УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Комунальний вищий навчальний заклад "Корсунь-Шевченківський
педагогічний коледж ім. Т.Г.Шевченка Черкаської обласної ради"
НАКАЗ
18.04.2022

№ 35

Про захист курсових робіт студентами 3-го
та 4-го курсів спеціальності 013 «Початкова освіта» та
014.10 «Середня освіта (Трудове навчання та технології)»
у 2021 – 2022 н.р.

Відповідно до ст.6, 23 Закону України «Про освіту», п1.1 ст.30, ст.49
Закону України «Про фахову передвищу освіту», листа МОН України №
1/3417-22 від 10.03.2022 року «Про завершення навчального року», наказу
МОН України від 18.06.2021 року №686 «Про затвердження норм часу для
планування і обліку навчальної роботи та перерліків видів навчальної,
методичної, інноваційної, наукової, організаційної роботи та іншої педагогічної
діяльності педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів фахової
передвищої освіти», Положення про організацію освітнього процесу у
Комунальному навчальному закладі фахової передвищої освіти «КорсуньШевченківський педагогічний фаховий коледж ім. Т.Г. Шевченка Черкаської
обласної ради» від 15.03.2022 року, Положення про виконання курсових робіт
у Комунальному навчальному закладі фахової передвищої освіти «КорсуньШевченківський педагогічний фаховий коледж ім. Т.Г. Шевченка Черкаської
обласної ради» від 26.06.2020 року, наказів по коледжу «Про особливий режим
роботи коледжу з 24.02.2022 року» від 24.02.2022 №18, «Про продовження
дистанційного навчання в коледжі з 14.03.2022 року» від 11.03.2022 №21, «Про
завершення ІІ семестру 2021-2022 н.р. та проведення всіх видів підсумкового
кнтролю» від 18.03.2022 року № 25 та метою якісного й організованого
проведення захисту курсових робіт, передбачених навчальним планом
підготовки фахівців спеціальностей 013 Початкова освіта та 014.10 Середня
освіта (Трудове навчання та технології),
НАКАЗУЮ:
1. Навчально-методичному кабінету та головам циклових комісій забезпечити
у дистанційній та змішаній формах проведення захисту курсових робіт із
фахових навчальних дисциплін студентів фахового коледжу ОКР «молодший
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спеціаліст» та ОПС «фаховий молодший бакалавр» відповідно до графіка
(додається) в межах тарифікаційного навантаження.
2. Для проведення захисту курсових робіт студентів спеціальностей 013
«Початкова освіта» та 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології)
створити комісії із кількістю членів – не більше трьох осіб згідно з додатками
(додаються).
3. За керівництво та приймання захисту курсових робіт із фахових навчальних
дисциплін, передбачених навчальним планом, провести оплату із вакансії
розподілу навчальних годин між педагогічними працівниками на 2021-2022
н.р. (обласний бюджент) з розрахунку 3 години на керівництво курсовою
роботою та 0,33 години за проведення захисту курсової роботи кожному з
членів комісії.
4. Членам комісій по захисту курсових робіт із фахових навчальних дисциплін
спеціальностей 013 «Початкова освіта» та 014.10 «Середня освіта (Трудове
навчання та технології)» провести захист курсових робіт відповідно до даного
наказу та графіка захисту.
Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

В.о. директора

С.М.Рибченко
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Додаток №1
до наказу №35
від 18.04.2022 року
Склад комісій для проведення захисту курсових робіт
Галузь знань 01 «Освіта/Педагогіка»
Спеціальність 013 «Початкова освіта»
для студентів 41, 42, 43, 401 груп
1. Педагогіка з основами педагогічної майстерності (41, 42, 43, 401 групи):
голова комісії: Якименко Г.М.
члени комісії: Березівська Т.С.,
Жерепа О.П.
Захист: 25.04.2022 року о 15:15 год. (понеділок)
2. Психологія (41, 42, 43, 401 групи):
голова комісії: Савченко М.В.
члени комісії: Попик О.О., Березівська
Т.С.
Захист: 26.04.2022 року о 16:05 год. (вівторок)
3.Основи роботи з дитячими та юнацькими організаціями з методикою
гурткової роботи, методика навчальної і виховної роботи в ГПД та спеціальних
загальноосвітніх закладах (41, 42, 43, 401 групи):
голова комісії: Горьова Л.І.
члени комісії: Березівська Т.С., Жерепа
О.П.
Захист: 27.04.2022 року о 16:05 год. (середа)
4. Методика навчання математики, методика навчання української мови, основи
інтегрованого курсу «Я досліджую світ» з методикою навчання
(41, 42, 43, 401 групи):
голова комісії: Рибченко С.М.
члени комісії: Сизоненко К.О.,
Бутченко В.В.
Захист: 27.04.2022 року о 16:05 год. (середа)
5.Основи фізичної культури з методикою навчання, основи інтегрованого
курсу «Мистецтво та технології» з методикою навчання, основи сценічного і
екранного мистецтва з методикою навчання (41, 42, 43, 401 групи):
голова комісії: Якименко Г.М.
члени комісії: Бігун П.А.,
Тарасенко Є.А.
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Захист: 27.04.2022 року о 16:05 год. (середа)
6. Практичний курс інформатики з методикою навчання, практикум усного і
писемного мовлення з методикою навчання іноземної мови (41, 42, 43, 401
групи):
голова комісії: Савченко М.В.
члени комісії: Швайка О.М.,
Омелянчук Л.І.
Захист: 28.04.2022 року о 15:15 год. (четвер)

Додаток №2
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до наказу №35
від 18.04.2022 року
Галузь знань 01 «Освіта/Педагогіка»
Спеціальність 014.10 «Середня освіта (Трудове навчання та технології)»
для студентів 34, 35, 44/44 Ф, 45/45 Ф груп
1. Технології виробництва та обробки конструкційних матеріалів (34 група):
голова комісії: Ткаченко А.П.
члени комісії: Запороженко Н.К., кер.курс.роботи (6)
Засипка В.А., кер.курс.роботи (8)
Захист: 27.04.2022 року о 15:15 год. (середа)
2. Технології виробництва та обробки конструкційних матеріалів (35 група):
голова комісії: Якименко Г.М.
члени комісії: Лисенко С.В., кер.курс.роботи (10)
Веселовська О.В.
Захист: 26.04.2022 року о 16:05 год. (вівторок)
3. Методика навчання технологій (44/44Ф група І підгрупа):
голова комісії: Рибченко С.М.
члени комісії: Засипка В.А., кер.курс.роботи (13)
Сизоненко О.В.
Захист: 29.04.2022 року о 8:00 год. (п’ятниця)
4. Методика навчання технологій (44/44Ф група ІІ підгрупа):
голова комісії: Ткаченко А.П.
члени комісії: Запороженко Н.К. кер.курс.роботи(12)
Якименко Г.М.
Захист: 29.04.2022 року о 8:00 год. (п’ятниця)
5. Методика навчання технологій (45/45Ф група І підгрупа):
голова комісії: Савченко М.В.
члени комісії: Веселовська О.В., кер.курс.роботи (13)
Сизоненко О.В.
Захист: 27.04.2022 року о 16:05 год. (середа)
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6. Методика навчання технологій (45/45Ф група ІІ підгрупа):
голова комісії: Ткаченко А.П.
члени комісії: Лисенко С.М., кер.курс.роботи (15)
Сизоненко О.В.
Захист: 29.04.2022 року о 15:00 год. (п’ятниця)

