін
Яритою А.В. стали учасниками онлайн-лекції пам’яті жертв –про злочинні акції,
сплановані та здійснені радянськими каральними органами у 1944 році;
- 21 травня 2020 р.- студенти, відзначаючи День вишиванки, приєдналися до
акції, надіславши свої фото у вишиванках. Мета акції - сприяння єдності і
культурного відродження багатонаціонального українського народу.
Проведені науково-методичні заходи у коледжі надали можливість
викладачам та студентам продемонструвати свої професійні знання, уміння та
навички, показати себе компетентними у галузі педагогічної освіти, розкрити
власний науково-методичний та інтелектуально-творчий потенціал.
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2. Регіональні заходи:
Викладачі коледжу упродовж 2019-2020 навчального року стали активними
учасниками роботи обласних методичних об'єднань вищих навчальних закладів
Луганської області:
- 9 жовтня 2019 р. - засідання методичного об'єднання викладачів української
філології та зарубіжної літератури ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Луганської області,
що відбувалось на базі ВП "Лисичанський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса
Шевченка";
- 9 жовтня 2019 р. викладач та керівник практики Тіхова Т.І. взяла участь у
засіданні міського методичного обˋєднання музичних керівників, що проходив у КЗ
«Лисичанський дошкільний навчальний заклад №12 «Катруся». Тема засідання:
«Розвиток творчих здібностей дошкільників шляхом впровадження музичнотеатральної діяльності в практичну роботу». Разом зі студентами всіх
спеціальностей ВП «Кадіївський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка»
викладач та керівник практики переглянуии презентацію результатів міського
методичного обˋєднання музичних керівників та проаналізувати дитячу музичнотеатральну діяльність для майбутнього впровадження у власну професійно-творчу
роботу;
- 10 жовтня 2019 р. - засідання методичного об 'єднання заступників
директорів з навчальної роботи, що відбувалось на базі Лисичанського державного
гірничо-індустріального коледжу;
- 24 жовтня 2019 р. - засідання Ради директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації
Луганської області, що відбувалось на базі комунального закладу " Кремінський
медичний коледж";
- 30 жовтня 2019 р. - засідання методичного об'єднання методистів ВНЗ І-ІІ
рівнів акредитації Луганської області, що відбувалось на базі Рубіжанського
індустріально-педагогічного коледжу. Методист коледжу Радіонова Є.В. виступала з
доповіддю за темою: «Сучасне розуміння сутності професійної діяльності методиста
як взаємодії педагогічної, управлінської та інноваційної складових»;
- 31 жовтня 2019 р. - засідання методичного об'єднання викладачів
інформатики і комп'ютерної техніки ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Луганської області,
що відбувалось на базі ВП "Рубіжанський політехнічний коледж імені О.Є.ПорайКошиці Луганського національного університету імені Тараса Шевченка".
- 5 вересня 2019 р.- Кадіївський педагогічний коледж тісно співпрацює з
районною організацією товариства Червоного Хреста України, беручи участь у
благодійних заходах
- 1 жовтня 2019 р.- з нагоди відзначення СВЯТА МУЗИКИ викладачем та
керівником практики Тіховою Т.І. було проведено відкриту музичну розвагу для
дітей раннього віку у КЗ «Лисичанський дошкільний навчальний заклад» №1
«Шпачок»;
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- 4 жовтня 2019р. - напередодні свята Дня працівників освіти студенти
спеціальності Соціальна робота, Середня освіта (музичне мистецтво) та викладач і
керівник практики Тіхова Т.І. відвідали веселий, осінній ярмарок, організований та
проведений колективом КЗ «Лисичанський дошкільний навчальний заклад №1
«Шпачок»;
- 16 жовтня 2019 р. у залі Льодового палацу спорту в м. Сєвєродонецьку
відбувся обласний презентаційний форум «Живи і працюй в Україні», в якому
коледж взяв активну участь. Організаторами заходу є Програма ООН із відновлення
та розбудови миру за підтримки та участі Департаменту освіти і науки Луганської
обласної державної адміністрації, Луганського обласного центру зайнятості,
Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Луганській області.
- 26 листопада 2019 р. викладач методики музичного виховання, керівник
практики Тіхова Т. І. разом зі студентами 3-х, 4-х курсів спеціальності 012
Дошкільна освіта ВП «Лисичанський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса
Шевченка» брали участь у роботі семінару, який було проведено у КЗ
«Лисичанський дошкільний навчальний заклад №1 «Шпачок». Тема семінару:
«Дошкільнятам – освіту для сталого розвитку» надала можливість розкрити
особливості впровадження даної проблеми в роботу дошкільного навчального
закладу.
В практичній частині семінару студентам та учасникам було
запропоновано взяти участь у майстер-класах: «Еко-конструктор», «Їстівні фарби»,
«Кінетичний пісок», «Екологічний порошок»;
- 19 грудня 2019 р. - викладач та керівник практики Тетяна Тіхова
провела у КЗ «Лисичанський дошкільний навчальний заклад №1 «Шпачок» казкове
свято «Зустрічаємо Святого Миколая!» для дітей раннього віку.
3.Наукові заходи, спільні з іншими навчальними закладами:
- 25 жовтня 2019 р. студенти Брянківського та Кадіївського коледжів
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка відзначили 80тиріччя Василя Скуратівського, народознавця, письменника, журналіста, поета,
представивши свої проєкти на конкурс;
- 04 грудня 2019 р. - керівники педагогічної практики Тіхова Т. І. (ВП
«Кадіївський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка»), Сидоренко Н. М.
(ВП «Лисичанський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка»)
організували осінньо-зимову розвагу з постановкою музичної казки «Лисичка,
Котик і Півник» для дітей раннього віку у КЗ «Лисичанський дошкільний
навчальний заклад №1 «Шпачок». У постановці музичної казки брали участь
студенти спеціальності «Дошкільна освіта»;
- 11 грудня 2019 р. - Васильченко Т.І. виступила з доповіддю "Удосконалення
фізкультурно-спортивної роботи з інвалідами в Україні" на Всеукраїнській науковопрактичній конференції "Система надання освіти дітям з особливими освітніми
потребами в умовах сучасного закладу", яка проходила на базі ВП "Лисичанський
12

педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка". Доповідь була надрукована у
збірці матеріалів конференції;
- 27 лютого 2020 р.- Тіхова Т.І. взяла участь з доповіддю "Особливості
формування SOFT SKILLS у майбутніх вчителів музичного мистецтва", що увійшла
до Hard/soft skills фахівця нової генерації: Збірник за матеріалами регіональної
науково-практичної конференції, яка проходила на базі ВП "Лисичанський
педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка";
- 27-28 березня 2020 р. - Ярита І. І. з доповіддю "Теоретичні й практичні
аспекти використання кейс-методу у підготовці майбутніх педагогів" взяла участь у
ІІ Міжнародній науковій конференції «Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та
перспективи розвитку» (м.Дніпро). За результатами конференції опубліковані
матеріали у збірнику.
