ЗАСІДАННЯ № 7
педагогічної ради online
Тульчинського коледжу культури
від 26 червня 2020 року
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про підсумки проведення державних екзаменів та роботи
педагогічного колективу в 2019-2020 навчальному році.
2. Про розгляд змін до правил прийому до Тульчинського коледжу
культури у 2020 році.
3. Про стан виконання рішень педрад.
УХВАЛИЛИ 1.:
1. Вважати роботу педагогічного колективу у 2019-2020 н.р. задовільною.
2. Відзначити роботу викладачів загальноосвітніх, гуманітарних та
соціально-економічних дисциплін, хореографічних дисциплін, фортепіано,
СКД, ДПМ, НПМ, НІМ (духові та естрадні інструменти), інформаційної,
бібліотечної та архівної справи 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.
3. Відзначити організаційно-методичну роботу ц/к ІБС (Томчик В.О.) з
підготовки та проведення науково-практичної конференції «Формування
нової моделі фахівця з інформаційної, бібліотечної та архівної справи: досвід,
проблеми та шляхи їх вирішення».
4. Відзначити роботу ц/к туристичного обслуговування, декоративноприкладного мистецтва, інформаційної, бібліотечної та архівної справи,
видовищно-театралізованих заходів, народної хореографії з організації та
проведення в дистанційному режимі перевідної та державної екзаменаційних
сесій із застосуванням ІКТ.
5. Винести подяку за результативність роботи протягом навчального року
практичному психологу Почтар І.О. та працівникам бібліотеки коледжу (зав.
Трачук О.Л.).
6. Схвалити напрацювання ц/к СКД, ВТЗ та КФВС з питань створення
навчально-практичного центру соціокультурної роботи на базі СБК
с.Тиманівки та співпраці з іншими селищами Тульчинської ОТГ;
туристичного обслуговування з питань профорієнтації та проведення
позааудиторної роботи зі студентами.
7. Схвалити творчі напрацювання викладачів ц/к ДПМ (Грималюк Р.В.)
щодо організації виставкової діяльності протягом навчального року в
коледжі культури та за його межами – Вінницькому ОЦНТ, обласному
художньому музеї та ін.
8. Вказати
викладачам
видовищно-театралізованих
заходів,
кінофотовідеосправи, духових та естрадних інструментів на недотримання
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вимог Положення про ведення журналів навчальних занять (своєчасного та
охайного заповнення журналів навчальних занять, відповідності записів
змісту робочих програм з навчальних дисциплін).
9. Вважати недостатнім рівень комп’ютерної грамотності та впровадження в
практику роботи викладачів закладу Інтернет-платформ та сервісів, що
сприяють розширенню можливостей зворотнього зв’язку зі студентами під
час дистанційної роботи.
10.Звернути
увагу
викладачів
кінофотовідеосправи,
народноінструментального
мистецтва
(народні
інструменти),
видовищнотеатралізованих заходів на потребу подальшої розробки та оновлення
методичного забезпечення дисциплін навчальних планів ОПП.
11.Відрахувати з коледжу студентку 2-кіно курсу Пастернак Вікторію за
невиконання вимог ОПП та навчального плану.
12.Перевести з платної на державну форму здобуття освіти студентку 2-Д
курсу Галюк Ірину.
13.Перевести Цуркановську Лізу з 2-хрг курсу на 2-А курс з 01 вересня 2020
року.
14.Перевести студентку Капулу Марину 3-Д (заочна фзо) на дистанційну
форму навчання та дозволити скласти заліково-екзаменаційну сесію за 2-й
курс за додатковим розкладом з 25.09.2020р.
15.Перевести Сороколіту Діану (заочна фзо) з 2-А курсу (заочна фзо) на
2-реж. курс з доздачею академрізниці з 1 вересня 2020 року.
УХВАЛИЛИ 2.: Затвердити зміни до правил прийому на навчання до
Тульчинського коледжу культури у 2020 році.
УХВАЛИЛИ 3.:
1. За ухвалами рішень продовжити розробку методичних завдань
викладачами циклових комісій, спрямованих на подальше
вдосконалення навчально-методичного забезпечення викладання
дисциплін, в тому числі задля використання в дистанційній роботі під
час адаптивного карантину.
2. Перевести проведення масових заходів у формат дистанційної роботи
творчих колективів коледжу.
3. Продовжити роботу з підвищення рівня наукової та професійної
активності
педагогічних
працівників
коледжу,
підвищення
комп’ютерної грамотності викладачів.

