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ЗВІТ 

про діяльність 

Відокремленого підрозділу 

«Кадіївський педагогічний коледж 

Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»        за 

2020-2021 навчальний рік 

 

Діяльність ВП «Кадіївський педагогічний коледж Луганського 

національного університету імені Тараса Шевченка» у 2020-2021 

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, методичну, соціально-гуманітарну діяльність, 

організацію прийому студентів та охорону праці учасників освітнього 

процесу. 

 

І. НАВЧАЛЬНА РОБОТА 

 

Організація освітнього процесу здійснювалася відповідно до чинного 

законодавства та внутрішніх Положень: «Про організацію освітнього 

процесу», «Положення про забезпечення академічної доброчесності», 

«Положення про організацію та проведення практики здобувачів освіти», 

«Положення про дистанційне навчання» та інших. 

Освітній процес в Коледжі у 2020-2021 році був ускладнений 

поширенням короновірусної хвороби: 

- відбувався на тлі  адаптивного карантину, введеного для запобігання 

короновірусної інфекції;  

- вимог  щодо безпечного проведення освітнього процесу для усіх 

учасників освітнього процесу;  

- проведення протиепідемічних заходів;  

- введення гнучкого режиму, віддаленої, дистанційної та змішаної 

форми навчання. 

Загальнонаціональний карантин вніс свої корективи в роботу. 

Навчальні заняття, засідання, наради проводилися в онлайн режимі з 

використанням відеозв’язку, ZOOM. Протягом навчального року 

оновлювалась мережа сервісів, застосування навчальних програм - 

розширювалася. У 2020 році розпочата підготовка до проведення акредитації 
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за двома  освітньо-професійними  програмами: 231 Соціальна робота, 012 

Дошкільна освіта. 

Підготовка фахівців у Коледжі здійснюється за трьома 

спеціальностями. У межах цих спеціальностей освітній процес відбувається 

за трьома освітньо-професійними програмами підготовки молодших 

спеціалістів (до останнього випуску), двома - підготовки фахових молодших 

бакалаврів з наданням повної загальної середньої освіти та двома з 

підготовки фахових молодших бакалаврів (скорочений термін навчання – 1 

рік 10 місяців) 

  Коледж здійснює освітню діяльність за денною формою навчання. У 

структурі коледжу циклова комісія соціально-педагогічних та музичних 

дисциплін.  

Пріорітетним напрямом діяльності коледжу є формування та 

збереження контингенту. У 2020-2021році у коледжі навчалися 100 студентів 

денної форми. Розподіл бюджетних та контрактних місць подано у таблиці  

 

Денна форма  Всього Бюджет Контракт 

ОКР 

молодший  

спеціаліст 

67 60 7 

ОПС 

фаховий 

молодший 

бакалавр 

33 25 8 

Разом  по денній 

формі навчання 
100 85 15 

  

За останні три роки ситуація по контингенту майже не змінилася в 

сторону зменшення. У 2020 році у нас практично залишився стабільним 

набір студентів на основі базової загальної середньої освіти та розпочато 

набір на базі повної середньої освіти. До навчального закладу було 

зараховано 33 здобувача, а у минулому році - 28 осіб. Пріоритетним 

завданням колективу є збільшення кількості студентів з метою недопущення 

скорочення педагогічного колективу. А це можливо, лише збільшуючи  набір 

студентів на перші курси та збереження  уже існуючого.  

 

Результати прийому до коледжу у 2020 році 

Спеціальність Всього 
Денна форма 

Бюджет Контракт 

231 Соціальна 

робота 
16 15 1 

012 Дошкільна 

освіта 
17 10 7 

Всього 33 25 8 
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Освітня діяльність Коледжу базується на принципах демократичності 

та доступності здобуття фахової передвищої освіти, збереженні і розвитку 

досягнень і традицій української освіти, якості освітніх послуг (якості змісту 

освіти, якості результатів освіти, якості технологій навчання), задоволення 

освітніх потреб студентів відповідно до їх інтересів, здібностей та потреб 

суспільства, формування національних і загальнолюдських цінностей.  

За звітний період світній процес для здобувачів ОКР молодший 

спеціаліст відбувався згідно із затвердженими навчальними планами, які 

протягом року реалізовані в повному обсязі. Освітні програми забезпечені 

обов’язковими та вибірковими освітніми компонентами, погоджені та 

затверджені у встановленому порядку.  Забезпеченість складає 100% 

(друковані та електронні варіанти). 

Для здобувачів ОКС фаховий молодший бакалавр розроблені освітньо-

професійні програми згідно Проекту стандартів 231 Соціальна робота та 012 

Дошкільна освіта, які мають бути затверджені МОН найближчим часом. На 

основі освітньо-професійних програм розроблені робочі навчальні програми 

для всіх дисциплін. За структурою і співвідношенням навчального часу вони 

повністю відповідають вимогам нормативних документів Міністерства 

освіти і науки України. Навчальні програми включають відомості про 

дисципліни та завдання їх вивчення, орієнтовний тематичний план, зміст 

програми за темами, розподіл годин на лекційні, семінарські, практичні, 

лабораторні заняття, курсові роботи, навчальні практики, рекомендовану 

літературу. 

Для реалізації права  здобувачів на вибірковість освітніх компонентів 

на Педагогічній раді (протокол №1 від 27 серпня 2020 року) було розроблено 

та затверджено Положення про порядок та умови вибору вибіркових 

дисциплін, сформовано Каталог анотацій  вибіркових дисциплін.  

Із запровадженням карантинних обмежень освітній процес в Коледжі 

здійснюється з використанням дистанційних технологій та змішаної форми 

навчання. 100% викладачів коледжу перейшли на новий формат роботи. Так, 

для зв’язку використовуються  програми ZOOM, Google Мeеt та інші. На 

допомогу викладачам були проведені  методичні наради щодо роботи із 

зазначеними програмами та сервісами. Розширено сферу застосування 

інформаційно-комунікаційних технологій шляхом створення власних 

електронних посібників, електронних презентацій, тестів, портфоліо. 

Координуючим центром всієї навчально-методичної роботи у коледжі 

була навчально - методична рада. До її складу входять провідні викладачі, 

фахівці. На засіданнях методичної ради у 2020-2021 навчальному році 

обговорювались актуальні питання, пов’язані із застосуванням в освітньому 

процесі різних навчальних сервісів, рішення щодо доцільності  їх 

використання приймалися колегіально. 

Навчально-методична рада систематизує та поширює кращий досвід 

роботи викладачів щодо впровадження інноваційних педагогічних 

технологій в освітній процес. 
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Головним своїм завданням навчально-методична вбачала надання 

реальної допомоги викладачам в розвитку їхньої педагогічної майстерності 

та формування необхідних для сучасного педагога особистих якостей. 

 Багато уваги було приділено ознайомленню з можливостями сучасних 

інтернет-технологій для організації онлайн навчання, вивченню методики 

роботи в дистанційному режимі, освоєнню різних навчальних програм та 

сервісів.  

Педагогічна майстерність викладачів шліфується на методичних 

семінарах, наукових конференціях, курсах підвищення кваліфікації, онлайн-

конференціях, вебінарах, майстер-класах, тренінгах тощо. Практично по 

кожному предмету, який викладається у коледжі є дистанційні курси, 

завдяки чому створене інформаційне освітнє середовище коледжу. 

Навчально-методична рада, циклова комісія стали майданчиками 

обміну досвідом викладачів коледжу. Викладачі стали ініціаторами нових 

форм роботи (он-лайн тижні комісій; дні відкритих дверей онлайн,  відео-

звіти студентів тощо). Навчальні та виробничі практики були організовані і в 

дистанційному режимі; захист звітів відбувався у режимі відео конференцій.  

