
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Відокремлений підрозділ «Кадіївський педагогічний коледж Луганського 

національного університету імені Тараса Шевченка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ 

ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ 

ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ 

«КАДІЇВСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ 

ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА» 

ЗА 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лисичанськ 

 



2 
 

 

Зміст 
 

І. НАВЧАЛЬНА РОБОТА ................................................................................................... 3 

ІІ. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА ............................................................................ 9 

ІІІ. НАВЧАЛЬНА ТА ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА ..................................................... 14 

ІV. СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНА РОБОТА ................................................................. 16 

V. ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА ....................................................................................... 23 

VІ. ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ ......................................................................................... 25 

VІІ. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ..................................... 29 
 



3 
 

ЗВІТ 

 

про діяльність 

Відокремленого підрозділу «Кадіївський педагогічний коледж 

Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» 

за 2017-2018 навчальний рік 

 

Діяльність ВП «Кадіївський педагогічний коледж Луганського національного 

університету імені Тараса Шевченка» у 2017-2018 навчальному році здійснювалась 

у відповідності до Законів України «Про 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, фінансово-

господарчу діяльність. 

 

І. НАВЧАЛЬНА РОБОТА 

 

Навчальний процес в коледжі спрямований на те, щоб допомогти молоді 

протягом навчання розвинути світогляд, ціннісні орієнтації, структурні якості 

особистості, інтелектуальний та творчий потенціал, завдяки яким вона зможе 

активно інтегруватись у реформаційні процеси. З огляду на це, відбувається 

модернізація змісту педагогічної освіти, моделей організації навчального процесу з 

урахуванням можливості сучасних інформаційних технологій навчання (MOODLЕ, 

Скайп, електронна пошта, соціальні мережі). 

Навчально-методичною базою для підготовки фахівців Кадіївського 

педагогічного коледжу виступає навчально-методичний комплекс, до якого входять: 

 навчальний план, укладений відповідно до комплексу нормативних 

документів; 

 освітньо-кваліфікаційна характеристика; 

 освітньо-професійна програма, що враховує специфіку спеціальності, 

визначає основні уміння та навички, які студенти повинні набувати у процесі 

професійної підготовки; 

 програми навчальних дисциплін; 

 програма практики; 

 комплексні контрольні роботи; 

 програма державних екзаменів; 

 робочі навчальні програми зі спеціальності; 
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 плани семінарських та практичних занять з методичними рекомендаціями 

та вказівками; 

 інструктивно-методичні матеріали для самостійної роботи студентів; 

 наукова та навчальна література. 

 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика, освітньо-професійна програма та 

навчальний план затверджені у встановленому порядку. Вся документація 

розроблена та затверджена відповідно законодавчим документам України. 

Навчальні плани спеціальностей в педагогічному коледжі розроблено на 

основі державних документів про ступеневу освіту, стандартів вищої освіти 

підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста, 

бакалавра. 

Навчально-методичне забезпечення: програми навчальних дисциплін, 

програма практики, плани семінарських, практичних занять, тематика курсових 

робіт, ККР, МКР – відповідає чинним вимогам та «Положенню про організацію 

навчального процесу у вищих навчальних закладах МОН України» та «Положенням 

про організацію навчального процесу у Кадіївському педагогічному коледжі», 

затвердженому на засіданні педагогічної ради. 

З метою підвищення якості освіти створена рейтингова шкала оцінювання 

знань студентів з урахуванням специфіки предметів та технологій їх викладання. 

Зміст підготовки спеціалістів розроблений з урахуванням того, що центром 

підготовки є творча особистість майбутнього фахівця. Педагогічні шляхи 

формування творчої особистості визначаються з ідей інтеграції змісту освіти, 

розвиваючого навчання, саморозвитку студентів, що відображається в оновленому 

змісті освіти, у відповідній системі принципів, форм і методів навчання і виховання. 

 

Пріоритетними напрямками навчально-методичної роботи в коледжі стало: 

 розробка концепції подальшого розвитку навчального закладу; 

 розширення сучасного інформаційного середовища коледжу, покращення 

іміджу навчального закладу, рівня надання освітніх послуг; 

 впровадження інноваційних сучасних технологій, освітніх проектів; 

 розробка навчально-методичного супроводу дистанційної освіти в умовах 

змішаного навчання; 

 вдосконалення професійної компетенції та майстерності викладачів; 

 оновлення та осучаснення навчально-методичних комплексів за всіма 

навчальними циклами. 

 

Основними видами навчальних занять у коледжі є лекції, онлайн-лекції, 

практичні, семінарські заняття, аудиторних тижні, індивідуальні консультації, 

онлайн-консультації, Скайп-конференції, особливої уваги заслуговує самостійна 

робота студентів та Скайп-консультації, тому зміст підготовки фахівців повністю 

відповідає сучасним державним освітнім вимогам. 

 

Викладачі працюють над розробками електронних матеріалів та методичних 

рекомендацій з основних професійно-орієнтованих дисциплін. 
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Особлива увага приділяється індивідуальним заняттям та самостійній роботі 

студентів з творчих, професійно-орієнтовних дисциплін таких як:основний 

музичний інструмент, хорове диригування, постановка голосу, акомпанемент. 

Значна увага приділяється музично-творчій роботі молоді, для чого пропонується 

низка індивідуальних занять. 

Контингент студентів на 01 лютого2017 році складає 171 особу (148 студентів 

– бюджетної форми навчання, 23 студента – контрактної форми). У зв’язку з тим, 

що в коледжі навчаються і неповнолітні діти, яких не можна евакуювати без згоди 

батьків, навчальний процес у місті Лисичанськ організовано за денно-дистанційною 

формою. 

 

Контингент студентів за спеціальностями 

 

Таблиця 1 

№ Спеціальність 

 З отриманням повної загальної середньої освіти  

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 
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 Молодший спеціаліст        

 5.01010201 - - - - 25 - 19 - 

 «Початкова         

 освіта»         

 5.01010101 - - - - 14 - 12 - 

 «Дошкільна         

 освіта»         

 5.01010601 - - - - 11 - 9 - 

 «Соціальна         

 педагогіка»         

 231 14 - - - - - - - 

 «Соціальна         

 робота»         

 5.02020401 - - - - 12 - 6 - 

 «Музичне         

 мистецтво»         

 014 1 - - - - - - - 

 «Середня         

 освіта         

 (музичне         

 мистецтво)»         

 5.01020101 - - - - 15 - 10 - 

 «Фізичне         

 виховання»         

 ВСЬОГО МС 15 - - - 77 - 56 - 
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Бакалавр 

6.010102 - 18 - - - - - - 

«Початкова         

освіта»         

6.010101 - 5 - - - - - - 

«Дошкільна         

освіта»         

ВСЬОГО Бак - 23 - - - - - - 

ВСЬОГО по 

коледжу: 171 

особа 

15 23 - - 77 - 56 - 

 

За невиконання навчального плану 7 студентів коледжу були відраховані 

(протокол №6 педагогічної ради від 06.06.2017 року), таким чином, загальна 

кількість студентів на кінець навчального року складає 168 осіб. 

З метою підвищення якості освіти в коледжі проведена наступна робота: 

 

 Розроблена та затверджена педагогічною радою коледжу Концепція 

розвитку ВП «Кадіївський педагогічний коледж Луганського національного 

університету імені Тараса Шевченка» з метою стратегічного розвитку та 

вдосконалення освітньої діяльності навчального закладу, покращення його іміджу. 

 Впроваджуються  новітні  технології:  саморозвитку,  інформаційно-

компˋютерна, Інтернет-технологія, інтегрованого навчання, інтерактивних методик, 

самостійно-творчої діяльності. 

 Оновлено зміст навчальних програм, педагогічних практик, програм з 

самостійної роботи студентів, методичних рекомендацій з написання курсових 

робіт. 

 Впроваджена та ефективно використовується дистанційна форма 

навчання, викладачами постійно оновлюється навчально-методичні матеріали для 

освітньої платформи MOODLE. 

 Проведено онлайн-діалог «Результативність технології дистанційного 

навчання в освітній діяльності коледжу». 

 Реалізується загальний стиль навчання студентоцентрований (student-

centered education). Викладання лекційних курсів поєднуються із семінарами, 

практичним заняттями, індивідуальною, самостійною роботою та педагогічною 

практикою студентів. 

 З метою формування громадянина-патріота, реалізується національно-

патріотичний проект коледжу «Єдина країна». 

 Впроваджується моніторингове дослідження якісної підготовки 

майбутніх фахівців, їх соціально-педагогічної адаптації та подальшого професійного 

зростання. 

