ПРОТОКОЛ №1
засідання педагогічної ради
Волинського державного училища культури і мистецтв
ім. І. Ф. Стравінського
від 28 серпня 2015 року
ПРИСУТНІ:

1.
2.
3.
4.

Панасюк В. Г. –
директор училища;
Стецько А. М. –
заступник директора з навчальної роботи;
Кожемякіна О.І. – завідувач денного відділення;
голови ПЦК;
викладачі училища.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
Підсумки роботи педагогічного колективу за 2014-2015 н.р. та основні
завдання на 2015-2016 н.р.
Результати проведення вступної кампанії.
Про перездачу академзаборгованості.
Про проведення виборів директора училища.

1. СЛУХАЛИ: Панасюка В. Г. – директора училища з пропозицією затвердити
секретарем педагогічної ради Орищук Т.І. За кандидатуру
Орищук Т.І. проголосували одноголосно.
Панасюка В. Г. – директора училища з доповіддю про підсумки
роботи педагогічного колективу за 2014-2015 н.р. та основні
завдання на 2015-2016 н.р., а також про результати проведення
вступної кампанії (текст доповіді додається).
Накази про призначення голів ПЦК та ПК; про призначення
зав. навчальних кабінетів, про створення методичної ради,
художньої ради, призначення кураторів.
2. СЛУХАЛИ: Стецька А.М. – заступника директора з навчальної роботи про
акредитацію училища. Отримано сертифікати до 2025 року,
ліцензований обсяг залишили таким як і був, навчальні плани та
сітка годин та сама. Графік навчального процесу складено без
змін. Кількість студентів денної форми навчання 376, заочної –
44 студенти. Вся навчальна документація замовлена і вчасно
одержана. Наказ Міністерства освіти України “Про
затвердження нових форм документів”. Головам ПЦК
обговорити питання тарифікації викладачів та затвердити
навантаження протоколом засідання ПЦК. Затвердити навчальні
плани на 2015-2016 н.р., “Положення про організацію
освітнього процесу”, “Перелік вибіркових навчальних
дисциплін на 2015-2016 н.р.”, “Положення про організацію
проведення практики студентів”, “Положення про порядок
створення та організацію роботи державної екзаменаційної
комісії”.

3. СЛУХАЛИ: Кожемякіну О.І. – зав.денного відділення про результати
літньої екзаменаційної сесії 2014-2015 н.р., яка проінформувала,
що у зв’язку з погашенням академзаборгованості у
встановлений термін перевести на наступні курси таких
студентів: Черняк Н., Черняк Т., Кірик А. – ІІІ к. “Хорове
диригування”; Петровця В., Шумчук Я. – ІV к. “Хорове
диригування”; Рязанцеву А. – ІІ к. “Народні інструменти”;
Чумака І. – ІV к. “Орк. духові та ударні інструменти”;
Гладкова М.– ІІІ к. “Орк. духові та ударні інструменти”;
Стречена С. – ІІ к. “Орк. струнні інструменти”; Сачковську А. –
ІІІ к. “Орк. струнні інструменти”; Марчук І. – ІІІ к.
“Образотворче мистецтво”; Стаднійчук Т. – ІІ к. “Народне
пісенне мистецтво”, та запропонувала дозволити погасити
академзаборгованість за ІІ семестр 2014-2015 н.р. до 7 вересня
таким студентам:
Кондрацькому Олександру – ІІІ “Образотворче мистецтво”
(пластична анатомія);
Іваху Ігорю – ІІІ “Орк. струнні інструменти” (педагогіка та
психологія);
Хомярчук Катерині – ІІ “Орк. струнні інструменти” (основи
інформатики).
4. СЛУХАЛИ: Коломійцеву О.М. – юриста училища, яка проінформувала про
підготовку до проведення виборів директора училища.
Відповідно до нормативної бази був прийом документів на
кандидатури директора училища. Подана одна заява –
Панасюка В.Г. Дата виборів призначена на 25 вересня 2015 р.
Для проведення виборів розроблено всі документи.
РІШЕННЯ ПЕДРАДИ
Заслухавши та обговоривши доповідь директора училища про підсумки
роботи педагогічного колективу за 2014-2015 н.р. та основні завдання на 20152016 н.р. педрада вирішила:
1. Затвердити графік навчального процесу та навчальні плани на 2015-2016
н.р., “Положення про організацію освітнього процесу”, “Перелік
вибіркових навчальних дисциплін на 2015-2016 н.р.”, “Положення про
організацію проведення практики студентів”, “Положення про порядок
створення та організацію роботи державної екзаменаційної комісії”,
призначити голів ПЦК та ПК; зав. навчальних кабінетів, кураторів,
обговорити питання тарифікації викладачів та затвердити навантаження
протоколами засідання ПЦК.
2. Перевести на наступні курси у зв’язку з погашенням академзаборгованості
у встановлений термін студентів: Черняк Н., Черняк Т., Кірик А. – ІІІ к.
“Хорове диригування”; Петровця В., Шумчук Я. – ІV к. “Хорове
диригування”; Рязанцеву А. – ІІ к. “Народні інструменти”; Чумака І. –
ІV к. “Орк. духові та ударні інструменти”; Гладкова М.– ІІІ к. “Орк. духові

та ударні інструменти”; Стречена С. – ІІ к. “Орк. струнні інструменти”;
Сачковську А. – ІІІ к. “Орк. струнні інструменти”; Марчук І. – ІІІ к.
“Образотворче мистецтво”; Стаднійчук Т. – ІІ к. “Народне пісенне
мистецтво”
3. Студентам Кондрацькому О., Іваху І., Хомярчук К. дати можливість
скласти академзаборгованість до 7 вересня 2015 року.
4. Провести вибори директора училища 25 вересня 2015 р.