- 7 квітня 2020 р. - Ярита І. І. виступила з доповіддю "Використання
посібників з QR-кодом для підготовки майбутніх вихователів" на Всеукраїнській
науково-практичній конференції "Підготовка фахівців дошкільної та початкової
освіти в умовах освітніх інновацій".
Однією з форм науково-методичної роботи є атестація педагогічних
працівників. В поточному навчальному році були атестовані 3 викладачі, з яких:
двоє (Савостьонок С.В., Ларіна-Кулакевич Т.П.) за результатами атестації визнані
такими, що відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст
вищої категорії»; одна особа (Ярита І.І.) підтвердила раніше присвоєні
кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання
"викладач-методист"; крім того, атестацію успішно пройшла директор коледжу
Васильченко Т.І.
Викладачі поточного навчального року проходили згідно з новим Порядком
підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, що був
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року №
800. Також 27 грудня 2019 року постановою Уряду № 1133 були внесені зміни до
цього Порядку.
Таким чином, педагогічні працівники коледжу проходили
підвищення кваліфікації не лише на базі Навчально-наукового інституту публічного
управління, адміністрування та післядипломної освіти ДЗ «Луганський
національний університет імені Тараса Шевченка», а й на освітньому порталі
"Всеосвіта", закінчивши курси за напрямами: викладачів психолого-педагогічних
дисциплін, викладачів спеціальних дисциплін спеціальності «Соціальна робота»,
спеціальностей «Педагогіка вищої школи. Соціальна робота» – Савостьонок С.В.;
«Менеджмент (Управління навчальним закладом)», «Психологія», «Соціальна
робота» - Ярита І.І.; викладачів музично-теоретичних дисциплін за напрямком
«Музичне мистецтво» - Ларіна-Кулакевич Т.П.; директорів закладів вищої освіти І
рівня акредитації за напрямком Менеджмент «Управління навчальним закладом», Васильченко Т.І.
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Невід'ємною складовою формування професійної компетентності майбутніх
фахівців є робота над курсовими проектами. Тематика курсових робіт традиційно
зумовлена специфікою майбутньої фахової діяльності, актуальними проблемами
педагогічної освіти.
Аналіз організації та проведення науково-методичної роботи визначив певні
проблеми та шляхи для їхнього розв'язання:
 вдосконалити організацію й проведення науково-методичних семінарів,
форумів професійної спрямованості з залученням представників різних
навчальних закладів та громадських установ;
 активізувати роботу студентського наукового товариства «Пошук» та роботу
студентської ради;
 збільшити кількість учасників предметних олімпіад та конкурсів, проєктів на
кращу творчо-педагогічну роботу, зокрема електронних;
 активізувати публікаційну активність викладачів і студентів;
 продовжити спільну роботу з методичними об’єднаннями викладачів,
музичних керівників, органами соціального захисту;
 активізувати роботу викладачів над створенням електронних підручників,
посібників, навчальних та контролюючих програм в електронному вигляді;
 стимулювати проведення викладачами майстер-класів з узагальнювальним
результатним аналізом;
 продовжити практику звітних творчих проєктів з усіх видів та напрямків
діяльності викладачів.
III. СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНА РОБОТА
У 2019-2020 навч.р. ВП "Кадіївський педагогічний коледж Луганського
національного університету імені Тараса Шевченка" працював над основною
проблемою щодо духовно-інтелектуального розвитку особистості педагога в
процесі творчого становлення в контексті інноваційних технологій.
Завданнями реалізації основної проблеми стали: забезпечення умов для
оволодіння студентами педагогічного коледжу системою загальноосвітніх,
фундаментальних та професійних знань, для розвитку соціально зрілої творчої
особистості з активною громадською позицією та духовно-культурною сутністю;
розроблення концепції духовно-інтелектуального розвитку особистості педагога на
основі творчого саморозвитку особистості; запровадження в освітній процес
педагогічного коледжу інноваційних педагогічних технологій для створення
розвивального простору, активізація рефлексивної самостійної роботи студентів та
викладачів; організація та технічне забезпечення електронного навчання, ефективне
використання відкритої освітньої платформи Moodle; запровадження в практику
моделі виховної роботи на основі Концепції національно-патріотичного виховання
молоді; створення сприятливих умов для розвитку творчої особистості майбутнього
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педагога шляхом залучення до участі у фестивалях, конкурсах, конференціях,
виставках та формування здорового способу життя; сприяння реалізації цілісної
державної стратегії щодо навчання та виховання студентів, роботи викладачів та
працівників педагогічного коледжу з питань безпеки життя, пожежної безпеки,
охорони їхньої праці та діяльності; створення умов для підвищення кваліфікації всіх
категорій педагогічних працівників коледжу, надання їм наукової і методичної
допомоги у фаховому вдосконаленні; забезпечення підвищення якості освіти за
умови збереження та розвитку досягнень та традицій української вищої школи та
інтеграції системи вищої освіти України у світову систему вищої освіти.
На сьогодні у Відокремленому підрозділі «Кадіївський педагогічний коледж
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» навчаються дві
студентки з категорії внутрішньо переміщених осіб. Метою виховної роботи з
студентками є допомога у вирішенні як особистих проблем, так і проблем
взаємовідносин у студентському колективі, що виникають в процесі навчання. У
коледжі радницею з питань ВПО МінТОТ у Луганській області Я.Любимовою був
проведений тренінг з підвищення правової обізнаності та фокус-група з
представниками вразливий категорій, зокрема внутрішньо переміщеними особами,
який проходив в рамках проєкту «Відкритий суд - рівні можливості», де говорили
про права людини, захист прав соціально незахищених громадян (малозабезпечених
осіб, дітей-сиріт, внутрішньо переміщених осіб та ін.).
У коледжі суттєво активізувався волонтерський рух. Так, за ініціативи
студентського активу та адміністрації коледжу неодноразово проводились акції «З
любов’ю і теплом» зі збору коштів, речей, медикаментів, засобів особистої гігієни
для військових із зони ООС (АТО); проведено низку акцій на підтримку єдності
України до Дня захисника, Дня Соборності України та вшанування пам’яті загиблих
героїв. Волонтерська діяльність у стінах коледжу буде існувати як прояв милосердя і
доброчинності доти, доки існує потреба людей у тій чи іншій допомозі, соціальній
підтримці.
Упродовж 2019-2020 навчального року педагогічний колектив коледжу
вдосконалював систему виховної роботи, започатковану в попередні роки. Єдність
національно-патріотичного, громадянського і естетичного виховання студентів
сприяє творенню нових духовних цінностей.
Метою виховної роботи в коледжі є формування у майбутніх фахівців
позитивної мотивації щодо оволодіння професійними компетентностями; сприяння
вихованню гармонійно розвиненої, високоосвіченої особистості, з високою
громадянською та соціальною відповідальністю, найкращими духовними якостями,
глибинними родинними і патріотичними почуттями. Така особистість є носієм
кращих надбань національної та світової культури, здатна до саморозвитку і
самовдосконалення.
