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дЕржАвний вищий ндвчАльний зАклАд
(ЧЕРНIВЕЦЪКИЙ КОЛШДЖ ДИЗДЙНУ ТА ЕКОНОМIКИ)

нАкАз
м. Чернiвцi

30.0б.2017 р.

Про введення в дiю рiшень Педагогiчноi
ради .Щержавного вищого навчЕtльного закладу
кЧернiвецький коледж дизайну та економiки>
вiд 30.0б.2017 (протокол Ns 01-09/8)

J\ъ 42

На виконання Закону УкраТни <Про вищу ocBiTy>> вiд 1 липня 2014 року
J\"9 I556-VII, Статуту та Положення про Педагогiчну раду ,Щержавного
вищого навчального закладу кЧернiвецький коледж дизайну та економiки>

нАкАЗУЮ:

1. Увести в дiю рiшення ПедагогiчноТ ради ,Щержавного вищого
навч€lJIьного закладу кЧернiвецький коледж дизайну та економiки> вiд 30
червня 2017 року (протокол Jф 01-09/8), що додаються.

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

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

.Щиректор коледжу А. В. Гапей

кт наказу вносить:
ПедагогiчноТ ради

М. С. Семенюк
30.06.201-7 р.



рIшЕння
Педагогiчноi ради Щержавного вищог0 IIавчального закладу

<<Черrriвецький коледж дизайну та економiки>>

30.0б.2017 р. Протокол J\Ъ 01-09/8

УхВАЛИЛА:

Про результати проведення атестацii
здобувачiв вищоi освiти у 2017 роui

Засlцжавши та обговоривши iнформацiю заступника директора з
навчаJIьноi роботи Навольськоi Л. В. щодо атестацiТ здобувачiв вищоi освiти
у 20l7 роцi, педагогiчна рада

1. Розглянути на засiданнях випускових предметних (циклових) комiсiй
результати комплексного iспиту за фахом та захисту дипломних проектiв i
проаналiзувати piBeHb засвоення знань студентами в розрiзi окремих тем та
фахових дисциплiн.

2. Рекомендувати головам випускових предметних (циклових) комiсiй
провести методичнi семiнари, засiдання круглих столiв iз запрошенням голiв
екзаменацiйних комiсiй з метою удоскон€Lлення методiв оцiнки рiвня
заг€шIьно-професiйних i спецiалiзовано-професiйних компетентностей
випускникiв.

3. Контроль за виконанням рiшення залишаю за собою.

Голова ради А. В. Гапей

Секретар ради М. С. Семенюк
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рIшЕння
ПедагогiчноТ ради [ержавного виIIцого навчального закладу

<Лернiвецький коледж дизайну та економiки>>

30.06.2017 р.

Про проект обсягiв навчаJIьноi роботи
на 201612017 навчальний piK

Протокол Ng 01-09/8

Засrryхавши та обговоривши iнформацiю директора коледжу Гапей А. В.
щодо проекту обсягiв навчальноi роботи на 20l7l20l8 навчальний piK,
педагогiчна рада

УхВАЛИЛА:

l. Iнформацiю Гапей А. В. взяти до вiдома.
2. Тарифiкацiйнiй KoMicii до 28 серпня 2017 року здiйснити остаточний

розподiл обсягiв навчальноi роботи на 2017l20L8 навчальний piK з

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

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

Голова ради А. В. Гапей

Секретар ради М. С. Семенюк

ff. Ёl
рlo
iо,



рIшЕння
Педагогiчноi ради Щержавного вищого навчального закладу

<Лернiвецький коледж дизайну та економiки>>

Протокол Jф 01-09/830.06.2017 р.

Про висунення кандидатур претендентiв,
лсi предст€lвJuIтипо/ться на злобугтя iMeHHoi
академiчноI стипендii

Засrгуr<авши та обговоривши iнформацiю заступника директора з виховноТ

роботи Левко Т.Ю. щодо висунення кандидатур претендентiв, якi
представJuIтимутъся на здобуття iMeHHoi академiчноi стипендiТ, педагогiчна

Рада

УхВАЛИЛА:

1. Iнформацiю Левко Т. Ю. прийняти до вiдома.

2. Затвердити кандидатуру:
2.I. Терена Вiталiя Петровича, студента III курсу економiчного

вiддiлення денноi форми навчання спецiальностi 5.03050801 "Фiнанси i
кредит", для представлення на здобуття iMeHHoi академiчноi стипендiТ
Президента УкраiЪи на перший семестр 201-7120|8 навчального року.

2.2. Бжрановськоi Алли Анатопiiвни, студентки IV курсу технологiчного
вiддiлення денноi форми навчання спецiальностi 5.05160203 "Моделювання
та конструювання промислових виробiв", для представлення на здобуття
iменноI академiчноТ стипендii Президента УкраiЪи на перший семестр
20 17 120|8 навчального року.

3. Заступнику директора з виховноТ роботи (Левко Т. Ю.) забезпечити
своечасне подання матерiалiв претендентiв на здобуття iменних академiчних
сryдентiв.

4. Контроль за виконанням рiшення залишаю за собою.

Голова ради А. В. Гапей

Секретар ради М. с. Семенюк
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рIшЕння

30.06.2017 р.

Про затвердження Плану роботи
педагогiчноТ ради на друге пiврiччя
2017 року

2. Затвердити План роботи
навчального закладу кЧернiвецький
пiврiччя 20117 року.

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

педагогiчноi ради rЩержавного вищого
коледж дизайну та економiки> на друге

рiшення покладаеться на секретаря

Педагогiчноi ради Щержавного вищого навчального закладу
<<Чернiвецький коледж дизайшу та екOпомiки>>

Заслухавши та обговоривши iнформаuiю секретаря педагогiчноI ради
Семенюка М. С. щодо запропонованого плану роботи педагогiчноi ради на
друге пiврiччя 20117 року, педагогiчна рада

УхВАЛИЛА:

1. Iнформацiю Семенюка М. С. взяти до вiдома.

Протокол М 01-09/8

Голова ради

Секретар ради

А. В. Гапей

М. С. Семенюк
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