Голова педради

В. Г. Панасюк

Секретар педради

Т. І. Орищук

ПРОТОКОЛ №2
засідання педагогічної ради
Волинського державного училища культури і мистецтв
ім. І. Ф. Стравінського
від 15 січня 2016 року
ПРИСУТНІ:

5.
6.
7.
8.

Панасюк В. Г. –
директор училища;
Стецько А. М. –
заступник директора з навчальної роботи;
Кожемякіна О.І. – завідувач денного відділення;
голови ПЦК;
викладачі училища.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
Підсумки роботи педагогічного колективу за І півріччя 2015-2016 н.р. та
основні завдання на ІІ півріччя 2015-2016 н.р.
Практика – невід’ємна складова навчального процесу.
Особливості проведення вступної кампанії у 2016 році.
Різне.

1. СЛУХАЛИ: Панасюка В. Г. – директора училища з пропозицією затвердити
регламент виступів до 8 хвилин. За регламент проголосували
одноголосно.
Стецька А.М. – заступника директора з навчальної роботи про
результати семестрового контролю. Навчальний план було
виконано. Кожен викладач, особливо з фахових дисциплін має
цікавитись про успішність та дисципліну своїх учнів. До
студентів групи ризику потрібно підключати студентське
самоврядування. Проводити роботу з батьками.
Затвердити графік навчального процесу на ІІ півріччя 20152016 н.р. , плани роботи, індивідуальні робочі плани.
Документи, які були розроблені Міністерством освіти України:
“Закон про вищу освіту”, “Закон про професійну освіту”,
“”Постанова про затвердження порядку відшкодування коштів”.
2. СЛУХАЛИ: Кожемякіну О.І. – зав.денного відділення про результати
зимової
екзаменаційної
сесії
2015-2016
н.р.,
яка
проінформувала, що за результатами зимової екзаменаційної
сесії є 10 боржників, що не атестовані з одного і більше
предметів: Простопчук Н., Присяжнюк О., Богач Д.,
Петровуць В., Шумчук Я., Іванюк К., Левчук І., Матвійчук Я.,
Терещук Б., Ткачова О. до початку ІІ семестру повинні
перездати заборгованості.

3. СЛУХАЛИ: Антонюка А.П. – заступника директора з виховної роботи про
заходи, які були заплановані на І семестр та проведені на
високому рівні. На ІІ семестр головам ПЦК, кураторам
обговорити та подати пропозиції щодо планування виховної
роботи та заходів до ювілейних дат та проведення літературномузичних вечорів. Проінформувати студентів про “Кодекс
поведінки студента”.
4. СЛУХАЛИ: Панасюка В. Г. – директора училища, який запропонував
розглянути та затвердити “Положення про проведення поточної
атестації студентів та семестровий контроль”.
5. СЛУХАЛИ: Орищук Т.І. – завідувача навчально-виробничої практики, яка
проінформувала про роботу музичної студії при училищі,
контингент учнів по відділах, про проблеми та перспективи
розвитку студії.
6. СЛУХАЛИ: Білецьку А.О. – відповідального секретаря приймальної
комісії, яка проінформувала про особливості прийому, терміни
прийому та зміни щодо прийняття документів.
7. СЛУХАЛИ: Панасюка В. Г. – директора училища, який відзначив подяками
ВДУКіМ ім. І.Ф.Стравінського за підготовку студентів до
конкурсу “Нові імена України” наступних викладачів:
Ткач Т.П., Фокшея Ю.Є., Чорного М.Б., Клейзуна О.І.,
Вівчарука М.М., Тітяєва А.Б.
РІШЕННЯ ПЕДРАДИ
Заслухавши та обговоривши порядок денний педагогічної ради від
15.01.2016р. педагогічна рада постановляє:
1. Спрямувати роботу дирекції, педагогічного колективу на піднесення рівня
методики викладання і якості навчально-виховного процесу, підвищення
особистої відповідальності викладачів за навчання студентів.
2. У зв’язку
з хворобою, підтвердженою відповідними документами,
дозволити ліквідувати заборгованість за І півріччя 2015-2016 н.р.
студентам Простопчуку Н., Присяжнюку О., Богачу Д., Петровцю В.,
Шумчук Я., Іванюк К., Левчуку І., Матвійчук Я., Терещуку Б., Ткачовій О.
до 25.01.2016 р.
3. Затвердити графік навчального процесу на ІІ півріччя 2015-2016 н.р.
4. Продовжити роботу по залученню талановитих дітей, учнів ЗОШ, в
школу-студію педагогічної практики. Переглянути та удосконалити
навчальні плани для учнів школи-студії педагогічної практики.
5. Головам ПЦК, ПК активізувати профорієнтаційну роботу в районах,
містах області по залученню до вступу в училище кращих випускників

початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів та
талановитої молоді, особливо сільської місцевості.
6. Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії прийняти до
уваги та виконання.
7. Взяти до відома результати підготовки до атестації викладачів училища.

Голова педради

В. Г. Панасюк

Секретар педради

Т. І. Орищук

