
ПОСТАНОВА 

засідання педагогічної Ради 

від 31 жовтня 2017 р. 
 

             Заслухавши  та  обговоривши  доповідь Виннічика М.І. «Про 

комплексний підхід у роботі викладачів спеціалізації «Народне 

інструментальне мистецтво» (народні інструменти) при формуванні 

творчої особистості майбутнього працівника культури», педагогічна Рада 

постановляє: 

І. Вважати роботу викладачів циклової комісії народних  

   інструментів  по формуванню   творчої особистості 

майбутнього  працівника культури  задовільною. 

ІІ. З метою удосконалення  якості навчально-виховного процесу на  

    спеціалізації «Народне інструментальне мистецтво» (народні  

   інструменти) рекомендувати: 

      -  доукомплектувати новими матеріалами методичне   

         забезпечення навчальних дисциплін, які читаються на відділі,  

         створивши повноцінні навчально-методичні комплекти.      
 

                              До 1 квітня 2018 р.            Торкот Г.М., викладачі відділу 
 

2. Виробити єдині вимоги до оцінок знань і вмінь студентів,  

    контролю навчальних досягнень при проведенні академконцертів, 

    як засобу стимулювання їх професійної та особистої зрілості. 
 

                              Протягом грудня 2017 р.  Торкот Г.М., викладачі відділу            
                                           

                3. З метою ознайомлення студентів з кращими взірцями  

                    виконавської професійної майстерності, активізації навчального 

                    процесу, ширше використовувати технічні засоби навчання –  

                    комп’ютери, програвачі, планшети, телевізори, ноутбуки,  

                    плеєри.   
 

                              Постійно                              Викладачі комісії 
                                                                                                       

               4. Активізувати наукову та науково-пошукову роботу викладачів із 

широким залученням студентів по збиранню фольклорного 

матеріалу та укладанню репертуарних збірок. 
 

                              Протягом                             Губ’як В.Д., лабораторія 

                              навчального року                 автентичного фольклору 

                                                                            «Мелос», викладачі комісії                  
                                                                                                                                          

                 5. Продовжити роботу, спрямовану на поновлення та  

                     урізноманітнення художнього та навчального репертуару, 

                     поповнити  його новими фольклорними та класичними  

                     матеріалами.  

                                                                            Керівники оркестрів  

                                                                            українських народних 

                                                                            інструментів  Грига К.І., 

                                                                            українських інструментів 

                                                                            Калакура Н.О., ансамблю  

                                                                           бандуристок Кубіт Я.В., 

                                                                           викладачі комісії    



                        

                 6. З метою якісної підготовки до набору на новий навчальний рік 

                     значно активізувати профорієнтаційну роботу, залучивши до 

                     неї всіх викладачів комісії. 

                             З 1 листопада 2017 р.          Торкот Г.М., викладачі комісії             

 

                 7. Запровадити більш якісне проведення самостійної роботи  

                     студентів, спрямованої на вдосконалення їх виконавської  

                     майстерності, поглиблення знань, умінь і навичок роботи з  

                    оркестром, напрацювання власних інструментовок. 

                             Протягом року                    Викладачі комісії  
 

                 8. Рекомендувати більш активно залучати кращих студентів  

                     спеціалізації до участі в концертах, вечорах та інших масових  

                    заходах. 

                             Постійно                             Торкот Г.М., викладачі комісії 

                                                                                            

                  9. Практикувати заслуховування на засіданнях циклової комісії 

                      звіти викладачів про їх досягнення в науково-методичній 

                     та навчально-виховній роботі, пропагуючи кращий педагогічний  

                     досвід. 

                             Протягом року                    Торкот Г.М. 

                                                                                

               10. З метою покращення успішності студентів та їх поведінки, 

                     рекомендувати частіше заслуховувати їх  на засіданнях циклової 

                     комісії спільно з батьками студентів. 

                             Протягом року                    Торкот Г.М. 

 

                11. Продовжити роботу над покращенням матеріально-технічної  

                      бази відділу. Замінити до 20 листопада таблички на класах  

                      новими, більш естетичними. 

                                                                           Дирекція, Торкот Г.М., 

                                                                           викладачі комісії 

                                                                             

             

        Контроль за виконанням постанови педради покласти на 

заступника директора з навчальної частини Сергієва Д.І. 

 


