
дЕржАвний вищий ндвчАльний зАклАд
(чЕрнIввцькиЙ колЕдж ллздfoту тА ЕкономIки>

м. Чернiвцi

31.08.2018 р.

Про введення в дiю рiшень Педагогiчноi
р ади'Щержавно го вищого навч€Llrьного закладу
<Чернiвецький коледж дизайну та економiки>>
вiд 28.08.2018 (протокол Jф 01-09l||)

нАкАЗУЮ:

1. Увести в дiю рiшення ПедагогiчноТ ради ,Щержавного
навч€Lпьного закJIаду <Чернiвецький коледж дизайну та економiки>
серпня 2018 року (протокол Jф 01-0911,1), що додаеться.

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

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

Щиректор коледжу М. I. Пекарський

Проект нак€ву вносить:
Секретар Педагогiчноi ради

С,"Ц М. С. Семенюк
3 1 .08.2018 р.

yKPAi
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рIшЕншI
Педагогiчноi ради,Щержавпого вищого навчального закладу

<<Чернiвецький коледж дизайну та економiки>>

Протокол М 01-09/1l28"08.2018 р.

Про гоповнi завдання закладiв вищоi освiти,
якi здiйснюють пiдготовку молодшого
спецiалiстa, у 20t8l20t9 навчальному рочi

УхВАЛИЛА:

роботи:

2.

Голова ради

Секретар ради

М. I. Пекарський

М. С. Семенюк

Заслухавши та обговоривши iнформацiю директора коледжу
Пекарського М. I. про головнi завдання закладiв вищоi ОСВiТИ, ЯКi

здiйснюють пiдготовку молодшого спецiалiста, у 201812019 навч€tлЬнОМУ

роцi, педагогiчна рада

1. Iнформацiю Пекарського М. I. взяти до вiдома.
Визначити прiоритетними на 2018l20l9 навч€шьний piK TaKi напрями

под€tльше вдоскон€}лення нормативно_правовоi бази освiтнього
процесу;

ý



рIшЕннrI
Педагогiчноi ради Щержавного вищого навчального закладу

<<Чернiвецький коледж дизайшу та економiки>>

28"08.2018 р.

Про пiдсумки вступноi кампанii 2018 року

Протокол Ng 01-09/1tr

Заслухавши та обговоривши iнформачiю методиста
вiдповiдального секретаря приймальноi KoMicii Кисилицi Н. М.
всryпноi кампанii 2018 року, педагогiчна рада

УхВАЛИЛА:

l. Iнформацiю Кисилицi Н. М. взяти до вiдома"
2. Пiдвищити персон€lльну вiдповiдальнiсть керiвникiв структурних

пiдроздiлiв та педагогiчних працiвникiв за виконання плану прийомУ на
навчання.

3. Розробити <<Календарний план профорiентацiйноi та агiтацiйноi

роботи i програму проведення вступноI кампанii 2019 року).
4. Створити систему пошуку та вiдбору талановитоi молодi для

навчання в коледжi за рахунок органiзацii предметних олiмпiад i творЧих
KoHKypciB серед учнiв старших класiв шкiл, гiмназiй, лiцеiЪ областi та ik

вlддlлення,
про пiдсумки

профорiентацii на ocBiTHi програми коледжу тощо"

Голова ради

Секретар ради

5" Контроль за виконанням рiшення зitлишаю за собою.

М. I. Пекарський

М. С. Сепленюкffi



рIшЕння
Педагогiчноi ради .Щержавного вищого навчального закладу

<<Чершiвецький коледж дизайну та економiки>>

28.08.2018 р. Протокол Ng 01-09/1 l

М. I. Пекарський

М" С" Семенюк

Про результати дiяльностi предметних
(циклових) KoMiciй у 20117 120|8
навч€lльному роцi

Заслухавши та обговоривши iнформацiю заступника директора з
навч€tпьноТ роботи Навольськоi Л. В. про результати дiяльностi предметних
(циклових) KoMiciйy 20117l2018 навч€tльному роцi, педагогiчна рада

УхВАЛИЛА:

1" Iнформацiю Навольськоi Л. В. взяти до вlдома.
2. Вважати дiяльнiсть предметних (чиклових) комiсiй успiшною та

результативною. У наступному навч€lльному роцi продовжити обранi
напрямки дiяльностi, якi дали позитивнi результати i направленi на
пiдвищення ефективностi освiтнього процесу - модернiзацiя змiсry, форм i
методiв органiзацiТ освiтнього процесу, розробка i впровадження нових
ocBiTHix моделей i технологiй, координацiя iнновацiйноТ дiяльностi
викJIадачiв, розробка електронного освiтнього контенту"

3. Контроль за виконанням рiшення залишаю за собою.