У рамках внутрішнього контролю протягом року відбувалося 

планомірне вивчення стану викладання дисциплін (дистанційна та змішана 

форма навчання), надання методичної, практичної допомоги молодим 

викладачам.  

Всі зазначені заходи були направлені на покращення професійної 

підготовки  викладацького колективу, а в кінцевому результаті - на 

забезпеченні  якісної підготовки майбутніх випускників.  

Результати успішності та виконання навчальних планів завжди в центрі  

уваги адміністративної ради,  педагогічної ради; розробляються заходи щодо 

покращення навчальних результатів здобувачів освіти в дистанційний період 

навчання.  

Проблема якості знань здобувачів тісно пов’язана із забезпеченням 

комп’ютерною технікою, наявністю інтернет-мережі, а це в свою чергу, 

впливає на абсолютну та якісну успішність. Тому колектив коледжу 

особливу увагу протягом року приділяв роботі з батьками, зі студентами з 

питань вивчення стану їх забезпеченості технікою. Для студентів, які не 

мають можливості для занять дистанційно, створені  робочі місця. Зворотній 

відео зв’язок, наявність електронних  журналів давали можливість тримати ці 

питання на контролі.   

Більша частина студентів коледжу показують високий, достатній, та 

середній рівень знань, про що свідчать результати сесій, поточний контроль. 
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Результати рівня знань здобувачів за 2020-2021 навчальний рік 

Для проведення дистанційного поточного, семестрового контролю та 

атестації здобувачів освіти розроблені та обговорені на навчально-

методичній раді коледжу рекомендації з поетапним алгоритмом роботи..  

У березні 2021 року Коледжем була здійснена реєстрація здобувачів 

для проходження Державної підсумкової атестації у формі ЗНО (10 осіб), 

однак у зв’язку з пандемією було скасовано обов’язковість цієї процедури.  

У зазначений період пройшли атестацію та завершили навчання у 

Коледжі 18 осіб. За результатами атестації в розрізі спеціальностей отримані 

наступні результати: 

231 Соціальна робота - 17 осіб.  

Абсолютна успішність - 100%; якісний показник – 59 %. 

014.13 Музичне мистецтво (Середня освіта) - 1 особа.  

Абсолютна успішність - 100%; якісний показник – 100%.  

Результатом такої роботи є високі показники навчальної роботи 

викладачів, підтверджені успішним оцінюванням навчальних досягнень 

здобувачів коледжу. 

Навчально-виробнича робота в коледжі передбачає проходження 

студентами навчальних, педагогічних та переддипломних практик. 

Стандарти освіти за результатами навчальних практик виконуються: 

якість – 62%, успішність складає 100% . 

Назва 

групи 

Кількість 

здобувачів 

Успішність Якість 

1 семестр 2 семестр 1 семестр 2 семестр 

012 ДОШКІЛЬНА ОСВІТА 

11 ДО 8 100 100 90 89,06 

21ДО 9 100 100 77,12 80,39 

101 ДО 9 100 100 94,15 87,91 

231 СОЦІАЛЬНА РОБОТА 

11 СР 10 100 100 58,57 61,34 

21 СР 13 100 100 55,66 55,29 

31 СР 17 100 100 47 50,0 

41 СР 17 100 100 60 64,0 

101 СР 6 100 100 94,44 96,49 

014.13 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО) 

21 ММ 3 100 100 28,07 33,34 

31 ММ 7 100 100 65,42 73,58 

41 ММ 1 100 100 75 100 
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Навчальні, педагогічні та переддипломні практики з усіх 

спеціальностей проводяться з соціальних установах, закладах освіти, 

закладах дошкільної освіти. громадських організацій міста, області та інших 

регіонів України, де використовується сучасні та новітні освітні технології.  

 

 

ІІ. МЕТОДИЧНА РОБОТА 

 

Пріоритетними напрямками 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 навчально- методичних комплексів за всіма 

навчальними циклами. 

Основними завданнями методичної роботи протягом року були: 

вироблення оптимальної моделі навчального 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 науково- теоретичного, професійного рівня викладання навчальних 

дисциплін, соціально- гуманітарної 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 експериментально-

дослідницької роботи в закладі; забезпечення зв'язку з вищими навчальними 

закладами ІІІ-ІV рівнів акредитації, інститутом післядипломної освіти 

педагогічних працівників та координації співпраці; залучення педагогічних 

працівників до участі в конференціях, 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 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. 
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Протягом навчального року методичною радою розглядались такі 

питання: 

-  організація методичного забезпечення освітньої діяльності в 

умовах змішаного навчання; 

- стан організації профорієнтаційної роботи в коледжі; 

- організація та проведення науково-методичних заходів 

викладачами циклової комісії соціально-педагогічних дисциплін; 

- основні вектори співпраці науково-методичної та студентської 

рад коледжу; 

- стан роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в роботі 

предметно-циклової комісії соціально-педагогічних та музичних дисциплін; 

- стан науково-публікаційної діяльності студентів і викладачів 

коледжу; 

- результати проведення Тижня права; 

- самостійна робота як складова професійної підготовки 

здобувачів вищої освіти: організація, методичне забезпечення, форми 

контролю; 

- участь та результативність роботи викладачів у науково-

методичних об’єднаннях області; 

- заходи щодо забезпечення дотримання академічної 

доброчесності; 

- аналіз педагогічно-професійної компетентності викладачів, що 

атестуються в 2021 р. Затвердження заступник директора, методист методист 

16 атестаційних матеріалів; 

- організація та ефективність участі студентів в олімпіадах, 

конкурсах, науково-методичних форумах в коледжі та ЛНУ імені Тараса 

Шевченка; 

- організація практики та забезпечення її ефективності у процесі 

формування фахових компетентностей та ін. 

Одним з показників науково-методичної роботи в педагогічному 

коледжі є проведення наукових заходів, організація та планування яких 

здійснюється науково-методичною радою навчального закладу.  

 Відповідно до поставлених завдань у поточному навчальному 

році було проведено такі заходи: 

 - 28 червня з нагоди відзначення 25-ї річниці Конституції 

України в коледжі кураторами навчальних груп проведено вільні години 

спілкування «Сторінки Конституції України», спрямовані на поширення 

інформації про формування правової культури, виховання поваги у молоді до 

Конституції України, студентською радою організовано онлайн-привітання. 

Здобувачі фахової передвищої освіти коледжу перегорнули окремі сторінки 

Конституції України. 

 - День молоді – свято творчості та натхнення, енергії та запалу, 

пізнання та самоствердження, любові та романтики, що відзначається 

щорічно в останню неділю червня відповідно до Указу Президента України 

від 22 червня 1994 року № 323/94 «Про День молоді». 
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За ініціативою студентської ради молодіжний святковий день в 

коледжі відзначено онлайн фото-флешмобом «Джерела мого натхнення та 

позитиву». Здобувачі фахової передвищої освіти та випускники коледжу 

презентували веселі та креативні фотографії джерел свого натхнення та 

позитиву, в яких передано найяскравіші емоції та почуття, веселий настрій, 

доброзичливість у спілкуванні та позитивне ставлення молоді до людей 

різного віку, природи. 

Здобувачка фахової передвищої освіти 1 курсу коледжу спеціальності 

«Дошкільна освіта» Прокопенко Світлана створила яскравий відеоролик, в 

якому відображено її позитивний імідж, емоційний настрій, життєве кредо. 

 - З нагоди Міжнародного дня захисту дітей здобувачами 

передвищої фахової освіти коледжу проведено різноманітні розважальні 

заходи: конкурси з подарунками, концерти, розваги, цікаві прогулянки, 

екскурсії, всілякі виставкові та пізнавальні заходи-акції тощо. 

