ЗАСІДАННЯ № 9
педагогічної ради
Тульчинського фахового коледжу культури
від 23 жовтня 2020 року
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Звіт про роботу приймальної комісії.
2. Стан працевлаштування та закріплення випускників 2020 року на робочих
місцях.
3. Профорієнтаційна робота педагогічного колективу з організації набору
абітурієнтів на 2021-2022 н.р.
УХВАЛИЛИ 1.: Роботу приймальної комісії з прийому студентів на 20202021 навчальний рік вважати задовільною.
УХВАЛИЛИ 2.:
1) Спільно з відповідальними за кадрову службу обласного управління
культури і мистецтв, районними відділами культури і туризму вивчити
потребу закладів культури і мистецтва області у фахівцях.
Трачук Л.Д., Тихоліз В.В., до 30 січня 2021 р.
2) Посилити контроль за закріпленням випускників коледжу на робочих
місцях, продовжити формування банку даних про працевлаштування.
Тихоліз В.В., постійно
3) Заключити контракт з управлінням культури і мистецтв Вінницької
облдержадміністрації з підготовки фахівців за освітньо-професійним
ступенем «фаховий молодший бакалавр».
Трачук Л.Д., травень 2021 р.
УХВАЛИЛИ 3.:
1) Затвердити план профорієнтаційної роботи на 2020-2021 н.р.
Дирекція, голови ц/к, викладачі
2) Затвердити графік закріплення викладачів за районами області з метою
залучення абітурієнтів до вступу в заклад освіти на 2020-2021 н.р.
Дирекція, голови ц/к
3) Активізувати профорієнтаційну роботу циклових комісій, кожному
викладачу брати активну участь по залученню абітурієнтів до вступу в
коледж.
Голови ц/к, викладачі, постійно

4) Урізноманітнити рекламну та інформаційну діяльність, розширити
форми висвітлення роботи коледжу в засобах масової інформації,
соціальних мережах та на веб-сайті закладу освіти.
Дирекція, голови ц/к, викладачі, постійно
5) Поповнити фонд профорієнтаційної роботи з метою організації виїздів
в райони області по залученню абітурієнтів, виготовлення та друк
рекламної продукції з презентаціями спеціальностей та ОПП.
Дирекція, голови ц/к, викладачі
6) Провести творчі звіти викладачів та студентів, дні відкритих дверей
циклових комісій та День відкритих дверей коледжу (в тому числі у
форматі он-лайн).
Голови ц/к, викладачі, за графіком
7) Здійснити виїзди викладачів за графіком у загальноосвітні школи
області, заклади культури і мистецтва, з метою профорієнтаційної
роботи серед учнівської молоді (в період карантинних обмежень
проводити он-лайн зустрічі).
Голови ц/к, викладачі
8) Провести звіт-концерт творчих колективів Тульчинського фахового
коледжу культури.
Дирекція, голови ц/к, викладачі, травень 2021
9) Посилити ефективність роботи консультаційного пункту з
потенційними абітурієнтами у вихідні дні на базі закладу освіти (в
тому числі у форматі он-лайн).
Дирекція, голови ц/к, постійно

