
ПОСТАНОВА 

засідання педагогічної Ради 

від 20 березня 2019 р. 
 

І. Заслухавши   та   обговоривши   доповідь заступника директора з 

навчальної частини Сергієва Д.І. «Про наслідки перевірки та шляхи 

вдосконалення викладання дисциплін фундаментального та професійно-

орієнтованого циклу в світлі вимог сьогодення», педагогічна Рада, 

постановляє: 

1. Роботу  викладачів циклової комісії фундаментальних та 

професійно-орієнтованих дисциплін в світлі вимог сьогодення вважати 

задовільною. 

        ІІ. З метою удосконалення викладання дисциплін фундаментального та  

             професійно-орієнтованого циклу в світлі вимог сьогодення, здійснити  

             такі заходи:                                                                                                                                 

 1. переглянути комплекс методичного забезпечення навчальних    

    дисциплін та доопрацювати відповідно до сучасних вимог: 

 - робочі навчальні програми; 

 - календарно-тематичні плани; 

 - матеріали з самостійної роботи студентів; 

 - матеріали з підготовки до семестрових та державних іспитів; 

 - пакети контрольних завдань, тестів для поточного контролю 

знань студентів; 

 - лекційні матеріали для денного і заочного відділів. 

           До кінця навчального року         Ліпніцка М.О., викладачі 

                                                                 комісії 

         2. Збагатити фонд підручників і дидактичних посібників, фонотеку з  

             теоретичної та практичної підготовки студентів до майбутньої  

            професії.                             

                            До 1.09.2019 р.                            Ліпніцка М.О.,  

                                                                                  викладачі комісії                                                                                

          3. Ширше залучати студентів спеціалізації до участі в розробці  

    сценаріїв, ведення масових заходів, презентацій, тощо. 

                                            Постійно                     Викладачі комісії 

4. З метою удосконалення професійної майстерності практикувати  

    показ всіх практичних робіт з навчальної практики, обов’язково  

   проводити перед глядацькою аудиторією.                      

                                Постійно                     Викладачі з предмету  

                                                                      «Навчальна практика» 

5. При викладанні предметів фундаментальних та професійно - 



    орієнтованих дисциплін ширше використовувати досвід роботи  

    кращих закладів культури району, області, України.                    

                                Постійно                               Викладачі комісії 
6. Спланувати і здійснити у формі методичних напрацювань опис  

    роботи (штатний розпис, відеосценарії) кращих клубних  

   закладів об’єднаних територіальних громад області.  

                                Протягом року              Ліпніцка М.О., викладачі комісії 

7. Сприяти поновленню технічного забезпечення з предметів  

    фундаментального та професійно-орієнтованого циклу.  

                                До 1 вересня                  Адміністрація, зав. кабінетами                                                                         

8. З метою формування професійної компетентності майбутніх 

    працівників культури, в умовах коледжу культури і мистецтв,  

    викладачам циклової комісії ширше практикувати проведення  

    нестандартних занять з мультимедійним забезпеченням. 

                               Постійно                        Викладачі 

9. Налагодити тісні зв’язки з обласним методичним центром  

     культури, частіше проводити зустрічі викладачів і студентів     

     з його провідними спеціалістами. 

                              Протягом ІІ семестру      Ліпніцка М.О., викладачі 

10. З метою розширення кругозору студентів, частіше проводити     

      екскурсії в музеї області, відвідувати вистави і концерти  

      театр, філармонію та інших культурно-освітніх установ. 

                              Постійно                            Ліпніцка М.О., викладачі,  

                                                                           куратори навчальних груп 
                        

                11. Для піднесення роботи циклових комісій коледжу відновити  

                      проведення декад, а також тижнів циклових комісій.       

  ІІІ. Заслухавши інформації керівника циклової комісії гуманітарних та 

соціально-економічних дисциплін Мигаль Я.С. та керівника циклової 

комісії філологічних дисциплін Мазун Н.Р. «Про нові навчальні плани і 

програми та їх виконання викладачами гуманітарних та соціально-

економічних і філологічних дисциплін з підготовки студентів для 

складання ЗНО», педагогічна Рада, постановляє:  

1. Інформації прийняти до відома. 

       ІV. Заслухавши інформацію завідувача відділення Майовського П.С. «Про  

           профорієнтаційну роботу – проблеми, перспективи та реалії»,     

           педагогічна Рада, постановляє:                                                     

           3.Інформацію прийняти до відома. 
 

      Контроль за виконанням постанови педради покласти на заступника 

директора з навчальної частини Сергієва Д.І. 


