
MIHIс тЕр с тв оН ;,+; Т,f^уки укрАiни

дЕржАвний вищий ндвчАльниr4 зАклАд
(чЕрнIввlрюrЙ колЕдк дtздЙту тА ЕкономIки)

нАкАз
м. Чернiвцi

01.09.2017 р.

Про введенЕя в дiю рiшень Педагогiчноi
ради,,Щержавного вищого навчЕuIьного закJIаду
<Чернiвецький коледж дизайну та економiки>>
вiд 28.08.2017 (протокол JФ 01-09/9)

нАкАЗУЮ:

м68

t

1. Увести в дiю рiшення Педагогiчноi ради .Щержавного вищого
наВЧЕlльного закладу <Чернiвецький коледж дизайну та економiки>> вiд 28
серпшI 2017 року (протокол М 01-09/9), що додzlються.

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

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

,Щиректор коледку А. В. Гапей

вносить:
Педагогiчноi ради

М. С. Семенюк



рIшЕння
Педагогiчноi ради .Щержавного впщого павчального закпаду

<<Чернiвецький коледж дизайну та економiкш>

28.08.2017 р.

Про головнi завдання вищих навчапьних
закладiв у 201712018 навчальному роцi

Проюкол J,,lb 01-09/9

Зас.шухавши та обговоривlша iнформацiю директора коледку Гапей А. В.
щодо головних завданням вищих навчапьних закладiв у 201-7l20I8
навчапьному роцi (рiшення Колегii MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи вiд
22.06.20|7 року, протокол NЬ 5/14), педагогiчна рада

УхВАЛИЛА:

1. Схвалити дiяльнiсть педагогiчного колективу коледжу у 20|6/20|7 н.

р.
2. Прийняти до вiдома завдання та прiоритетнi напрями роботи закJIаду

Ha20l712018 н. р.
3. Голов€lNI предметнlIх (циклових) комiсiй на засiданнях розглянути

результати дiяльностi коледжу у 201-612017 н. р. з метою:
- розширення дiапазону органiзацiйнш< форr, методiв навчання,

способiв навч€lпьноi взаемодii, що м€lютъ на MeTi прЕжтиtIЕу спрямоваrriсть
навч€лння i формують зага.JIьнi i фаховi компетентностi сryдентiв;

- форrчrування здатностi викладачiв до iнновацiй та пошуковоi роботи;- оновлення тематики та забезпечення пошryкових та
експеримент€tльних пiдходiв до написання курсових робiт.

4. Викладачам коледжу:
_ проанапiзувати кiлькiсну i якiсну iнформацii щодо результатiв

успiшностi студентiв у 2016/2017 
".р.;- змiнити пiдходи до пiдютовки i проведення заЕяття як оснОвнОi

форми органiзаIдii ocBiTHboT дiяльностi в умовах лекцiйно-семiнарсьКОi
системи навчанЕя (певне структурування, встановлення мiжпредметниХ
зв'язкiв, конструювання на засада)( мiжпредметноi iнтеграцii).

5. Кураторам академiчних груп II-IV KypciB обговорити iз студентаМи

результати рейтинry за II семестр 20Lбl2017 н. р., спрогнозувати i спланувати

робоry для усунення недолiкiв, пiдвищення якостi навчального i вихоВнОГО

процесiв.

6. Контроль за виконанням рiшення залиш€лю за собою.

Голова р4ди А. В. Гапейffit
W
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Секретар р4ди М. С. Семенюк



рIшЕння
педагогiчпоi ради'щержавного вищого навчального закпаду

<<Чернiвецький коледж дпзайну та eKoHoMiKn>

28.08.2017 р. Протокол ЛЬ 01{9/9

Про аналiз ефективностi профорiентацiиЪоi'
роботи в коледжi за результатами
вступноi' кампанii' 20 l7 року

ЗаСПУХаВШи та обговоривши iнформаIдiю методиста вiддiленlrя,
вiдповiдапьного сеIфетаря гlриймальноi KoMicii Кисилицi н. м. щодо аrrа.гliзу
ефективностi гlрофорiентацiиЪоi'роботи в коледжi за результатами всryпноi'
кадлпаlrii' 2017 року, педагогiчIIа р4да

УхВАЛИЛА:

1. IНфОРМацiю методиста вiддiлення, вiдповiдапrьного секретаря
прийплаlrъноi KoMiciT Кисилицi Н. М. взяти до вiдома.

2. У 20l7l20l8 навча.гrъному роцi педагогiчному колективу коледжу
ПРОДОВжУвати застосовувати HoBi стратегii цроведенЕя профорiентацiйноТ
роботи для забезпечення всryпноi каrrлпанii 2018 року.

3. Контроль за виконанням рiшення запишаю за собою.

Голова р4ди А. В. Гапей

Сещретар р4ди М. С. Семенюк
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рIшЕння
Педагогiчноi ради .Щерпсавного впщого павчального закпаду

<<Чернiвецькшй коледж дизайну та eKoHoMiKn>

28.08.2017 р. Протокол NЬ 0l{9/9

Про результати дiяльностi предметних
(цикповшl) комiсiй у 20|6/2017 навчапьному роцi

ЗаСлУхавшIи та обюворивши iнформацiю голiв цредметних (цикповшl)
КОМiСiЙ, якi гrрозвiryвапи щодо результатiв дiяльностi у 20t6/201r7
навчапьному роцi, педагогiчна рада

УхВАЛИЛА:

1. Iнформацiю голiв цредметних (циклових) комiсiй гlрийняти до
вiдома.

2. Освiтlпо та науковG-методичну робоry предметних (циклових)
комiсiй у 20|612017 навчапrьному роцi визнати задовiльною.

