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ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НДВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
(чЕрнIвЕцькиЙ колЕдж д,IзАIПry тА ЕкономIки)

нАкАз
м. Чернiвцi

29.|2.20|7 р.

Про введення в дiю рiшень Педагогiчноi
ради,Щержавного вищого навч€lльного закJIаду
<<Чернiвецький коледж дизайну та економiки>>
вiд 22.|2.20t7 (протокол J\Ъ 0 1-09 l Т2)

Ns 104

нАкАЗУЮ:

1. Увести в дiю рiшення ПедагогiчноТ ради ,,Щержавного вищого
навч€lльного закJIаду <Чернiвецький коледж дизайну та еКОНОМiКИ> ВiД 22

грудня 20!7 року (протокол Ns 01-09llZ), що додаються.

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

3. Контроль за виконанням цього нак€ву з€tлишаю за собою

.Щиректор коледжу А. В. Гапей

у вносить:
Секретар Педагогiчноi ради

hLL_ М. С. Семенюк
29.L2.201-7 р.



рIшЕння
Педагогiчноi ради Щержавного вищого навчального закладу

<Лернiвецький коледж дизайну та економiки>>

22.12.20|7 р.

Про стан виконання заходiв педагогiчного
колективу по органiзацii прийому у 201-8 рочi

Протокол Ng 01-09/12

Заслухавши та обговоривши iнформацiю голiв предметних (циклових)
комiсiй i методиста коледжу Мельник А. Т. щодо стану виконання заходiв
педагогiчного колективу по органiзацii прийому у 2018 роцi, педагогiчна
рада

УхВАЛИЛА:

1. Iнформацiю голiв предметних (циклових) комiсiй i Мельник А. Т. взяти
до вiдома.

2. У II-му ceмecTpi 20L7l2018 навчальному роцi педагогiчному колективу
коледжу продовжувати застосовувати HoBi стратегii проведення
профорiентацiйноi роботи для забезпечення вступноi кампанii 2018 року.

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

Голова ради А. В. Гапей

Секретар ради М. С. Семенюк
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рIшЕння
ПедагогiчноI ради rЩержавного вищого навчального закладу

<<Чернiвецький коледж дизайну та економiки>>

22.|2.20t7 р. Протокол Ng 01*09/12

Про результати монiторингу працевлаштування
випускникiв та ik професiйноi адаптацii на

робочому мiсцi

Заслухавши та обговоривши iнформацiю завiдувача
виробничоТ практики Залевськоi О. Г. щодо результатiв
працевлаштування випускникiв та Iх професiйноi адаптацii на робочому
мiсцi, педагогiчна рада

навч€tльно-
монiторинry

УхВАЛИЛА:

l. Iнформацiю ЗалевськоТ О. Г. взяти до вiдома.

2. Розглянути можливiсть введення факультативних KypciB, ceMiHapiB з
питань rrрацевлаштування, тренiнгiв.

3. Контролъ за виконанням рiшення зaлишаю за собою.

Голова ради А. В. Гапей

Секретар ради М. С. Семенюкffi



рIшЕншt
Педагогiчноi ради rЩержавного вищого навчального зак.паду

<<Чернiвецький коледж дизайну та економiки>>

Протокол JФ 01*09/1222.L2.20|7 р.

Про визначення лiмiry стипендiатiв за

результатами семестрового контролю у
I-My ceMecTpi 2017l20t8 навчЕuIьного року

Заслухавши та обговоривши iнформацiю завiдувача вiддiлення Кусоi О.
Б. щодо визначення лiмiry стипендiатiв за результатами семестрового
контролю у I-My ceMecTpi 2017l20I8 навчального року, педагогiчна рада

УхВАЛИЛА:

1. Iнформацiю Кусоi О. Б. взяти до вiдома.
2. Пiсля затверджених у встановленому законодавством порядку видаткiв

на стипендiальне забезпечен}uI, Стигlендiальнiй KoMiciT коледжу встановити
остаточний лiмiт стипендiатiв за результатами семестрового контролю у I-My
ceMecTpi 20|7120|8 навчального року, у дiапазонi вiд 40 до 45 вiдсоткiв iз
законодавчо закрiпленою нижньою межею 40 вiдсоткiв.

3. Контроль за виконанням рiшення зaлишаю за собою.

Голова ради А. В. Гапей

Секретар ради М. с. Семенюк
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рIшЕння
Педагогiчноi ради .Щержавного вищого навчального закладу

<<Чернiвецький коледж дизайну та економiки>>

22.|2.2017 р. Протокол J\b 01*09/12

Семену М. С. з метою пiдвищення
дисциплiни кФiзична культурD)

Про улосконаJIення рiвня викJIадання

фiзичного виховання у коледжi

Заслухавши та обговоривши iнформацiю голови предметноi (цикловоi)
KoMicii соцiально-гуманiтарних дисциплiн Андросовоi Г. Д. щодо
удосконЕtлення рiвня викладання фiзичного виховання у коледжi, педагогiчна
Рада

УхВАЛИЛА:

1. Iнформацiю Андросовоi Г. .Щ. взяти до вiдома.
2. Викладачам Головачуку С. М. та

ефективностi викладання навча-пьноi

рекомендуеться:

