
ПОСТАНОВА 
засідання педагогічної ради 

Теребовлянського вищого училища культури від 

31 серпня 2015 року 

Заслухавши та обговоривши доповіді Виннічика М.І., Архитка О.В., 

Виннічик Т.А, педагогічна Рада   постановляє: 

 
' 

1. Визнати навчально-виховну роботу педагогічного колективу за 2014-2015 

навчальний рік задовільною. 

2. З метою удосконалення профорієнтаційної роботи, по кожній спеціалізації, 

продовжити виготовлення наочної інформації, поїздки з концертами, агітаційні 

виїзди у школи, відділи культури тощо. Про підсумки виконаної роботи з 

конкретними результатами доповісти на засіданні педагогічної ради. 

грудень Голови циклових комісій 

3. Розглянути на засіданнях предметно-циклових комісій пропозиції голів ДКК і 

прийняти заходи до їх виконання. Про підсумки виконаної роботи доповісти на 

засіданні методичної ради. 

до 1 лютого 2015 р. Голови циклових комісій 

4. Для здійснення якісного навчально-виховного процесу, активно впроваджувати 

новітні технології навчання. Забезпечити чіткий контроль знань, умінь та 

навиків студентів через комплексні контрольні роботи, академконцерти та 

академпокази за присутністю представників дирекції. 

Протягом року Дирекція, навчальна частина, 

Голови циклових комісій 

 

 

 

5. Посилити заходи з підготовки до ліцензування та акредитації училища щодо 

дотримання вимог нормативно-правових актів і стандартів надання освітніх 

послуг. 



Протягом року Дирекція, навчальна частина, 

Голови циклових комісій 

6. Продовжити проведення творчих звіт-концертів кращих студентів 
' \ 

спеціалізацій, тижнів та декад циклових комісій в рамках яких практикувати 

відкриті заняття, екскурсії, творчі зустрічі, виставки, масові заходи тощо. 

Протягом року Голови циклових комісій 

7. З метою поліпшення забезпечення навчального процесу відповідною науковою і 

навчально-методичною літературою, поширення передового педагогічного досвіду 

викладачів училища і надалі практикувати укладання навчальних програм, посібників, 

підручників, методичних розробок і рекомендацій, статей у фахових і наукових 

збірниках, участі в Міжнародних та Всеукраїнських конференціях.  

Протягом року Викладачі циклових комісій 

 

8. За підсумками навчання у II семестрі 2014-2015 навчального року занести на 

загальноучилищну Дошку пошани училища відмінників навчання, активістів 

громадського життя міста, активних учасників масових заходів району, області.  

Вересень Габрук З.В., Куратори груп 

 

9. З метою дотримання вимог нормативно-правових актів і стандартів ведення 

документації активізувати роботу «Школи молодого викладача» 

             Протягом року                       Навчальна частина  

10. План заходів щодо попередження корупційних проявів та зловживань – затвердити. 

11.  Навчальні плани на 2015-2016 навчальний рік – затвердити.  

 


