ЗАСІДАННЯ № 8
педагогічної ради online
Тульчинського фахового коледжу культури
від 31 серпня 2020 року
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Вибори секретаря педагогічної ради.
2. Завдання роботи педагогічного колективу на 2020-2021 н.р.
3. Розгляд та затвердження плану роботи педагогічної ради на 2020-2021 н.р.
4. Розгляд та затвердження навчальних планів на 2020-2021 н.р.
5. Розгляд та затвердження положень коледжу.
6. Розгляд кандидатур голів циклових комісій.
УХВАЛИЛИ 1.: Призначити секретарем педагогічної ради на 2020-2021 н.р.
викладача загальноосвітніх та загальних дисциплін Луговську О.П.
УХВАЛИЛИ 2.:
1. Схвалити Тимчасове 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 адміністративно-господарського персоналу та організації освітнього процесу у 2020-2021 н.р.
 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.
2. Схвалити графіки освітнього процесу на денній та заочній ФЗО на 2020-2021
навчальний рік.
3. Дирекції, головам циклових комісій, керівникам академічних груп провести
інформаційно-роз’яснювальну роботу з реалізації завдань роботи колективу в
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умовах адаптивного карантину так посилити контроль за виконанням
викладачами та студентами нормативних та регламентуючих документів.
4. Навчальній частині коледжу оновити бланки навчальної документації до 05
вересня 2020 року.
5. Посилити відповідальність кожного викладача за якість виконаних
студентами завдань, розробку методичних матеріалів, а також рівень
оцінювання знань студентів у період карантину в умовах застосування
змішаного очно-дистанційного навчання.
6. Продовжити роботу з підвищення рівня наукової та професійної активності
педагогічних працівників коледжу.
7. Продовжити надання студентам викладачами онлайн-консультацій з
предметів, винесених на ДПА-ЗНО 2021, та відслідкувати терміни та форми
проведення тестування, що будуть запроваджені МОНУ після зняття
карантинних обмежень.
8. Продовжити роботу викладачів з подальшого вдосконалення та осучаснення
змісту комплексів навчально-методичного забезпечення викладання дисциплін
навчальних планів з освітньо-професійних програм згідно з вимогами
застосування змішаного очно-дистанційного навчання.
УХВАЛИЛИ 3.: Затвердити план роботи педагогічних рад на 2020-2021 н.р.
(додається).
УХВАЛИЛИ 4.: Затвердити навчальні плани денної та заочної форм здобуття
освіти на 2020-2021 н.р.
УХВАЛИЛИ 5.: Затвердити документи коледжу:
- Тимчасове положення про організацію освітнього процесу на період
карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).
- Положення про атестацію навчальних кабінетів (зі змінами)
- Положення про адміністративну раду
- Положення про методичну раду
- Положення про забезпечення доступу до публічної інформації (із змінами)
- Порядок визнання документів та результатів навчання за програмами
підвищення кваліфікації та інформаційної освіти педагогічних працівників
- Положення про організацію дистанційного навчання (із змінами)
- Тимчасовий порядок організації і проведення в дистанційному режимі
заліково-екзаменаційної сесії та державної атестації
- Положення про організацію дистанційного навчання (зі змінами)
- Положення про комісію з моніторингу якості освіти
- Положення про ведення журналів навчальних занять
- Положення про проведення екзаменів та заліків
- Положення про порядок створення та організацію роботи Державної
екзаменаційної комісії
- Положення про педагогічну раду
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- Положення про порядок переведення студентів, що навчаються за договором
(контрактом) на вакантні місця державного замовлення
- Положення про студентське самоврядування
- Положення про систему контролю
- Система єдиних вимог
УХВАЛИЛИ 6.: Затвердити голів циклових комісій на 2020-2021 н.р.:
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Циклова комісія соціокультурної
діяльності
Циклова комісія народно-пісенного
мистецтва
Циклова комісія народноінструментального мистецтва
(духові, естрадні інструменти)
Циклова комісія народноінструментального мистецтва
(народні інструменти)
Циклова комісія видовищнотеатралізованих заходів
Циклова комісія кінофотовідеосправи

Циклова комісія народної хореографії
Циклова комісія декоративноприкладного мистецтва
9. Циклова комісія інформаційної,
бібліотечної та архівної справи
10. Циклова комісія туристичного
обслуговування
11. Циклова комісія музичнотеоретичних дисциплін, фортепіано
та концертмейстерів
12. Циклова комісія загальноосвітніх та
загальних дисциплін
7.
8.

Літун Світлана Вікторівна
Пшемінська Лариса Олександрівна
Пересунько Валерій Михайлович
Тихоліз Віталій Володимирович
Дорошенко Оксана Антонівна
Онищенко Анастасія Олександрівна
Трачук Олена Борисівна
Грималюк Роман Валерійович
Томчик Валентина Олексіївна
Городинська Лілія Станіславівна
Гордійчук Еліна Євгеніївна
Гандзюк Людмила Петрівна

