ЗАСІДАННЯ № 2
педагогічної ради
Тульчинського фахового коледжу культури
від 16 квітня 2021 року
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про підсумки двомісячної атестації студентів та стан організації освітнього
процесу на циклових комісіях в умовах дистанційного навчання.
2. Про стан підготовки студентів 2-х курсів до складання ДПА-ЗНО 2021.
3. Про стан підготовки фахівців за спеціальністю «Туризм».
4. Про затвердження результатів навчання за короткостроковою програмою
підвищення кваліфікації.
5. Про затвердження зразків бланків дипломів, додатків та академічної довідки
нового зразка.
УХВАЛИЛИ 1.:
1. Діяльність педагогічного колективу спрямувати на створення необхідних умов
для виховання у студентів стійкої мотивації освітньої діяльності, пошуки шляхів
індивідуального впливу з метою доведення програмового матеріалу до
здобувачів освіти, в першу чергу, в умовах дистанційного навчання.
2. Для підвищення якості навчання посилити індивідуальний підхід та роботу зі
студентами, які мають низький рівень мотивації, та їхніми батьками.
3. Посилити роботу із забезпечення результативної співпраці педагогічного
колективу, студентів та їх батьків, практичним психологом, керівниками
академічних груп, головами циклових комісій, в першу чергу, в умовах
дистанційного навчання.
4. Викладачам-предметникам при плануванні освітнього процесу в умовах
дистанційного навчання враховувати технічні можливості, психологічні
особливості різних категорій здобувачів освіти, вибирати відповідні їхнім
особистісним характеристикам методи та форми організації навчання та
виховання.
5. Використовувати доступні засоби комунікації (мобільний зв’язок, блог ц/к, тощо)
для студентів, які не можуть взяти участь у синхронному режимі взаємодії з
поважних причин, гнучкий підхід щодо оцінювання їх знань в умовах
дистанційного навчання.
6. Викладачам ширше практикувати у своїй роботі використання інформаційнокомунікаційних технологій та продовжити роботу з підвищення цифрової
грамотності, вдосконалення фахових знань.
7. Посилити персональну відповідальність голів циклових комісій за формування
педагогічного потенціалу в їх підрозділах, використання на циклових комісіях
форм та методів дистанційної роботи, цифрових технологій, розробку
електронного навчально-методичного забезпечення викладачів, практичну
підготовку здобувачів.
8. Керівникам академгруп посилити контроль та відповідальність за проведення
виховної роботи в групах, посилити виховання студентської молоді з питань
дотримання санітарних вимог у період пандемії.

9. Педколективу впроваджувати в освітній процес диференціацію та
індивідуалізацію у формуванні д/з, що сприятиме кращому засвоєнню матеріалу,
підвищенню рівню якості освіти в умовах дистанційного навчання.
10.З метою покращення дистанційної роботи в умовах адаптивного карантину
вивчити можливості запровадження з нового навчального року однієї спільної
для закладу освітньої платформи.
11.Провести діагностику навчальної мотивації студентів 1 курсів (практичний
психолог, керівники академгруп).
УХВАЛИЛИ 2.:
1. Роботу з підготовки студентів коледжу до складання ДПА-ЗНО 2021 вважати
задовільною.
2. Продовжити консультаційну роботу викладачів загальноосвітніх дисциплін до
остаточного вирішення питання участі студентів коледжів у тестуванні ЗНО 2021
в умовах карантинних обмежень.
УХВАЛИЛИ 3.:
1. Відзначити роботу циклової комісії туристичного обслуговування з
впровадження інноваційних технологій, вдосконалення процедури проведення
захисту курсових робіт, проведення заліку з виробничої практики, організації
ДЕК.
2. Відзначити творчу та екскурсійну діяльність студентів та викладачів циклової
комісії у позанавчальних культурно-мистецьких заходах, акціях коледжу та
Тульчинської ОТГ.
3. Продовжити подальше зміцнення та розширення матеріальної бази навчальних
кабінетів освітньо-професійної програми «Туристичне обслуговування».
4. Активізувати розробку електронного навчально-методичного забезпечення
викладання дисциплін фахової підготовки з ОПП «Туристичне обслуговування»,
поповнення бібліотеки коледжу посібниками в електронній формі, публікацію
методичних видань викладачів, які забезпечують освітній процес.
5. Активізувати
профорієнтаційну роботу з метою залучення на навчання
мотивованої молоді.
УХВАЛИЛИ 4.: Визнати результати підвищення кваліфікації таким педагогічним
працівникам Тульчинського фахового коледжу культури:
№
з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

1.
Пересунько Оксана Євгеніївна
2. Гаврилюк Валентин Миколайович

№
сертифікату

21-79
21-78

Дата

Обсяг

07.04.2021 10 год./0,3 кредити ЄКТС
07.04.2021 10 год./0,3 кредити ЄКТС

УХВАЛИЛИ 5.: Затвердити зразки бланків дипломів, додатків та академічної
довідки.