 - 20 травня 2021 року в Луганському національному університеті 

імені Тараса Шевченка підведено підсумки традиційного 

загальноуніверситетського конкурсу серед викладачів, здобувачів освіти, 

співробітників і всіх охочих «ВИШИВАНКА СВОЇМИ РУКАМИ». 

Метою конкурсу, присвяченого 15-й річниці Всеукраїнського дня 

вишиванки і 100-річчю з дня заснування університету, є збереження і 

використання вишиванки як унікального феномену культурного надбання 

українського народу, популяризація традиційного декоративно-прикладного 

мистецтва. 

Студенти коледжу посіли  ІІІ місце: Бєлєвцева Олена – вишиванка-

оберіг для доньки, здобувачка фахової передвищої освіти 1 курсу 

спеціальності «Дошкільна освіта»; Ачкеєва Олена, здобувачка фахової 

передвищої освіти 3 курсу спеціальності «Соціальна робота».  

- З метою розвитку та популяризації української культури та 

стимулювання творчої, пізнавальної і соціальної активності громадян та з 

нагоди святкування 15-го Всеукраїнського дня вишиванки в Луганському 

національному університеті імені Тараса Шевченка було проведено конкурс 

фотографій «Моя родина у вишиванці 2021». 

Здобувачі фахової передвищої освіти нашого коледжу взяли активну 

участь у конкурсі. За результатами фотоконкурсу нагороджено грамотами 

родини студентів 1 курсу спеціальності «Дошкільна освіта» ВП «Кадіївський 

педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка» Анастасії Штаній та 

Кристини Єгоровій. 

- 18 травня 2021 року, у річницю депортації кримськотатарського 

народу 1944 року студенти Кадіївського педагогічного коледжу разом з 

викладачем суспільних дисциплін у режимі онлайн долучилися до 

вшанування Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, 

започаткованого 12 листопада 2015 року постановою Верховної Ради 

України.. 

Переглянувши документальну відеохроніку, студенти отримали 

незрівнянні враження та хвилювання про депортацію кримських татар – один 
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із страшних прикладів злочинів радянського режиму, вчинених ним під час 

Другої світової війни. 

Нікого не залишила байдужим і кінострічка відомого українського 

кримськотатарського режисера Ахтема Сеїтаблаєва «Чужа молитва». 

- Щорічно у третю суботу травня в Україні відзначають День Європи. 

Цьогоріч вперше за роки існування свята, у зв’язку з коронавірусом, 

святкування в Україні відбудуться в онлайн-форматі. 

До дня Європи в Україні Армія Inform підготувала десять цікавих 

фактів про Євросоюз: 

- 16 травня  проходив 12-годинний онлайн-марафон до Дня Європи в 

Україні. 

- 18 травня  – онлайн-урок «Права людини – основа європейських 

цінностей», під час якого можна буде дізнатися про інклюзію в освіті, як 

вона має реалізуватися, як навчитися краще захищати свої права. 

- 19 травня – «Лідерство та робота в команді: як це працює». Це урок 

для лідерів, командних гравців та тих, хто прагне ними стати. Про важливі 

якості та навички і те, як надихати команду на успіх. 

- 20 травня – «Простір толерантності: на шляху до європейських 

цінностей».  

- Студенти та викладачі також долучилися до святкування Дня Європи 

в Україні. Усі бажаючі взяли участь у міні вікторині до Дня Європи; 

куратори під час кураторських онлайн-годин на тему «Луганщина – це 

Європа!» обговорити проблеми та перспективи розвитку Луганського 

регіону, висловили власні думки та пропозиції щодо покращення умов життя. 

Волонтери підготували електронні презентації про життя країн, які вже є 

членами ЄС, а студенти 21 групи спеціальність Дошкільна освіта 

організували та провели веселі завдання, гру-подорож, кросворди для своїх 

вихованців за місцем проходження практики у ролі помічників вихователів 

м. Лисичанська. 

- 8-го травня, в День пам'яті та примирення, вся країна схиляє голову та 

згадує всіх учасників Другої світової війни. Минають роки, відлітаючи у 

вічність, все далі й далі відходять від нас грізні та важкі події 1939-1945 

років, але не згасає пам’ять про тих, хто ціною власного життя захищав 

людство від гітлерівської агресії. З кожним роком рідіють ряди ветеранів, але 

не зникає з пам’яті людської, не йде у забуття подвиг та велика трагедія 

народів, їх битва за перемогу. 

Напередодні Дня пам’яті та примирення, 76-ї річниці Дня перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні в коледжі та на базах педагогічної практики 

пройшли онлайн-заходи та години пам’яті з історичного минулого 1939-1945 

років «Минуле зберігається в наших серцях». 

- 8 травня студенти коледжу приєдналися до акції «Журавлі пам’яті». 

Для цього вони власноруч зробити та розмістити на своєму вікні, балконі, 

дереві біля будинку, в парках паперових «журавликів», виконаних за 

технологією оригамі. 

- 9 травня коледжна спільнота, з поважним відношенням до історичної 
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пам’яті свого народу, вшанувала загиблих воїнів у Другій світовій війні 

покладанням квітів до меморіалів, стел, пам’ятників, могил на території 

Луганської області та різних регіонів України. 

 Викладачі та студенти коледжу долучилися до реалізації 

національного проекту «Дія. Цифрова освіта». У квітні-травні заплановано та 

проведено низку заходів з розвитку цифрової грамотності: 

- тестування на національній онлайн-платформі «Дія. Цифрова освіта» 

ресурс на цифрову грамотність «Цифрограм». За результатами тесту всі 

учасники отримали сертифікати; 

- участь у вебінарі «Можливості використання цифрових документів в 

сфері освіти» та вебінарі «Застосування ІТ-технологій, онлайн-сервісів під 

час побудови освітнього процесу»; 

- онлайн-курс на вебплатформі «УМІТИ» «Ефективне використання 

онлайн-ресурсів в роботі практичного психолога та соціального педагога». 

- куратори провели онлайн кураторські години «Небезпека в 

Інтернеті», «Порушення прав, свобод та безпеки людини у цифровому 

середовищі» для студентів коледжу; 

- серед співробітників, викладачів та студентів було проведено 

інформаційну компанію про національний проєкт з цифрової грамотності 

«Дія.Цифрова освіта» (через соцмережі, вайбер, фейсбук), з метою 

привернення уваги до розвитку цифрових навичок та цифрових 

компетентностей, оволодіння навичками використання інформаційних 

ресурсів та підвищення рівня конкурентоспроможності випускників коледжу. 

Однією з форм науково-методичної роботи є атестація педагогічних 

працівників. Викладачі поточного навчального року проходили атестацію 

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. 

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 навчально-методичних 

семінарів, форумів професійної спрямованості з залученням представників 

різних навчальних закладів та громадських установ; 

- 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. 
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III. СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНА РОБОТА 

 

Соціально-гуманітарна робота є невід’ємною складовою освітнього 

процесу в коледжі та спрямована на гармонійний розвиток творчої 

особистості здобувача фахової передвищої освіти, усвідомлення ним 

соціальної значущості обраної професії, її необхідності для суспільства й 

життєвої самореалізації. 

У 2020-2021 навчальному році плани та завдання з соціально-

гуманітарної роботи у ВП «Кадіївський педагогічний коледж Луганського 

національного університету імені Тараса Шевченка» було розроблено 

відповідно до чинних державних нормативно-правових та освітніх 

документів: Конституції України, Закону України «Про освіту», Закону 

України «Про вищу освіту», Закону України «Про фахову передвищу 

освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Концепції Нової 

української школи, Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ 

столітті, Державної національної програми «Освіта» («Україна XXI 

століття») тощо.  

