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ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НДВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
(ЧЕРНШЕЦЪКИЙ КОЛЕДЖ ДИЗАЙItУ ТА ЕКОНОМIКИ>

нАкАз
м. Чернiвцi

30.05.20I-7 р.

Про введення в дiю рiшень Педагогiчноi
ради.Щержавного вищого навч€lльного закладу
кЧернiвецький коледж дизайну та економiки>
вiд 30.05 ,2017 (протокол JФ 01-09/6)

Ns 36

На виконання Закону УкраiЪи кПро вищу ocBiTy> вiд 1 липня 2014 рокУ
Ng 1556-VII, Статуту та Положення про Педагогiчну раду ,Щержавного
вищого навч€tльного закладу кЧернiвецький коледж дизайну та економiки>>

нАкАЗУIо:
1. Увести в дiю рiшення Педагогiчноi ради Щержавного вищого

навч€tльного закладу кЧернiвецький коледж дизайну та економiки> вiд 30
травня 20|7 року (протокол Ns 01*0916), що додаються.

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

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

,Щиректор коледжу А. В. Гапей

аказу вносить:
Педагогiчноi ради

eil* М. С. Семенюк
30.05.201-7 р.



рIшЕння
Педагогiчноi ради .Щержавного вищого IIавчальцого закладу

<<Чернiвецький коледж дизайну та екошомiки>>

30.05.2017 р. Протокол Jф 01-09/6

Про роботу атестацiйноi KoMicii коледжу
в 2017 роцi

Заслухавши та обговоривши iнформацiю заступника директора з
навч€Lльноi роботи НавольськоТ Л. В. про роботу атестацiйноi KoMiciT копеджу
в 2017 рочi, педагогiчна рада

УхВАЛИЛА:

1. Iнформацiю засц.пника директора з навч€LпьноТ роботи НаволъськоТ Л.
В. прийняти до вiдома.

2. Скоорлинувати роботу з педагогiчними кадрами на 2017120|8
навчальний piK з урахуванням позитивного досвiду минулого та
рекомендацiй сучасноТ педагогiчноi Teopii i практики.

3. Сприяти активiзацiТ творчоi дiяльностi викладачiв, пiдвищенню
iхньоi персон€rпьноi вiдповiдальностi за результати навчання й виховання.

4. Активiзувати роботу для узагальнення передового педагогiчного
лосвiду викладачiв (за матерiалами атестацii) та створення банку даних
педагогiчноi iнноватики.

5. Контроль за виконанням рiшення залишаю за собою.

Голова ради А. В. Гапей

Секретар ради М. С. Семенюк
Уý



Педагогiч ноi ради rЩержавного вищого навч ального закладу
рIшЕння

<<Чернiвецький коледж дизайну та економiки>>

З0.05.20|7 р.

Формування професiйно-трудовоТ
компетенцii здобувачiв вищоi освiти
економiчного вiддiлення пiд час

Протокол Jф 01-09/6

проходження виробничоТ практики

Заслухавши та обговоривши iнформацiю завiдувача практикою
.Щовганюк О. Г., голови предметноТ (цикловоi) KoMicii облiковофiнансових
дисциплiн Махнiй Т. М., викладача облiково-фiнансових дисциплiн Кучiнiк
Н. I. щодо формування професiйно*трудовоi компетенцii здобувачiв вищоi
освiти економiчного вiддiлення пiд час проходження виробничоi практики,
педагогiчна рада

УхВАЛИЛА:

l. Iнформацiю прийняти до вiдома.
2. Вдосконалити комплекс дидактичних засобiв професiйноi

компетентностi здобувачiв вищоТ освiти економiчного вiддiлення пiд час
проходження виробничоТ практики, який перелбачатиме розв'язання рiзного
роду проблем, задач на ocнoBi наявного досвiду, знань i цiнностей, здатнiсть
студента успiшно дiяти в процесi своеТ професiйноi дiяльностi.

З. Продовжити пошук баз практик для студентiв економiчного
вiддiлення, якi сприятимуть пiдготовцi конкурентоспроможного майбутньогО
професiон€Lла.

4. За результатами проходження студентами виробничоi пракТики
оголосити подяку керiвникам баз практики за спiвпрацю та участь у
практичнiй пiдготовцi кадрiв.

5. Контроль за виконанням рiшення залишаю за собою.

Голова ради А. В. Гапей
ffi

ý;'о.ýl
Секретар М. с. Семенюк



рIшЕння
Педа гогiч но1 ради .Щержавноrо вищого навчал ьного за кладу

<ёернiвецький коледж дизайну та економiки>>

30.05.2017 р.

Внутрiшнiй ресурс студентського
самоврядування та його роль у пiдвищеннi
ооцiальноТ активностi студентськоТ молодi

Протокол Ng 01-09/6

Заслухавши та обговоривши iнформачiю заступника директора з
виховноi роботи Левко Т. Ю. та голови студентсъкоI ради коледжу Терена В.
П. щодо ролi студентського самоврядування у пiдвищеннi соцiальноi
активностi студентськоI молодi, педагогiчна рада

l. Iнформачiю прийняти до вiдома.
Здiйснювати щомiсячний аналiз щодо стану вiдвiдування
студентами навчальних занять на засiданнях студентськоТ ради
коледжу.
Здiйснювати раз на мiсяць перевiрки щодо дотримання стану
житлово-побутових умов у студентському гуртожитку.
Налагодити результативну спiвпрацю з органами студентського
самоврядування iнших вищих навчальних закладiв.
Контроль за виконанням рiшення з€tлишаю за собою.

,)

J.

4.

5.

УхВАЛИЛА:

Голова ради

Секретар ради

А. В. Гапей

М. с. Семенюкffi w



30.05.2017 р.

рIшЕння
Педагогiчноi ради Щержавного вищого навчальпогQ закладу

<<Чернiвецький коледж дизайпу та економiки>>

Протокол Jф 01-09/б

Аналiз ефективностi профорiентацiйноi
роботи в коледжi та пiдготовка до вступноI
кампанiI Z0I7 року

Заслухавши та обговоривши iнформацiю методиста Мепьник А. Т. та
методиста вiддiлення Кисилицi Н. М. про резулътати аналiзу ефективностi
профорiентацiйноi роботи в коледжi та пiдготовка до вступноТ кампанii 20L7

року, педагогlчна рада

1. Iнформацiю прийняти до/ вiдома.

УхВАЛИЛА:

Голова ради

Секретар ради

А. В. Гапей

М. с. Семенюк

'}ý


