
ПОСТАНОВА 

науково-практичної конференції  

на тему:  

 «Педагогічна майстерність: 

 реалії і перспективи» 

від 11 січня 2019 р. 

        1. Заслухавши та обговоривши доповіді Виннічика М.І., Сергієва Д.І., 

Майовського П.С., Габрук  З.В., Губ’яка В.Д., науково-практична конференція 

постановляє: 

а). Продовжити тісну співпрацю адміністрації, навчальної частини, 

педагогічної, методичної та студентської Рад, спрямовану на 

впровадження новітніх досягнень гуманістичної педагогіки, гнучких 

навчальних програм, нових підходів вдосконалювати освітню діяльність. 

              Протягом ІІ семестру          Адміністрація, навчальна  

                                                                частина, голови циклових  

                                                                комісій. 

 б) Продовжити вивчення, узагальнення і впровадження педагогічного 

досвіду роботи кращих викладачів училища. 

 в) Активізувати взаємовідвідування занять між викладачами на циклових 

комісіях училища. 

 г) Запровадити більш тісну взаємодію з кафедрою педагогічної 

майстерності та освітніх технологій Тернопільського національного 

педагогічного університету ім. В.Гнатюка. 

                Протягом ІІ семестру         Голови циклових комісій, 

                                                                методичний кабінет 

д) Продовжити практику проведення показових майстер-класів кращих 

викладачів на циклових комісіях спеціалізацій училища. 

              Березень-травень                  Стройванс Л.М., Торкот Г.М., 

                                                              Куземко Ю.М., Гончарук М.С.,   

                                                              Лугова Н.М., Федчишин Л.О.,  

                                                             Ткачук О.П.,  Краківська І.В.  

 
                                                                       

            е) Проаналізувати освітню діяльність  викладачів, які атестуються,  

                надавши їм необхідну методичну допомогу.  

                           Лютий                              Крючковська Г.М., Нечай Л.П.    



   2. З метою підготовки до якісної здачі державної підсумкової атестації у  

        формі ЗНО студентами ІІ-х курсів:  

а) проаналізувати матеріали успішності студентів  з дисциплін, що 

виносяться на державну підсумкову атестацію на засіданнях циклових комісій 

філологічних, гуманітарних та соціально-економічних дисциплін та 

активізувати роботу з невстигаючими студентами. 

                   Січень                                            Інф. Мигаль Я.С., Мазун Н.Р.   
 

     б) Провести роботу, спрямовану на 100% реєстрацію з пробного ЗНО 

         студентів ІІ-х курсів та ІІІ-х курсів, які склали ЗНО у минулому році  

        на 1,2 і 3 бали: з української мови – 16 березня 2019 р., 

                                 з історії  України – 23 березня 2019 р. 

                   Січень-лютий                          Татарин Т.М., куратори  

                                                                          навчальних груп, Мигаль Я.С.,  

                                                                          Мазун Н.Р.         

          в) Провести батьківські збори тих студентів, які складатимуть ЗНО, 

              щодо їх успішної підготовки до державної підсумкової атестації.  

                    Березень                                   Габрук З.В., куратори навчальних  

                                                                     груп 

          3. Для покращення набору майбутніх працівників культури, заслухати на 

засіданні педагогічної Ради питання: 

                 -  Про профорієнтаційну роботу – проблеми, перспективи та  реалії. 

                 Березень                                    Інф. голови циклових комісій 

           4.Продовжити проведення і детальний аналіз академконцертів,  

академпоказів, прослуховування державних програм, захисту курсових 

робіт при 100%  явці викладачів циклових комісій. 

                     ІІ семестр                             Майовський П.С., Стройванс Л.М., 

                                                                    Торкот Г.М., Гончарук М.С., 

                                                                    Лугова Н.М., Краківська І.В.,  

                                                                   Куземко Ю.М., Топольницька Т.М.,  

                                                                   Ткачук О.П. 

5. Продовжити роботу над урізноманітненням репертуару, удосконаленням 

виконавської майстерності із залученням широкого числа студентів у 

художні колективи. 

                       ІІ семестр                            Керівники мистецьких колективів    

                                                                      



6. Продовжити діяльність художньої Ради училища, спрямовану на 

удосконалення аналізу виступів мистецьких колективів училища. 

      Протягом семестру          Майовський П.С.,  

                                                    члени художньої Ради училища 

      7. З метою проведення якісного набору студентів на новий 2019-2020 н.р. 

активізувати агітаційну роботу, запровадивши виїзди у районні центри і села 

області з концертами, виступами, зустрічі із школярами, а також 

підготувати і  провести  День  відкритих  дверей  і  фестиваль-конкурс 

«НАДІЯ-2019».     

                     Лютий-травень                 Сергієв Д.І., Майовський П.С., 

                                                                   голови циклових комісій  
        

       8. З метою формування системи цінностей студентів як громадян незалежної  

Української держави, спрямувати виховну роботу на розвиток кращих  

моральних якостей студентів.      

                   З цією метою: 

          а) активізувати проведення індивідуальної роботи, знаходячи підхід до  

              кожного  студента;   

          б) налагодити тісний зв'язок з батьками студентів, особливо з тими,  

              які мають  проблеми з навчанням і відвідуванням занять;                                                      

          в) практикувати проведення бесід з проблем моралі, етики, естетики; 

          г) продовжити благодійну роботу, спрямовану на допомогу воїнам АТО,  

             студентам, які потребують захисту і підтримки.                                                         

                   Протягом ІІ семестру                    Габрук З.В., Данилюк О.О., 

                                                                                волонтери, активісти 

                                                                               студентського самоврядування, 

                                                                               куратори навчальних груп 
 

 

 

        Контроль за виконанням постанови покласти на заступника директора з 

навчальної частини Сергієва Д.І. 

 