Голова ради

Секретар ради

{ffi
ýýпr;,uп
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рIшЕння
Педагогiчноi ради Щержавного вищого навчального закладу

<Лернiвецький коледж дизайну та економiки>>

Протокол Jф 01-09/1128.08.2018 р.

Про пiдготовку матерiально-технiчноi
бази коледжу до роботиу 20I8l20I9
навч€tJIьному роцi

заступника директора з
А. В. про пiдготовку

М. I. Пекарський

М. С. Семенюк

Заслухавши та обговоривши iнформачiю
адмiнiстративно-господарськоi роботи Гапей
матерiа.гlьно-технiчноi бази коледжу до роботи у 201-81201.9 навчапьному

роцi, педагогiчна рада

УхВАЛИЛА:

1. Iнформацiю Гапей А. В. взяти до вiдома.
2. Роботу з пiдготовки матерiально-технiчноi бази коледжу до нового

навчЕlльного року вважати задовlльною.
3. Керiвникам структурних пiдроздiлiв забезпечити виконання захоДiв

eKoHoMiT енергоносiiЪ та пiдтримання належного порядку на закрiплених
дiлянках.

4" Контроль за виконанням рiшення зaлишаю за собою.

Голова ради

Секретар ради



рIшЕння
Педагогiчно[ ради .Щержавного вищого навчального закладу

<Лернiвецький коледж дизайну та економiки>>

28.08.2018 р" Протокол Ng 01-09/1l

Про заходи щодо вдосконulлення форм i
методiв профорiентацiйноi роботи серед
випускникlв загальноосвlтнlх шкш та
професiйно-технiчних училищ для
забезпечення набору студентiв у 2019 роui

Заслухавши та обговоривши iнформацiю методиста коледжу Мелъник
А" Т. про заходи щодо вдосконЕrлення форпл i методiв профорiснтацiйноi

роботи серед випускникiв загальноосвiтнiх шкiл та професiйно*технiчНИХ

училищ для забезшечення набору студентiв у 2019 роцi, педагогiчна рада

УхВАЛИЛА:

1. Iнформацiю Мельник А. Т. взяти до вiдома.
2. Схвалити запропонованi форми i методи профорiентацiйноТ роботи

та вкJIючити ix у план профорiентацiйноi роботи циклових комiсiй на
поточний piK.

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

Голова ради I. Пекарський

С. СеменюкСекретар ради

м.

м.wW



рIшЕння
Педагогiчноi ради Щержавного вищого навчального закладу

<<Чернiвецький коледж дизайну та економiки>>

28.08.2018 р" Протокол Ng 01-09/11

Про визначення лiмiту першокурсникiв*стипендiатiв,
якi зарахованi на перший курс

Заслухавши та обговоривши iнформацiю завiдувача вiддiлення Кусоi О.
Б. про визначення лiмiту першокурсникiв-стипендiатiв, якi зарахованi на
перший курс, педагогiчна рада

УхВАЛИЛА:

l. Iнформацiю Кусоi О. Б. взяти до вiдома.
2. Визначити лiмiт першокурсникiв*стипендiатiв для призначення

стипендiй студентам на 1 семестр 2011812019 навч€tльного року на
мiнiмальному, встановленому законодавством piBHi - 40 % вiд кiлъкостi
студентiв денноi форми навчання, якi були зарахованi до числа студентiв
коледжу за регiональним замовленням у 2018 рочi.

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

Голова ради

Секретар ради

М. I. Пекарський

М. С. Семенюк

ý;



рIшЕння
Педагогiчноi ради Щержавного вищого навчального закладу

<<Чернiвецький коледж дизайну та екоцомiки>>

28.08.2018 р. Протокол J\гl 01-09/11

Про превентивну спрямованiсть виховноi
роботи, як складовоi процесу соцiалiзацii
студентськоi молодi

Заслухавши та обговоривши iнформацiю заступника диреюора з
вюrовноi роботи Зиковоi К. О. про превентивну спрямованiсть виховноt

роботи, як складовоI процесу соцiалiзацiI студентськоТ молодi, педагогiчна

рада

УхВАЛИЛА:

1. Iнформацiю ЗиковоiК. О" взяти до вiдома.
2. Враховуючи ocHoBHi завдання превентивного виховання

студентськоТ молодi, вжити наступних заходiв за для ix реалiзацii:
- органiзацiя та проведення освiтньо-просвiтницьких та

консультативних заходiв правового спрямування;
- технологiчне забезпечення превентивноi дiяльностi;
- популяризацiя здорового способу життя та позитивноi соцiа_шьноi

iнтеграцiТ;
- сприяння в€tлеологiзацiТ освiтнього процесу та гармонiзацii дозвiлля

студентськоi молодi.
3. Контроль за виконанням рiшення заJIишаю за собою.

Голова М. I. Пекарсъкий

М. С. СеменюкСекретар

ffi
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