
ЗАСІДАННЯ № 1 

педагогічної ради  

Тульчинського фахового коледжу культури 

від 21 січня 2022 року 

   

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про підсумки роботи педагогічного колективу в І-му семестрі 2021-2022 н.р. та 

завдання на ІІ-й семестр. 

2. Про зміни до Закону України «Про культуру». 

3. Розгляд та затвердження положень та інших нормативних документів коледжу. 

4. Розгляд фінансового звіту коледжу. 

5. Про затвердження правил прийому до Тульчинського фахового коледжу культури. 

6. Про затвердження положень приймальної комісії Тульчинського фахового коледжу 

культури. 

7. Про стан виконання рішень педрад. 

 

1. УХВАЛИЛИ:  

1. Роботу педагогічного колективу в 1 семестрі 2021-2022 н.р. вважати задовільною.  

2. Відзначити роботу викладачів ц/к загальноосвітніх та загальних дисциплін; 

інформаційної, бібліотечної та архівної справи; туристичного обслуговування; 

народної хореографії з оновлення робочих програм навчальних дисциплін. 

3. Відзначити роботу студентів та викладачів декоративно-прикладного мистецтва, 

кінофотовідеосправи, хореографічних дисциплін, видовищно-театралізованих заходів, 

народного інструментального мистецтва, інформаційної, бібліотечної та архівної 

справи з проведення позанавчальної діяльності та участі студентів у всеукраїнських, 

обласних,  міжнародних олімпіадах та конкурсах, участі у проведенні всеукраїнських 

конференцій. 

4. Відзначити роботу викладачів Свистак Л.В., Грималюка Р.В., Трачук О.Б., 

Онищенко А.О. з розробки стандартів спеціальностей ФПО 242 «Туризм», 

023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», 

024 «Хореографія», 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво». 

5. Відзначити роботу викладачів Дорошенко О.А., Гордійчук Е.Є., Кочелаби О.С., 

Онищенко А.О., методиста коледжу Кавун Н.А., інженера-програміста, 

адміністратора ЄДЕБО Гончарука С.В. з підготовки ліцензійних справ спеціальностей 

025 «Музичне мистецтво», 026 «Сценічне мистецтво», 021 «Аудіовізуальне мистецтво 

та виробництво» та відслідкувати подання ліцензійних справ в ЄДЕБО на розгляд.  

6. Відзначити роботу викладачів: 

№ 

з/п 

Прізвище, 

ініціали 
Вид роботи 

1. Томчик В.В. Робота з сайтом коледжу 

2. Лавренюк Н.І. 

Позанавчальна творча і виставкова діяльність. 

Розроблення освітньо-професійної програми 

«Декоративно-прикладне мистецтво». 

3. Грималюк Р.В. 

Активна громадська діяльність. Розроблення освітньо-

професійної програми «Декоративно-прикладне 

мистецтво».  



4. Танасюк В.Л. 
Позанавчальна робота. Робота завідувача навчальним 

кабінетом 

5. Нікітіна З.Л. Методична робота 

6. Порада М.О. 
Участь у роботі журі конкурсу «Кінометр-2021». 

Позанавчальна робота (відеозйомка заходів) 

7. Онищенко А.О. Позанавчальна робота (фотозйомка заходів) 

8. Пересунько В.В. Позанавчальна робота (фотовідеозйомка заходів) 

9. Шляхтун Т.Д. 
Результативна робота як керівника академічних груп 2-3-

кіно 

10. Томчик В.О. 

Робота завкабінетом з цифрової грамотності для 

викладачів та студентів коледжу, які зазнають труднощів 

при організації дистанційного навчання 

11. Булєєва Н.А. Керівник академічної групи 4-кіно 

12. Петраківська В.В. Керівник академічної групи 2-реж. 

13. Кулик В.Я. 

Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів 

з дисципліни «Інструментознавство, інструментовка та 

аранжування» 

14. Уманська Л.М. Екскурсійна позанавчальна діяльність 

15. Безбах О.А. 
Використання форм і методів дистанційного навчання з 

дисциплін музично-теоретичного циклу 

16. Гордійчук Е.Є. 

