
ПОСТАНОВА 

засідання педагогічної Ради 

від 31 травня 2019 р. 
 

І. Заслухавши   та   обговоривши   доповідь завідувача відділення Майовського 

П.С. «Про роботу викладачів циклової комісії «Видовищно-театралізовані 

заходи» по розвитку творчих здібностей студентів», педагогічна Рада, 

постановляє: 

1. Роботу  викладачів циклової комісії «Видовищно-театралізовані заходи» 

по розвитку творчих здібностей студентів», вважати задовільною. 

        ІІ. З метою удосконалення роботи викладачів по розвитку творчих  

            здібностей студентів, здійснити такі заходи:                                                                                                                                 

 1. Згідно нових навчальних планів, переглянути комплекс методичного 

забезпечення навчальних дисциплін та допрацювати їх, відповідно до 

сучасних вимог, зокрема:. 

 - 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, тощо 

          До кінця навчального року     Заєць Н.М., викладачі 

                                                             комісії: Облещук С.С., 

                                                             Онищук Н.Є., Павлова О.П., 

                                                               Козак Г.Я., Стадніченко М.О. 

         2. Збагатити фонд підручників і дидактичних посібників, фонотеку з  

             теоретичної та практичної підготовки студентів до майбутньої  

            професії.                             

                            До 1.09.2019 р.                       Лугова Н.М., завідувачі 

                                                                               навчальними кабінетами,   

                                                                               викладачі                                                                               

          3. Ширше залучати студентів спеціалізації до участі в розробці  

    сценаріїв, ведення масових заходів, презентацій, тощо. 

                              Постійно                              Викладачі комісії 

4. З метою удосконалення професійної майстерності зобов’язати  

    викладачів комісії практикувати відкриті творчі покази всіх  робіт з  

   навчальної практики зі спеціалізації.  

                  Постійно                              Викладачі комісії         



           5. При викладанні предметів циклу професійної та практичної  

               підготовки студентів, ширше використовувати досвід роботи  

               кращих коледжів культури і мистецтв України, підтримуючи з ними  

              більш тісні зв’язки.                    

                                Постійно                        Лугова Н.М., викладачі комісії 

 

6. З метою формування професійної компетентності майбутніх 

    працівників культури, викладачам циклової комісії планувати і  

   проводити  нестандартні заняття з мультимедійним забезпеченням. 

                                Постійно                     Викладачі комісії 

            7. Сприяти поповненню і збагаченню технічного забезпечення  

                предметів, які проводяться на цикловій комісії «Видовищно- 

               театралізовані заходи», відповідно до навчального плану. 

                               Постійно                       Лугова Н.М., завідувачі кабінетами 

            8. З метою проведення якісного набору майбутніх студентів на новий  

                навчальний рік, зобов’язати всіх викладачів комісії активно  

                включитись у профорієнтаційну роботу. Заслухати звіт викладачів  

               про результати проведеної роботи на засіданні методичної Ради. 

           24 червня 2019 р.          Лугова М.О., викладачі комісії:                                                                             

                                                   Облещук С.С.,  Онищук Н.Є.,                  

                                                   Павлова О.П.,  Козак Г.Я.,   

                                                   Стадніченко М.О., Сергієв Д.І.   

          ІІ. Заслухавши інформацію  голови циклової комісії спеціалізації  

             «Народне інструментальне мистецтво» (духові інструменти)  

             Гончарука М.С. «Про підготовку випускників спеціалізації «Народне  

             інструментальне мистецтво» (духові інструменти), відповідно до  

            вимог навчального плану, педагогічна Рада, постановляє:  

 Інформацію прийняти до відома. 

  

          ІІІ. Заслухавши інформацію завідувачки бібліотеки Хіміч Л.М.    
                        

     «Про роботу бібліотеки коледжу в контексті підготовки сучасних  

     фахівців», педагогічна Рада, постановляє: 

 Інформацію прийняти до відома. 

                                                                                                                     

 

      Контроль за виконанням постанови педради покласти на заступника 

директора з навчальної частини Сергієва Д.І. 