 Розроблено Положення про порядок призначення, виплати та розмірів 

стипендіального забезпечення студентів ВП «Кадіївський педагогічний коледж 

Луганського національного університету імені Тараса Шевченка».
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 Складається рейтинг оцінювання навчальних, наукових, громадських, 

спортивних досягнень студентів. 

 Для викладачів та студентів коледжу організовано проходження 

безкоштовних курсів вивчення англійської мови з використанням онлайн 

технологій та отриманням сертифікатів (Cоциальный проект «Lingva.Skills»). 

 Для студентів організовуються та проводяться інтернет-виставки, 

повідомлення та презентації передового науково-педагогічного досвіду (сайт 

коледжу). 

 Проводяться Дні науки, наукові тижні, засідання науково-методичної 

ради, предметно-циклових комісій, кураторів груп з актуальних проблем 

освітньої діяльності навчального закладу. 

 Відновлена та покращена інформаційна діяльність офіційного сайту 

коледжу. 

 

Навчальна робота педагогічного колективу визначається показниками 

успішності студентів. 

 

Аналіз по групам (ОКР – молодший спеціаліст): 

     Таблиця 2 

№ 
КУРС, 

ГРУПА 
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 

КІЛЬКІСТЬ 

СТУДЕНТІВ 

% 

УСПІШНОСТІ 

 

% 

ЯКОСТІ 

ЗНАНЬ 

1 11 СР Соціальна робота 14 100 89,64 

2 11ММ 
Середня освіта 

(музичне мистецтво) 
1 100 100 

3 31 ММ Музичне мистецтво 12 100 55,70 

4 41 ММ Музичне мистецтво 6 100 63,72 

5 31 ПО Початкова освіта 10 100 68 

6 32 ПО Початкова освіта 14 100 80,74 

7 41 ПО Початкова освіта 12 100 87,5 

8 42 ПО Початкова освіта 8 100 82,23 

9 31 ДО Дошкільна освіта 14 100 60,97 

10 41 ДО Дошкільна освіта 12 100 88,12 

11 31 СП Соціальна педагогіка 11 100 84,65 

12 41 СП Соціальна педагогіка 7 100 74,72 

13 31ФВ Фізичне виховання 15 100 57,5 

14 41 ФВ Фізичне виховання 9 100 84,92 

  Всього 145 100 77,02 
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Аналіз по групам (ОКР – бакалавр): 

     Таблиця 3 

№ 
КУРС, 

ГРУПА 
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 

КІЛЬКІСТЬ 

СТУДЕНТІВ 

% 

УСПІШНОСТІ 

% ЯКОСТІ 

ЗНАНЬ 

1 301 ПО Початкова освіта 18 100 88,27 

2 301 ДО Дошкільна освіта 5 100 100 

  Всього 23 100 94,13 

 

У 2017-2018 н.р. державній атестації підлягали 50 студентів денної 

форми навчання за ОКР «молодший спеціаліст». 

 

Підсумковий контроль (державна атестація) здійснювався у формі 

комплексного екзамену з фахових дисциплін та комплексного екзамену з 

додаткової кваліфікації. Успішність склала: ОКР «молодший спеціаліст» - 

100%, якість – 87,81%. 

 

Показники результатів державних екзаменів за спеціальностями ОКР 

«молодший спеціаліст»: 

                   Таблиця 4 

№ 
КУРС, 

ГРУПА 
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 

КІЛЬКІСТЬ 

СТУДЕНТІВ 

% ЯКОСТІ 

ЗНАНЬ 

1 41 СП 
Соціальна 

педагогіка 
7 100 

2 41ММ Середня освіта 6 66,6 

  (музичне   

  мистецтво)   

3 41 ПО Початкова освіта 10 100 

4 42 ПО Початкова освіта 8 100 

5 41 ДО Дошкільна освіта 10 90 

6 41 ФВ Фізичне виховання 9 70,3 

  Всього 50 87,81 

 

З огляду на сучасні вимоги до навчального процесу викладачам коледжу 

необхідно: 

 

 розпочати розробку електронних посібників з усіх предметів та 

методичних рекомендацій з використання їх при вивченні фахових дисциплін; 
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 постійно оновлювати електронні дистанційні курси, що містять 

тексти лекцій, завдання практичних та семінарських занять, тестові питання та 

матеріали до самостійної роботи; 

 допрацювати навчально-методичний матеріал з нових предметів, які 

вводяться в навчальний план спеціальностей «Соціальна робота», «Середня 

освіта (музичне мистецтво)»; 

 активізувати роботу ПЦК з проведення коледжних предметних 

олімпіад, конкурсів. 

 

ІІ. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 

 

Науково-методична робота в педагогічному коледжі у 2017 – 2018 н.р. 

була спрямована на реалізацію основної проблеми «Духовно-інтелектуальний 

розвиток особистості педагога в процесі творчого становлення в контексті 

інноваційних технологій». 

Основними напрямками науково-методичної роботи протягом року були:  

 навчально-методичне забезпечення та організація електронного 

навчання, використання зручної й надійної системи – відкритої освітньої 

платформи Moodle; 

 спільна робота педагогічного коледжу з ВНЗ І-ІІ рівня акредитації 

впровадження в навчально-виховний процес новітніх теоретичних розробок, 

сучасних перспективних педагогічних технологій;  

 науково-методичне забезпечення дистанційного навчання; 

 діяльність з підвищення професійного рівня педагогічних 

працівників, розвитку їхньої ініціативи й творчості, саморозвитку й 

самовдосконалення; 

 реалізація «Концепції національно-патріотичного виховання дітей 

та молоді» (наказ Міністерства освіти і науки України від 16. 06. 2015 р. № 

641), національно-патріотичного проекту ВП «Кадіївський педагогічний 

коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка» «Єдина країна»; 

 затвердження тематики та керівників курсових проектів для 

студентів випускних груп. 

Протягом навчального року науково-методичною радою розглядались 

наступні питання: 

  стан навчально-методичного забезпечення та організація 

електронного навчання; 

 стан національно-патріотичного та громадянського виховання 

молоді; 

  інформаційне забезпечення офіційного сайту як ефективного 

засобу створення позитивного іміджу навчального закладу; 

 затвердження тематики та керівників курсових проектів студентів 

випускних груп за всіма спеціальностями; 

 організація та контроль самостійно-творчої й науково-методичної 

роботи студентів в умовах вимушеної евакуації; 
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 організація та якість проведення заходів, присвячених знаменним 

датам  

 впровадження нових форм науково-дослідної та науково-

методичної роботи із студентами; 

 якість науково-методичного зростання студентів та викладачів; 

 про підготовку до проведення конкурсів, науково-методичних  

форумів в коледжі та ЛНУ імені Тараса Шевченка; 

 про стан роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в 

коледжі. 

 про якість публікаційної активності викладачів і студентів коледжу. 

 

Протягом року активним учасником Ради директорів  вищих навчальних 

закладів І-ІІ рівнів акредитації була директор коледжу Васильченко Т.І., 

актуальні питання, що розглядались на засіданнях Ради директорів, 

обговорювались на засіданнях науково-методичної ради. 

Одним з показників науково-дослідної роботи в педагогічному коледжі є 

проведення наукових заходів, організація та планування яких здійснюється 

науково-методичною радою навчального закладу.  

У 2017 - 2018 н.р. в ВП «Кадіївський педагогічний коледж ЛНУ імені 

Тараса Шевченка» було проведено:  

 

1. Коледжні заходи: 

 09.11.2017 року – написання радіодиктанту «Наші пісні» 

студентами 1 курсу спеціальності «Соціальна робота»  прочитаний автором, 

доцентом Київського університету імені Б. Грінченка, мовознавцем 

Олександром Авраменко з нагоди відзначення Дня української писемності та 

мови. До написання приєднались студенти та викладачі ВП «Кадіївський 

педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка», які продемонстрували 

єдність з учасниками Всеукраїнської акції, показали шанобливе ставлення до 

української мови. 

 14 - 21.11.2017 - виставка студентських електронних творчих робіт 

«Україна – простір свободи та єднання». 

 Листопад 2017 р. – проведено науково-аналітичний семінар 

«Наступність та інновації в педагогічній освіті: досвід та перспективи» з 

використанням інтернет-ресурсу. За результатами науково-аналітичного  

семінару сформована електронна брошура матеріалів, яка розміщена на сайті 

коледжу http://stahanov.luguniv.edu.ua (розділ «Наукова діяльність»).  