В умовах змішаного навчання педагогічний колектив коледжу усвідомлює
нагальну актуальність національно-патріотичного виховання. Спираючись на
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державні документи, у навчальному закладі розроблено соціально-патріотичний
проєкт «Єдина країна 2016-2020», заснований на положеннях особистісно
орієнтованої педагогіки. Дослідження показали, що загалом студенти налаштовані
патріотично. Під час діалогу зі студентами відзначено їх поважливе ставлення до
традицій, культури, історії, Конституції, Законів України, але вони не виявляють
власного активного інтересу до вивчення законодавчих актів, державних
документів, в більшості користуються інформацією з технічних засобів та носіїв –
телебачення, інтернет-ресурсів, мобільного зв’язку.
Результати моніторингу дають змогу констатувати, що перед педагогічним
колективом коледжу постає ціла низка педагогічних проблем з національнопатріотичного виховання в сучасних умовах навчання. Це обумовило добір таких
форм та методів роботи зі студентами, які б максимально враховували особливості
змішаного навчання студентів, їх захоплення, запити, ставлення до соціальних змін
та політичних подій.
Для розв’язання даної проблеми, узагальнюючи отримані результати
моніторингу, наступним кроком діяльності педагогічного колективу став перегляд
та оновлення змісту всіх робочих програм навчальних дисциплін, програм
педагогічних практик, планів роботи предметно-циклової комісії, планів кураторів
груп, визначення новітніх форм, педагогічних технологій, заходів та методів роботи
в освітньому процесі.
Викладачі предметно-циклової комісії у рамках реалізації проекту «Єдина
країна 2016-2020» включили в зміст навчальних програм вивчення тем, спрямованих
на формування духовності, моральності, шанобливого ставлення до національних
надбань, виховання громадянина високої національно-патріотичної свідомості,
почуття відданості своїй державі.
До форм організації виховної роботи, які традиційно практикуються в
коледжі, належать тематичні конференції, інформаційно-просвітницькі години,
конкурси педагогічної майстерності, участь у міських, регіональних та
загальнодержавних заходах, студентських олімпіадах, наукових і творчих конкурсах
тощо, а також дистанційні.
Так, наприклад, 9 жовтня 2019 р. до Дня захисника України в коледжі був
проведений урок мужності з метою формування у студентів розуміння єдності та
цілісності України, формування почуття особистої відповідальності за долю
держави, щоб молоде покоління усвідомлювало цілісність героїзму захисників
України.
З метою збереження історичної пам’яті та громадянського виховання 18
травня 2020 року у коледжі відзначали День вшанування пам'яті жертв геноциду
кримськотатарського народу. Студенти разом з викладачем суспільних дисциплін
Яритою А.В. стали учасниками онлайн-лекції пам’яті жертв про злочинні акції,
сплановані та здійснені радянськими каральними органами у 1944 році.
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23 листопада 2019 р. у коледжі до Дня пам’яті жертв Голодомору було
проведено інформаційно-просвітницький захід «І пам’яті свічка не згасне». В цей
день викладачі та студенти Кадіївського педагогічного коледжу приєднались до
загальнонаціональної акції «Запали свічку» та вшанували пам’ять жертв
Голодомору хвилиною мовчання;
6 травня 2020 р. Ярита А.В. організував відеоконференцію «Історичний
розвиток вітчизняної теорії соціальної роботи та соціальної допомоги як виду
практичної діяльності».
На формування національної свідомості, патріотичних почуттів молоді
позитивно впливають заходи, приурочені до Дня української писемності та мови, а
також ті, де висвітлюється життєвий шлях і діяльність видатних державних і
громадських діячів України. Адже пізнання світу через національне слово
надзвичайно важливе. Рідну мову слід оберігати як своє сучасне і майбутнє, як
безсмертя українського духу, оскільки якими побачить українців світ – залежить від
самих українців.
Кожного навчального року викладачем української мови та літератури
проводяться заходи до Дня української писемності та мови, зокрема участю
студентів і викладачів коледжу 8 листопада 2019 року в написанні Всеукраїнського
радіодиктанту національної єдності.
У коледжі вже традиційним стало проведення шевченківських читань «У
всякого своя доля і свій шлях широкий». А цього навчального року 10 березня 2020
року коледжани взяли активну участь у масштабній патріотичній акції «Луганщину
єднає слово Кобзаря», що відбувалась на центральній площі м.Лисичанська і
передбачала встановлення рекорду з одночасного спільного читання вголос поезії
Тараса Шевченка з реєстрацією в Книзі рекордів України. Студенти та викладачі
коледжу долучились до акції та спільного читання уривку з поеми «Сон».
17 квітня 2020 р. викладач української мови та літератури провела онлайн
підведення підсумків студентських проєктів «Дивосвіт Василя Скуратівського» до
80-тиріччя етнографа. У результаті були визначені два найкращі проєкти (студентки
групи 11 «Дошкільна освіта» Несен Н. і Погорєлова І. ).
З метою формування національно-патріотичного почуття у студентів
викладачами музичних дисциплін застосовується технологія художньопедагогічного аналізу: студенти складають анотації до музичних творів, виконавців,
співвідносять музичну мову зі змістом, ідеєю музики, розкривають особливості
музичних інтонацій, характеризують художній образ, драматургію творів.
На підтримку народної творчості 21 травня 2020 р. студенти, відзначаючи
День вишиванки, приєдналися до акції, надіславши свої фото у вишиванках. Мета
акції - сприяння єдності і культурного відродження багатонаціонального
українського народу.
Слід зазначити, що потребує вирішування проблема щодо
активного
залучення студентів до участі в мовно-літературних олімпіадах і конкурсах.
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З метою популяризації коледжу, а також підтримки професійної діяльності
майбутніх спеціалістів, проведення профорієнтаційної роботи,
викладачі та
студенти коледжу стали учасниками першого обласного презентаційного форуму
«Живи і працюй в Україні», який відбувся 16 жовтня 2019 р. у залі Льодового
палацу спорту в м.Сєвєродонецьку. Організаторами заходу є Програма ООН із
відновлення та розбудови миру за підтримки та участі Департаменту освіти і науки
Луганської обласної державної адміністрації, Луганського обласного центру
зайнятості, Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у
Луганській області.
Важливою ланкою в системі виховання молоді є педагогічна практика. Під
час її проходження обов’язковим завданням є розробка та проведення занять, уроків,
виховних заходів, спрямованих на виховання у дітей любові до рідної землі,
гордості за свою країну, шановного ставлення до національного багатства нашої
держави. Студентам також рекомендується проведення моніторингового
дослідження рівня патріотичного виховання дітей та молоді за допомогою
соціологічних опитувань, анкетування, психологічного тестування. Здобуті
результати аналізуються під час проведення звітних педагогічних конференцій,
круглих столів, на практичних, семінарських заняттях, рекомендовано
використовувати отримані результати у практичній частині курсових проєктів.
