
ЗАСІДАННЯ № 1 

педагогічної ради 

Тульчинського коледжу культури 

від 18 січня 2019 року 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  

1. Про підсумки роботи педагогічного колективу в І семестрі 2018-2019 

навчального року та завдання на ІІ семестр. 

2. Про затвердження конкурсних пропозицій щодо обсягів прийому та 

випуску фахівців на 2019 рік Тульчинського коледжу культури. 

3. Різне. 

 

УХВАЛИЛИ 1.: 

1. Роботу педагогічного колективу в І семестрі 2018-2019 н.р. оцінити  

    задовільно. 

 

2. Роботу педагогічного колективу в ІІ семестрі 2018-2019 н.р. орієнтувати на 

реалізацію положень Закону про вищу освіту, Закону про освіту, 

законодавчих актів з розвитку та функціонування мови, нормативних 

документів МОНУ, на вирішення завдань по забезпеченню якості освіти в 

умовах реформування галузі та координацію роботи з навчальними 

закладами, підпорядкованими Міністерству культури України. 

 

3. Згідно з сучасними вимогами до підготовки фахівця галузі культури 

активізувати роботу циклових комісій коледжу щодо вдосконалення форм і 

методів проведення теоретичних і практичних занять, впровадження 

сучасних інформаційно-комунікаційних технологій викладання дисциплін 

професійно-орієнтованого циклу.   

Викладачі, постійно 

4. Здійснити організаційно-методичні заходи з акредитації освітньої-

професійної програми «Туристичне обслуговування» спеціальності 

«Туризм».  

Навчальна частина,  

методист коледжу 

до 15.02.19 

 

5. Продовжити роботу з формування банку тестових завдань для проведення 

поточних форм контролю компетентностей студентів. Оновити варіанти 

комплексних завдань для проведення державних екзаменів з фахових 

дисциплін. 

Протягом 2 семестру 

Навчальна частина,  

голови ц/к 
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6. Посилити індивідуальну роботу зі студентами, вдосконалювати форми 

контролю за їх самопідготовкою, посилити контроль голів циклових комісій 

за роботою завідувачів навчальними кабінетами, результативним 

проведенням викладачами занять. 

Голови циклових комісій, 

викладачі, постійно 

 

7. Продовжити роботу зі зміцнення матеріально-технічної бази навчальних 

кабінетів, комп’ютерного забезпечення бібліотеки, оновлення музичних 

інструментів та костюмерної коледжу. 

 Дирекція, голови ц/к, 

викладачі, протягом 

навчального року  

 

8. Посилити національно-патріотичне виховання студентської молоді, виховну 

роботу в коледжі та академгрупах спрямувати на виховання культури 

поведінки, дотримання правил внутрішнього розпорядку, формування 

активної громадянської позиції студентів. 

 Завденним відділенням,  

 керівники академгруп,  

 постійно  

 

9. Продовжувати здійснювати результативну профорієнтаційну роботу з метою 

залучення вступників на денну та заочну форми навчання в усіх районах 

області та проводити щорічний моніторинг працевлаштування випускників 

коледжу, закріплення їх на робочих місцях. 

 

10. Активізувати роботу консультаційного пункту для роботи з потенційними 

абітурієнтами у вихідні дні на базі коледжу. 

 

11. Здійснити виїзди викладачів за графіком у загальноосвітні школи області, 

заклади культури і мистецтва для агітації учнів до вступу в коледж культури. 

 

12. Кожному викладачу брати активну участь по залученню абітурієнтів до 

вступу в коледж. 

 

13. Провести творчі звіти, дні відкритих дверей циклових комісій (за графіком). 

 

14. Провести день відкритих дверей Тульчинського коледжу культури  

(28 березня 2019) 

Дирекція, завідувач виробничим навчанням,  

 голови ц/к, керівники академгруп,  

 постійно  
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УХВАЛИЛИ 2.: Затвердити конкурсні пропозиції щодо обсягів прийому та 

випуску фахівців на 2019 рік Тульчинського коледжу культури, подати їх на 

розгляд засідання громадської дорадчої комісії, погодити у Вінницькому 

обласному центрі зайнятості та обласній державній адміністрації. 

 

УХВАЛИЛИ 3 .:  

1. Посилити мовний режим освітнього процесу в коледжі.  

2. Дотримуватись в організації освітнього процесу в коледжі Законодавства з 

питань функціонування та розвитку мовлення. 

 

Голова педагогічної ради                                          Л.Д. Трачук 

Секретар педагогічної ради           О.П. Луговська 