 21.11.17 року до Дня Гідності та Свободи  пройшла виставка 

електронних робіт студентів та година вільного спілкування. Молодь коледжу 

продемонструвала вірність ідеалам свободи та демократії, що було відображено 

в змісті студентських презентацій. 

 Викладачами психолого-педагогічних та  суспільних дисциплін з 

грудня 2017 року по березень 2018 року були  підготовлені та проведені заходи 

до 80-річчя від дня народження Вˋячеслава Чорновола, а саме:  

- Інформаційно-виховна година спілкування на тему: «Він був 

голосом нашої свободи». 
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- Перегляд та обговорення документального фільму «Обличчя 

української історії. В'ячеслав Чорновіл». 

- Тематичне заняття із популяризації громадсько-політичної та 

правозахисної діяльності В’ячеслава Чорновола «Провісник духовної свободи». 

- Круглий стіл «В’ячеслав Чорновіл: життя як спогад».  

- Пройшла виставка електронних робіт студентів та година вільного 

спілкування. Молодь коледжу продемонструвала вірність ідеалам свободи та 

демократії, що було відображено в змісті студентських презентацій. 

 03.12. 2017 року до відзначення 295 річчя від  Дня народження Г.С. 

Сковороди – філософа, поета, педагога в коледжі було проведено конкурс на 

кращу студентську роботу з розкриття афоризмів. Переможцями конкурсу 

стали: 

- Куриленко В. (401 ПО) – 1 місце; 

- Іванова А. (401 ПО) – 2 місце; 

- Луценко Д. (401 ДО) – 3 місце. 

 З 04.12.2017 р. по 10.12.2017 р.  в рамках Всеукраїнського тижня 

права викладачем суспільних дисциплін ВП «Кадіївський педагогічний коледж 

ЛНУ імені Тараса Шевченка» Яритою А. В. було проведено онлайн заняття 

«Права людини» з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини. В 

режимі відеозв’язку було організовано обговорення сучасної проблеми на тему 

«Молодь, знай свої права» за участю студентів 1-х та 2-х курсів спеціальності 

«Соціальна робота». Студенти ознайомились з історичними аспектами 

виникнення правових традицій в Україні, педагогічними аспектами здійснення 

правового виховання, з можливостями працевлаштування неповнолітніх, 

механізмами реалізації та захисту своїх прав та забезпечення державою першим 

робочим місцем випускників вишів. 

 З 26 по 29 грудня 2017 року в коледжі пройшли звітні підсумкові 

педагогічні конференції за всіма спеціальностями з використанням Інтернет-

ресурсу (онлайн-режим). Студенти звітували про результати проведеної роботи, 

підтверджували свої виступи фото-звітами.  

 21.02.2018 року – До відзначення Міжнародного дня рідної мови в 

коледжі було проведено усний журнал «Мова – скарб народу». Студенти 

переглянули відео-журнал та презентацію.  

 07.03.2018 року – 204 річниця від Дня народження Т.Г. Шевченка – 

великого українського поета, художника, основоположника нової української 

мови. В цей день викладачі української філології організували та провели 

інтернет – сторінку художньо – інформаційного змісту «Тарас Григорович 

Шевченко – художник». Студентам запропоновано перегляд інформаційної 

сторінки та презентації. 

 10.04.18 року відбувся науково-методичний онлайн -лекторій з 

використанням веб-ресурсів «У стінах цих панує світ добра», під час якого 

присутні викладачі й студенти згадали історію свого навчального закладу, 

поділилися спогадами, щоб зрозуміти й оцінити дійсне і подумки доторкнутися 

до майбутнього нашого коледжу. Розглядаючи питання формування творчо 

спрямованої молоді, були зроблені акценти на необхідності використання 

інноваційних підходів до навчання. Зауважили, що навчання має будуватися на 

врахуванні потреб студентів і суспільства, на завданнях, видах діяльності та 



12 
 

компетенціях і стратегіях, якими їм необхідно для цього володіти й 

удосконалювати.  

 17.04.18 року викладачами психолого-педагогічних дисциплін було 

проведено Науково-педагогічну  Інтернет – панораму «Свій серед чужих, 

чужий серед своїх» до відзначення 130-річчя від Дня народження А.С. 

Макаренка  

 24.04.18 року проведено інформаційно-методичний семінар 

«Гуманізація навчально-виховного процесу та розвиток творчої особистості 

студента» 

 27.04.18 року пройшло засідання круглого столу - «Тарас Шевченко 

живий і нині» 

 У березні-квітні відбувся захист курсових робіт студентів 

випускних груп за всіма спеціальностями. 

  Протягом травня в коледжі розпочалися звітні підсумкові 

педагогічні конференції з переддипломної практики за всіма спеціальностями з 

використанням Інтернет-ресурсу (онлайн-режим). Студенти звітують про 

результати проведеної роботи, підтверджували свої виступи презентаціями та  

фото-звітами. 

 У травні 2018 року сплановано засідання музично-літературної 

вітальні «В любові я Луганщині сьогодні зізнаюсь…» щодо відзначення 80-

річниці від дня утворення Луганської області. 

 

2. Регіональні заходи: 

 Березень 2018 року - студентка Вербицька В. (науковий керівник - 

викладач Воронцова Р.І.)  брала участь у ХІ Всеукраїнській студентській 

науково-практичній конференції  «Творчість Тараса Шевченка в контексті 

доби», яка відбулася на базі  ЛНУ імені Тараса Шевченка (м. Старобільськ) За 

матеріалами конференції укладено електронний збірник. 

 У квітні 2018 року  Тіхова Т.І. – заступник директора з навчально-

виховної роботи  брала участь у  засіданні обласного методичного об'єднання 

заступників директорів з навчальної роботи та методистів ВНЗ І-ІІ р.а. 

Луганської області, яке проводилося  на базі ВП «Рубіжанський політехнічний 

коледж імені О.Є.Порай-Кошиці Луганського національного університету  

імені Тараса Шевченка» за темою: «Нові аспекти акредитації спеціальності та 

освітньої програми». 

 Викладачі коледжу Гайворонська О.Є. та Тіхова Т.І. взяли участь у  

ІІ обласному  конкурсі-огляді  електронних проектів краєзнавчого напряму  

«Єдина і сильна» (на виконання фундаментальних засад Стратегії національно-

патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки). Конкурс 

проектів краєзнавчого напряму (далі - Конкурс) проводився з метою залучення 

студентської та учнівської молоді до вивчення історії та сучасності малої 

Батьківщини. Учасники отримали дипломи ІІ ступеня і стали лауреатами в 

номінації «Історико-педагогічний напрям». 

 

3. Наукові заходи, спільні з іншими навчальними закладами:  
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 Викладач коледжу Ярита І.І. брала участь у Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Перспективи впровадження STEM-навчання 

в сучасній освіті» 

 Викладачі Васильченко Т.І., Савостьонок О.П. стали учасниками 

регіонального науково-практичного семінару на тему: «Феномен відкритої 

освіти», який пройшов 27-28 лютого 2018 року на базі ВП «Лисичанський 

педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка». 

 Студенти  Бондаренко О., (4 курс спеціальності «Дошкільна 

освіта»), Вербицька В. (4 курс спеціальності «Початкова освіта»)  взяли участь 

у творчому конкурсі «Рослина року» , який проходив на базі ВП «Лисичанський 

педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка» з метою активізації творчого 

потенціалу молоді, залучення їх до фотомистецтва; виховання толерантності та 

бережливого ставлення до природи. За результатами участі студенти отримали 

сертифікати й нагороджені грамотами. 

 Адміністрація та викладачі коледжу в рамках науково-методичної 

роботи співпрацювали з навчальними закладами ВП «Лисичанський 

педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка» та ВП «Брянківський 

коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка».  

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. 

Невід'ємною складовою формування професійної компетентності 

майбутніх фахівців є робота над курсовими проектами. Цього навчального року 

студентам був представлен широкий діапазон тематики курсових робіт, 

безпосередньо пов`язаний зі специфікою майбутньої фахової діяльності. 