<<Фiзична культура>>: пiдготувати методичнi розробки та рекомендацii
до занять та модулiв, комплекси вправ самостiйноi роботи студентiв;
впроваджувати в освiтнiй процес iнновацiйнi технологii;
пiдвищити мотивацiю молодi до занять з навчальноi дисциплiни
<Фiзична культура) шляхом активiзацii проведення спортивно-масових
заходiв;

Голова ради А. В. Гапей
ж,

ý М. С. СеменюкСекретар ради



рIшЕння
Педагогiчноi ради .Щержавного вищого навчального закладу

<<Чернiвецький коледж дизайну та економiки>>

22.|2.20|7 р. Протокол Jф 01*09/12

Про розгJuIд та затвердження Правил прийому
на навчання у .ЩВНЗ кЧернiвецький коледж
дизайну та економiки>> для здобуття
освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня
молодшого спецiалiста в 2018 роцi

Заслухавши та обговоривши iнформацiю методиста вiддiлення
Кисилицi Н. М. щодо розгляду та затвердження Правил прийому на навчання
У ЩВНЗ <<Чернiвецький копедж дизайну та економiки> для здобуття ocBiTHbo-
квалiфiкацiйного рiвня молодшого спецiалiста в 2018 роцi, педагогiчна рада

\t-

УхВАЛИЛА:

1. Iнформацiю Кисилицi Н. М. взяти до вiдома.
2. Затвердити Правила прийому на навчання у ШНЗ <<Чернiвецький

КОлеДж дизаЙну та економiки>> для здобуття освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня
молодшого спецiа-lliста в 2018 роцi та розмiстити iх на офiцiйному сайтi
коледжу.

3. Внести до 31 грудня 20117 року до единоi державноТ бази з питань освiти
Правила прийому до коледжу та ocHoBHi KoHKypcHi пропозицii згiдно
ВищезЕвначеного розгrодiлу лiцензованого обсягу мiж спецiа.пьностями та

4. Контроль за виконанням рiшення з€rлишаю за собою.
формами навчання.

Голова ради

Секретар ради
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А. В. Гапей

М. С. Семенюк



рIшЕння
Педагогiчноi ради Щержавного вищого навчального закладу

<<Чернiвецький коледж дизайну та економiки>>

Протокол J\b 01*09/1222.I220L7 р.

Про розгляд та затвердження Положення
про прийм€tльну комiсiю <<Чернiвецький
коледж дизайну та економiки>> в 2018 роцi

Заслухавши та обговоривши iнформацiю методиста коледжу Мельник
А. Т. щодо розгляду та затвердження Положення про приймальну комiсiю
кЧернiвецький коледж дизайну та економiки> в 2018 роцi, педагогiчна рада

УхВАЛИЛА:

1. Iнформацiю Мельник А. Т. взяти до вiдома.
2. Затвердити Положення про приймальну комiсiю ЩВНЗ кЧернiвецький

коледж дизайну та економiки>>.

3. ВiдповiдаJIьному ceKpeTapeBi приймальноi KoMicii Кисилицi Н. М.
Положення про приймальну комiсiю ЩВНЗ <<Чернiвецъкий коледж дизайну та
економiки) внести до единоТ державноi бази з питань освiти, розмiстити на
офiцiйному сайтi коледжу та стендi приймальноТ KoMiciT.

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

Голова ради А. В. Гапей

I
Секретар ради М. С. Семенюк
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рIшЕння
Педагогiчно[ ради .Щержавного вищого навчального закладу

<Лернiвецький коледж дизайну та економiки>>

22.I2.20L7 р.

Про висунення кандидатур претендентiв,
якi представлятимуться на здобуття

Протокол Jф 01*09/12

академiчноi стипендiТ Президента Украiни

Зас.гrуlсавши та обговоривши iнформацiю заступника директора з
виховноТ роботи Зиковоi К. О. щодо висунення кандидатур претендентiв, якi
представлятимуться на здобуття академiчноi стипендiТ Президента Украiни,
педагогiчна рада

УхВАЛИЛА:

1. Iнформацiю ЗиковоI К. О. взяти до вiдома.
2. Затвердити кандидатуру Аврам Алли Володимрiвни, студентки IV

курсу технологiчного вiддiлення денноi форми навчання спецiальностi
кМоделювання та конструювання промислових виробiв>, для представлення
на здобуття академiчноi стипендiТ Президента УкраiЪи на II-ий семестр
20 17 l20t8 навчального року.

3. Заступнику директора з виховноТ роботи Зиковiй К. О. забезпечити
вчасне подання належним чином оформлених матерiалiв претендента на
здобуття академiчноI стипендiТ Президента Украiни.

4. Контроль за виконанням рiшення зaлишаю за собою.

Голова ради

Секретар ради

А. В. Гапей

М. С. Семенюк
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22.12.2017 р.

Про виконання рiшень педагогiчноi
ради за 2017 piK

, Заслухавши та обговоривши iнформацiю
секретаря педагогiчноi ради Семенюка М. С.
педагогiчноI ради за 2017 piK, педагогiчна рада

<<Чернiвецький коледж дизайну та економiки>>

Протокол Ng 01-09/12

УхВАЛИЛА:

l. Iнформацiю Семенюка М. С. взяти до вiдома.

Голова ради

Секретар ради

метод{ста Ради директорiв,
щодо виконання рiшень

А. В. Гапей

М. С. Семенюк
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