Опираючись на головні державні документи колектив Коледжу 

працював над основною проблемою щодо духовно-інтелектуального 

розвитку особистості педагога в процесі творчого становлення в контексті 

інноваційних технологій. 

З метою вирішування основної проблеми була визначена головна мета 

соціально-гуманітарної роботи: формування свідомого громадянина – 

патріота української держави, активного провідника національної ідеї, 

представника української національної еліти через набуття молодим 

поколінням національної свідомості, активної громадської позиції, високих 

моральних якостей та духовних запитів; досягнення високої культури 

взаємин; формування у студентів розвиненої духовності, фізичної 

досконалості, моральності, художньо-естетичної, трудової та екологічної 

культури. 

Завданнями реалізації головної мети стали: 

• формування громадянина – патріота України, підготовленого до 

життя, з високою національною свідомістю; 

• виховання громадянина з демократичним світоглядом і 

культурою, який не порушує прав і свобод людини та з повагою ставиться до 

традицій і культури інших народів; 

• створення умов для самореалізації особистості відповідно до її 

здібностей, суспільних та власних інтересів; 

• виховання у здобувачів фахової передвищої освіти свідомого 

ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян, формування 

гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення 

фізичного та психічного здоров’я; 

• культивування кращих рис української ментальності 

(працелюбності, індивідуальної свободи, зв`язку з природою); 
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• виховання бережливого ставлення до національного багатства 

країни, мови, культури, традицій; 

• усвідомлення себе громадянином, патріотом і гуманістом, який 

може і має добросовісно впливати на розбудову громадянського суспільства, 

правової демократичної держави в Україні, захищати свої права; 

• формувати почуття патріотизму, національної свідомості, 

розвиненої правосвідомості, культури міжетнічних відносин; почуття 

свободи, людської і національної гідності; розуміння важливості української 

мови як основи духовної культури нації; знання історії, культури свого 

народу, його традицій, звичаїв і обрядів; 

• формувати готовність до захисту національних інтересів 

України; 

• залучення до естетично-культурних, національних традицій, 

збагачень, цінностей Університету та Коледжу. 

Протягом навчального року в коледжі працювало методичне 

об'єднання кураторів академічних груп, на засіданнях якої розглядалися 

наступні питання: 

• Про участь здобувачів фахової передвищої освіти у єдиному 

уроці з нагоди початку 2020-2021 навчального року «Ювілейний рік 

Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса 

Шевченка» до 100-річчя Університету та 52-річчя Коледжу. 

• Про адаптацію здобувачів фахової передвищої освіти нового 

набору (І курс всіх спеціальностей). 

• Про відзначення заходів, присвячених 100 річчю Університету та 

святкових дат та інших подій. 

• Проведення зборів здобувачів фахової передвищої освіти: 

«Відповідальність, права та обов’язки студентів коледжу» 

• Про участь у екологічній акції, присвяченій ювілею 

Університету: «Посади своє дерево». 

• Про діяльність здобувачів фахової передвищої освіти з 

підготовки та участі у інформаційному огляді:«Сходинки історії 

Університету». 

• Про участь здобувачів фахової передвищої освіти у роботі на 

сайті Коледжу сторінки «Університету – 100!» 

• Методичні поради щодо організації заходів з проблем сімейного  

життя  і сексуального виховання. 

• Про організацію та проведення Новорічних та Різдвяних свят 

• Про утруднення навчання здобувачів фахової передвищої освіти, 

запобігання семестрової заборгованості. 

• Про переваги та проблеми з дистанційного навчання. 

• Про проведені тематичні кураторські години: «Університет 

вчора, сьогодні, завтра». 

• Про роботу студентської ради Коледжу, присвяченої ювілею 

Університету: «Нас об’єднує коледж». 
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• Про доброчинні акції волонтерського загону «Добротворець», 

присвячені ювілею Університету. Обмін досвідом. 

• Про участь у наукових, виховних, оздоровчих, спортивних, 

екологічних та мистецьких заходів, приурочених святкуванню ювілею 

Університету. 

• Про підготовку та участь у Ювілейному тижні Університету 

• Ознайомлення випускників коледжу з ринком праці, ярмарками 

професій, правами та обов’язками молодих спеціалістів. 

• Про формування здорового способу життя здобувачів фахової 

передвищої освіти. Про стан роботи з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності в коледжі. 

• Про проведені виховні години «Ювілей з багажем у ціле 

століття» 

• Про реалізацію проектів та заходів з національно-патріотичного 

виховання здобувачів фахової передвищої освіти у системі роботи куратора 

академічної групи. 

• Моральні цінності особистості конкурентноспроможного 

педагога. Формування духовності, моральності як провідних якостей 

особистості майбутнього педагога. 

• Звіти кураторів щодо профорієнтаційної роботи здобувачів 

фахової передвищої освіти в навчальних закладах міста та області. 

• Про урочисте вручення дипломів випускникам коледжу 

2020-2021 навчальний рік у Відокремленому підрозділі «Кадіївський 

педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка» було оголошено 

Ювілейним. Соціально-гуманітарна робота реалізовувалась згідно 

загальному Плану роботи коледжу та Плану заходів з нагоди святкування 

100-річчя заснування Державного закладу «Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка».  

З метою реалізації Плану заходів на офіційному сайті Коледжу було 

створено спеціальну ювілейну сторінку «100 років Університету!», на якій 

розміщувалась вся інформація про освітню діяльність Луганського 

національного університету імені Тараса Шевченка (минуле – сьогодення – 

майбутнє): історія становлення закладу вищої освіти, про професійне 

зростання професорсько-викладацького складу Університету та педагогів 

Коледжу, проаналізовано науково-методичні та культурно-мистецькі 

досягнення закладів освіти, визначено духовно-моральні якості викладачів та 

здобувачів фахової передвищої освіти, їх соціально-гуманітарна та 

художньо-творча активність, національно-патріотична свідомість, розміщено 

святкові листи та відео привітання від молоді Коледжу.  

Домінантою соціально-гуманітарної роботи цього навчального року 

визначено національно-патріотичне виховання молоді, що відображено в 

різних напрямках діяльності фахового закладу освіти. У вересні 2020 року 

творчою групою зі складу викладачів та членів студентської ради було 

оновлено зміст Просвітницької програми з національно-патріотичного 
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виховання молоді ВП «Кадіївський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса 

Шевченка», метою якої є формування національної свідомості, любові до 

рідної землі, свого народу, бажання працювати задля розквіту держави, 

готовності її захищати.  

Сьогодні викладачі та куратори навчальних груп коледжу здійснюють 

освітній процес за демократичним принципом взаємодії. Всі проведені 

заходи спрямовувались на формування почуття патріотизму молоді, що 

виявлялось у свідомому ставленні до заходів, акцій соціально-гуманітарного 

напрямку, непримиримості до будь-яких порушень прав людини, норм і 

правил демократичного співжиття. Завдяки цьому патріотизм став одним з 

найважливіших чинників у вихованні здобувачів фахової передвищої освіти.  

Цього навчального року, в умовах карантинних обмежень з пандемії 

COVID-19, в коледжі були внесені корективи в організацію освітнього 

процесу, збільшено навантаження на дистанційну форму у реалізації завдань 

соціально-гуманітарного напрямку. Заходи, в більшості, проводились з 

використанням соціальних мереж та діючих сучасних дистанційних 

платформ: Zoom, MOODLE, Google Meet, інформація-звіти систематично та 

вчасно висвітлювалась на офіційному сайті коледжу. При проведенні 

різноманітних соціально-гуманітарних заходів, благодійних акцій, 

здобувачами фахової передвищої освіти створювались онлайн-проекти 

художньо-естетичного, національно-патріотичного, інформаційно-

просвітницького змісту, онлайн-презентації, в яких розкрито актуальність 

тематики проведених заходів в коледжі, на базах педагогічної практики, а 

також в родинах з власними дітьми, друзями, знайомими.  

