
укрАiнА
MIHICTEPCTBO ОСВIТИ I НАУКИ УКРАiНИ

дЕр)ItАвний вищий ндвчАльний зАклАд

А. В. Гапей

ак€}зу вносить:
дагогlчноl ради

_ Щ _ М. С. Семенюк
29.1|.20t7 р.

(ЧВРШВВIЩIШЙ КОJIЕДК ДЛЗАЙIУ ТА EKOHOMIKIЬ>

нАкАз
м. Чернiвцi

29.1I.20|7 р.

Про введення в дiю рiшень Педагогiчноi
ради rЩержавного вищого навч€lльного закладу
<<Чернiвецъкий коледж дизайну та економiки>>
вiд 29.1I.20|7 (протокол J\b 00-09/11)

\- нАкАЗУЮ:

1. Увести в дiю рiшення Педагогiчноi ради ,Щержавного
НаВЧ.LгIьного закJIаду <Чернiвецький коледж дизайну та eKoHoMiKn>
листопада2017 року (протокол М 01-09ll1-), що додаються.

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

3. Контроль за виконанням цього наказу зutлишаю за собою.

.Щиректор коледжу

м87

вищого
вiд 29

рiшень



рIшЕння
ПедагогiчноI ради .Щержавпого вищого

<<Чернiвецький коледж дизайну

29.||.20|7 р.

навчального закладу
та економiки>>

Протокол J\b 01-09/11

Про процес пiдготовки матерiалiв акредитацiйного
самоан€шiзу спецiальностi 072 кФiнанси,
банкiвська справа та страхування)

Заслухавши та обговоривши iнформацiю заступника директора з
навч€lпьноi роботи коледжу НавольськоТ Л. В. щодо процесу пiдготовки
матерiалiв акредитацiйного самоаналiзу спецiальностi 072 <<Фiнанси,

банкiвська справа та страхування), педагогiчна рада

УхВАЛИЛА:

1. Iнформацiю заступника директора з навч€rльноi роботи Навольськоi
Л. В. прийняти до вiдома.

2. Подати заяву про проведення акредитацiйноТ експертизи та
матерiалiв акредитацiйного самоаналiзу ло .Щержавноi ocBiTHboi установи
<<НавчальнG-методичний центр з питань якостi освiти>> до 10.01.2018 року.

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

Голова ради А. В. Гапей

Секретар ради М. С. Семенюк

чнАЪ*

сfl



рIшЕння
Педагогiчноi ради rЩержавного вищого навчального закпаду

<<Чернiвецький коледж дизайну та економiкп>>

29.11.20|7 р.

Про систему забезпечення якостi освiтнъоi
дiяльностi та якостi вищоi освiти .Щержавним
вищим навчапьним закJIадом <<Чернiвецъкий
коледж дизшiну та eKoHoMiKn>

Протокол ЛЬ 01-09/11

заслр<авши та обюворивlша iнформацiю дцректора коледжу Гапей А. В.
ЩОДО СИСТеми забезпечення якостi ocBiTHboT дiяльностi та якостi вищоi освiти
.ЩеРЖаВНИМ Вищим навчальним закJIадом <<Чернiвецький коледж дизайну та
економiки)), педагогiчна р4да

УхВАЛИЛА:

1. Затвермти Положення про систему забезпеченItя якостi освiтнъоi
ДiЯЛъностi та якостi вищоi освiти (систему внугрiшньою забезпечення якостi)
.ЩеРЖавним вищим навчапьним закJIадом <<Чернiвецький коледж дизайну та
економiки>> (нова редакцiя).

2. Вважати, що за(оди щодо удоскон€lленЕя iснуючоi в коледжi
СИСТеМи забезпеченЕя якостi е конструктивними i такими, що пiдлягають
обов'язковiй реа.гliзацii (засоди додаються).

3. КерiвникаI\d структурних пiдроздiлiв, головам цредметнIо< (циклових)
комiсiй:

3.1. вважати першочерговими до виконання за)(оди щодо забезпеченЕя
якостi освiтнього процесу;

3.2. спiльно з органами студентського самоврядування органiзувати
постlинии монlторинг адаптац11 до умов освlтнього середовища коледжу
здобувачiв вищоi освiти нового набору i задоволеностi якiстю освiтнього
процесу сryдентiв.

4. Вiдповiдагrьнiсть за виконання прийнятого рiшення покJIасти на
керiвникiв вiдповiдних стуктурншl пiдроздiлiв.

5. Контроль за виконанЕям рiшення з€шишаю за собою.

Q#nrZprra;Голова ра,ди А. В. Гапей

,ж
Секретар р4ди М. С. Семенюк



ЗАТВЕРДЖЕНО
Педагогiчною радою .Щержавного
вищого навчапьного закJIаду
<Чернiвецький коледж дизайну та
економiки>> 29.1 1 .20 1 7 р., гlротокол
}lb 01_09/11

ПЕРЕЛIК IIЕРШОЧЕРГОВИХ ЗАХОДIВ
ЩОДО ЗАБЕЗIIЕЧЕНН'I ЯКОСТI ОСВIТНЬОi ДЯlЬНОСТI
В ШРЖАВНОМУ ВИIЦОМУ HABIIAiЪHOMY ЗАКJIАД
(чЕрнIвЕIФкIй коJIЕдк д4зАIа{у тА ЕкономIки>

Напрямп дiяльностi Перелiк заходiв

1. Змiст професiйноi
пiдготовки фа><iвцiв

l. Розробка i удосконаJIення ocBiTHix процрам, що
мають чiтко визначенi результати навчанЕя i
вiдповiдних процрам навч€lпьних дисциплiн, якi
вiдповiдаютъ вимог€lNI ринку працi та потребам
здобувачiв вищоi освiти.
2. Пiдготовка i друкування пiдручникiв та навч€lпьних
посiбникiв суrасного дидактичного рiвня.
3. .Щотримання соцiонормативних вимог рiзних цруп
впливу финок працi, цромадянсъке суспiльство,
потенцiйнi споживачi ocBiTHix пос.тгуг) до змiсту i якостi
ппофесiйноi пiдготовки фасiвпiв.

