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Про введення в дiю рiшень Педагогiчноi
ради,Щержавного вищого навч€lльного закладу
<Чернiвецъкий коледж дизайну та економiки>>
вiд 25.10.2017 (протокол J\b 01-09/10)

НАкАЗУЮ:

1. Увести в дiю рiшення Педагогiчноi ради ,Щержавного
навч€Llrьного закJIаду <Чернiвецький коледж дизайну та економiки>>
жовтня 201-7 року (протокол J\Ъ 01-09/10), що додаються.

2. Керiвникам структурних пiдроздiлiв забезпечити виконанIuI
Педагогiчноi радизгiдно з розподiлом функцiональних обов'язкiв.

3. Контроль за виконанням цього накЕву з€tлишаю за собою.

.Щиректор коледжу
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рIшЕння
Педагогiчшо[ ради .Щержавного вищого навчального закладу

<Лернiвецький коледж дизайну та економlки>

Протокол Jф 01*09/1025.|0.2017 р.

Про аналiз резулътатiв вхiдного контролю
знань студентiв нового набору та заходи
щодо полiпшення якостi пiдготовки фахiвцiв

Заслгухавши та обговоривши iнформацiю голiв предметIIих (циклових)
комiсiй щодо аналiзу результатiв вхiдного контролю знань студентiв нового
набору та заходи щодо полiпшення якостi пiдготовки фахiвцiв, педагогiчна
рада

УхВАЛИЛА:

1. Iнформацiю голiв предметних (циклових) комiсiй взяти до вiдома.
2. Врахувати з€вначенi недолiки за результатами цроведеншI

дiагностlачних контрольних робiт сryдентЬ першого курсу та вжити вiдповiдlих
заходiв щодо под€tльшого iх ycyHeHIuI.

З. Активiзувати пiзнавальну дiяпьнiсть студентiв у процесi ix
самостiйноi роботи, 1.,rастi в практикумах, ceMiHapax, конференцiях, проектах
тощо.

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

Голова А. В. Гапей

Секретар М. С. Семенюк
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рIшЕнIIя
Педагогiчноi ради Щержавного вищого

<<Чернiвецький коледж дизайну

25.|0.2017 р.

Про затвердження Антикорупцiйноi програми
,Щержавного вищого навчztльного закладу
<<Чернiвецький коледж дизайну та
економiки) на 2018 piK

навчального закладу
та економiки>>

Протокол Jф 01-09/10

Заслгуr<авши та обговоривши iнформацiю заступника директора з
адмiнiстративно-господарськоi роботи, голови пiдроздiлу з питань
запобiгання та виявлення корупцii Катринець I. М. щодо затвердження
АНТИКОРУпцiйноТ програми ,.Щержавного вищого навч€lльного закладу
<<ЧеРНiвецький коледж дизайну та економiки>> на 2018 piK, педагогiчна рада

УхВАЛИЛА:

1. IНфОрмацiю заступника директора з адмiнiстративно-господарськоi
РОбОТИ, Голови пiдроздiлу з питань запобiгання та виявлення корупцii
Катринець I. М. взяти до вiдома.

2. Затвердити Антикорупцiйну програму ,,Щержавного вищого
НаВЧ€lЛьного закладу <Чернiвецький коледж дизайну та економiки> на 2018
piK.

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

Голова ради А. В. Гапей

Секретар ради М. С, Семенюк
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рIшЕння
[Iедагогiчноi ради Щержавного вищого навчального закладу

<<Чернiвецький коледж дизайну та економiки>>

25.|0.201-7 р.

Про конструювання оптим€lльного кулътурно-
освiтнього середовища в академiчнiй групi
як умова if успiшноi адаптацii до умов навчання

Протокол Ng 01-09/10

Заслухавши та обговоривши iнформацiю практичного психолога
ГорожанськоТ I. е. щодо конструювання оптимального культурно-освiтнього
середовища в академiчнiй групi як умова ii успiшноi адаптацii до умов
навчання, педагогiчна рала

УхВАЛИЛА:

l. Iнформацiю практичного психолога Горожансъкоi I. е. взяти до
вiдома.

2. Практичному психологу спiлъно з кураторами груп I курсу
здiйснювати психолого-педагогiчний супровiд освiтнього процесу.

3. Контроль за виконанням рiшення запишаю за собою.

Голова ради А. В. Гапей

Секретар ради М. С. Семенюк
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