
 
ПОСТАНОВА 

засідання Педагогічної Ради 

від 30 серпня 2016 року 

Заслухавши та обговоривши доповіді Виннічика М.І., Майовського П.С., 

Сергієва Д.І., педагогічна Рада   постановляє: 
' 

1. Визнати навчально-виховну роботу педагогічного колективу за 2015-2016 

навчальний рік задовільною. 

2. Забезпечити ефективну реалізацію заходів профорієнтаційної роботи на 2017-

2018 навчальний рік по кожній спеціалізації:  

 на засіданнях циклових комісій проаналізувати підсумки вступної компанії; 

 виготовити профорієнтаційні матеріали (календарі, буклети, плакати) з 

необхідною інформацією для абітурієнтів;  

 на сайті училища своєчасно висвітлювати інформацію про життя навчального 

закладу; 

 залучати студентів до поширення інформації про мистецьке життя училища 

в соціальних мережах Інтернету; 

 забезпечити належне проведення профорієнтаційних заходів як «День 

відкритих дверей» та фестивалю-конкурсу «Надія»; 

 під час виїзних виступів мистецьких колективів та окремих виконавців 

постійно проводити профорієнтаційну роботу; 

 поновити зв’язки з музичними школами та школами мистецтв  області, 

випускниками минулих років, керівниками юнацьких та дитячих мистецьких 

колективів, начальниками відділів культури.      

  Про підсумки виконаної роботи з конкретними результатами 

доповісти на засіданні Педагогічної ради. 

Грудень                                                             Голови циклових комісій 

 

3. З метою якісної професійно-практичної підготовки студентів розглянути на 

засіданнях циклових комісій пропозиції голів Державних екзаменаційних комісії і 

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

засіданні методичної ради  



        до 1 лютого                                                   Голови циклових комісій             

4. Забезпечити належну підготовку та проведення звіту училища, приуроченому 

Дню Соборності України . 

1 семестр                                                   Дирекція, Голови циклових комісій,   

                                                                    Керівники мистецьких колективів    

 

5. Інформацію про успішність студентів у ІІ семестрі 2015-2016 навчального року 

- прийняти до відома. 

 

6. З метою здійснення систематичного моніторингу навчальної успішності та 

відвідування занять студентами продовжити проведення  «Днів дисципліни» зі 

спеціалізацій, робити ґрунтовний аналіз успішності студентів, пропусків занять без 

поважної причини, фаховій самопідготовці в позаурочний час студентів всіх курсів. 

Протягом року                                                Голови циклових комісій,  

                                                                            Куратори навчальних груп 

    

7. За підсумками навчання у ІІ семестрі 2015-2016 н.р. занести на дошку пошани 

відмінників училища. 

              Вересень      Габрук З.В., Куратори груп 

 

8. Продовжити  діяльність мистецьких колективів училища, сформувавши їх роботу на 

урізноманітнення репертуару, розвиток творчих здібностей студентів, практикувати 

проведення творчих звіт-концертів кращих студентів спеціалізацій, тижнів та декад 

циклових комісій в рамках яких проводити відкриті заняття, екскурсії, творчі зустрічі, 

виставки, масові заходи тощо. 

           Протягом року                                                      Голови циклових комісій 

 

9. Інформацію про підготовку аудиторій до навчального року – прийняти до 

відома. 

10. Вивчити питання щодо змістовного наповнення  «Дошки пошани училища» 

              Вересень         Габрук З.В., Ткачук О.П.,  

                                                                                       Гордій Л.Р. 

11. План заходів щодо попередження корупційних проявів та зловживань – 



затвердити. 

12. Навчальні плани на 2016-2017 н.р. – затвердити. 

13. Освітні програми підготовки здобувачів вищої категорії за кваліфікаційним 

рівнем «Молодший спеціаліст» для студентів набору зі всіх спеціальностей – 

затвердити. 

               

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