Особливого змісту в соціально-гуманітарній роботі коледжу набула 

діяльність волонтерського загону «Добротворець». Координатором 

волонтерського руху, заздалегідь, надавалась інформація про заплановані 

акції та розміщувались повідомлення в соціальних групах Інтернету, 

планувались завдання, розподілялись обовˋязки серед учасників з чітким їх 

виконанням. Особливо швидка та активна робота волонтерського руху була 

проведена під час лісових пожеж, що сталися на Луганщині восени 2020 

року. У багатьох мешканців Луганського краю було знищено житло, майно, 

тому студентською радою було оголошено збір допомоги постраждалим від 

пожежі, надавалась психологічна підтримка дітям та родинам. Всі зібрані 

волонтерами кошти, теплі речі, іграшки було передано родині Лук`янових 

(здобувачки фахової перед вищої освіти 1 курсу коледжу спеціальності 

«Соціальна робота»), постраждалих села Воронове Луганської області.  

Цього навчального року учасники волонтерського загону 

«Добротворець» активно та ініціативно співпрацювали з товариством 

Червоного Хреста міста Лисичанська. Дітям із соціально незахищених сімей 

молодь зібрала та передала подарунки, іграшки, солодощі, теплі речі.  

Соціально-гуманітарна on-line діяльність здобувачів фахової 

передвищої освіти коледжу сьогодення набула особливої актуальності. 

Інтернет ресурси надають молоді можливість у спілкуванні зі своїми 

однолітками з окремих (непідконтрольних Україні) територій Донецької та 
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Луганської областей, з метою залучення їх до навчання в закладах фахової 

передвищої освіти України. Але у відкритості спілкування є проблеми, 

молодь з непідконтрольних територій іде на діалог, але без відкритого 

афішування. Це повˋязано з певними життєвими ситуаціями, родинними 

звˋязками, умовами їх тимчасового переміщення на непідконтрольну 

територію. 

На сьогодні у Відокремленому підрозділі «Кадіївський педагогічний 

коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» 

навчаються дві здобувачки фахової передвищої освіти з категорії внутрішньо 

переміщених осіб. Метою виховної роботи з ними є допомога у вирішенні як 

особистих соціально-побутових проблем, так і проблем взаємовідносин у 

коледжному колективі, що виникають в процесі навчання.  

При реалізації завдань соціально-гуманітарної роботи особливого 

змісту набула діяльність кураторів навчальних груп, які працювали згідно 

розроблених планів. Враховуючи, що ми починаємо працювати з так званим 

«цифровим поколінням», тобто, реалізація молоддю своїх досягнень у 

зручній та доступній онлайн-формі за допомогою персонального компˋютера, 

смартфона або планшета, куратори стають координаторами, вони вже не є 

основним джерелом різноманітної інформації. Здобувачі фахової передвищої 

освіти отримують можливість самостійно вирішувати питання та проблеми в 

будь-який час, мають прямий доступ до інформаційно-літературних, 

науково-методичних, культурно-естетичних джерел, відео-роліків, 

документальних та художніх фільмів, що надає їм можливість збагачувати 

свої знання та досвід.  

Соціально-гуманітарні онлайн-заходи, в умовах карантинних 

обмежень, надали можливість здобувачам фахової передвищої освіти 

виявити себе ініціаторами, новаторами, самостійно-творчими 

конструкторами, організаторами. Молодь відзначила, що покращились їх 

акторські та режисерські здібності, особливо на базах педагогічної практики, 

розвинулись навички самоорганізації, самоуправління.  

Цього навчального року активізувалась діяльність студентської ради 

Коледжу. Більшість заходів проведено за її ініціативою та пропозиціями. 

Роль кураторсько-викладацького складу відзначено в підборі методів та 

технологій соціально-гуманітарної роботи, які ґрунтуються на 

демократичному принципі «педагог-здобувач освіти». Були ефективно 

реалізовані наступні технології: просвітницькі ігрові проекти, соціальні та 

благодійні акції, години вільного спілкування-консультацій, інтелектуальні 

та художньо-творчі проекти, тематичні презентації, онлайн-конкурси, 

виставки, аналіз соціальних ситуацій, акції до знаменних днів та свят, відео-

проекти, -привітання, -звіти тощо. 

Таким чином, результати моніторингу дають змогу констатувати, що 

цього навчального року соціально-гуманітарна робота в коледжі 

вдосконалилась завдяки активності кураторів навчальних груп та 

молодіжних організацій, таких як студентська рада, волонтерський загін 

«Добротворець». Результативність соціально-гуманітарної роботи визначена 
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перемогами здобувачів фахової передвищої освіти та викладачів у 

різноманітних конкурсах, присвячених 100-річному ювілею заснування 

Луганського національного університету імені Тараса Шевченка: тематичних 

фотографій «Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина-

дитина», з виразного читання шевченківської поезії, фото-конкурсі «Моя 

родина в вишиванці 2021», «Вишиванка своїми руками». 

Особливу активність, ініціативність та результативність виявили 

здобувачі фахової передвищої освіти: Ачкеєва Олена (куратор Васильченко 

І.П.), Бірюков Єгор, Бєлєвцева Олена, Єгорова Крістіна, Штаній Анастасія, 

Цибуля Інна, Прокопенко Світлана. 

Протягом 2020-2021 навчального року у ВП «Кадіївський педагогічний 

коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка» було проведено наступні заходи 

соціально-гуманітарного змісту: 

22.08.2020 – онлайн-урок: «Історія незалежної України в історіях»; 

23.08.2020 – інформаційний онлайн-проект з переглядом відео-

сторінки з історії виникнення Державного Прапору України; 

29.08.2020 – інформаційна онлайн-сторінка до Дня вшанування пам’яті 

захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і 

територіальну цілісність України; 

01.09.2020 – День знань. Перша зустріч зі студентами. Перший урок 

«Ювілейний рік. Університету – 100!»; 

01-03.09.2020 – інструктаж-рекомендації для викладачів та здобувачів 

фахової передвищої освіти  щодо профілактики захворювання на COVID-19; 

08.09.2020 – історична літературна сторінка до Міжнародного дня 

грамотності «З життя І.П. Котляревського»;  

12.09.2020 – спортивний онлайн фото-флешмоб до Дня фізичної 

культури і спорту; 

19.09.2020 – соціально-екологічна акція «Побачив? Прибери!», 

організована волонтерським загоном «Добротворець»; 

21.09.2020 – інформаційна онлайн-сторінка до Міжнародного дня 

миру. 