2. Навчапьний процес 1. Надання прiоритетностi процесу iнтеграцii освiти,
науки та виробництва.
2. Монiторинг якостi викладання навч€lльних дисциплiн
педагогiчними працiвниками.
3. Монiторинг навчальних досягненъ студентiв i
динамiки професiйного розвитку майбугнiх фа<iвцiв.
4. Залучення до проектув€[ння i реагliзацiТ освiтнього
процесу провiдних фахiвцiв високотехнологiчного
виробництва та бiзнесу.
5. Проведення науково-дослiдноi роботи i запуrення до
неТ сryдентiв.
6. Запобiгання ак4демiчного плагiаry у к)фсових i
дипломних роботах/проекта< здобувачiв вищоi освiти.
7. Виховання сryдентсъкоi молодi на засадах
патрiотизму, поваги до Конститучii УкраiЪи та

державних символiв УкраiЪи, вш€Lн)ваннi нацiоналrьноi
та загальнолюдськоi спадщини дD(овноi й матерiальноi
культури.
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Напрями дiяльностi Перелiк заходiв

3. Ресурсний
потенцiал коледжу

1. Реа.гliзацiя кадровоi полiтики вiдповiдно вимог i за
критерiями професiйного розвитку персонаllу та його
здатностi забезпечити впровадження результатiв cBoix
досягнень в освiтнiй процес.
2. Забезпечення ефективностi стажування та
пiдвищення ква.пiфiкацii педагогiчних црацiвникiв.
3. Удосконапення процесу формування педагогiчноi
компетентностi молодих викладачiв.
4. Здiйснення модернiзацii навчапьно-матерiальноi бази
Коледжу, вiдповiдно цiлям заявлених ocBiTHix црогрiлм.5. Вдосконалення ефективностi функцiонуванЕя
iнформаIдiйноТ системи Коледжу.
6. Формування новоi фiнансовоi полiтики щодо
забезпечення якостi освiтнъот лiяльностi Кол

4. Технологii
професiйного
навчання

1. Упровqдження методiв, засобiв, форм навчання,
вiдповiдно до с}часних науково-педагогiчних пiдходiв
та парадигми вiтчизняноi вищоi освiти, цращоi cBiToBoi
практики.
2. Розробка засобiв дiагностики рiвня сформованостi
професiйноi KoMпeTeHTHocTi фасiвця за BciMa
з€л.явленими спецiальностями.

5. Нормативно-
методичн а база

1. Удосконапення нормативноI бази Коледжу через
конIФетизацiю вимог нормативних документiв
державного рiвня.
2. Використання об'ективних цроцедур розгляду,
затвердження, монiторинry й перегляду скJIадовIах
нормативноi бази Коледжу за }пIастю експертiв з числа

роботодавцiв та iнших представникiв ринку працi.
З. Створення системи вимiрювання якостi освiти в

б. Управлiння

ресурсами та
процесами

1. УпровадженЕя сrIасних а.гlгоритrчriв внутрiшнього
управлiння на засадa>( автономii i демощратизацiI в
межil( Закону УкраiЪи <Про виIцу ocBiry>>, <Про
ocBiTy>>, Статуту, Стратегii та Програirли розвитку
Коледжу.
2. ФормуванЕя системи колегiа.гrьноi вiдповiдапьностi за

результати освiтнъоi дiяльностi.
3. Запу,Igння до внутрiшнього управлiння максима.пьноi
кiлькостi викJIадачiв, спiвробiтникiв i здобувачiв вищоТ
освiти.
4. Забезпечення радiона-пьностi використzлння фiншrсових

@ ЧернЬеIркий коледк дизайну та економiки



Напрями дiяльностi Перелiк заходiв

5. Неухилъне дотримання норм та вимог цроцедур
лiцензування та акDедитацii.

7. Прозорiсть
освiтньоi дiяпъностi

1. ФормуванЕя вiдкритого iнформацiйного поJIя щодо
пrляхiв розвитку Коледжу, результатiв науково-
освiтнъоi дiяльностi викладачiв та результатiв навчання
сryдентiв.
2. Презентацiя ocBiTHix, соцiагlъно-культурних проектiв
Коледжу.
3. Активна спiвпраця з регiональними засобами
iHфopMallii.

8. Соцiа.гlьно-
психологiчне
середовище

1. Удосконапення системи соцiатlьно-психологiчного
супроводженЕя ocBiTHboi дiяльностi.
2. Забезпечення адаптацii до уN[ов освiтньою
середовища Коледжу здобувачiв вищоi освiти нового
набору.
3.,Щослiдження морапьно-психологiчноi атмосфери в
академiчних цруп€lх, у стосунках мiж викладачап{и та
студентами.
4. Стимуrловання молодiжних програIчI та iнiцiатив
студентського с€лNIоврядуванЕя.
5. Форшrування репутацiйного кшliтапу (iмiджу)
Коледжу.
6. РеалiзаIIiя цроцрадли соцiа.гlьноi пiдтримки сryдентiв i
спiвробiтникiв спiльно з гlрофкомом i сryдентським
активом.
7. Моральне заохочення студентiв за високi досягнення
у навчаннi. науковiй роботi та громадськiй дiяльностi.
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