Аналіз організації та проведення науково-методичної роботи визначив 

певні проблеми та пропонується:  

 осучаснити та вдосконалити організацію й проведення науково-

методичних семінарів, форумів професійної спрямованості; 

 активізувати роботу студентського наукового товариства «Пошук»; 

 збільшити та поліпшити участь студентів у предметних олімпіадах 

та конкурсах, проектах на кращу творчо-педагогічну роботу, електронних 

проектах; 

 активізувати публікаційну активність викладачів і студентів; 

 налагодити роботу з місцевими методичними об’єднаннями 

вчителів, музичних керівників, органами соціального захисту; 

 відновити роботу викладачів над створенням електронних 

підручників, посібників, навчальних та контролюючих програм; 

 продовжити впровадження у навчально-виховний процес 

технологій національно-патріотичного навчання та виховання; 

 стимулювати проведення викладачами «майстер-класів» з 

узагальнюючим результатним аналізом; 

  впроваджувати звітні творчі проекти з усіх видів та напрямків 

освітньої діяльності. 
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ІІІ. НАВЧАЛЬНА ТА ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА 

 

Реформування змісту та гуманізація цілей  освіти України є складовою 

процесу оновлення світових та європейських освітніх систем. На часі 

впровадження компетентнісної парадигми, яка орієнтує на цілісний підхід до 

формування особистості. Очікування суспільства пов'язані сьогодні передусім 

із формуванням життєздатної, гнучкої, свідомої, творчої людини. 

Невід’ємною частиною навчального процесу є педагогічна практика, що 

носить тривалий і безперервний характер, яка  забезпечує фундамент для 

засвоєння основних педагогічних умінь і навичок майбутнього педагога. Як 

зазначав К. Ушинський, метод викладання можна вивчити з книги або із слів 

викладача, але придбати вміння користуватись цим методом  можна тільки 

завдяки довготривалій практиці.  

Педагогічна практика у ВП «Кадіївський педагогічний коледж ЛНУ 

імені Тараса Шевченка» є невід’ємною складовою навчально-виховного 

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. 

Діяльність студентів у період педагогічної практики є аналогом 

професійної діяльності педагога, що здійснюється в реальних умовах роботи 

навчально-виховних закладів. Студенти мають можливість відчути себе на 

майбутньому робочому місці педагога, закріпили набуті теоретичні знання у 

вигляді практичних навичок, набути певного досвіду роботи в педагогічному 

колективі та показати свій рівень теоретичної підготовки, застосовувати 

знання програм і підручників для організації і здійснення навчально-

пізнавального процесу дітей, вміння використовувати інноваційні та 

інформаційно- комунікаційні технології навчання. 

Тісна співпраця нашого навчального закладу існує соціальними 

установами міста та області – з центром соціально-психологічної реабілітації , 

де силами студентів проводяться щорічні новорічні свята, різні  форми роботи з 

дітьми, центром соціальних служб для сім’ї дітей та молоді - так студенти 

спеціальності «Соціальна педагогіка» щорічно в рамках співпраці проводяться 

ігрові програми для дітей із багатодітних та соціально незахищених сімей, з 

центром соціального обслуговування людей похилого віку, з центром 

реабілітації дітей інвалідів - силами студентів проводяться святкові концерти до 

дня інваліда і ця робота є  постійною та систематичною.  

Навчальний заклад застосовує, як базу для проходження практики,  і 

власні ресурси.  

У педагогічному коледжі розроблена і функціонує певна система 

підготовки фахівців, які залучаються до роботи з дітьми в оздоровчих таборах: 

в зміст навчальних планів майже за всіма спеціальностями входить навчальна 

практика з підготовки до роботи з дітьми у ДОТ, в робочих навчальних 

програмах циклу професійно-практичної підготовки введені розділи, в яких 

розглядаються питання щодо специфіки організації виховної роботи в умовах 

табору, розроблена методика залікового заходу навчальної практики з 
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підготовки до роботи в ДОТ. В цьому році керівниками практики з підготовки 

до літньої в ДОТ був проведений заліковий захід в онлайн режимі, що був  

присвячений  підведенню підсумків навчальної практики з підготовки до  

літньої педагогічної практики в дитячих оздоровчих таборах, де студенти 

показали достатній  рівень підготовки .  

Студенти 2 курсу, спеціальність музичне мистецтво, проходили  

педагогічну практику в дитячих навчальних закладах, керівник практики – 

Тіхова Т.І.,так як дуже багато запитів прийшло до нашого навчального закладу 

від роботодавців з вимогою надати музичних керівників для ДНЗ. Складність 

проходження практики визначалася тим, що викладання методики музичного 

виховання в ДНЗ розпочалося паралельно з проходженням практики, але 

професіоналізм, зацікавленість методистів-керівників коледжу, музичних 

керівників ДНЗ, допомогли студентам досягти значних успіхів, виконати 

повністю план та завдання педагогічної практики.  

Сучасний учитель музичного мистецтва має бути педагогом-універсалом, 

тобто: виконавцем  та вокалістом, диригентом, музичним теоретиком, 

мистецтвознавцем, критиком, хореографом, оратором, актором, навіть, 

програмістом. Це так званий «портрет сучасного працівника музичної освіти». 

Але, нажаль, до такої підготовки, до такого образу учителя прагнуть лише 

окремі студенти, які мають попередній, достатній рівень музичної підготовки, 

самостійно-творчо розробляють моделі уроків, прагнуть до різноманітності 

форм, методів, технологій музичного навчання та виховання, постійно 

отримують консультації керівників практики. Тому, така форма роботи, як 

контроль за якістю інструментальної, вокальної та диригентської  підготовки з 

затвердженням підпису викладачів у щоденниках з практики, залишається 

актуальним  на сьогодення. 

Аналізуючи роботу студентів спеціальності «Початкова освіта» можемо 

констатувати, що більшість студентів показали достатній рівень з 

практичної підготовки але, нажаль, студенти готуючись до проведення 

конкретного уроку сприймають матеріал предмету в межах даного 

уроку, не спираючись на принципи наступності та  послідовності та не 

бачать цей урок  в контексті всього програмного матеріалу,тому важливо 

впроваджувати  в практику роботи КПК інтегровані курси з різних 

дисциплін. 

 Педагогічна практика – це розумове, емоційне, нервове навантаження, 

що потребує від студентів якісної підготовки, динамічності, мобільності, 

обізнаності, психічної стійкості. Вона займає одне з центральних місць 

професійній підготовці педагога . Саме на практиці студент може визначитися, 

наскільки правильно він обрав для себе сферу діяльності, з'ясувати ступінь 

відносності особистих якостей з професією вчителя. 

Але разом з тим, пропонуємо  для покращення організації роботи з 

виробничого навчання наступне: 

 Продовжити роботу над вивченням нових стандартів  початкової 

освіти  

  Проведення залікових форм роботи відео конференцією.  
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ІV. СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНА РОБОТА 

 

Соціально-гуманітарна робота в Кадіївському педагогічному коледжі 

спрямована на виховання творчої особистості студента-громадянина, патріота, 

формування його світогляду та переконань, заснованих на найцінніших 

надбаннях національної й загальнолюдської моралі та культури, створення 

умов для успішної соціалізації та ефективної самореалізації кожного студента, а 

також на реалізацію проектів: соціально-гуманітарного напрямку –  

«Духовність», національно-патріотичного – «Єдина країна».  

 Основною метою соціально-гуманітарної роботи є створення на рівні 

коледжу оптимальних соціально-педагогічних умов:  

 для формування  національно-патріотичної свідомості студентської 

молоді, що полягає в особистісній ідентифікації зі своєю нацією, вірі в духовні 

сили та майбутнє країни, бажанні працювати на користь народу України;  

 для розвитку духовно збагаченої, толерантної, фізично здорової, 

соціально активної особистості студента, здатної до саморозвитку, 

самореалізації, самовдосконалення. 

Основні завдання: 

 

 виховання молодої людини – патріота України, з вихованим 

почуттям національної гідності й гордості за свою Батьківщину; 

 формування в молодої людини патріотичних понять, уявлень, 

поглядів, переконань, національної самосвідомості; 

 формування уявлень і понять про патріотичні вчинки й поведінку 

та вироблення звичок патріотичної поведінки через збагачення краєзнавчою 

інформацією, розширення світогляду та формування емоційно-позитивного 

ставлення до суспільних явищ, фактів, подій, почуття громадянського 

обов’язку, відповідальності за долю країни; 

 утвердження принципів загальнолюдської моралі в поєднанні з 

моральним кодексом українців, прихильність до національних та 

загальнолюдських цінностей; 

 створення умов для інтелектуального, спортивно-оздоровчого та 

культурно-естетичного розвитку на основі свободи вибору студента траєкторії 

свого розвитку; 

 підтримання та зміцнення традицій педагогічного коледжу, які 

сприяють створенню загальноколеджного колективу, розвитку толерантних 

відносин серед колективу студентів і викладачів;  

 розвиток органів студентського самоврядування;  

 удосконалення методичної майстерності кураторів академічних 

груп, оволодіння діагностикою як засобом для поліпшення навчально-

виховного процесу; 

 розвиток наступності соціально-гуманітарної роботи серед 

студентів перших і випускних курсів через систему спільних заходів. 