27.09.2020 – до Всеукраїнського дня дошкілля творчою групою 

проведено міні-конференцію «Сучасна дошкільна освіта»; 

27.09.2020 – онлайн фото-флешмоб до Всесвітнього дня туризму; 

28.09.2020 – дистанційні просвітницькі заходи, присвячені пам`яті 

видатному педагогу-гуманісту В.О. Сухомлинському; 

01.10.2020 – святкування Міжнародного дня музики. Перегляд 

художнього фільму «Незакінчений романс» до відзначення 100-річчя 

заснування Луганського національного університету імені Тараса 

Шевченка»; 

02.10.2020 – до святкування Міжнародного дня соціального педагога 

оформлено онлайн-привітання та онлайн-сторінку майбутньої професії; 

04.10.2020 – свято до Дня працівників освіти. Відео-привітання від 

викладачів та здобувачів фахової передвищої освіти; 
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08.10.2020 – волонтерська акція «Допоможемо разом!» для 

постраждалих при пожежі на Луганщині; 

10.10.2020 – реалізація правоосвітнього проєкту – гри «Два козаки – 

три гетьмани»; 

14.10.2020 – до відзначення Дня захисника України та Покрови 

Пресвятої Богородиці проведено просвітницькі години для здобувачів 

фахової передвищої освіти з історії українського козацтва; 

14.10.2020 – здобувачі фахової передвищої освіти відвідали захід з 

відкриття пам`ятника добровольцям антитерористичної операції «СЛАВА 

ГЕРОЯМ ДОБРОВОЛЬЦЯМ»; 

24.10.2020 – до Міжнародного дня Організації Об’єднаних Націй 

оформлено інформаційну онлайн-сторінку; 

28.10.2020 – проведено історичний онлайн-екскурс «Героїчне минуле в 

пам`яті поколінь»; 

01.11.2020 – до Дня працівника соціальної сфери України розроблено 

онлайн-сторінку та проаналізовано діяльність волонтерського загону 

«Добротворець» зі звітом-презентацією; 

09.11.2020 – участь здобувачів фахової передвищої освіти та 

викладачів у ювілейному ХХ Радіодиктанті національної єдності до Дня 

української писемності та мови; 

11.11.2020 – проведено круглий стіл «Моє професійне зростання», 

присвячений 100-річному ювілею Луганського національного університету 

імені Тараса Шевченка; 

17.11.2020 – святкування Міжнародного дня студента. Проведення 

виставки осінніх композицій – «Барви осені», на якій здобувачі фахової 

передвищої освіти презентували саморобки з природнього матеріалу, 

ознайомили з технологією їх створення;  

19.11.2020 – розроблено та проведено просвітницький онлайн-захід 

«Історія та сьогодення», присвячений 100-річчю заснування ДЗ «Луганський 

національний університет імені Тараса Шевченка»; 

21.11.2020 – до Дня Гідності та Свободи дистанційно пройшов 

інформаційно-історичний захід «Події, що нас змінюють». Проаналізовано 

сторінки героїчного минулого кінця 2013 початку 2014 років; 

25.11.2020 – до Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» в 

коледжі стартували онлайн-консультації та інформаційно-просвітницькі 

години «Починай діяти – зупини насильство!»; 

28.11.2020 – до Дня пам`яті жертв Голодомору проведено онлайн, 

історико-просвітницький захід «Голодомор 1932-1933 років: урок історії». 

Колектив коледжу приєднався до скорботної акції «Запали свічку 

пам`яті»; 

01.12.2020 – участь у соціальній акції «Червона стрічка», з метою 

розширення обміну інформацією по ВІЛ/СНІД; 

01.12.2020 – до Міжнародного дня волонтера стартував Тиждень добра 

та милосердя. Волонтерами проведено ряд благодійних акцій; 
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06.12.2020 – до Дня Збройних Сил України оформлено інформаційну 

онлайн-сторінку з рекомендованими посиланнями на відео та сайт-джерела; 

10.12.2020 – в коледжі стартував Тиждень права, проведено 

інформаційно-роз’яснювальні заходи, години спілкування, бесіди на правову 

тематику, презентації видань про права людини та іншої літератури 

правового змісту; 

14.12.2020 – до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС проведено історичний урок пам`яті «Стежками 

Чорнобильської трагедії». Презентовано фото-спогади викладача коледжу з 

відвідування Чорнобильської зони відчуження; 

16.12.2020 – до відзначення 250-річного ювілею від дня народження 

великого генія Людвіга ван Бетховена оформлено музично-просвітницьку 

сторінку– «Музика повинна використати вогонь з людських сердець»; 

19.12.2020 – активістами волонтерського загону «Добротворець 

проведено благодійну акцію «Ходить по землі Святий Миколай».  

Здобувачкою фахової передвищої освіти 3 курсу спеціальності 

«Соціальна робота» Оленою Ачкеєвою на базі педагогічної практики у 

Ямпільському НВК в рамках Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» (Джура) проведено благодійну акцію «Подаруй 

дитині свято»; 

24.12.2020 – підведено підсумки мистецького онлайн-конкурсу «Моя 

експериментальна майстерня», проведеного на базі Коледжу та присвяченого 

100-річчю заснування ДЗ «Луганський національний університет імені 

Тараса Шевченка»; 

22.01.2021 – за ініціативою студентської ради коледжу українське 

національне свято День соборності України відзначено поетичним онлайн-

флешмобом «ДУХОВНІСТЬ, МИР І ВІРА – ЦЕ ВСЕ СОБОРНА УКРАЇНА!»; 

27.01.2021 – з нагоди відзначення Міжнародного дня пам’яті жертв 

Голокосту пройшли онлайн інформаційно-просвітницькі години памˋяті 

«Голокост: трагедія та біль ХХ століття»; 

29.01.2021 – до Дня пам’яті Героїв Крут проведено інформаційну 

онлайн-сторінку та дистанційний конкурс презентацій на тему «День пам’яті 

Героїв Крут»; 

09.02.2021 – до Дня безпечного Інтернету (Safer Internet Day) 

проведено інформаційну онлайн-сторінку під гаслом «Разом для найкращого 

Інтернету»; 

12.02.2021 – напередодні свята закоханих – Дня Святого Валентина, за 

ініціативою студентської ради було організовано та презентовано фото-

виставку «Я кохаю тебе!».  

Здобувачка фахової передвищої освіти 3 курсу спеціальності 

«Соціальна робота» Олена Ачкеєва, як організатор та керівник, представила 

роботи творчої майстерні «Креативне рукоділля» учнів Ямпільського НВК; 

19.02.2021 – напередодні Дня вшанування подвигу Героїв Небесної 

Сотні організовано та проведено історико-просвітницьку годину «Небесна 

Сотня – Герої не вмирають». 
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Участь коледжної спільноти у Всесвітній тихій акції «Ангели пам'яті». 

Здобувачкою фахової передвищої освіти 3 курсу коледжу спеціальності 

«Соціальна робота» Оленою Ачкеєвою проведено інформаційну годину на 

базі Ямпільського НВК. Учні 9-го,11-го класів протягом короткого часу 

поринули в минуле та віртуально стали учасниками історичних подій на 

Євромайдані. 

21.02.2021 до Міжнародного дня рідної мови оформлено та 

рекомендовано онлайн-огляд книжкової виставки «Рідна мова – джерело 

мудрості»; 

22.02.2021 – дистанційно проведено культурно-митецьку сторінку 

«Університету – 100!», презентовано історію Оперної студії Навчально-

наукового Інституту культури та мистецтв; 

25.02.2021 – до 150-річчя від дня народження Л. Українки організовано 

літературно-інформаційну онлайн-сторінку «Леся Українка: слово у 

вічність»; 

26.02.2021 – проведено тематичні онлайн-заходи «Крим-Україна», 

презентовано історико-пізнавальний екскурс «Крим–Україна» з переглядом 

визначних пам`яток Автономної Республіки Крим; 

01.03.2021 – до святкування 100-річчя заснування Луганського 

національного університету підготовлено та розміщено на сайті листи-

привітання, молодіжні відео-побажання, презентовано відео-ролік 

«Сходинки історії Університету»; 

08.03.2021 – свято краси, любові та ніжності. До Міжнародного 

жіночого дня оформлено листи-побажання, на сайті розміщено чоловічі 

відео-привітання; 

09.03.2021 – підведено підсумки коледжного літературно-мистецького 

онлайн-конкурс «Тарас Шевченко – постать крізь століття». 

Привітання переможців конкурсів, проведених університетом до 100-

річчя заснування ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса 

Шевченка»: 

• тематичних фотографій «Зацвіла в долині червона калина, ніби 

засміялась дівчина-дитина»: Цибулю Інну – ІІ місце.  

