ЗАСІДАННЯ № 7
педагогічної ради
Тульчинського коледжу культури
від 06 вересня 2019 року
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
Звіт про роботу приймальної комісії.
Завдання педагогічного колективу на 2019-2020 н.р.
Розгляд Закону України «Про фахову передвищу освіту».
Розгляд та затвердження плану підвищення кваліфікації педагогічних
працівників коледжу.
5. Розгляд проєкту кошторису (фінансового плану) коледжу.
1.
2.
3.
4.

УХВАЛИЛИ 1.: Роботу приймальної комісії з прийому студентів на 20192020 навчальний рік вважати задовільною.
УХВАЛИЛИ 2.:
1. Роботу педагогічного колективу в 2019-2020 н.р. орієнтувати на
реалізацію положень Закону про фахову передвищу освіту, нормативних
документів МОНУ, на вирішення завдань по забезпеченню якості освіти в
умовах реформування галузі та координацію роботи із закладами освіти,
підпорядкованими Міністерству культури Молоді та спорту України.
Дирекція, голови ц/к,
викладачі, постійно
2. Згідно з сучасними вимогами до підготовки фахівця галузі культури
активізувати роботу циклових комісій щодо вдосконалення форм і
методів проведення теоретичних і практичних занять, впровадження
сучасних інформаційно-комунікаційних технологій викладання дисциплін
професійно-орієнтованого циклу.
Викладачі, постійно
3. Продовжити подальше вдосконалення підготовки фахівців у коледжі за
Переліком 2015 року, розробку форм співпраці циклових комісій з
закладами ОТГ області.
Голови ц/к,
Викладачі, постійно
4. Продовжити роботу з вдосконалення методичних завдань з дисциплін
освітньо-професійних програм для забезпечення якісного рівня освітнього
процесу.
Навчальна частина,
голови ЦК, протягом І семестру
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5. Посилити індивідуальну роботу зі студентами, відшуковувати форми
контролю за їх самопідготовкою, посилити контроль голів циклових
комісій за роботою завідувачів навчальними кабінетами, результативним
проведенням викладачами індивідуальних занять.
Голови ЦК, викладачі, постійно
6. Продовжити роботу зі зміцнення матеріально-технічної бази навчальних
кабінетів, оновлення комп’ютерної техніки, музичних інструментів та
костюмерної коледжу.
Дирекція,
протягом навчального року
7. Посилити національно-патріотичне виховання студентської молоді
коледжу, виховну роботу в академгрупах спрямувати на виховання
культури поведінки, дотримання правил внутрішнього розпорядку,
формування активної громадянської позиції студентів.
Завденним відділенням,
керівники академгруп,
постійно
УХВАЛИЛИ 3:
1. Роботу коледжу у 2019-2020 навчальному році спрямувати на дотримання
та реалізацію положень і вимог Закону України «Про фахову передвищу
освіту».
Дирекція,
голови циклових комісій,
постійно
2. Оновити установчі та статутні документи коледжу.
Заступник директора з НВР,
методист, юрист
УХВАЛИЛИ 4:
1. Затвердити план підвищення кваліфікації педагогічних працівників
коледжу на 2019-2020 навчальний рік.
Методист
УХВАЛИЛИ 5.:
1. Затвердити проект кошторису коледжу.
Гол. бухгалтер
Голова педагогічної ради

Л.Д. Трачук

Секретар педагогічної ради

О.П. Луговська

