ЗАСІДАННЯ № 6
педагогічної ради
Тульчинського фахового коледжу культури
від 30 серпня 2021 року
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Вибори секретаря педагогічної ради.
2. Розгляд та затвердження плану роботи педагогічної ради на 2021-2022
навчальний рік.
3. Звіт про роботу приймальної комісії.
4. Завдання роботи педагогічного колективу на 2021-2022 н.р.
5. Розгляд та затвердження навчальних планів на 2021-2022 н.р.
6. Розгляд та затвердження положень коледжу.
7. Розгляд кандидатур голів циклових комісій.
8. Ознайомлення зі змінами до положення про атестацію педагогічних
працівників закладів (установ) освіти сфери культури.
УХВАЛИЛИ 1.: Призначити секретарем педагогічної ради на 2021-2022
навчальний рік викладача загальноосвітніх та загальних дисциплін
Луговську О.П.
УХВАЛИЛИ 2.: Затвердити план роботи педагогічних рад на 2021-2022
навчальний рік (додається).
УХВАЛИЛИ 3.: Роботу приймальної комісії з прийому студентів на 20212022 навчальний рік вважати задовільною.
УХВАЛИЛИ 4.:
1. Розробити завдання оновлення освітнього процесу відповідно до вимог
фахової передвищої освіти.
2. Привести у відповідність перелік та зміст ОПП до виконання вимог
галузевих стандартів червня 2021 року.
3. Визначити головною освітньо-методичною проблемою, над якою має
працювати фаховий коледж у 2021-2022 н.р.: «Єдність професійної освіти
і виховання у процесі підготовки та формування особистості майбутнього
фахівця».
4. Освітній процес здійснювати відповідно до Тимчасового положення про
організацію освітнього процесу у Тульчинському фаховому коледжі
культури на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної
хвороби (COVID-19) з додатками:
 Заходи щодо створення безпечних умов роботи адміністративногосподарського персоналу та організації освітнього процесу.
 Порядок проведення скринінгу температури тіла працівникам закладу
освіти.

 Рекомендаційна пам’ятка здобувачам освіти Тульчинського фахового

коледжу культури на період обмежувальних заходів у зв’язку з
пандемією COVID-19.
 Рекомендаційна пам’ятка викладачам індивідуальних занять з фахових
дисциплін та керівникам творчих колективів.
 Рекомендаційна пам’ятка викладачам групового навчання.
 Алгоритм дій у разі виявлення в здобувача освіти ознак хвороби
COVID-19.
 Рекомендаційна пам’ятка батькам (опікунам) здобувачів освіти
Тульчинського фахового коледжу культури на період обмежувальних
заходів у зв’язку з пандемією COVID-19.
 Рекомендації здобувачам освіти Тульчинського фахового коледжу
культури на період обмежувальних заходів у зв’язку з пандемією
COVID-19.
5. Схвалити графіки освітнього процесу на денній та заочній ФЗО на 20212022 навчальний рік.
6. Затвердити навчальні плани на 2021-2022 навчальний рік на денній та
заочній формах здобуття освіти.
7. Створити робочі групи з розробки ОПП відповідно до галузевих
стандартів 2021 за оновленим переліком задля виконання завдань прийому
до закладу у 2022 році.
8. Розробити документи ліцензійних справ зі спеціальностей
025
«Музичне мистецтво», 026 «Сценічне мистецтво», 021 «Аудіовізуальне
мистецтво та виробництво» та подати до ЄДЕБО на розгляд.
9. Дирекції, головам циклових комісій, керівникам академічних груп
провести інформаційно-роз’яснювальну роботу з реалізації завдань роботи
колективу в умовах адаптивного карантину та посилити контроль за
виконанням викладачами та студентами нормативних та регламентуючих
документів.
10.Старшому інспектору з кадрів, навчальній частині, працівникам
диспетчерської служби, структурним підрозділам закладу оновити бланки
документації до 05 вересня 2021 року відповідно до вимог Національного
стандарту ДСТУ 4163:2020, що набирає чинності з 01.09.2021.
11.Посилити відповідальність кожного викладача за виконання професійних
обов’язків згідно з вимогами МОНУ, підвищення рівня професійної
компетентності та рівня цифрової грамотності.
12.Продовжити роботу з підвищення рівня наукової та професійної
активності педагогічних працівників коледжу.
13.Продовжити надання студентам викладачами консультацій з предметів,
винесених на ДПА-ЗНО 2022, та відслідкувати терміни і форми
проведення тестування, що будуть запроваджені МОНУ після зняття
карантинних обмежень.

14.Продовжити роботу викладачів з подальшого вдосконалення та
осучаснення змісту навчально-методичних комплексів викладання
дисциплін навчальних планів за ОПП.
УХВАЛИЛИ 5.: Затвердити та взяти до виконання вимоги навчальних
планів денної та заочної форм здобуття освіти на 2021-2022 навчальний рік.
УХВАЛИЛИ 6.:
Затвердити положення коледжу:
 Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості
освіти;
 Положення про моніторинг якості освіти;
 Положення про атестаційну комісію Тульчинського фахового коледжу
культури;
 Положення про опитування студентів стосовно якості освітньої
діяльності;
 Положення про комісію з питань етики та академічної доброчесності;
 Кодекс академічної доброчесності;
 Положення про вибіркові дисципліни у Тульчинському фаховому коледжі
культури.
УХВАЛИЛИ 7.:
Затвердити голів циклових комісій на 2021-2022 навчальний рік:
Циклова комісія соціокультурної
1.
Літун Світлана Вікторівна
діяльності
Циклова комісія народно-пісенного
Пшемінська Лариса
2.
мистецтва
Олександрівна
Циклова комісія народноПересунько Валерій
3.
інструментального мистецтва (духові,
Михайлович
естрадні інструменти)
Циклова комісія народноТихоліз Віталій
4.
інструментального мистецтва
Володимирович
(народні інструменти)
Циклова комісія видовищно5.
Дорошенко Оксана Антонівна
театралізованих заходів
Онищенко Анастасія
6.
Циклова комісія кінофотовідеосправи
Олександрівна
7.
Циклова комісія народної хореографії Трачук Олена Борисівна
Циклова комісія декоративно8.
Грималюк Роман Валерійович
прикладного мистецтва
Циклова комісія інформаційної,
9.
Томчик Валентина Олексіївна
бібліотечної та архівної справи
Циклова комісія туристичного
10.
Уманська Лариса Миколаївна
обслуговування

11.
12.

Циклова комісія музичнотеоретичних дисциплін, фортепіано
та концертмейстерів
Циклова комісія загальноосвітніх та
загальних дисциплін

Гордійчук Еліна Євгеніївна
Гандзюк Людмила Петрівна

УХВАЛИЛИ 8.: Викладачам, що атестуються, підготувати та подати
атестаційні матеріали згідно з вимогами.
Викладачі,
голови ц/к, до 10.10.2021