Основні напрямки соціально-гуманітарної діяльності у 2017-2018 

навчальному році:  
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 розвиток професійно-пізнавальних інтересів, творчої активності 

студентів;  

 морально-правове та національно-патріотичне виховання студентів; 

 науково-практична та дослідницька діяльність; 

 художньо-естетична, суспільно-трудова діяльність;  

 колективні творчі справи та проекти;  

 спортивно-оздоровча робота;  

 робота зі студентами, що потребують підвищеної педагогічної 

уваги, креативності; 

 робота зі студентами соціально незахищеними, потребуючими 

соціальної допомоги; 

 розширення зв'язків із соціумом;  

 інформаційно-просвітницька робота; 

 профорієнтаційна робота. 

Протягом навчального року в коледжі працювало методичне об'єднання 

кураторів академічних груп, на засіданнях якої розглядалися наступні питання: 

 реалізація концептуальних положень національно-патріотичного 

виховання молоді;  

 проблеми студентів соціально незахищених, потребуючих уваги та 

соціальної допомоги, проведено соціальне інспектування щодо вирішення 

майнових та житлових справ студентів категорії сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування; 

 питання формування та розвитку особистісних та професійних 

компетенцій студентів, адаптації до умов змішаного навчання в коледжі;  

 аналіз психологічної діагностики особистості студентів; про 

організацію та проведення заходів щодо попередження проявів агресії та 

насильства серед студентів коледжу; 

 студент в позааудиторному соціокультурному просторі. Обмін 

досвідом;  

 впровадження в соціально-гуманітарну роботу інтерактивних форм 

пропаганди здорового способу життя, безпеки життєдіяльності;  

 аналіз та результативність активності студентської молоді у 

благодійних, екологічних та волонтерських акціях. 

Питання з соціально-гуманітарної  роботи були порушені на засіданнях 

педагогічної та адміністративної рад навчального закладу:  

 у вересні - питання організації роботи зі студентами з питань 

охорони праці та підготовка трудового та студентського колективів до 

святкування 50-річчя освітньої діяльності педагогічного коледжу; 

 у листопаді – питання адаптації студентів педагогічного коледжу до 

навчально-виховного процесу в умовах тимчасового переміщення;  

 у грудні – проаналізовано стан інформаційної підтримки іміджу 

коледжу в мережі інтернету; 

 у березні – обговорено стан реалізації національно-патріотичного 

проекту «Єдина країна»  в роботі циклових комісій; 
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  у травні – проведено аналіз роботи студентського самоврядування 

в коледжі та перспективи його розвитку.  

Соціально-гуманітарну роботу в коледжі можна поділити на 

індивідуальну, групову (в рамках академічних груп) та загальноколеджну. 

Групова виховна діяльність здійснюється за тематичними періодами, 

календарем святкових і професійних дат, а також у відповідності з 

традиційними загальноколеджними заходами. 

Групові та загальноколеджні заходи були спрямовані на: 

 залучення студентів до активної самостійно-творчої роботи, яка має 

практичний характер та спрямована на формування громадянина-патріота; 

  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 з соціально незахищеною категорією студентів. 

З метою реалізації перелічених вище цілей, завдань та напрямків 

протягом навчального року були проведені різноманітні соціально-гуманітарні 

заходи, а також студенти мали можливість залучатися до  спільних заходів, які 

проводились у ВП «Лисичанський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса 

Шевченка», ВП «Брянківський коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка».  

Всі заходи соціально-гуманітарної роботи висвітлено на офіційному сайті 

коледжу: 

 участь молоді у святкуванні Дня Державного прапору України та 

26-ї річниці проголошення Незалежності України (база ВП «Лисичанський 

педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка»); 

 1.09.2017 – проведено заняття «Україна - європейська країна: 

пріоритети та цінності», присвячено 26-ї річниці проголошення Незалежності 

України;  

 1.09.2017 – відзначення традиційного свята – Дня знань (особливе 

свято для студентів 1 курсу);  

 вересень 2017 – на офіційному сайті коледжу створено ювілейну 

сторінку коледжу «НАМ – 50!»; 

 вересень 2017 – до 50 річчя коледжу організовано та проведено 

екологічну акцію, створено алею – Березовий гай: «Мир та єдність». 

Проведення таких заходів сприяє не лише екологічному вихованню молоді, а й 

виховує у студентів почуття колективізму, злагоди, взаємодопомоги, розвиває 

уміння самостійно та ефективно працювати. Завдяки сумлінній роботі 

вихованців нашого закладу, відвідувачі зможуть милуватися чистими, 

доглянутими деревами; 

 жовтень 2017 –  до Міжнародного дня проти насилля кураторами 

груп проведено години спілкування з молоддю, методично-консультативні 

роз’ясненння;  

 20.09.2017 – відзначено Всеукраїнський День дошкілля; 

 29.09.2017 – до Дня працівника освіти проведено спільний 

студентсько-викладацький святковий тематичний захід, вільне спілкування;  
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 05.10.2017 – було проведено урочисте святкування ювілею 

коледжу: 50-ї річниці заснування навчального закладу та відкриття алеї: 

Березовий гай «Мир та єдність»;  

 04.11.2017 – до Дня пам’яті голодоморів та політичних репресій в 

Україні у коледжі пройшла акція «Запали свічку», студенти переглянули та 

обговорили фільм «Голодомор. Ми памˋятаємо!»;  

 12.10.2017 – з нагоди відзначення державного свята Дня захисника 

України, в рамках акції «Вітамін С для Героїв України» волонтерський загін 

«Добротворець» відвідав Сєвєродонецький військовий шпиталь. Метою акції 

було – надати захисникам України духовну та вітамінну підтримку. Студенти-

волонтери привітали захисників нашої Вітчизни – сміливих, мужніх, відважних, 

українських воїнів зі святом та подарували улюблені для кожного цитрусові 

плоди й українські яблука; 

 04.11.2017 – о 16:00 годині хвилиною мовчання викладачі та 

студенти вшанували пам'ять жертв геноциду українського народу, поставити 

пам'ятну свічку на своєму підвіконні на знак скорботи та пам’яті про мільйони 

загублених життів наших співвітчизників; 

 09.11.2017 – студенти та викладачі ВП «Кадіївський педагогічний 

коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка» приєдналися до святкування Дня 

української писемності та мови, продемонстрували єдність з учасниками 

Всеукраїнської акції, показали шанобливе ставлення до української мови 

написанням радіодиктанту. Після написання диктанту студенти прослухали 

українську народну пісню в обробці М.Леонтовича «Щедрик». Викладач Ярита 

І.І. стисло ознайомила присутніх з історією Свята української писемності та 

мови; 

 13-18.11.2017 –було проведено Тиждень безпеки дорожнього руху. 

Упродовж тижня проходили різні заходи: вікторина з правил дорожнього руху, 

конкурс малюнків з питань безпеки дорожнього руху, конкурс творчих робіт 

«Надання домедичної допомоги постраждалим у наслідок дорожньо-

транспортних пригод»; 

 17.11.2017 – під гаслом «Погляд у майбутнє» коледжна родина 

святкувала Міжнародний День студента. Цікаві виступи, привітання, нагороди 

від адміністрації, викладачів і студентської ради коледжу надали святу веселого 

колориту та незабутніх вражень; 

 21.11.2017 – до відзначення Дня Гідності та Свободи в коледжі 

пройшла виставка електронних робіт студентів та година вільного спілкування. 

Молодь продемонструвала вірність ідеалам свободи та демократії, що було 

відображено в змісті студентських презентацій. У час вільного спілкування усі 

присутні вшанували памˋять загиблих патріотів, які постали на захист прав і 

свобод людини й громадянина, національних інтересів нашої держави та її 

європейського вибору;  

 01.12.2017 – студентським волонтерським загоном коледжу 

«Добротворець» організовано та проведено акцію «Червона стрічка»; 

 03.12. 2017 – з нагоди відзначення 295-ї річниці від дня народження 

Г.С. Сковороди – філософа, поета, педагога, в коледжі було проведено конкурс 

на кращу студентську роботу з розкриття афоризмів. Переможцями конкурсу 
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стали: Куриленко В. (401 ПО) – 1 місце; Іванова А. (401 ПО) – 2 місце; Луценко 

Д. (401 ДО) – 3 місце; 

 04-10.12.2017 – в коледжі пройшов тиждень права. Викладачем 

суспільних дисциплін Яритою Артемом Володимировичем було проведено 

онлайн заняття «Права людини» з нагоди проголошення Загальної декларації 

прав людини. Під час виховного заходу «Правове виховання молоді» студентів 

ознайомили з основними питаннями законодавства щодо підлітків та молоді, з 

найбільш поширеними прикладами правопорушень серед молоді з метою їх 

попередження. 