• з виразного читання шевченківської поезії: Єгорову Крістіну – І 

місце; Бірюкова Єгора, Прокопенко Світлану – номінація «За оригінальну 

локацію»; Штаній Анастасію – номінація «За артистизм»; 

• ілюстрацій до творів Тараса Шевченка: Бєлєвцеву Олену – за 

активну участь. 

12.03.2021 – на базах педагогічної практики здобувачами фахової 

передвищої освіти проведено розважальні заходи «Проводи Масниці – 

зустріч Весни!»; 

12.03.2021 року – до Дня українського добровольця в коледжі пройшов 

інформаційно-історичний онлайн-захід «Мужність – Героїзм– Пам`ять»; 

З 06.04.2021 – участь адміністрації, викладачів та здобувачів фахової 

передвищої освіти у презентаційних онлайн-ярмарках професій; 
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22.04.2021 – до Всесвітнього дня Землі створено та розміщено 

просвітницьку онлайн-сторінку. Коледжною спільнотою організовано та 

проведено екологічну акцію з захисту та відновлення довкілля; 

26.04.2021 – з нагоди відзначення 35-ї роковини чорнобильської 

катастрофи проведено інформаційно-просвітницькі години та онлайн-

конкурс тематичних презентацій «Чорнобиль: трагедія, подвиг, пам`ять!»; 

28.04.2021 – до Всесвітнього дня охорони праці проведено кураторські 

онлайн-години з питань охорони праці під гаслом: «Передбачити, готуватися 

та реагувати на кризи: збереження здоров`я в умовах пандемії»; 

02.05.2021 – свято Великодня відзначено онлайн-виставкою 

пасхальних композицій та листами-привітаннями; 

08.06.2021 – до Дня пам'яті та примирення проведено акцію «Журавлі 

памˋяті»; 

09.05.2021 – викладачі та здобувачі фахової передвищої освіти 

вшанували загиблих воїнів у Другій світовій війні покладанням квітів до 

меморіалів, стел, памˋятників, могил на території Луганської області та 

різних регіонів України. 

В коледжі до знаменних днів 8-9 травня, до 76-ї річниці перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні на сайті було розміщено інформаційно-

історичне повідомлення з рекомендованими відео-роліками для перегляду; 

15.05.2021 – молодь коледжу взяла участь у міні-вікторині до Дня 

Європи; кураторами проведено онлайн-години на тему «Луганщина – це 

Європа!»  

18.05.2021 – у річницю депортації кримськотатарського народу 1944 

року для фахівців фахової передвищої освіти було проведено онлайн-захід з 

переглядом документальної відео-хроніки. 

20.05.2021 – в коледжі пройшла онлайн-акція «Чарівні орнаменти 

вишиванки». Привітання переможців конкурсів, присвячених 15-й річниці 

Всеукраїнського дня вишиванки та 100-річчю з дня заснування Луганського 

національного університету імені Тараса Шевченка: «Вишиванка своїми 

руками» - Бєлєвцеву Олену, Акчеєву Олену (ІІІ місце), фото-конкурсу «Моя 

родина в вишиванці 2021» - Штаній Анастасію, Єгорову Крістіну та 

учасників конкурсу: Бірюкова Єгора, Вірченко Оксану, Гапотенко Олену, 

Мамай Олену, Погорєлову Ірину, Чеботар Наталію. 

01.06.2021 – участь здобувачів фахової передвищої освіти у 

розважальних заходах та акціях до Міжнародного дня захисту дітей. 

27.06.2021 – онлайн-привітання з Днем молоді. 

28.06.2021 – відзначення Дня Конституції України. Просвітницькі 

онлайн-заходи, привітання. 

30 .06.2021 – святкове онлайн-привітання випускників Коледжу. 

З метою вдосконалення роботи соціально-гуманітарного напрямку 

куратори груп  прослухала цикл вебінарів «Актуальні питання у роботі 

заступника директора з виховної роботи ЗФПО» проведених Науково-

методичним центром вищої та фахової передвищої освіти. 
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Аналізуючи сучасний стан соціально-гуманітарної роботи у ВП 

«Кадіївський педагогічний коледж Луганського національного університету 

імені Тараса Шевченка» можна стверджувати, що в цьому питанні визначено 

багато позитивних результатів, але ще існують і проблеми, які потребують 

подальшого дослідження та вирішення, а саме:  

• залучення молоді до ефективної командної роботи в межах 

академічної групи та всього коледжу; 

• поширення співпраці з обласними та регіональними закладами 

фахової передвищої освіти з соціально-гуманітарної роботи; 

• збільшення анонсів та повідомлень про проведені в коледжі 

заходи, акції на спеціальних сторінках в соціальних мережах Інстаграм, 

Youtube та Фейсбук; 

• активізація діяльності студентської ради та волонтерського 

загону «Добротворець» щодо залучення здобувачів фахової передвищої 

освіти до конкурсів, виставок, фестивалів, спортивних змагань у різних 

закладах освіти області та регіонах країни. 

Таким чином, соціально-гуманітарну роботу 2020-2021 навчального 

року вважати задовільною. Набуті професійні, соціально-гуманітарні 

компетентності сприятимуть подальшому вдосконаленню кожного учасника 

освітнього процесу, надають можливості для саморозвитку, самореалізації 

молоді як громадян-патріотів з високими духовно-моральними якостями, 

активною громадською позицією. 

 

VІ. ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

 

Щороку Вступна кампанія до 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.  
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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 2021 році, 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня 

2020 року № 1342, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 11 грудня 

2020 року №1235/35518, затверджені наказом ректора 24.12.2020 № 178 – 

ОД, наказом директора коледжу 24.12.2020 № 39, погоджені вченою радою 

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»  

(Протокол засідання № 5  від 24.12.2020 року) та педагогічною радою ВП 

«Кадіївський педагогічний  коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка» (Протокол 

засідання № 4  від 24.12.2020 року). 

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. 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 2021 році було створено та затверджено: 

- склад предметних екзаменаційних комісій (протокол №4 від 

23.02.2021р.); 

- склад апеляційної комісії (протокол №4 від 23.02.2021р.); 

- склад комісії для проведення співбесід (протокол №4 від 

23.02.2021р.); 

- склад технічної групи (протокол №6 від 05.04.2021р.).   

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 комісій склали всі необхідні 
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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 рекламно-

профорієнтаційна робота. Згідно плану роботи приймальної комісії  

проводились рекламно-профорієнтаційних заходи по залученню абітурієнтів 

до коледжу  в 2021 році, в якому брали участь  викладачі та співробітники 

коледжу. 

У жовтні - листопаді 2020 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 проводилась систематично у 

різних формах: індивідуально, групами, невеликими колективами протягом 

всього навчального року. 

В квітні - червні 2021 року викладачі ВП «Кадіївський педагогічний 

коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка» брали участь у ярмарку професій для 

учнів старших класів закладів загальної середньої освіти в 

Білокуракинському, Марківському, Міловському та Станично-Луганському 

районах, які проводились в режимі on-line на платформах Zoom та Google 

Meet; дні відкритих дверей Державного закладу «Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка». Для цього була розроблена та 

підготовлена онлайн-презентація ВП «Кадіївський педагогічний коледж ЛНУ 

імені Тараса Шевченка». 

Для оновлення профорієнтаційної рубрики Запрошуємо на навчання 

був підготовлений аудіозапис про вступну кампанію Кадіївського 

педагогічного коледжу у 2021 році. 

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. 
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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, Попасна; 

• 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». 

Цього року здійснювався прийом на навчання для здобуття освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової 

загальної середньої освіти та повної загальної середньої освіти за  

узгодженим МОН України переліком спеціальностей:  

• Спеціальність: 231 Соціальна робота з додатковою кваліфікацією 

соціальний педагог. 

