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дЕржАвний вищий ндвчАльний зАклАд
(ЧЕРНШЕЦЪКИЙ КОЛШДЖ ДИЗДЙНУ ТА ЕКОНОМIКИ)

нАкАз
м. Чернiвцi

04.05.2017 р.

Про ввелення в дiю рiшень Педагогiчноi
ради,Щержавного вищого навчального закладу
<Чернiвецький коледж дизайну та економiки>>
вiд 04.05.20|7 (протокол JФ 01-09/5)

J\9 30

На виконання Закону УкраiЪи кПро вищу ocBiTy> вiд 1 липня 2al4 року
М 1556-VП, Статуту та Положення про Педагогiчну раду ,Щержавного
вищого навчального закладу кЧернiвецький коледж дизайну та економiки>

нАкАЗУЮ:

1. Увести в дiю рiшення ПедагогiчноТ ради пЩержавного вищого
навч€Lльного закладу <Чернiвецький коледж дизайну та економiки> вiд 04
травня 2017 року (протокол Ns 01-0915), що додаються.

2. Керiвникам структурних пiдроздiлiв забезпечити виконання рiшенъ
ПедагогiчноТ ради згiдно з розподiлом функцiональних обов'язкiв.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

,Щиректор коледжу А. В. Гапей

гlчно1 ради

04.05.20|7 р.



рIшЕння
Педаrогiчноi ради Щержавного вищого навчального закладу

<<Чернiвецький кOледж дизайну та екошомiки>>

04.05.2017 р. Протокол Ng 01-09/5

Розгляд та затвердження навч€lJIьних
планiв i графiка освiтнього процесу на
2017 12018 навчальний piK

Заслухавши та обговоривши iнформацiю заступника директора з
навчальноI роботи Навольськоi Л. В., яка представила на розгляд та
затвердження навчЕtльнi плани i графiк освiтнього процесу на 20t7l20l8
навчальний piK, педагогiчна рада

УхВАЛИЛА:

1. Схвалити Графiк освiтнього процесу на 201712018 навчальний piK;
2. Схвалпти навч€tльнi плани пiдготовки молодших спецiалiстiв,

вiдзначити iх узгодженiсть та дотримання спiввiдношення навч€lJIьного часу
мiж циклами пiдготовки, вiдповiднiсть змiсту пiдготовки державним
вимогам.

3. Контроль за виконанням рiшення залишаю за собою.

Голова ради А. В. Гапей

Секретар ради М. С. Семенюк

reЁдý



рIшЕння
Педагогiчноi ради Щержавного вищого навчального закладу

<ёернiвецький коледж дизайну та економiки>>

04.05.2017 р. Протокол Ng 01-09/5

Про роботу предметних (циклових) комiсiй
соцiально-гуманiтарних дисциплiн, фiлологiчних
дисциплiн з нацiонально-патрiотичного та
громадянського виховання студентськоТ молодi

Заслухавши та обговоривши iнформачiю голови предметноТ (чикловоi)
KoMicii соцiально*гуманiтарних дисциплiн Андросовоi Г. Д. та голови
предметноi (чикловоI) KoMicii фiлологiчних дисциплiн Смутняк М. М. про

роботу предметних (циклових) комiсiй соцiально-гуманiтарних дисциплiн,
фiлологiчних дисциплiн з нацiонально-патрiотичного та громадянського
виховання студентськоi молодi, педагогiчна рада

УхВАЛИЛА:

1.Роботу предметних (циклових) комiсiй ооцiально-гуманiтарних
дисциплiн, фiлологiчних дисциплiн з нацiон€lльно-патрiотичного Та

громадянського виховання студентськоi молодi визнати як задовiльнУ.
2. Контроль за виконанням рiшення запишаю за собою.

Голова ради А. В. Гапей

Секретар ради М. С. Семенюк
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04.05.2017 р.

рIшЕння
ПедагогiчноI ради Щержавного вищогQ навчального закладу

<<Чернiвецький коледж дизайну та економiки>>

Протокол ]ф 01-09/5

Виховна робота в студентсъкому гуртожитку:
стан, недолiки, перспективи

Заслухавши та обговоривши iнформацiю вихователя гуртожитку
Бiлецькоi Д. В. щодо органiзачiT
гуртожитку, педагогiчна рада

виховноi роботи в студентському

УхВАЛИЛА:

1. Iнформацiю Бiлецькоi Д. В. прийняти до вiдома.
2. Вжити заходiв щодо активiзацiТ дiяльностi KypaTopiB академiчних

груп у студентському гуртожитку.
3. З початку 201712018 навчального року розселити по рiзних KiMHaTax

студентiв гуртожитку, враховуючи BiKoBy категорiю, курс, академiчну групу.
4. Контроль за виконанням рiшення з€lлишаю за собою.

Голова ради А. В. Гапей

Секретар ради М. С. Семенюк
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рIшшння

04.05.2017 р.

Соцiально-психологiчний супров iд
виховноi роботи в коледжi

Педагогiчноi ради Щержавного вищого цавчального закладу
<С{ернiвецъкшй коледж дизайшу та економiкш>>

ГорожанськоТ I. С. щодо соцiально-психологiчного супроводу
роботи в коледжi, педагогiчна рада

психолога
виховноТ

УхВАЛИЛА:

1. Соцiально*психологiчний супровiд освiтнього процесу, який
здiйснювався практичним психологом коледжу протягом 2016120117
навч€lльного року, визнати задовiльним.

2. Щорiчно здiйснювати соцiально-психологiчний супровiд

Заслухавши та обговоривши iнформацiю практичного

професiйноТ орiентацiТ випускникiв коледжу (розробити корекцiйно-
роЗВив€Lльну програму <<Шляхи пошуку роботи) для студентiв випускних
KypciB коледжу).

3. Контроль за виконанням рiшення з€tлишаю за собою.

Голова ради А. В. Гапей

Секретар ради М. с. Семенюк

Протокол Jф 01-09/5