 05.12.2017 – спільнота викладачів і студентів коледжу відзначила 

Міжнародний день волонтера. У межах просвітницької кампанії соціальним 

педагогом коледжу актуалізовано проблематику волонтерства, розкрито 

напрями діяльності й специфіку волонтерських організацій у світі. Так, 

аудиторії презентовано досвід волонтерів ООН, Міжнародної молодіжної 

організації AIESEC, Червоного Хреста. 

Студенти коледжу дізналися про найвідомішу жінку, яка присвятила своє 

життя добрим справам й допомозі іншим - Агнес Гонкса Бояскіу – Матір 

Терезу, діяльність якої проходила під гаслом незаперечної істини: «Найбільше 

щастя – віддавати себе іншим»; 

 13.12.2017 – в коледжі було проведено інформаційну онлайн-

сторінку художньо-національного змісту до відзначення 140-річчя від Дня 

народження М.Д. Леонтовича – видатного українського композитора, хорового 

диригента, громадського діяча, педагога, автора широковідомих обробок 

українських народних пісень для хору; 

 18.12.2017 – проведено волонтерську акцію до Дня Святого 

Миколая. 

Напередодні дня Святого Миколая викладачі та студенти ВП 

«Кадіївський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка» організували 

волонтерську акцію у Лисичанському центрі соціально-психологічної 

реабілітації дітей. Акція передбачала пізнавальний квест для дітей, рухливі 

ігри, розучування колядки до Дня Святого Миколая й солодкі «миколайчики»;  

 22.12.2017 – для студентів було організовано та проведено 

інформаційно-виховну годину спілкування на тему: «Він був голосом нашої 

свободи (В. Чорновіл)», під час якої було запропоновано перегляд та 

обговорення документального фільму «Обличчя української історії. В'ячеслав 

Чорновіл»; 

 25-30.12.2017 – пройшов в коледжі тиждень Новорічних та 

Різдвяних свят; 

 15.02.2018 – викладачі та студенти коледжу були запрошені на 

відзначення народного свята «Масляної», яке було організовано та проведено 

колективом ВП «Лисичанський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса 

Шевченка». Захід проводився з метою відродження української культури, 

шанобливого ставлення студентів коледжу до традицій рідного краю, 

виховання почуття патріотизму. Кошти, отримані під час благодійного ярмарку, 

були направлені у фонд Червоного Хреста. Всі викладачі та студенти коледжу 

отримали задоволення та позитивні емоції від святкової програми;  
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 20.02.2018 – пройшли заходи, присвячені пам’яті Героям Небесної 

Сотні: виставка електронних студентських робіт та година спілкування. 

Студенти переглянули та обговорили зміст відео-роліку «Небесна Сотня 

поіменно. Пам’яті Небесної Сотні»;  

 21.02.2018 – до відзначення Міжнародного дня рідної мови в 

коледжі було проведено усний журнал «Мова – скарб народу». Студенти 

переглянули відео-журнал та презентацію;  

 07.03.2018 – з нагоди відзначення 204-ї річниці від Дня народження  

Т. Г. Шевченка в коледжі організовано та проведено інтернет – сторінку 

художньо – інформаційного змісту «Тарас Григорович Шевченко – художник». 

Студентам запропоновано перегляд інформаційної сторінки та презентації; 

 07.03.2018 – святкування Міжнародного жіночого дня: привітання, 

музичні розваги, солодкий стіл; 

 14.03.2018 – в коледжі було відзначено День українського 

добровольця. Студентам запропоновано перегляд та обговорення відеоролику 

української групи Social Classes. Серед учасників альтернативної київської 

групи - випускник Кадіївського педагогічного коледжу Юрій Шуліка (бас-

гітара). Найкращим творчим досягненням музикантів – пісня «Розум», яка 

пролунала під час протестів на Майдані Незалежності;  

 21.04.2018 – День українського довкілля. Викладачі та студенти 

коледжу брали участь у прибиранні та благоустрою території бази 

Лисичанського педагогічного коледжу та територій житлового району заводу з 

виробництва скла міста Лисичанська; 

  23.04.2018 – напередодні Дня відкритих дверей викладачі коледжу 

провели профорієнтаційну роботу в загальноосвітніх, музичних школах та 

школах мистецтв міст Лисичанська, Привілля, Новодружеська. Вони розповіли 

про умови та правила прийому для абітурієнтів, про спеціальності, за якими 

буде здійснюватися набір. Зустріч з адміністрацією навчальних закладів та 

учнями завершилась врученням профорієнтаційних листівок та запрошенням в 

навчальний заклад; 

 26.04.2018 – проведено інформаційну електронну сторінку про 

Чорнобильську трагедію; 

 27.04.2018 – разом з викладачами української мови змістовно та 

цікаво було проведено засідання круглого столу на тему: «Шевченко живий і 

нині». Студенти через призму сьогодення переглянули життєвий і творчий 

шлях Великого Кобзаря; 

  27.04.2018 – у Лисичанському педагогічному коледжі відбулося 

підведення підсумків ІІ обласного конкурсу-огляду електронних проектів 

краєзнавчого напряму «Єдина і сильна» спільно з Радою директорів закладів 

вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації Луганської області. У номінації «Історико-

педагогічний проект» дипломом ІІ ступеня нагороджені Тіхова Тетяна Іллівна 

та Гайворонська Олена Євгенівна за проект-хроніку «Минуле, що зберігається в 

пам'яті, є частиною сучасного»;  

 16.05.2018 – у Лисичанському педагогічному коледжі відбулося 

підведення підсумків обласного фотоконкурсу «Рослина року – 2018». На 

конкурс були представлені творчі роботи студентки 4 курсу спеціальності 
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«Початкова освіта» ВП «Кадіївський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса 

Шевченка» Вербицької Валерії: «Закохана сосна», «Рогіз на узбережжі лісового 

озера», «Лісова їдальня». Творчі роботи студентки відзначено подяками, за 

фотороботу «Рогіз на узбережжі лісового озера» студентка отримала ІІІ місце; 

 17.05.2018 – Свято вишиванки, студенти та викладачі приєдналися 

до спільних святкових заходів на базі ВП «Лисичанський педагогічний коледж 

ЛНУ імені Тараса Шевченка»; 

 протягом навчального року кураторами груп проводилась системна 

соціально-гуманітарна робота в академічних групах: Шевченківські читання «У 

всякого своя доля і свій шлях широкий», круглий стіл до Дня матері «Таке 

рідне, тепле слово – мама» (викладач Воронцова Р.І. – для студентів-

бакалаврів); кураторські години: «Шкідливі звички, їхній  вплив на інтелект 

людини», «Наркотикам – НІ» (викладач Семенова Н.Б.); «СНІД – небезпека та 

профілактика», «Українська пісня – духовне обличчя нації», «Шкідливість 

тютюнокуріння», «Ми за здоровий спосіб життя», шоу-конкурс до Дня Святого 

Валентина (викладач Савостьонок О.П.); круглий стіл «Родина – джерело 

патріотизму», виховна година з національно-патріотичного виховання: «Моя 

країна – моє майбутнє», діалоги «Святині людської душі», «Доросле життя – 

дорослі проблеми», «Моя формула успіху», дебати «Ввічливість на кожен 

день» (викладач Тіхова Т.І. – для студентів І-ІІ курсів). 

Важливим елементом соціально-гуманітарної роботи є організація 

студентського самоврядування, як на рівні групи, так і на рівні коледжу, яке дає 

можливість студенту реалізувати себе як особистість, стимулює до активного 

суспільного життя, сприяє налагодженню конструктивної співпраці між 

студентами та адміністрацією навчального закладу. В роботі студентського 

самоврядування проглядаються деякі проблеми, які пов’язані з змішаною 

формою навчання, неможливістю залучення всіх студентів (віддаленість молоді 

від навчального закладу, що пов`язано з військовим конфліктом на Донбасі) до 

участі в суспільному житті коледжу, міста. 