На сучасному етапі життя педагогічний колектив коледжу розуміє патріотизм
не лише як любов до свого народу, а й також готовності прийти на допомогу,
турботливе ставлення до соціально незахищених категорій, людей похилого віку,
ветеранів, учасників ООС (АТО). У зв’язку з цим в коледжі здійснює свою
діяльність волонтерський загін «Добротворець». Кадіївський педагогічний коледж
тісно співпрацює з районною організацією товариства Червоного Хреста України,
беручи участь у благодійних заходах.
19 грудня 2019 р. у день Святого Миколая студенти коледжу організували
благодійну акцію «Ходить по землі Святий Миколай» для дітей із соціально
незахищених сімей. Студентська рада коледжу зібрала подарунки, іграшки,
солодощі, теплі речі, а студенти волонтерського загону передали їх громадській
гуманітарній організації Червоний Хрест.
Таким чином, робота з національно-патріотичного виховання у Кадіївському
педагогічному коледжі проводиться і має своє відображення в різних напрямках
діяльності коледжу.
Викладачі коледжу продовжують роботу із проведення виховних заходів з
урахуванням потреб студентів і вимог щодо національно-патріотичного виховання.
Протягом навчального року в коледжі працювало методичне об'єднання
кураторів академічних груп, на засіданнях якої розглядалися наступні питання:
 адаптація студентів нового набору (І курсу всіх спеціальностей);
 відзначення святкових дат та заходів;
 проведення зборів студентів;
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 відповідальність, права та обов’язки студентів коледжу;
 організація та проведення заходів щодо попередження проявів агресії та
конфліктів серед студентів коледжу;
 студент у позааудиторному соціокультурному просторі (обмін досвідом);
 волонтерська діяльність студентів;
 організація та проведення новорічних та Різдвяних свят;
 утруднення навчання студентів, запобігання семестрової заборгованості;
 особливості дистанційного навчання;
 підготовка та адаптація випускників до сучасних умов праці та їх мотивація до
трудової діяльності;
 активність студентської молоді в науково-дослідницькій діяльності; аналіз
науково-пошукової діяльності студентів;
 формування здорового способу життя студентів; участь та результативність
молоді у спортивних заходах;
 ознайомлення випускників коледжу з ринком праці, ярмарками професій,
правами та обов’язками молодих спеціалістів;
 стан роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в коледжі;
 особливості впровадження національно-патріотичного виховання студентів у
системі роботи куратора академічної групи;
 творчо-індивідуальна робота студентів академічних груп;
 участь в екологічних та соціальних волонтерських акціях: «День Землі»,
«Чисте довкілля України»;
 звіти кураторів щодо профорієнтаційної роботи студентів у навчальних
закладах міста та області;
 урочисте вручення дипломів випускникам коледжу.
Усі проведені у 2019-2020 навчальному році заходи соціально-гуманітарного
направлення були спрямовані на залучення студентів до активної самостійнотворчої роботи; згуртування студентського колективу, формування корпоративної
культури, патріотичної поведінки та діяльності; виявлення активних і талановитих
студентів шляхом залучення їх до творчої та інформаційно-просвітницької
діяльності; роботу із соціально незахищеними категоріями студентів.
У 2019 - 2020 навч.р. у ВП «Кадіївський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса
Шевченка» було проведено такі заходи:
- 2 вересня 2019р. - святковий захід, присвячений новому навчальному року та
Дню знань, на який були запрошені студенти нового набору та старшокурсники.
Після урочистого заходу відбувся перший тематичний урок «Людина у світі», під
час якого студенти висловлювали свої думки з приводу загальнолюдських цінностей
і самореалізації особистості в житті;
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- 14 вересня 2019 р.- День фізичноi культури і спорту студенти коледжу, які
саме проходили педагогічну практику, почали з ранковоi пробiжки та гiмнастичних
вправ разом зі своїми учнями;
- 22 вересня 2019 р.- у Міжнародний день чистих берегів колектив коледжу
долучився до екологічного івенту;
- 7 жовтня 2019 р.- у коледжі відбувся конкурс «Галерея кімнатних рослин»,
присвячений Дню працівника освіти. Переможці отримали нагороди;
- 9 жовтня 2019 р.- до Дня захисника України в коледжі був проведений урок
мужності з метою формування у студентів розуміння єдності та цілісності України,
формування почуття особистої відповідальності за долю держави, щоб молоде
покоління усвідомлювало цілісність героїзму захисників України;
- 9 жовтня 2019 року у ВП «Кадіївський педагогічний коледж Луганського
національного університету імені Тараса Шевченка» було продовжено екологічну
акцію «Посади дерево миру», спрямовану на поліпшення стану довкілля та
поширення екологічних знань. Студентами було висаджено 35 саженців берез на
території педагогічного коледжу;
- 8 листопада 2019 р. - студенти з викладачами коледжу, освітяни, та усі, хто
виявив бажання, долучились до написання диктанту Всеукраїнського радіодиктанту
національної єдності;
- 17 листопада 2019 р. - у коледжі відбувся захід, присвячений Дню студента.
Студентам першого курсу були вручені студентські квітки, а найбільш активних
студентів нагороджено грамотами за успіхи в навчанні, участь у громадському і
культурному житті;
- 21 листопада 2019 р.- студенти відзначили День Гідності та Свободи. З
нагоди цих подій у коледжі відбувся інформаційний захід;
- 23 листопада 2019 р.- у коледжі до Дня пам’яті жертв Голодомору було
проведено інформаційно-просвітницький захід «І пам’яті свічка не згасне». В цей
день викладачі та студенти Кадіївського педагогічного коледжу приєднались до
загальнонаціональної акції «Запали свічку» та вшанували пам’ять жертв
Голодомору хвилиною мовчання;
- 25 листопада 2019 р. - розпочато соціальну акцію «16 днів активності проти
гендерного насильства» у Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства
щодо жінок, що триває до 10 грудня – Дня прав людини. У рамках акції в коледжі
проводився конкурс малюнків серед студентів на тему «Світ без насильства»;
- 1 грудня 2019 р.- напередодні Міжнародного дня боротьби зі СНІДом
студенти коледжу організували акцію, яка була спрямована на зміцнення суспільної
підтримки програм профілактики розповсюдження ВІЛ/СНІДу, організацію
навчання та надання інформації за всіма аспектами ВІЛ/СНІДу (презентації,
відеоролики, червоні стрічки);
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- 6 грудня 2019 р.- до акції "16 днів проти насильства"приєднались студенти
коледжу. Вони організували виставки плакатів і малюнків «Як запобігти
насильству»;
- 12 грудня 2019 р. у межах Всеукраїнського тижня права студенти разом з
викладачем суспільних дисциплін Яритою А В. організували та провели
інформаційно-роз’яснювальний захід «Права людини»;
- 19 грудня 2019 р.- у день Святого Миколая студенти коледжу організували
благодійну акцію «Ходить по землі Святий Миколай» для дітей із соціальнонезахищених сімей. Студентська рада коледжу зібрала подарунки, іграшки,
солодощі, теплі речі, а студенти волонтерського загону передали їх громадській
гуманітарній організації Червоний Хрест;
- 27 січня 2020 р.- у День пам’яті жертв Голокосту викладач суспільних
дисциплін Ярита А В. разом зі студентами організували та провели круглий стіл;
- 29 січня 2020 р. – викладач суспільних дисциплін Ярита А В. разом зі
студентською радою та студентами 2 курсу організували та провели інформаційнопрезентаційний захід «Герої Крут»;
- 20 лютого 2020 р.- День Героїв небесної сотні. викладач суспільних
дисциплін Ярита А В. разом зі студентською радою та студентами 2 -3 курсів
організували та провели просвітницьку годину «Небесна Сотня – Герої не
вмирають». Студенти також взяли участь у шостій всесвітній акції "Ангели пам'яті",
присвяченій пам'яті героїв Небесної сотні, розвісили білих паперових ангелів на
деревах;
- 10 березня 2020 року на центральній площі м. Лисичанська пройшла
масштабна патріотична акція «Луганщину єднає слово Кобзаря», яка передбачала
встановлення рекорду з одночасно спільного читання вголос поезії Тараса Шевченка
з реєстрацією в Книзі рекордів України. Студенти та викладачі коледжу долучились
до акції та спільного читання уривка з поеми « Сон»;
- 13 квітня 2020 р.- Васильченко І.І., Васильченко І.П. організували та
провели онлайн-лекторій «Фізична культура як основа здоров'я молоді» для
студентів 1-х кусів всіх спеціальностей;
- 17 квітня 2020 р.- Радіонова Є.В. провела онлайн підведення підсумків
студентських проєктів «Дивосвіт Василя Скуратівського» до 80-тиріччя етнографа.
