
ЗАСІДАННЯ № 4 

педагогічної ради 

Тульчинського коледжу культури 

від 30.04.2020 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про стан організації дистанційної форми навчання в умовах карантину. 

2. Про стан підготовки студентів 2-х курсів до складання ДПА-ЗНО. 

3. Про стан підготовки фахівців за спеціальності МСКД. 

4. Про затвердження результатів навчання за короткостроковою програмою 

підвищення кваліфікації. 
 

УХВАЛИЛИ 1.:  

1. Вважати роботу педагогічного колективу, що проходить в дистанційному 

режимі, задовільною. 

1. Заступнику директора з НВР Омельченко С.В., головам циклових комісій 

організувати роботу циклових комісій коледжу по завершенню навчального року 

в дистанційному режимі. 

2. Посилити відповідальність кожного викладача за якість представлених студентам 

завдань, методичних матеріалів, а також рівень оцінювання знань студентів у 

період карантину в умовах дистанційного навчання. 

3. Продовжити роботу з підвищення рівня наукової та професійної активності 

педагогічних працівників коледжу. 
 

УХВАЛИЛИ 2.: 

1. Вважати роботу викладачів ц/к загальноосвітньої, соціально-економічної та 

гуманітарної підготовки з надання студентам консультацій з проходження ДПА у 

формі ЗНО 2020 року, що проходить в дистанційному режимі, задовільною. 

2. Продовжити надання студентам викладачами онлайн-консультацій з предметів, 

винесених на ДПА-ЗНО, та відслідкувати терміни та форми проведення 

тестування, що будуть запроваджені МОНУ після зняття карантинних обмежень. 
 

УХВАЛИЛИ 3.: 

1. Вважати роботу викладачів з підготовки студентів освітньо-професійних програм 

спеціальності «Менеджмент соціокультурної діяльності» та набуття студентами 

загальних та фахових компетентностей задовільною. 

2. Відзначити роботу з розробки робочих програм навчальних дисциплін викладачів 

культурологічнпих дисциплін, народно-пісенного мистецтва та народно-

інструментального мистецтва (духові та естрадні інструменти. 

3. Вказати викладачам кінофотовідеосправи, народно-інструментального мистецтва 

(народні інструменти), видовищно-театралізованих заходів на потребу подальшої 

розробки та оновлення методичного забезпечення дисциплін навчальних планів 

ОПП. 

4. Продовжити роботу викладачів з подальшого вдосконалення змісту комплексів 

навчально-методичного забезпечення викладання дисциплін навчальних планів з 

освітньо-професійних програм, в тому числі для забезпечення дистанційного 

навчання у коледжі. 



 

УХВАЛИЛИ 4.: Визнати результати підвищення кваліфікації обсягом 6 годин (0,2 

кредити ЄКТС) таким працівникам Тульчинського коледжу культури: 

№ 
з/п 

Прізвище, ініціали Номер сертифікату 

1.  Артюхова Л.В. 20-1 

2.  Кавун Н.А. 20-3 

3.  Костюк Л.В. 20-4 

4.  Моторна Н.І. 20-6 

5.  Омельченко С.В. 20-11 

6.  Пересунько С.С. 20-12 

7.  Петраковська В.В. 20-13 

8.  Погребняк Г.О. 20-16 

9.  Смолій С.І. 20-20 

10.  Томчик В.О. 20-22 

11.  Трачук Л.Д. 20-23 

12.  Трачук О.Л. 20-24 

13.  Фолюшняк Є.В. 20-26 

14.  Пилипчак О.А. 20-30 

 

 

Голова педагогічної ради                                               Л.Д. Трачук 

 

Секретар педагогічної ради                                           О.П. Луговська 

 