З метою вдосконалення соціально-гуманітарної роботи в педагогічному 

коледжі необхідно: 

 продовжити реалізацію національно-патріотичного проекту коледжу 

«Єдина країна»; 

 активізувати науково-дослідницьку, просвітницьку діяльність молоді з 

національно-патріотичного виховання; 

 стимулювати соціальну активність студентів в роботі з громадськими, 

культурно-просвітницькими організаціями Луганщини щодо організації 

спільної роботи з художньо-естетичного, національно-патріотичного виховання 

молоді; 

 підняти престиж державної мови не тільки в процесі навчання, а й в 

позааудиторний час, в години вільного спілкування; 

 створити банк психолого-педагогічної діагностики з вивчення 

особистісних і групових особливостей студентів, з визначення потреб соціально 

незахищених верств коледжу; 

 кураторам активізувати роботу студентського самоврядування в 

академічних групах в умовах змішаного навчання; 
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 з метою активізації та стимулювання органів студентського 

самоврядування кураторам академічних груп розробити графіки проведення 

відкритих соціально-гуманітарних заходів.  

Таким чином, можна констатувати, що вся система соціально-

гуманітарної роботи спрямована на виховання професійно-компетентного 

спеціаліста, громадянина-патріота, освіченого та духовно збагаченого, який у 

своїй майбутній професійно-педагогічній діяльності зможе користуватися 

досвідом набутим у ВП «Кадіївський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса 

Шевченка». Проблема модернізації соціально-гуманітарної роботи не може 

бути вирішена, якщо ставку робити на окремих творчих, патріотично 

налаштованих особистостей, необхідно налагодити процес формування молоді 

протягом життя. 

 

V. ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА 

 

Психологічна служба є невід'ємним компонентом системи освіти, яка 

забезпечує студентів та педагогів психологічними знаннями для розвитку 

суспільної самосвідомості, внутрішньої культури, соціальної та духовної 

самореализації, професійної зрілості як індивідуальності, громадянина. 

 

Метою психологічного супроводу є: 

 внутрішні особистісно-орієнтовані технології освіти; самореализація 

молоді; 

 гармонічні відносини між викладачами, студентами, батьками; 

 впровадження ефективних психологічних технологій у практику 

формування індивідуального розвитку кожного суб'єкта освітньо-навчального 

процесу, підвищення його творчого потенціалу. 

 

          Основні завдання психологічної служби: 

 формування психологічної культури та комунікативної компетенції 

студентів, педагогів; 

 психолого-педагогічне супроводження студентів навчального 

закладу; 

 надання психологічної допомоги у вирішенні проблем особистого та 

професійного характеру; 

 розвиток творчого потенціалу учасників процесу. 

 

Напрямок роботи психологічної служби: 

 Діагностика особистості суб'єктів навчально-виховного процесу 

(студенти, педагоги). 

 Психологічне консультування. 

 Пропаганда здорового образу життя. 

 Проведення тренінгових занять. 

 Корекційно-розвивальна робота. 

 Психологічна освіта. 

 Допомога адміністрації в управлінні навчально-навчального процесу. 
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Діагностична робота включала проведення ряду досліджень: 

 

 Вивчення контингенту студентів 1 курсу. 

 Вивчення рівня адаптації та мотивації в навчальному закладі. 

 Досліджували рівень тривоги та депресії. 

 Питання професійної компетентності та психологічної к ультури 

майбутнього спеціаліста. 

 Рівень готовності студентів випускних груп до професійної діяльності 

в установі освіти. 

 

В 2017-2018 навчальному році психологічна служба проводила ряд  

акцій: «День спонтанного прояву доброти», «Життя в фото», «Творити добро 

просто», «Сучасний світ», «День щастя», «Мелодія моєї душі». 

 

Метою яких є: 

 розвиток корпоративної культури студентів та педагогів; 

 створення сприятливого соціально-психологічного клімату; 

 психологічна підтримка учасників; 

 навчально-виховний процес; 

 розкриття ресурсів студентів; 

 формування емпатії, екології свідомості. 

 

Розроблені і проведені профілактичні заходи щодо попередження 

насильства в сім'ї «Я жінка. Я боюсь!», «Захисти себе від насилля», «Право та 

особистість». В роботі приймали участь студенти всіх спеціальностей. 

 

Проведені тренінгові заняття зі студентами 1 курсу з метою підвищення 

рівня адаптивності, розширення комунікативного простору та навиків 

конструктивного спілкування «Навчайтеся говорити», «Розкрийте себе», 

гармонізація особистості студентів, розкриття творчої потенціалу молоді. 

 

Були проведені: 

 Тренінгові заняття з формування здорового способу життя «Збережи 

себе для себе», «Методи подолання стресу в сучасному світі». 

 Семінари-практикуми «Як жити сьогодні, щоб побачити завтра?», 

«Формування життєстійкості особистості». 

 Тренінговое заняття з профілактики СНІДу «Мы захистимо себе, а 

Ви?». 

 Психологічна акція «Скажи СНІДу Ні!». 

 Майстер-клас з метою підвищення психологічної компетентності 

педагогів та студентів, формування у студентів позитивної життєвої позиції 

«Формування системи смисложиттєвих орієнтацій особистості в сучасних 

соціокультурних умовах», «Проблеми та перспективи сучасного освітнього 

простору», «Сучасні методи розвитку інтелектуальних можливостей і 

входження в стан Високої продуктивності», «Ефективна комунікація в роботі 
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педагога, практичної психології», «Моральність в системі цінностей сучасної 

молоді та старших підлітків». 

 

З метою підвищення психологічної компетенції викладача ми проводили: 

 семінар-тренінг «Ефективні комунікації в роботі педагога, практичної 

психології»;  

 навчальний семінар-практикум «Проблеми та перспективи сучасного 

освітнього простору»;  семінар-практикум: «Стрес. Работа з стресом» ; 

 семінар-практикум з елементами тренінгу «Попередження конфліктів у 

педагогічній діяльності»; 

 тренінг «Профілактика емоційного вигорання». 

 

Ефективність викладання та конструктивний діалог учасників навчально-

виховного процесу обумовлена эмоційною стабільністю, ступенем 

достовірності, психологічної зрілості та компетентності педагога. 

Психологічна служба надає консультативну допомогу особистісного та 

професійного росту вчителя. 

 

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.  

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 ліцензії Міністерства 

освіти і науки серія АЕ № 636849, від 19.06.2015 року та Акту узгодження 

переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 

освіти за ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) молодшого спеціаліста 

(за кошти юридичних та фізичних осіб) та згідно ліцензованого обсягу. 

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Відокремленого 

підрозділу «Кадіївський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка» 

(далі – приймальна комісія), затверджені педагогічною радою, протокол №3 від 

20 грудня 2017 року та вченою радою ДЗ «Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка», протокол № 6, від 22.12.2017 року; 

відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2018 році, затверджених 

наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року № 1377, 

зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2017 року 

№1396/31264. 

Відповідно до наказу №409 від 23.04.2018 р. про внесення змін до деяких 

нормативно-правових актів та статті 44 Закону України «Про вищу освіту» та 
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керуючись абзацом шістнадцятим частини першої статті 64 Закону України 

«Про освіту» були унесені зміни до Умов прийому на навчання для здобуття 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2018 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. 

 Згідно рекомендаціям та наказам МОН реєстрація усіх абітурієнтів 

здійснювалась в оновленій Єдиній державній базі з питань освіти. Порівняно з 

попереднім роком, 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 2018 році було створено та затверджено (протокол №5 від 

24.02.2018р.): 

 склад Відбіркової комісії; 

 склад предметних екзаменаційних комісій; 

 склад фахової комісії; 

 склад апеляційної комісії; 

 склад технічної групи.   

Членами екзаменаційних комісій були викладачі ВП «Кадіївський 

педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка», ВП «Лисичанський 

педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка» та ВП «Брянковський 

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 ОКР «молодший спеціаліст») за 12-ти бальною, системою. 

За період роботи приймальної комісії була проведена рекламно-

профорієнтаційна робота. Згідно плану роботи приймальної комісії  

проводились рекламно-профорієнтаційних заходи по залученню абітурієнтів до 

коледжу  в 2018 році, в якому брали участь  викладачі та співробітники коледжу. 
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У жовтні - листопаді 2017 року проведена робота з оновлення рекламно-

інформаційних 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. 

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:  

 робота з Департаментом освіти і науки ЛОДА, розміщення на їх сайті 

інформації про коледж;  

 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, Гірськ; 

 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 

http://stahanov.luguniv.edu.ua/
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організацію навчання за міжнародною освітньою платформою «MOODLE». 

