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ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НДВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
(tIЕрншЕцъкиЙ rсолвдж дизАЙну тА ЕкономIки)

нАкАз
м. Чернiвчi

20.Q4.20t7 р.

Про введення в дiю рiшень Педаrогiчноi
ради,Щержавного вищого навчаJIъного закладу
кЧернiвецький коледж дизайну та економiки>
вiд 20.04.2017 (протокол Ns 01-09/4)

Ns 20

На виконання Закону УкраiЪи uПро вищу ocBiTy> вiд 1 JIиllня 20|4 року
Jф ISSб-VII, Статуту та Положення про Педагогiчну раду .Щержавного
вищого навч€tльного закладу кЧернiвецький коледж дизайну та економiки>>

НАкАЗУЮ:

1. Увести в дiю рiшення Педагогiчноi ради ,Щержавного вищого
навчЕtльного закладу (Чернiвецький коледж дизайну та економiки> вiд 20
квiтня 2017 року (протокол Jф 01-0914), що додаються.

2. Керiвникам структурних пiдроздiпiв забезпечити виконання рiшень
Педагогiчноi ради згiдно з розподiпом функцiональних обов'язкiв.

3. Контроль за виконанняlvl цього наказу зttлишаю за собою.

,Щиректор коледжу А. В. Гапей

вносить:
едагогiчноТ ради

20.04.20l"| р.



рIшЕння
Педагогiчноi ради Щержавного вищого навчальногQ закладу

<<Чернiвецький коледж дизайну та економiки>>

20.04.2017 р.

Аналiз якостi надання ocBiTHix посJIуг
здобувачам вищоi освiти з дисциплiн
прир одничо-математичноТ пiдготовки

Протокол Jф 01-0914

Заслухавши та обговоривши iнформацiю заступника директора з
НаВЧаJIЬНОi роботи Навольськоi Л. В., завiдувача вiддiленням КусоТ О. Б. та
ГОЛОВИ ПРеДМеТНОТ (цикловоi) KoMiciI природничо-математичних дисциплiн
БУркУ' Б. Д. ЩоДо аналiзу якостi надання ocBiTHix послуг здобувачам вищоТ
освiти з дисциплiн природничо-математичнот пiдготовки, педагогiчна рада

УхВАЛИЛА:

робiт
1. Врахувати зазначенi недолiки за результ€lми комплексних контрольних
сryдентiв Друюго курсу проведених при самоаналiзi Щнз кчернiвецький

коледж лизайну та економiки> та вжити вiдповiдних заходiв що до под€rльшого ix
усунення з метою пiдвищення якостi надання ocBiTHboT пiдготовки з
дисциплiн природничо-математичного циклу.

2. ПРИДiлити увагу iндивiдуалiзацiТ навчання, удосконаленню
колективноi пiзнавальнот дiяльностi, здiйснювати органiзацiю освiтнього
процесу, спрямовану на впровадження iнновацiйних технологiй.

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

Голова ради А. В. Гапей

Секретар ради М. С. Семенюк
ffi ý



рIшЕння
Педагогiчноi ради Щержавшого виIцого

<<Чернiвецький коледж дизайну

20.Q4.20t7 р.

навчального закладу
та економiки>>

Протокол Ng 01-09/4

Затвердження Плану основних заходiв
переходу до новоТ якостi практичноТ пiдготовки
сryдентiв як необхiдного чиннику розвитку
конкурентоспроможностi Щержавного вищого
навч€lлъного закладу <Чернiвецький коледж
дизайну та економiки>> на перiод до 2020 року

ЗаСЛУХаВШи та обговоривши iнформацiю завiдувача навч€lпьно-
виробниЧою практикою .Щовганюк о. Г. КусоТ о. Б. щодо затвердження Плану
основниХ заходiВ переходУ до новоI якостi практичноi пiдготовки сryдентiв як
необхiдного чиннику розвитку конкурентоспроможностi,щержавного вищого
навч€LJIьного заклаДУ кЧернiвецький коледж дизайну та економiки> на перiод до
2020 року, педагогiчна рада

УхВАЛИЛА:

1. IНфОРмацiю завiдувача навчально-виробничоi практики Щовганюк О.
Г. прийняти до вiдома.

2. ЗаТВеРДити План основних заходiв переходу до новоi якостi
ПРаКТИЧНОТ ПiДготовки студентiв як необхiдного чиннику розвитку
конкурентоспроможностi ,,Щержавного вищого навчального закладу
кЧернiвецький коледж дизайну та економiки>> на перiод до 2020 року.

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

Голова ради А. в. Гапей

Секретар ради м. с. Семенюк
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ПедагогiчноТ ради Щержавшого вищого навчального закладу
<ёернiвецький коледж дизайну та економiки>>

20.04.2017 р.

Про затвердження Кошторису витрат,
пов'язаних iз наданням платних послуг
з пiдготовки молодших спецiалiстiв та
визначення розмiру BapTocTi навчання
у 20|7 роцi

Заслухавши та обговоривши iнформацiю гоповного бухгалтера Чобану
Н. О. ЩОДо Затвердження Кошторису витрат, пов'язаних iз наданням платних
ПОСЛУГ З ПiДготовки молодших спецiалiстiв та визначення розмiру BapTocTi
навчання у 2017 роцi, педагогiчна рада

УхВАЛИЛА:

1. ПiДВИщити до 108 % оплату BapTocTi навчання для ycix студентiв, якi
зарахованi на навчання у 20Iб роцi, що навчаються за контрактом.

2. УКЛасти додатковi угоди зi студентами, якi навчаються за
контрактом.

3. Затвердити розмiри BapTocTi навчання для осiб, якi булуть зарахованi
у 2017 роцi.

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

Голова ради А. В. Гапей

Секретар ради М. С. Семенюк

рIшЕння

Протокол Ng 01-09/4
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