
(чЕрнIвЕцькиЙ колшдж дIздfoту тА ЕкономIки)
нАкАз

м. Чернiвчi

29.0б.2018 р.

Про введення в дiю рiшень Педагогiчноi
ради,.Щержавного вищого навч€Lllьного закладу
<<Чернiвецький коледж дизайну та економiки>>
вiд 26.0б.2018 (протокол JrГs 01-09/9)

Виконуюча обов'язки
директора коледжу

IIАкАЗУIо:
1. Увести в дiю рiшення Педагогiчноi ради ,,Щержавного вищого

навч€шьного закJIаду <Чернiвецький коледж дизайну та економiки>> вiд 26
червня 2018 року (протокол Ns 01_09/9), що додаеться.

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

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

yKPAIHA
MIHICTEPCTBO ОСВIТИ I НАУКИ УКРАiНИ

ДЕРЖАВ НИЙ ВИЩИЙ НДВЧАЛЬНИЙ З ЬКЛАД

Ns 40п.1

А. В. Гапей

€ву вносить:
чно1 ради

29.06.2018 р.



рIшЕння
Педагогiчноi ради .Щержавного вищого навчальцого закладу

<<Чернiвецький коледж дизайну та економiкш>>

26.06.20|8 р.

Про затвердження
педагогiчноi ради
2018 року

Протокол Ng 01-09/9

ГIлану роботи
на друге пiврiччя

Семенюка М. С. щодо запропонованого плану роботи педагогiчноТ ради на
друге пiврiччя 2018 року, педагогiчна рада

УхВАЛИЛА:

1. Iпформацiю Семенюка М. С.
2. Затвердити ГIлан роботи

навч€lпьного закJIаду <Чернiвецький
пiврiччя 2018 року.

3. Контроль за виконанням
педагогiчноi ради Семенюка М. С.

Заслухавши та обговоривши iнформацiю секретаря педагогiчноi ради

взяти до вlдома.
педагогiчноi ради,Щержавного вищого
коледж дизайну та економiки> на друге

рiшення покJIадаеться на секретаря

Голова ради

Секретар ради

А. В. Гапей

М. С. Семенюк
гffi
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рIшЕння
Педагогiчноi ради Щержавного вищого навчального закладу

А. В. Гапей

М. С. Семенюк

<Лернiвецький коледж дизайну та економiки>>

2б.06.2018 р. Протокол М 01-09/9

Про визначення лiмiту стипендiатiв за
результатами семестрового контролю
у II-му ceMecTpi 20t7l20|8 н.р.

Заслухавши та обговоривши iнформацiю завiдувача вiддiлення Кусоi О.
Б. про визначенIuI лiмiту стипендiатiв за результатами семестрового
контролю у II-му ceMecTpi 201-7l20l8 навчального року, педагогiчна рада

УхВАЛИЛА:

1. Iнформацiю КусоТ О. Б. прийняти до вiдома.
2. Визначити лiмiт стипендiатiв для призначення стипендiй за

результатами II-го семестру 201.7120|8 навча-пьного року на MiHiM€lлbHoMy,
встановленому законодавством piBHi - 40 О/о вtд кiлькостi студентiв денноi
форми навчаннrI, якi навчаються за державним замовленням cTaHoNt на 01
липнrI2018 року.

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

Голова ради

Секретар ради
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рIшЕння
ПедагогiчноI ради .Щержавного вищого навчального закладу

<<Чернiвецький коледж дизайну та еконорriки>>

2б.06.2018 р. Протокол Ng 01-09/9

Про проект обсягiв навч€шьноi роботи
на 2018l20t9 навч€tлъний piK

Заслухавши та обговоривши iнформацiю в. о. директора коледжу Гапей
А. В" про проект обсягiв навчальноТ роботи на 20I8/20L9 навчальний piK,
педагогlчна рада

1" Iнформацiю Гапей А. В. прийняти до вiдома.
2. Тарифiкацiйнiй KoMiciT до 26 серпня 2018 року здiйснити остаточний

розподiл обсягiв навча_пъноi роботи на 20118120119 навчальний piK з

дотриманням вимог чинного законодавства у галузi освiти, принципу
насryпностi, з урахуванЕям наявних педагогiчних кадрiв i молодих
спецiалiстiв, прибуття яких очiкуеться.

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

УхВАЛИЛА:

Голова ради

Секретар ради

А. В" Гапей

М" С. Семенюк
ж
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ПедагогiчпоТ ради .Щержавного вищого Irавчального закладу
<Лернiвецький коледж дизайну та економiки>>

26.06.2018 р.

Про результати проведення lЩА з

украiЪсъкоi мови у формi ЗНО та
рекомендац11 щодо усунення недолlкlв

Заслухавши та обговоривши iнформацiю заступника директора з
навч€tльноi роботи Навольську Л. В. про результати проведення ДIА з

украiЪсъкоi мови у формi ЗНО та рекомендацiТ щодо уаунення недолiкiв,
педагогlчна рада

УхВАЛИЛА:

1. Iнформацiю Навольськоi Л. В. прийняти до вiдома.
2. Враховуючи результати державноi пiдсумковоТ атестацiТ у формi

зовнiшнього нез€tлежного оцiнювання у 2018 роцi та з метою пiдвищення
ефективностi пiдготовки студентiв 2 курсу на ocHoBi базовоi загальноi
середньоi освiти до зовнiшнього нез€Lлежного оцiнювання у 20|9 роцi
доцiльно:

- провести монiторинг резуJьтативностi скJIадашrI студентами ЗНО у 2018

рощу та дет€Lпьно проаналiзувати типовi помилки, допущенi пiд час виконаннjI
TecTiB;

- проводитИ груповi та iндивiдуальнi консультацii; удоскон€tлювати
форми, методи, прийоми пiдготовки студентiв до тестування;

- постiйно застосовувати на рiзrшос етапах вивченrul навчаJIьнID( дисlдагшiн
тестовий контроль. З метою проведеннr{ с€ll\4оконтроJIю, пропонувати студентЕlм
виконр€Iти завданшI у тестовiй формi вдома;

- ознайомлювати сryдентiв iз вимогами програм пiдготовки до ЗНО;
- використовувати TecToBi завдання рiзноТ форми i ступеню складностi

з навч€tльних посiбникiв та збiрникiв, рекомендованих MiHicTepcTBoM
освiти i науки УкраiЪи, iнформацiйних матерiалiв Украiнського центру
оцiнювання якостi освiти;

- навчати студентiв алгоритму виконання тестових завдань рiзноi
форми, анагliзрати результ€Iти TecTyBaHHrI, вLuIвJuIти тlтповi помилки й визначати
IIIJUD(и lx усунення;

- сформувати у студентiв навички самостiйноi роботи та самостiйного
оцiнювання, самоперевiрки, рацiоналъного розподiлу вiдведеного часу;

- упроваджувати iнформацiйно-комунiкацiйнi технологii навчання,
органiзовувати проходження студентами онлайн-тестуваннrI;

- рекомендувати студентам узяти участъ у пробному ЗНО з метою
покращення Тх адаптацii до процедури ЗНО;

рIшЕння

Протокол J\b 01-09/9
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- проводити iнформацiйно,роз'яснювryIьЕу робоry серед студентiв та
ixHix батькiв щодо порядry та особливостей проведення зовнilцнього
Нез€Lпежного оцiнюваннrr, наголошувати на йоrо переваrах i перспеlстивФ<.

3. Контроль за викоЕанням рiшеншt з€лJIишаю за собою.

Голова р4ди

Секретар ради

А. В. Гапей

М. с. Семенюк

#