У результаті були визначені два найкращі проєкти (студентки групи 11 «Дошкільна
освіта» Несен Н. і Погорєлова І. );
- 23 квітня 2020 р. - Васильченко І.П. був проведений онлайн-круглий стіл до
Всесвітнього дня книги та авторського права для студентів;
- 24 квітня 2020 р.- Гайворонська О.Є. організувала участь студентів усіх
курсів спеціальності «Соціальна робота» у Всеукраїнській кампанії "Підтримую
лікарів", метою якої є підтримка та вдячність героям сьогодення;
- 20-27 квітня 2020 р.- з метою відзначення Дня охорони праці під гаслом
«Зупинимо пандемію: безпека і здоров’я на роботі можуть врятувати життя»
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викладачі Савостьонок О.П, Савостьонок С.В. організували у коледжі проведення
традиційного Тижня з охорони праці (інформаційні годин, участь в акції акцію
«Зупинемо пандемію!»;
- 27-29 квітня 2020 р. - Васильченко Т.І., Ярита І.І. провели для студентів
онлайн майстер-клас для батьків з Дмитром Карпачовим «Спілкуйтеся з дитиною
правильно»;
- 6 травня 2020 р. - Ярита А.В. організував відеоконференцію " Історичний
розвиток вітчизняної теорії соціальної роботи та соціальної допомоги як виду
практичної діяльності";
- 8 травня 2020 р.- студенти коледжу приєдналися до акції «Журавлі
пам’яті». Вони виготовили паперових «журавликів», що символізують душі всіх
жертв Другої світової війни – загиблих на фронтах і в окопах, у полоні і
концтаборах, чи просто зниклих безвісти у вихорі тих буремних подій;
- 16 травня 2020 р.- студенти та викладачі коледжу відзначили День науки. У
зв'язку з дією карантину підведення підсумків Днів науки відбулось в онлайнрежимі;
- 18 травня 2020 року
- День вшанування пам'яті жертв геноциду
кримськотатарського народу. З метою збереження історичної пам’яті та
громадянського виховання студенти разом з викладачем суспільних дисциплін
Яритою А.В. стали учасниками онлайн-лекції пам’яті жертв –про злочинні акції,
сплановані та здійснені радянськими каральними органами у 1944 році;
- 21 травня 2020 р.- студенти, відзначаючи День вишиванки, приєдналися до
акції, надіславши свої фото у вишиванках. Мета акції - сприяння єдності і
культурного відродження багатонаціонального українського народу;
Викладачі коледжу упродовж 2019-2020 навчального року стали активними
учасниками роботи обласних методичних об'єднань вищих навчальних закладів
Луганської області:
- 9 жовтня 2019 р. - засідання методичного об'єднання викладачів української
філології та зарубіжної літератури ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Луганської області,
що відбувалось на базі ВП "Лисичанський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса
Шевченка";
- 9 жовтня 2019 р. викладач та керівник практики Тіхова Т.І. взяла участь у
засіданні міського методичного обˋєднання музичних керівників, що проходив у КЗ
«Лисичанський дошкільний навчальний заклад №12 «Катруся». Тема засідання:
«Розвиток творчих здібностей дошкільників шляхом впровадження музичнотеатральної діяльності в практичну роботу». Разом зі студентами всіх
спеціальностей ВП «Кадіївський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка»
викладач та керівник практики переглянуии презентацію результатів міського
методичного обˋєднання музичних керівників та проаналізувати дитячу музичнотеатральну діяльність для майбутнього впровадження у власну професійно-творчу
роботу;
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- 10 жовтня 2019 р. - засідання методичного об 'єднання заступників
директорів з навчальної роботи, що відбувалось на базі Лисичанського державного
гірничо-індустріального коледжу;
- 24 жовтня 2019 р. - засідання Ради директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації
Луганської області, що відбувалось на базі комунального закладу " Кремінський
медичний коледж";
- 30 жовтня 2019 р. - засідання методичного об'єднання методистів ВНЗ І-ІІ
рівнів акредитації Луганської області, що відбувалось на базі Рубіжанського
індустріально-педагогічного коледжу. Методист коледжу Радіонова Є.В. виступала з
доповіддю за темою: «Сучасне розуміння сутності професійної діяльності методиста
як взаємодії педагогічної, управлінської та інноваційної складових»;
- 31 жовтня 2019 р. - засідання методичного об'єднання викладачів
інформатики і комп'ютерної техніки ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Луганської області,
що відбувалось на базі ВП "Рубіжанський політехнічний коледж імені О.Є.ПорайКошиці Луганського національного університету імені Тараса Шевченка".
- 5 вересня 2019 р.- Кадіївський педагогічний коледж тісно співпрацює з
районною організацією товариства Червоного Хреста України, беручи участь у
благодійних заходах
- 1 жовтня 2019 р.- з нагоди відзначення СВЯТА МУЗИКИ викладачем та
керівником практики Тіховою Т.І. було проведено відкриту музичну розвагу для
дітей раннього віку у КЗ «Лисичанський дошкільний навчальний заклад» №1
«Шпачок»;
- 4 жовтня 2019р. - напередодні свята Дня працівників освіти студенти
спеціальності Соціальна робота, Середня освіта (музичне мистецтво) та викладач і
керівник практики Тіхова Т.І. відвідали веселий, осінній ярмарок, організований та
проведений колективом КЗ «Лисичанський дошкільний навчальний заклад №1
«Шпачок»;
- 16 жовтня 2019 р. у залі Льодового палацу спорту в м. Сєвєродонецьку
відбувся обласний презентаційний форум «Живи і працюй в Україні», в якому
коледж взяв активну участь. Організаторами заходу є Програма ООН із відновлення
та розбудови миру за підтримки та участі Департаменту освіти і науки Луганської
обласної державної адміністрації, Луганського обласного центру зайнятості,
Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Луганській області.