Цього року здійснювався прийом на навчання за ступенями (освітньо-

кваліфікаційними рівнями) молодшого спеціаліста, за  узгодженим МОН 

України переліком спеціальностей:  

 Спеціальність: 231 Соціальна робота з додатковою кваліфікацією 

соціальний педагог. 

 Спеціальність 014: Середня освіта (Музичне мистецтво) з 

додатковою кваліфікацією музичний керівник дошкільного навчального закладу. 

 

Результати прийому 2018 року. 

План прийому за державним замовленням до ВП «Кадіївський 

педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка» за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем «МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ» - 20 осіб. 

Спеціальність 014 Середня освіта (музичне мистецтво) – 5 осіб (бюджет). 

Спеціальність 231 «Соціальна робота» - 15 осіб (бюджет). 

На спеціальність «Середня освіта (музичне мистецтво)» було подано 8 

заяв, зараховано 5 осіб на місця державного замовлення, 2 – на контракт. 

На місця державного замовлення спеціальності «Соціальна робота» було 

подано 24 заяви.  

15 осіб зараховано на місця державного замовлення, 5 осіб – на контракт. 

Вступники, які подали заяви для здобуття освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста, успішно пройшли конкурсний відбір для 

зарахування на денну форму навчання на основі базової загальної середньої 

освіти за державним замовленням (на бюджетну форму навчання), виконали всі 

вимоги до зарахування, відповідно п. 3 розділу IV Правил прийому до ВП 

«Кадіївський педагогічний коледж Луганського національного університету 

імені Тараса Шевченка».   

Вступники, які успішно пройшли вступні випробування, але висловили 

бажання навчатися у коледжі за кошти фізичних та юридичних осіб, це 

вступники Сєнічкіна Аліна Валеріївна, Арчікова Лідія Василівна, Васьківський 

Андрій Іванович, Васьківський Денис Тарасович, Плотнікова Світлана 

Юхимівна.  

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; 

 вплив на молоде покоління переконань та поглядів населення з 

окупованих територій (батьків, друзів тощо)4 

 відсутність паспортів громадян України; 

 визнання документів ОРДЛО Російською федерацією; 
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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 Інтернет-кафе, дискотеках, молодіжних клубах; 

Відповідальні –Гайворонська О.Є., Савостьонок О.П., студрада. 

 налагодити контакти з районними відділами освіти для подальшого 

навчання їх випускників у нашому навчальному закладі; 

Відповідальні – Васильченко Т.І., Савостьонок О.П. 

 продовжити співпрацю з освітнім центром «Донбас-Україна» з метою 

залучення до навчання абітурієнтів з територій непідконтрольній органам 

державної влади України; 

Відповідальні – Васильченко Т.І., Савостьонок О.П. 

 постійно оновлювати розгорнуту інформацію про діяльність ВП 

«Кадіївський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка»  на сайті 

коледжу та соціальних мережах Internet 

Відповідальний – Бєліков М.Г. 

 

 

VІІ. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

 

Протягом 2017-2018 н.р. відбувалась реалізація річного плану заходів з 

охорони праці та безпеки життєдіяльності за такими напрямками: 

 - Організація роботи з питань охорони праці. 

 - Робота з нормативно – технічною документацією 

 - Оперативний контроль за станом охорони праці 

 - Організація роботи з питань пожежної безпеки 

 - 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 (суоп) у ВП «Кадіївський 

педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка»»; 

3. «Про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-

виховного процесу у ВП « Кадіївський  педагогічний коледж  ЛНУ імені Тараса 

Шевченка»»;  

Протягом навчального року в дію введенні ряд інструкцій з охорони праці 

та безпеки життєдіяльності . 

Кураторами груп проводились позапланові інструктажі  щодо дотримання 

правил безпеки при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій природного, 

техногенного, соціального та воєнного характеру. 
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 За звітний період розроблено та реалізовано ряд заходів з охорони праці 

та безпеки життєдіяльності:  

з пожежної безпеки:  

  проведені інструктажі з пожежної безпеки викладачів ,співробітників та 

студентів  педагогічного коледжу (78 осіб , інструкція №14) ; 

  тренування щодо екстреної евакуації при виникненні пожежі (прийняли 

участь  студенти 1, 2, 3 курсів та викладачі і співробітники коледжу ( 55 

студентів, 10 викладачів та 5 співробітників коледжу) ; 

  організоване вивчення навчальних предметів «Безпека життєдіяльності», 

«Основи охорони праці» та в позаурочний час студентами коледжу 

правил  пожежної  безпеки та поведінки під час пожежі, згідно з 

правилами пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи 

освіти України  

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 11 Закону України «Про дорожній 

рух» та за рекомендацією Міністерства охорони здоров’я України);   

  в навчально-консультативному пункті  організована тематична виставка 

книг та різноманітної видавничої продукції з питань безпеки дорожнього 

руху; 

  проведена профілактична бесіда зі студентами щодо дотримання Правил 

безпеки на залізничному транспорті; 

  проведені заходи з надання домедичної допомоги постраждалим 

внаслідок дорожньо-транспортних подій за темою «Знаю, вмію, 

врятую»; 

  проваджено у навчально-виховних процес новітні навчально-методичні 

матеріали з питань безпеки дорожнього руху з урахуванням сприйняття 

такої інформації учасниками дорожнього руху різних вікових категорій ( 

в заходах прийняли участь 47 студентів); 

  проведено навчально-практичний семінар «Захищене і здорове 

покоління- стратегічна політика держави»  

при виникненні надзвичайних ситуацій:   

  щодо виникнення надзвичайних ситуацій (на виконання листа 

Міністерства освіти і науки 1/9-308 від16.05.2018 р. « Щодо безпеки 

життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу » ) розміщенні 

на інформаційних стендах пам’ятки з безпечної поведінки в НС. 

  проведений психологічний тренінг зі студентами «Збережи себе»; 

  проведені загальні збори «Протидія можливим загрозам життю та 

здоров’ю у надзвичайних ситуаціях» з учасниками навчально-виховного 

процесу; 

  проведені позачергові тренувальні заняття щодо евакуації на випадок 

надзвичайних ситуацій; 

  проведені позапланові інструктажі зі студентами та працівниками коледжу 

(Інструкція №158 з охорони праці щодо збереженням життя й здоров’я 

викладачів та співробітників коледжу під час активізації воєнних дій в зоні 
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антитерористичної операції, загрози діяльності диверсійних груп та виникнення 

протиправних дій, інструкція №157 з охорони праці «Правила техніки безпеки 

щодо виявлення небезпечних предметів та речовин, інструкція №16 з безпеки 

життєдіяльності студентів щодо збереженням життя й здоров’я учасників 

навчально-виховного процесу під час активізації  воєнних дій в зоні 

антитерористичної операції, загрози діяльності диверсійних груп та виникнення 

протиправних дій, інструкція №17 з безпеки життєдіяльності про порядок дій 

працівників у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій (НС) 

техногенного, природного та соціально-політичного характеру).  

Проведені заходи, присвячені Дню охорони праці:  

 єдиний національний урок «28 квітня Всесвітній день охорони праці», метою 

якого є проведення інформаційно-роз`яснювальної роботи спрямованої на 

формування культури охорони праці майбутніх працівників ; 

 організовано і проведено виставку малюнків; презентацію з питань 

організації безпечних умов праці і здоров`я  трудового колективу і студентів 

коледжу; 

 оновлено інформацію на стенді з охорони праці; 

 прийняли участь у проведенні круглого столу з викладачами і студентами за 

темою «Актуальні проблеми охорони праці у коледжі» 

 проведені позапланові інструктажі та роз’яснювальні бесіди серед учасників 

навчально- виховного процесу з попередження травматизму та нещасних 

випадків.  

 проведена інформаційно-просвітницька робота на тему «Профілактика 

нещасних випадків під час навчально-виховного процесу»   

 

За період 2018 р. у ВП «Кадіївський педагогічний коледж ЛНУ імені 

Тараса Шевченка»: 

 

1. Пожеж не зафіксовано. 

2. Травматизм у побуті зі смертельними наслідками серед учасників 

навчально- виховного процесу не зафіксовано. 

3. Травматизм серед учасників навчально-виховного процесу виробничого 

характеру не зафіксовано. 

4. Травматизм серед учасників навчально-виховного процесу невиробничого 

характеру не зафіксовано. 

 

У серпні 2018 року  організовано проходження  медичного огляду 

викладачами та співробітниками  коледжу.   

 

 

 

Директор 

ВП «Кадіївський педагогічний коледж 

ЛНУ імені Тараса Шевченка» Т.І. Васильченко 

 

 

 


