ЗАСІДАННЯ № 5
педагогічної ради Тульчинського коледжу культури
від 27 червня 2019 року
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про підсумки роботи педагогічного колективу в 2018-2019 навчальному
році.
2. Про підсумки проведення державних екзаменів.
3. Про розгляд змін до правил прийому до Тульчинського коледжу культури
для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у
2019 році.
УХВАЛИЛИ 1.:
1. Роботу педагогічного колективу з підготовки фахівців у 2018-2019 н.р.
вважати задовільною.
2. Відзначити роботу циклових комісій інформаційної, бібліотечної та
архівної справи, декоративно-прикладного мистецтва щодо вдосконалення
та впровадження форм і методів проведення теоретичних і практичних
занять,
впровадження
інформаційно-комунікаційних
технологій
викладання дисциплін професійної та практичної підготовки, здійснення
профорієнтаційної роботи.
3. Відзначити роботу викладачів та студентів циклових комісій декоративноприкладного мистецтва, хореографічних, режисерських дисциплін,
народних, духових та естрадних інструментів, народно-пісенного
мистецтва за участь у заходах, конкурсах, фестивалях різного рівня.
4. Відзначити роботу з оновлення та систематизації навчально-методичного
забезпечення викладання дисциплін загальноосвітньої підготовки,
вважати задовільною роботу викладачів з підготовки студентів 2-х курсів
до складання ДПА-ЗНО.
5. Відзначити роботу з оновлення творчого репертуару викладачів народнопісенного мистецтва, народних, духових та естрадних інструментів,
фортепіано та концертмейстерів.
6. Відзначити роботу керівників академгруп коледжу з організаційної та
виховної роботи зі студентами, роботу викладачів фізичного виховання з
організації та підготовки студентів коледжу в районних та обласних
спортивних змаганнях.

7. Вважати недостатнім методичний супровід роботи викладачів з
підготовки студентів до здачі ДПА-ЗНО з української мови та участі
студентів в обласних олімпіадах та конкурсах.
8. Вважати недостатньо ефективною та результативною роботу
педколективу з проведення профорієнтаційної роботи та збереження
контингенту студентів коледжу.
9. Вважати недостатньою роботу голів циклових комісій та навчальної
частини з контролю за дотриманням викладачами Положення про ведення
навчально-методичної документації, виконанням викладачами вимог
організаційно-методичної роботи.
УХВАЛИЛИ 2.:
1. Роботу державної екзаменаційної комісії з визначення рівня набутих
студентами загальних та фахових компетентностей вважати
задовільною.
2. Узагальнити рекомендації та пропозиції Державної екзаменаційної
комісії по спеціальностях та врахувати в подальшій роботі.
Дирекція, голови ц/к
УХВАЛИЛИ 3.: Затвердити зміни до правил прийому на навчання до
Тульчинського коледжу культури для здобуття освітньо-кваліфікаційного
рівня молодшого спеціаліста у 2019 році.