- 26 листопада 2019 р. викладач методики музичного виховання, керівник
практики Тіхова Т. І. разом зі студентами 3-х, 4-х курсів спеціальності 012
Дошкільна освіта ВП «Лисичанський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса
Шевченка» брали участь у роботі семінару, який було проведено у КЗ
«Лисичанський дошкільний навчальний заклад №1 «Шпачок». Тема семінару:
«Дошкільнятам – освіту для сталого розвитку» надала можливість розкрити
особливості впровадження даної проблеми в роботу дошкільного навчального
закладу.
У практичній частині семінару студентам та учасникам було
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запропоновано взяти участь у майстер-класах: «Еко-конструктор», «Їстівні фарби»,
«Кінетичний пісок», «Екологічний порошок»;
- 19 грудня 2019 р. - викладач та керівник практики Тетяна Тіхова
провела у КЗ «Лисичанський дошкільний навчальний заклад №1 «Шпачок» казкове
свято «Зустрічаємо Святого Миколая!» для дітей раннього віку;
- 25 жовтня 2019 р. студенти Брянківського та Кадіївського коледжів
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка відзначили 80тиріччя Василя Скуратівського, народознавця, письменника, журналіста, поета,
представивши свої проєкти на конкурс;
- 04 грудня 2019 р. - керівники педагогічної практики Тіхова Т. І. (ВП
«Кадіївський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка»), Сидоренко Н. М.
(ВП «Лисичанський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка»)
організували осінньо-зимову розвагу з постановкою музичної казки «Лисичка,
Котик і Півник» для дітей раннього віку у КЗ «Лисичанський дошкільний
навчальний заклад №1 «Шпачок». У постановці музичної казки брали участь
студенти спеціальності «Дошкільна освіта»;
- 11 грудня 2019 р. - Васильченко Т.І. виступила з доповіддю "Удосконалення
фізкультурно-спортивної роботи з інвалідами в Україні" на Всеукраїнській науковопрактичній конференції "Система надання освіти дітям з особливими освітніми
потребами в умовах сучасного закладу", яка проходила на базі ВП "Лисичанський
педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка". Доповідь була надрукована у
збірці матеріалів конференції;
- 27 лютого 2020 р.- Тіхова Т.І. взяла участь з доповіддю "Особливості
формування SOFT SKILLS у майбутніх вчителів музичного мистецтва", що увійшла
до Hard/soft skills фахівця нової генерації: Збірник за матеріалами регіональної
науково-практичної конференції, яка проходила на базі ВП "Лисичанський
педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка";
- 27-28 березня 2020 р. - Ярита І. І. з доповіддю "Теоретичні й практичні
аспекти використання кейс-методу у підготовці майбутніх педагогів" взяла участь у
ІІ Міжнародній науковій конференції «Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та
перспективи розвитку» (м.Дніпро). За результатами конференції опубліковані
матеріали у збірнику.
- 7 квітня 2020 р. - Ярита І. І. виступила з доповіддю "Використання
посібників з QR-кодом для підготовки майбутніх вихователів" на Всеукраїнській
науково-практичній конференції "Підготовка фахівців дошкільної та початкової
освіти в умовах освітніх інновацій".
Таким чином, соціально-гуманітарна робота ВП "Кадіївський педагогічний
коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка" була
спрямована на систематичний духовно-інтелектуальний розвиток особистості
педагога в процесі творчого становлення в контексті інноваційних педагогічних
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технологій, а набуті комунікативні та професійні компетентності сприятимуть
подальшому удосконаленню кожного учасника освітнього процесу.
VІ. ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ
Щороку Вступна кампанія до вищих навчальних закладів України
відбувається в оновлених умовах, що позначається на організації, проведенні та
результатах прийому абітурієнтів.
Цьогорічна вступна кампанія до навчального закладу проходила як і в
минулому році, на базі ВП «Лисичанський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса
Шевченка», тобто, в умовах тимчасового переміщення.
У зв’язку із несприятливою динамікою захворюваності в Україні на гостру
респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронорвірусом SARA-CoV-2 вступна
компанія проводилась з суворим дотриманням обмежень, передбачених постановою
Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 № 392 для того, щоб мінімізувати ризики
при проведенні вступних іспитів.
Провадження освітньої діяльності у Відокремленому підрозділі «Кадіївський
педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса
Шевченка» (далі – ВП «Кадіївський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса
Шевченка») здійснюється відповідно до Відомостей щодо здійснення освітньої
діяльності у сфері вищої освіти (Наказ Міністерства освіти і науки України від
10.10.2019 № 969-Л) та Акту узгодження переліку спеціальностей, за якими
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за освітньо-професійним ступенем
фахового молодшого бакалавра та згідно ліцензованого обсягу.
Правила прийому розроблені Приймальною комісією ВП «Кадіївський
педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка» (далі – Приймальна комісія),
відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-професійного
ступеня фахового молодшого бакалавра в 2020 році, затверджених наказом
Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня 2019 року № 1350,
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 17 січня 2020 року №49/34332,
затверджені педагогічною радою коледжу (Протокол №4 від 22.01.2020 року),
вченою радою Луганського національного університету імені Тараса Шевченка
(Протокол №7 від 27.01.2020 року), та введено в дію наказом ректора №13-ОД від
29.01.2020 року.
Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 03.06.2020р.
№ 753 було внесено зміни до Правил прийому до ВП «Кадіївський педагогічний
коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» у 2020
році.
Відповідно до Умов прийому були оновлені Положення про приймальну та
апеляційну комісії. Вся інформація для абітурієнтів вчасно розміщувалась на
офіційному сайті коледжу та соціальних мережах інтернету.
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Згідно рекомендаціям та наказам МОН реєстрація усіх абітурієнтів
здійснювалась в оновленій Єдиній державній базі з питань освіти. При реєстрації,
подачі заяв, внесення наказів про зарахування в ЄДЕБО не мали місця ускладнення,
які були пов’язані з технічними проблемами роботи сайту. Цього року ЄДЕБО
працювало стабільно, але іноді приймальна комісія коледжу вимушена була
звертатися до Інфоресурсу з різноманітних питань щодо висвітлення інформації на
сайті про зарахування абітурієнтів. Поступово всі проблеми були вирішені.
Як в минулому, так і в цьому році приймальна комісія користувалась наказом
Міністерства освіти і науки України, № 697 від 21.06.2016, про «Порядок прийому
для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є
територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення)».
Відповідно п. І.1. даного Положення визначався порядок проходження
державної підсумкової атестації, отримання документа державного зразка про
загальну середню освіту та прийому на навчання до вищих навчальних закладів.