Організація практичних занять з дисциплін «Фортепіано» 

та «Музичний інструмент» в умовах дистанційного 

навчання 

7. Роботу педагогічного колективу в 2 семестрі 2021-2022 н.р. орієнтувати на реалізацію 

положень Закону про фахову передвищу освіту, Закону про освіту, законодавчих актів 

з розвитку та функціонування мови, нормативних документів МОНУ, на вирішення 

завдань по забезпеченню якості освіти в умовах реформування галузі та координацію 

роботи з навчальними закладами, підпорядкованими Міністерству культури, молоді 

та спорту України. 

8. В умовах особливого періоду в державі посилити національно-патріотичне виховання 

студентської молоді, виховну роботу в коледжі та академгрупах спрямувати на 

формування національного спротиву, виховання культури поведінки, дотримання 

правил внутрішнього розпорядку, формування активної громадянської позиції 

студентів. 

Завідувач денним відділенням,  

керівники академгруп, постійно 

9. Продовжити процедури ліцензування нових спеціальностей та оновлення ОПП 2022 

згідно із стандартами ФПО 2021. 

Дирекція, голови ц/к 

10. Роботу коледжу зорієнтувати на виконання положень та наказів із забезпечення 

функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти, створення 

безпечного освітнього середовища. 

Дирекція, голови ц/к, викладачі 



11. Згідно з сучасними вимогами до підготовки фахівця галузі культури активізувати 

роботу циклових комісій коледжу щодо вдосконалення форм і методів проведення 

теоретичних і практичних занять, впровадження сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій викладання дисциплін та інноваційних форм творчої 

роботи. 

Викладачі, 

постійно 

12. Навчально-методичну роботу коледжу і надалі спрямовувати на виконання 

регламентуючих директивно-нормативних документів та удосконалення освітнього 

процесу на основі нових форм і методів підготовки фахівців. 

13. Роботу викладачів спрямувати на оновлення та подальшу  розробку робочих програм 

з навчальних дисциплін, підвищення рівня комп’ютерної грамотності та ефективне 

впровадження в практику роботи закладу Інтернет-платформ та сервісів, що сприяють 

розширенню можливостей зворотного зв’язку зі студентами під час дистанційної 

роботи.  

14. Творчу діяльність колективів та проведення заходів продовжити у форматі онлайн до 

терміну продовження карантинних обмежень та встановлених заборон. 

15.  Головам циклових комісій посилити контроль за веденням викладачами навчальної 

документації, заповнення індивідуальних планів роботи (організаційна, методична 

робота), виконання внутрішніх наказів, зокрема, щодо вчасної ліквідації академічних 

заборгованостей здобувачів освіти.  

16. Викладачам коледжу продовжити роботу з підвищення рівня самоосвіти, 

вдосконалення фахової майстерності, продовжити практику проходження вебінарів, 

семінарів-практикумів, майстер-класів та ін.  

17. Оновити перелік державної атестації та визначити форми їх проведення за освітньо-

професійними програмами спеціальностей. 

Навчальна частина, голови ц/к, 

протягом 2 семестру 

18. Посилити індивідуальну роботу зі студентами, вдосконалювати форми контролю за їх 

самопідготовкою, посилити контроль голів циклових комісій за роботою завідувачів 

навчальними кабінетами, змістовним та результативним проведенням викладачами 

занять. 

Голови ц/к, викладачі, 

постійно  

19. Продовжити роботу зі зміцнення матеріально-технічної бази навчальних кабінетів, 

комп’ютерного забезпечення бібліотеки та навчальних кабінетів, оновлення музичних 

інструментів та костюмерної коледжу. 

Дирекція, голови ц/к, викладачі, 

протягом 2 семестру 

20. Продовжити пошук ефективних шляхів  профорієнтаційної роботи з метою залучення 

вступників на денну та заочну форми здобуття освіти в усіх районах області:  

 активізувати роботу консультаційного пункту для роботи з потенційними 

абітурієнтами у вихідні дні на базі коледжу; 

 здійснити виїзди викладачів за графіком у загальноосвітні школи області, заклади 

культури і мистецтва для агітації учнів до вступу в коледж; 

 дирекції, головам ц/к здійснювати контроль за здійсненою роботою викладачів по 

залученню абітурієнтів до вступу в коледж. 