З. Провести з€lходи у рамках Тижня фiнансовоi граrrлотностi i
всесвiтнього дня заощаджень, до 50ьрiччя Реформацii, до Дня науки тощо.

4. Прийняти )ласть у щорiчному KoнKypci <<Педагогiчний Оскар>>.

5. Контроль за виконанням рiшення запиш€лю за ообою.

Голова р4ди А. В. Гапей

Секретар ра,ди М. С. Семеrпок
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рIшЕння
Педагогiчноi ради .Щержавного впщого llавчального закпаду

<Лерпiвецький коледж дизайпу та eKoHoMiKn>

28.08.2017 р. Протокол ЛЬ 01-{9/9

Про пiдготовку матерiальнфтехнiчноi
бази коледжу до роботи в 2017 /2018 навчальному роцi

Заслухавшrr та обговоривlш.r iнформаlдiю заступника дцректора з
адмiнiстративнrгосподарськоi роботи Катринець I. М. щодо пiдготовки
матерiа.пьнфтехнiчноi бази коледжу до роботи в 20|7 /2018 навчапьному
роцi, педаюгiчна рада

УхВАЛИЛА:

1. Iнформацirо заступника директора з адмiнiстративнrгосподарськоi
роботи Катринець I. М. взяти до вiдома.

2. Пiдютовlсу матерiально-техЕiчноi бази коледжу до роботи в
20t7 /20|8 навча.гrъному роцi визнати задовiльною.

3. Контроль за виконанням рiшення запишаю за собою.

Голова ради А. В. Гапей

Секретар р4ди М. С. Семеrпок
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рIшЕння
ПедагогiчноI ради .Щержавного впщого навчального закпаду

<Лернiвецький коледж дпзайну та eKoHoMiKи>>

28.08.2017 р. Протокол Jt{b 01-09/9

Про за>соди щодо вдосконЕrпення форм i
методiв профорiентацiиЪоi'роботи серед
виrý/скникiв загаrrъноосвiтнiх шкiл та
професiйньтехнiчних училищ дJIя
забезпеченЕя набору сryдентiв у 2018 роцi

ЗаслухавIIIи та обговоривши iнформацiю методиста коледжу Мельник А.
Т. ПРО зil(оди щодо вдоскон€lпення фор, i методiв гlрофорiснтацiиЪоi'роботи

, СеРеД Вигryскникiв загаrrьноосвiтнiх шrсiл та професiйно-технiчних училищ
для забезпечення набору сryдентiв у 2018 роцi, педаюгiчна рада

УхВАЛИЛА:

1. Iнформацiю методиста коледхqу Мельник А. Т. взяти до вiдома.
2. Схвапрrти зЕlпропонованi форми i методи профорiентацiйноТ роботи

Та ВкJIючити ix у план профорiентацiйноi роботи цикJIовID( комiсiй на
поточний piK.

3. Контроль за виконанЕям рiшення запиIцаю за собою.

Голова р4ди А. В. Гапей

Сещретар р4ди М. С. Семенюкв



РIIIIЕННЯ
педагогiчноi Ради,.щержа впого вищого навчаJIь пого закпаду

<<Чернiвецький коледлс дизайну та економiкп>

28.08.2017 р. Протокол ЛЬ 01{9/9

Про визначення лiмiry першокурсникiв-стипендiатiв,
якi зара<ованi на перший piK навчання

Заслгухавши та обюворивши iнформацiю директора коледжу, голови
стипендiатlьноi koMicii Гапей А. в. та головного бухгаптера Чобану н. о.
щодо визначення лiмiтiв першокурсникiв-стипендiатiво якi зара(ованi на
перший piK навчаrrЕя, педагогiчна р4да

УхВАЛИЛА:

1. Пiсля затверджених у встановпеному законодавством порядку
видаткiв на стипендi€lльне забезпечення, на позачерговому засiданнi
Стипендiальноi KoMicii розгJIякуги питання встановпення лiмiry, i, вiдповiдно
до ньогО затвердИти РеестР осiб, якиМ бУд" призначена академiчна стипендiя
з 01 липня 201-7 року.

2. Контроль за виконанням рiшення з€л.лишаю за собою.

Голова р4ди А. В. Гапей

Секретар ради М. С. Семенюк
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рIшЕння
Педагогiчпоi радп,Щерлсавпого впщого навчальпого закпаду

<<Чершiвецькпй коледж дпзайну та eкoнoMiKrr>>

28.08.2017 р. Протокол Jt{b 01{9/9

Про впорядкування iнформшдii струlстурних
пiшlоздiлiв на caliTi коледжу

Засrrухавши та бговоривIIIи iнформачiю директора коледжу Гапей А. В.
щодо впорядкування iнформацii струкryрншr пiдроздiлiв на сайтi коледжу,
педаюгiчна рqда

УхВАЛИJЬ:
1. Керiвникам струIffурних пiдlоздiлiв (в межа< своеi компетенцrf) до 1

жовтня подати iнформаIдiйнi матерiатlи дIя розмiщення (оношення)
актуаJIьноi iнформаlдii на веб<торiнцi коледку.

2. Контроль за виконанням рiшення запишаю за собою.

Голова ради А. В. Гапей

Секретар ради М. С. Семенюк
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