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України про організацію
Прийому у 2020 році було створено та затверджено:
- склад предметних екзаменаційних комісій (протокол №4 від 12.02.2020р.);
- склад апеляційної комісії (протокол №4 від 12.02.2020р.);
- склад технічної групи (протокол №6 від 15.04.2020р.).
Членами екзаменаційних комісій були викладачі ВП «Кадіївський
педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка» та ВП «Лисичанський
педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка».
Голови предметних екзаменаційних та фахових комісій склали всі необхідні
екзаменаційні матеріали: програми вступних випробувань, екзаменаційні білети,
тестові завдання, ключи відповідей до тестових завдань, бланки відповідей. Тексти
всіх матеріалів розглянуті та затверджені головою приймальної комісії. Всіма
членами предметних екзаменаційних комісій розглянуті та прийняті до відома
критерії оцінювання абітурієнтів на вступних іспитах за шкалою 100-200 балів.
За період роботи приймальної комісії була проведена рекламнопрофорієнтаційна робота. Згідно плану роботи приймальної комісії проводились
рекламно-профорієнтаційних заходи по залученню абітурієнтів до коледжу в 2020
році, в якому брали участь викладачі та співробітники коледжу.
У жовтні - листопаді 2019 року проведена робота з оновлення рекламноінформаційних матеріалів (листівки, буклети) до вступу в ВП «Кадіївський
педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка».
Профорієнтаційна робота в коледжі проводиться систематично у різних
формах: індивідуально, групами, невеликими колективами протягом всього
навчального року.
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З метою підвищення позитивного іміджу навчального закладу, збільшення
чисельності потенційних абітурієнтів у коледжі розроблено проект «Абітурієнт».
Основні завдання проекту:
ознайомлення школярів та їх батьків з особливостями діяльності та
традиціями навчального закладу;
-

ознайомлення учнів з інформаційним матеріалом, що характеризує
педагогічні професії;

-

інформування школярів та їх батьків про умови оволодіння професіями та
можливостями працевлаштування;

-

формування в учнів позитивного ставлення до педагогічної діяльності;

-

формування в учнів стійких професійних інтересів і мотивованих
професійних намірів.

На основі проекту розроблено план роботи приймальної комісії, графік
проведення Днів абітурієнту. Аналізуючи зміст роботи приймальної комісії, можемо
зауважити, що кожного року цілеспрямовано та систематично ведеться робота по
вивченню контингенту випускників та їх професійної спрямованості, виявленню
здібної молоді до навчання з педагогічних спеціальностей. Застосовується напрям
позакласної профорієнтаційної діяльності, спрямований на всебічне пізнання
педагогічної праці, ознайомленню учнів з характерними особливостями
педагогічних спеціальностей.
Щорічно плануються та проводяться наступні рекламно-профорієнтаційні
заходи:
- Дні абітурієнтів;
- відвідування загальноосвітніх навчальних закладів, музичних шкіл, шкіл
мистецтв, студій з наочною та роз’яснювальною інформацією;
- популяризація навчального закладу у містах Лисичанськ, Сєверодонецьк,
Рубіжне, Новодружеськ, Привілля, Гірське;
- розміщення листівок, буклетів про прийом у навчальний заклад;
- залучення до профорієнтаційної роботи студентів та випускників коледжу;
- розміщення інформації профорієнтаційної документації на офіційному сайті
коледжу http://stahanov.luguniv.edu.ua та соціальних мережах Інтернету.
Протягом навчального року, періодично, проводились бесіди та спілкування з
молоддю на тимчасово окупованих територіях Луганської області. Пояснювались
умови вступу на навчання до коледжу та інших навчальних закладів, особливості
діяльності Освітніх центрах «Донбас - Україна», про організацію навчання за
міжнародною освітньою платформою «MOODLE».
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Цього року здійснювався прийом на навчання для здобуття освітньопрофесійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової загальної
середньої освіти та повної загальної середньої освіти за узгодженим МОН України
переліком спеціальностей:
- Спеціальність: 231Соціальна робота з додатковою кваліфікацією соціальний
педагог;
- Спеціальність: 012Дошкільна освіта.
Результати прийому 2020 року.
План прийому за державним замовленням до ВП «Кадіївський педагогічний
коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка» для здобуття освітньо-професійного ступеня
фахового молодшого бакалавра - 25 осіб.
На основі базової загальної середньої освіти на спеціальності :
012 Дошкільна освіта - 8 місць;
231 Соціальна робота - 10 місць.
На основі повної загальної середньої освіти:
012 Дошкільна освіта - 2 місця;
231 Соціальна робота - 5 місць.
На місця державного замовлення спеціальності 231Соціальна робота було
подано: на базі 9 класів - 23 заяви, на базі 11 класів - 21 заява. 10 осіб зараховано на
місця державного замовлення на базі 9 класів, 5 – на базі 11 класів. 1 особа
зарахована на контрактну форму навчання на базі 11 класів.
На спецільність 012 Дошкільна освіта було подано заяв: на базі 9 класів – 17,
на базі 11 класів – 17 . 8 осіб зараховано на місця державного замовлення на базі 9ти класів, 2 особи - на базі 11 класів та 7 осіб - на контрактну форму навчання на
базі 11 класів.
Вступники, які подали заяви для здобуття освітньо-професійного ступеня
фахового молодшого бакалавра, успішно пройшли конкурсний відбір для
зарахування на денну форму навчання на основі базової та повної загальної
середньої освіти за державним замовленням або за кошти фізичних осіб та виконали
всі вимоги до зарахування.
На сьогодні у профорієнтаційній роботі існують проблеми, які необхідно
вирішувати. До основних ми відносимо наступні:
- масовий виїзд молоді у різні регіони та інші країни під час військових подій
Сході України;
- проживання студентів на територіях не підконтрольній державній владі
України, складнощі у переміщенні через контрольно-пропускні пункти;
- небажання молоді змінювати умови проживання як внутрішньо перемішених
осіб;
- інформаційний тиск та вплив на молодь російського телебачення, радіо;
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- вплив на молоде покоління переконань та поглядів населення з окупованих
територій (батьків, друзів тощо);
- відсутність паспортів громадян України;
- визнання документів ОРДЛО Російською федерацією;
З метою усунення проблем вступної кампанії, визначені першочергові кроки
покращення результатів профорієнтаційної роботи:
- розміщувати рекламну інформацію на контрольно-пропускних пунктах
перетинання лінії розмежування, а також у міських, обласних засобах масової
інформації;
- проводити соціально-просвітницькі акції «Розповідай про нас та приведи
друга» в соціальних мережах, молодіжних клубах;
- налагодити контакти з районними відділами освіти для подальшого навчання
їх випускників у нашому навчальному закладі;
- продовжити співпрацю з освітнім центром «Донбас-Україна» з метою
залучення до навчання абітурієнтів з територій непідконтрольній органам
державної влади України;
- постійно оновлювати розгорнуту інформацію про діяльність ВП «Кадіївський
педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка» на сайті коледжу та
соціальних мережах.