 



21.  Провести День відкритих дверей коледжу в режимі онлайн. 

Дирекція, голови ц/к, 

березень 2022 року 

22. Проводити щорічний моніторинг працевлаштування випускників коледжу, 

закріплення їх на робочих місцях. 

Завідувач навчально-виробничої практики 

23. Активізувати роботу щодо поліпшення художньої освіти, національно-патріотичного 

та естетичного виховання студентів, їх участі в роботі обласних та всеукраїнських 

олімпіад, конкурсів, науково-практичних конференцій, в тому числі в режимі онлайн. 

Голови ц/к,  

завідувачі навчальними кабінетами,  

керівники академгруп 

24. Провести обласний конкурс читців «Кобзар і Україна», обласний конкурс молодих 

виконавців інструментальної музики, відкритий регіональний конкурс української 

пісні «Свою Україну любіть», відкритий регіональний фотоконкурс «СвітоГраф». 

Дирекція, голови ц/к, 

Лютий-квітень 2022 року 

25. Активізувати роботу студентського самоврядування, роботу  студентського комітету, 

профспілковий комітету і старостату в питаннях дозвілля, поліпшення освітнього 

процесів, покращення умов навчання і виховання. 

26. Вдосконалювати систему взаємовідвідування викладачами занять, в першу чергу 

молодими викладачами занять у своїх старших колег, контроль за веденням 

навчальної документації, заповнення групових та індивідуальних занять, накопичення 

поточних оцінок, своєчасністю виконання поставлених завдань. 

Голови ц/к, постійно 

27. Активізувати консультаційну та позакласну роботу, звернути увагу на повноту 

ведення журналів обліку роботи кабінетів, обліку надання консультацій, які мають 

проводити викладачі-предметники. 

Завідувачі навчальними кабінетами, 

постійно 

28. Позанавчальні та розважальні заходи, проведення відкритих виховних годин в 2 

семестрі в умовах карантинних обмежень зосередити на циклових комісіях та в 

режимі онлайн  

Голови ц/к, керівники академгруп, 

протягом 2 семестру 

29. Практичному психологу коледжу провести цикл тренінгових занять з формування та 

розвитку лідерських комунікативних якостей студентів,питань адаптації у коледжі ( 

для студентів першокурсників). 

 

2. УХВАЛИЛИ: Взяти до уваги зміни до Закону «Про культуру» та запроваджувати в 

реалізацію освітніх програм.  

 

3.УХВАЛИЛИ:  

Затвердити положення коледжу: 

- Положення про профорієнтаційну роботу  

- Положення про опитування студентів стосовно якості освітньої діяльності 

- Положення про комісію з питань етики та академічної доброчесності 

- Кодекс створення безпечного освітнього середовища 



- Положення про порядок та умови обрання студентами переліку навчальних 

дисциплін із числа вибіркових 

- Положення про індивідуальний навчальний план здобувача освіти.  

 

4. УХВАЛИЛИ: Вказати на те, що у 2021 році фінансування коледжу за основними 

статтями було недостатнім.  

5. УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити правила прийому на навчання до Тульчинського фахового коледжу 

культури у 2022 році. 

2. Правила прийому внести до ЄДЕБО та розмістити на офіційному веб-сайті коледжу 

до 31 січня 2022 року. 

 

6. УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити положення:  

 Положення про приймальну комісію Тульчинського фахового коледжу культури; 

 Положення про апеляційну комісію Тульчинського фахового коледжу культури у 

2022 році; 

 Положення про посадові обов’язки працівників приймальної комісії Тульчинського 

фахового коледжу культури у 2022 році; 

 Положення про порядок проведення вступних випробувань у Тульчинському 

фаховому коледжі культури в 2022 році. 

2. Положення розмістити на офіційному веб-сайті коледжу. 

 

7. УХВАЛИЛИ: 

1. Вважати недостатнім рівень профорієнтації колективу протягом 1семестру 2021-

2022 р. 

2. Урізноманітнити рекламну та інформаційну діяльність, розширити форми висвітлення 

роботи коледжу протягом 2 семестру 2021-2022 н.р. в засобах масової інформації, 

соціальних мережах та на веб-сайті закладу освіти. 

 
 


