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ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НДВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
(чЕрнIвЕцькиЙ колЕдж лизАfutу тА ЕкономIки>

м. Чернiвцi

20.04.2018 р.

Про введення в дiю рiшень Педагогiчноt
ради .Щержавного вищого навч€tлъного закладу
<Чернiвецький коледж дизайну та економiкш>
вiд 20.04.2018 (протокол JФ 01-09/6)

\- НАкАЗУЮ:

1. Увести в дiю рiшення Педагогiчноi ради ,Щержавного
навчzLJIьного закладу <Чернiвецький коледж дизайну та економiки>
квiтня 2018 року (протокол Jф 01-0916), що додаеться.

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

3. Контроль за виконанням цього наказу з€lлишаю за собою.

Виконуюча обов'язки
директора коледжу А. В. Гапей

наказу вносить:
Педагогiчноi ради

Ns 24

вищого
вiд 20

рiшень



рIшЕння
Педагогiчноi ради Щержавного вищого навчального закладу

<<Чернiвецький коледж дизайну та економiки>>

Протокол Jф 01-09/620.04.2018 р.

Про результати вибору електронних
версiй оригiнал-макетiв пiдручникiв
для 10 класу закладiв загальноi середньоi
освiти, поданих на конкурсний вiдбiр
проектiв пiдручникiв

Заслухавши та обговоривши iнформацiю бiбпiотекаря коледжу
Горожанськоi I. €. про результати вибору електронних версiй оригiнал-
MaKeTiB пiдручникiв для 10 класу закладiв загальноi середньоi освiти,
педагогiчна рада

1. Затвердити результати вибору проектiв пiдручникiв за фрагментами
електронних версiй ix оригiнал-макетiв з кожноТ н€tзви гriдручника для 10

класу закладiв загаlrьноТ середньоi освiти, що додаються.
2" Бiблiотекарю Горожанськiй I. С. заповнити спецiалъну форrу вибору

3. Секретарю педагогiчноi ради Семенюку М. С. до 2 травня 2018 року
оприлюднити результати вибору проектiв на офiцiйному веб-сайтi
коледжу.

4. Бiблiотекарю Горожанськiй I. е. до 27 квiтня 2018 року надiслати

результати вибору проектiв пiдручникiв в паперовому та електронному
виглядi на адресу Iнституту пiслядипломноi педагогiчноi освiти
ЧернiвецькоI областi.

5. Контроль за виконанням рiшення зЕtлишаю за собою.

Голова ради

УхВАЛИЛА:

Секретар ради

Члени педагогiчного к

Андросова Г. Щ.

Буркут Б. Д.

Волошин Г. А.

Горожанська I. е.

Куса О. Б.

МанаIла о. М.

А. В. Гапей

И. С. Семенюк

Мартинюк Л. В.

Мельник А. Т.

Семенюк М. С.

Смутняк М. М.

Шеремета Я. П.

Юрченюк Н. С.



рIшЕння
Педагогiчноi ради Щержавного вищого навчального закпаду

<Лернiвецький коледж дизайну та економiки>>

Протокол Jllb 01-09/620.04.2018 р.

Про затвердження <<Положення про
органiзацiю роботи з охорони працi та
безпеки життедiяльностi учасникiв
освiтнього процесу у ДFНЗ
<Чернiвецький коJIедж дизайну та економiки>>

Заслухавши та обговоривши iнформацiю завiдувача навч€lльно-
виробничоi практики Залевськоi О. Г. про затвердження <<Положення про
органiзацiю роботи з охорони шрацi та безпеки життедiяльностi 1^rасникiв

\
освiтнього процесу у ,Щержавному вищому навчЕlльному закладi
<Чернiвецький коледж дизайну та економiки>>, педагогiчна рада

УхВАЛИЛА:

1. Iнформацiю За-певськоi О. Г. прийняти до вiдома.
2. Затвердити <<Положення про органiзацiю роботи з охорони працi та

безпеки життсдiяльностi учасникiв освiтнього процесу у ,Щержавному
вищому навчuLлъному закJIадi <Чернiвецький коледж дизайну та eKoHoMiKn> У
новiй редакцii.

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

Голова ради

Секретар ради
уý

А. В. Гапей

М. С. Семенюк



рIшЕння
Педагогiчноi ради,Щержавного вищого

<Лернiвецький коледж дизайну

20.04.2018 р.

Про пiдсумки спортивно-масовоi та
фiзкультурнФ-оздоровчоi роботи зi
студентампу 2017 роцi

навчального закладу
та економiки>>

Протокол Jф 01-09/б

УхВАЛИЛА:

1. Iнформацiю Головачука С. М. прийняти до вiдома.
2. Спортивно-масову та фiзкультурннздоровчу роботу протягом 201-7

року визнати задовiльною.
3. Затвердити Програму розвитку фiзичного виховання i спорту в

коледжi на перiод до 2020 року.
4. Контролъ за виконанням рiшенЕя з€tлишаю за собою.

Заслухавши та обговоривши iнформацiю
вихованшI Головачука С. М. про пiдсумки
фiзкультурно-оздоровчоi роботи зi студентами у 201_1

Голова pt

Секретар

викJIадача фiзичного
спортивно-масовоi та

роцi, педагогiчна рада

А. В. Гапей

М. с. Семенюк