VІ. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
Протягом 2019-2020 навчального року в навчальному закладі відбувалась
реалізація річного плану заходів з охорони праці та безпеки життєдіяльності за
такими напрямками:
- організація роботи з охорони праці;
- робота з нормативно-технічною документацією;
- оперативний контроль за станом охорони праці;
- організація роботи з питань пожежної безпеки;
- організація роботи навчального закладу в умовах карантину, пов`язаного зі
спалахом коронавірусної інфекції COVID-19
- інформаційна діяльність.
З метою удосконалення стану охорони праці у навчальному закладі вчасно
поновлювалась нормативно-правова база. З цього напрямку переглянуті
Положення з охорони праці:
1. Про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці у
ВП «Кадіївський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка;
2. Про систему управління охороною праці у ВП «Кадіївський педагогічний
коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка;
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3.Про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного
процесу у ВП «Кадіївський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка;
4.Про медичний огляд працівників певних категорій у ВП «Кадіївський
педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка»;
В дію введені ряд інструкцій з охорони праці та безпеки життєдіяльності.
Інженером з охорони праці та кураторами груп проводились планові та
позапланові інструктажі щодо дотримання правил безпеки під час проведення
занять, проходження практики, під час зимових і літніх канікул, а також, при
загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій природнього, техногенного,
соціального та воєнного характеру. Зокрема, у зв`язку зі спалахом коронавірусної
інфекції, були проведені позапланові інструктажі зі студентами, викладачами та
співробітниками коледжу
За звітний період розроблені та реалізовані заходи з охорони праці та безпеки
життєдіяльності.
З пожежної безпеки:
- проведені інструктажі з пожежної безпеки викладачів, співробітників та
студентів педагогічного коледжу ( всього 87 осіб, інструкція №14) ;
- 13 грудня було проведено тренування, щодо екстреної евакуації при
виникненні пожежі (приймали участь студенти I-IV курсів та викладачі і
співробітники коледжу 75 студентів і співробітників,час евакуації становив 2хв.
05 с.);
- протягом навчального року,згідно розкладу організоване вивчення
навчальних предметів «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці», а у
позаурочний час проводились тренінги з порядку дій під час пожежі, згідно з
правилами пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти.
З безпеки дорожнього руху:
- забезпечена реалізація навчальних планів та програм з предмету «Безпека
життєдіяльності», щодо безпечної поведінки на вулицях і дорогах(листи МОН
України від 24.10.17 №473/16 та від 18.05.2018 №46-15-1099-18 відповідно до
статті Закону України «Про дорожній рух» та за рекомендацією Міністерства
охорони здоров`я України);
- у рамках проведення в Україні Тижня безпеки дорожнього руху з 11 по 17
листопада 2019 року та з 06 по 12 травня 2020 року ( в онлайн форматі ) у ВП
«Кадіївський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка» були проведені
різноманітні профілактичні заходи, що сприяють підвищенню рівня безпеки
дорожнього руху;
- проведені заходи з надання домедичної допомоги постраждалим внаслідок
дорожньо-транспортних подій за темою: «Знаю, вмію, врятую»;
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- впроваджено у навчально-виховний процес новітні навчально-методичні
матеріали з питань безпеки дорожнього руху з урахуванням сприйняття такої
інформації учасниками дорожнього руху різних вікових категорій;
- проведена профілактична бесіда зі студентами щодо дотримання правил
безпеки на залізничному транспорті;
- проведено навчально-практичний семінар «Молодь обирає безпеку».
При виникненні надзвичайних ситуацій:
- щодо виникнення надзвичайних ситуацій (виконання листа Міністерства
освіти і науки 1/9-308 від 16.05.2018 р. «Щодо безпеки життєдіяльності учасників
навчально-виховного процесу» розміщені на інформаційних стендах пам`ятки з
безпечної поведінки в НС;
- проведені загальні збори зі студентами коледжу за темою: «Протидія
можливим загрозам життю та здоров`ю у надзвичайних ситуаціях»;
- проведені позачергові тренувальні заняття щодо евакуації на випадок
надзвичайних ситуацій;- переведення студентів на дистанційну форму навчання з 12 березня, у
зв`язку з карантином, який був введений, з метою протидії розповсюдженню
коронавірусної інфекції;
- періодичне інформування студентів на офіційному сайті коледжу про
небезпеку коронавірусної інфекції та дотримання студентами вимог карантину;
- проведення онлайн-тестування студентів за темою: «Збережи своє здоров`я
та здоров`я оточуючих »;
- проведені позапланові інструктажі зі студентами і працівниками коледжу
щодо дії випадку надзвичайних ситуацій (спалах коронавірусної інфекції COVID19 ) та виявлення вибухонебезпечних предметів.
Заходи до Дня охорони праці.
Згідно з Указом Президента України від 18.08.2006 щороку 28 квітня в
Україні відзначають День охорони праці. Цього року Україна вкотре долучилась
до ініціативи Міжнародної організації праці та мала намір провести заходи до
Всесвітнього дня охорони праці за тематикою, що присвячена вирішенню
проблеми насильства і домагання у сфері праці.
Однак, запланованому завадила надзвичайна подія - спалах коронавірусної
інфекції COVID-19 у зв`язку з цим девіз під гаслом якого проходить День
охорони праці було змінено. Україна долучилася до ініціативи Міжнародної
організації праці провести заходи під гаслом «Зупинемо пандемію: безпека і
здоров`я на роботі можуть врятувати життя». Мета цих заходів - забезпечення
ефективної реалізації прав всіх працівників на безпечні та здорові умови праці.
У зв`язку із введенням карантину проведення заходів, присвячених до
Всесвітнього дня охорони праці було обмежено. З огляду на це до Дня охорони
праці у коледжі було проведено такі заходи:
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1.Розміщено на сайті коледжу і у куточку з охорони праці Звернення
організаційного комітету з підготовки та проведення у 2020 році Дня охорони
праці в Україні;
2.В межах дистанційного навчання, при проведенні онлайн-уроків,
використовувалися матеріали Звернення, що є важливим елементом профілактики
і пом`якшення коронавірусної інфекції.
3.Зі студентами коледжу 27 квітня проведено онлайн- урок «28 квітня –
Всесвітній день охорони праці», метою якого є проведення інформаційнороз`яснювальної роботи, спрямованої на формування культури охорони праці
майбутніх педагогічних працівників.
За звітний період у ВП «Кадіївський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса
Шевченка»:
- пожеж не зафіксовано;
- травматизму виробничого характеру серед учасників навчально-виховного
процесу у період навчальних занять і проходження практики не зафіксовано;
- травматизму у побуті зі смертельними наслідками серед учасників
навчально-виховного процесу не зафіксовано;
- травматизму серед учасників навчально-виховного процесу невиробничого
характеру не зафіксовано;
- інфікованих на COVID-19 серед студентів, викладачів та співробітників не
зафіксовано.
У серпні 2019 року було організовано проходження медичного огляду
викладачів та співробітників коледжу.

.
Директор

Т.І. Васильченко
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