• Спеціальність 012: Освіта/Педагогіка (Дошкільна освіта).  

 

Результати прийому 2021 року 

 

План прийому за державним замовленням до ВП «Кадіївський 

педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка» для здобуття освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра - 28 осіб. 

На основі базової загальної середньої освіти на спеціальності: 

012 Дошкільна освіта -  10 місць;  

231 Соціальна робота - 10 місць. 

http://stahanov.luguniv.edu.ua/
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На основі повної загальної середньої освіти: 

012 Дошкільна освіта -  3 місця;  

231 Соціальна робота -  5 місць. 

На спеціальність «Соціальна робота» було подано заяв: на базі 9-ти 

класів 26 заяв, на базі 11-ти класів – 13 заяв. Зараховано на базі 9-ти класів на 

місця державного замовлення 10  осіб; на базі 11-ти класів зараховано 5 осіб 

на місця державного замовлення, 3 особи на контрактну форму навчання та 1 

особа на 3-й курс.   

На спецільність 012 «Дошкільна освіта» було подано заяв: на базі 9-ти 

класів – 23 заяви, на базі 11-ти класів –10 заяв. На базі 9-ти класів зараховано 

10 осіб на місця державного замовлення та 1 особа на контрактну форму 

навчання; на базі 11-ти класів зараховано 3 особи на місця державного 

замовлення та 5 осіб на контрактну форму навчання.   

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, 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; 

• 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»; 

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

метою залучення до навчання абітурієнтів з територій непідконтрольній 

органам державної влади України; 
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• постійно оновлювати розгорнуту інформацію про діяльність ВП 

«Кадіївський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка»  на сайті 

коледжу та соціальних мережах Internet 

 

VІ. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

 

Протягом 2020-2021 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; 

- 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 організацію роботи з охорони праці учасників навчально-

виховного процесу»; 

2. « Про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 

охорони праці»; 

3. « Про систему управління охороною праці» ; 

Протягом навчального року в дію введені ряд інструкцій з охорони 

праці та безпеки життєдіяльності: 

1.  «Про організацію освітнього процесу на період карантину у зв’язку 

з поширенням корона вірусної хвороби (СОVID-19)»; 

2. «Про порядок дії у  надзвичайній ситуації, пов’язаної з реєстрацією 

випадків     захворювання на коронавірусну хворобу (СОVID-19) серед 

здобувачів освіти та працівників закладу освіти»; 

3. «Про порядок використання та утилізацію засобів індивідуального 

захисту».  

З метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19) в 

навчальному закладі 2020-2021 навчальний рік відбувався з урахуванням 

належних протиепідемічних заходів визначених постановою Кабінету 

Міністрів України від 22 липня 2020 року №641 « Про встановлення 

карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на 

території зі значним поширенням гострої респіраторної хвороби СОVID-19 , 

спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2», та постановою Головного 

державного санітарного лікаря України від 22.08.2020 р.№50 

«Протиепідемічні заходи  у закладах освіти на період карантину у зв’язку з 

поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19)». 

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.   
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Так 1-3 вересня 2020 року в коледжі пройшли інструктажі та тренінги 

для викладачів, співробітників, студентів всіх курсів і спеціальностей щодо 

створення безпечних умов для здійснення освітнього процесу з урахуванням 

епідемічної ситуації в області та місті. Інженер з охорони праці повідомив 

про алгоритм дій у випадку виявлення осіб з ознаками гострої респіраторної 

хвороби, рекомендував правила дій під час загрози або виявлення 

коронавірусної інфекції COVID-19 

 а звітний період розроблено та реалізовано ряд заходів з охорони 

праці, безпеки життєдіяльності та з пожежної безпеки: 

- на початок навчального року були проведені інструктажі з пожежної 

безпеки викладачів, співробітників та студентів педагогічного коледжу ( 

всього 95 осіб, інструкція №14) ; 

- протягом навчального року, згідно розкладу організоване вивчення 

навчальних предметів «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці», а 

у позаурочний час в онлайн-форматі проводились інструктажі 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 

17 по 21 травня, у ВП «Кадіївський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса 

Шевченка» було проведено різноманітні профілактичні заходи, що сприяють 

підвищенню рівня безпеки дорожнього руху; 

- 21 травня  приняли участь в організації і проведені в  онлайн-

форматі єдиного національного уроку «Будь помітним на дорозі» 

-  протягом Тижня безпеки дорожнього руху були  проведені 

заходи з надання домедичної допомоги постраждалим внаслідок дорожньо-

транспортних подій; 

- 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 автомобільному та залізничному транспорті; 

- на стенді з безпеки життєдіяльності розміщені листівки 

(пам’ятки), інформаційні плакати з правил користування громадським 

транспортом та поведінки в ньому, попередження дитячого дорожньо-

транспортного травматизму; 

при виникненні надзвичайних ситуацій: 

- щодо виникнення надзвичайних ситуацій (виконання листа 

Міністерства освіти і науки 1/9-308 від 16.05.2018 р. «Щодо безпеки 
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життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу» розміщені на 

інформаційних стендах пам`ятки з безпечної поведінки в НС; 

-  на сайті коледжу у розділі, охорона праці,  розміщена інформація для 

студентів  за темою: «Протидія можливим загрозам життю та здоров`ю у 

надзвичайних ситуаціях», «Про порядок дії у  надзвичайній ситуації, 

пов’язаної з реєстрацією випадків     захворювання на коронавірусну хворобу 

(СОVID-19) серед здобувачів освіти та працівників закладу освіти; 

- проведений в онлайн-форматі  психологічний тренінг зі 

студентами «Збережи себе»; 

Проведені заходи присвячені Всесвітньому Дню охорони праці: 

За рекомендацією Міжнародної організації праці девіз зазначеного 

заходу у 2021 році «Передбачати, готуватися та реагувати на кризу - 

інвестуймо зараз у стійкі системи БЗР».  

Відповідно до плану заходів із відзначення Дня охорони праці у ВП 

«Кадіївський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка» було 

сплановано і проведено в режимі онлайн : 

- відкритий урок  «28 квітня – День охорони праці»;  

- кураторські години з питань охорони праці під гаслом: «Передбачити, 

готуватися та реагувати на кризи: збереження здоров`я в умовах пандемії»;  

- студенти коледжу прийняли участь у проведенні  конкурсу дитячого 

малюнка «Охорона праці очима дітей» . 

Серед учасників навчального процесу було поширено інформаційні 

плакати, буклети щодо заходів у сфері безпеки та гігієни праці. В навчальні 

програми впроваджено питання охорони праці з урахуванням наявних та 

виникаючих потенційних ризиків, пов`язаних з епідемічною ситуацією. 

При проведенні занять, в межах дистанційного навчання, 

використовуються дані матеріали, що є важливим елементом профілактики і 

пом’якшення наслідків поширення коронавірусної інфекції . 

До Дня охорони праці були підготовлені та проведені онлайн-

опитування, тестування, вікторини з питань охорони праці; 

За звітний період у ВП «Кадіївський педагогічний коледж ЛНУ імені 

Тараса Шевченка»: 

- пожеж не зафіксовано; 

- травматизм виробничого характеру серед учасників навчально-

виховного процесу у період навчальних занять і проходження практики не 

зафіксовано; 

- травматизм у побуті зі смертельними наслідками серед учасників 

навчально-виховного процесу не зафіксовано; 

- травматизм серед учасників навчально-виховного процесу 

невиробничого характеру  не зафіксовано; 

У серпні 2020 року було організовано проходження медичного огляду 

викладачів та співробітників коледжу. 


