
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

НАКАЗ
30.08.2021 м. Чернівці № 52-аг

«Про введення в дію рішень Педагогічної
ради Чернівецького індустріального фахового коледжу 
від 30.08.2021 р. (протокол №1)»

НАКАЗУЮ:

1. Увести в дію рішення Педагогічної ради Чернівецького індустріального 
фахового коледжу від 30.08.2021 р. (протокол №1), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів забезпечити виконання рішень 
Педагогічної ради згідно з розподілом функціональних обов'язків.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Підстава: проект наказу секретаря Педагогічної ради Надії Фалат.

Василь ЧЕРНІВЧАН

Виконавець: 
Фалат Н. /’. 2021р.



РІШЕННЯ

Педагогічної ради Чернівецький індустріальний фаховий коледж 
30.08.2021 Протокол 1

Про погодження голів предметних 
(циклових) комісій у Чернівецькому 
індустріальному фаховому коледжі на 2021/2022 н.р.

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора з 
навчальної роботи Анастасії Васкан про затвердження голів предметних 
(циклових) комісій у Чернівецькому індустріальному фаховому коледжі на 
2021/2022 н.р., педагогічна рада :

УХВАЛИЛА:
1. Погодити призначення голів предметних (циклових) комісій у 

Чернівецькому індустріальному фаховому коледжі на 2021/2022 н.р. такі:

1. Предметна (циклова) комісія туризму, іноземних мов - Столяр Наталія 
Василівна.

2. Предметна (циклова) комісія спецекономічних дисциплін - Козуб 
Ярослава Віталіївна.

3. Предметна (циклова) комісія програмування, видавничої поліграфії та 
комп’ютерної інженерії - Гандабура Марія Степанівна.

4. Предметна (циклова) комісія загальноосвітніх дисциплін - Кієвець 
Галина Григорівна.

5. Предметна (циклова) комісія природничих дисциплін та фізичного 
виховання - Мацейко Світлана Василівна.

6. Предметна (циклова) комісія електроенергетики, електротехніки та 
електромеханіки, автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій - 
Муринюк Василь Васильович.

7. Предметна (циклова) комісія стандартизації та метрології - Храпко Лілія 
Омелянівна.

2. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Голова ради Василь ЧЕРНІВЧАН

Секретар ради Надія ФАЛАТ



РІШЕННЯ

Педагогічної ради Чернівецький індустріальний фаховий коледж 
30.08.2021 Протокол 1

Про підсумки вступної кампанії 
у 2021 році

Заслухавши та обговоривши інформацію відповідального секретаря 
приймальної комісії Ірини ТИРОН про підсумки вступної кампанії у 
Чернівецькому індустріальному фаховому коледжі у 2021 році, педагогічна 
рада.:

УХВАЛИЛА:
1. Інформацію Ірини Тирон взяти до відома.
2. Роботу приймальної комісії вважати задовільною.
3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Секретар ради

Голова ради Василь ЧЕРНІВЧАН

Надія ФАЛАТ



РІШЕННЯ

Педагогічної ради Чернівецький індустріальний фаховий коледж 
30.08.2021 Протокол 1

Про визначення ліміту стипендіатів
для груп нового набору на І семестр 2021/2022 н.р.

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора з 
навчальної роботи Анастасії Васкан про визначення ліміту стипендіатів для 
груп нового набору на І семестр 2021/2022 н.р., педагогічна рада:

УХВАЛИЛА:
1. Визначити ліміт першокурсників стипендіатів для призначення 

стипендій студентам на 1 семестр 2021/2022 навчального року на мінімальному, 
встановленому законодавством рівні - 40 % від кількості студентів денної 
форми навчання, які були зараховані до числа студентів коледжу за 
регіональним замовленням у 2021 році, а саме:

Студентам 1 курсу — у кількості 56 (з них 18 соціальних та 38 академічних 
стипендій).

2. Подати до 01.09.2021 року на розгляд стипендіальної комісії рейтингові 
списки студентів нового набору.

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Секретар ради

Голова ради Василь ЧЕРНІВЧАН

Надія ФАЛАТ



РІШЕННЯ
Педагогічної ради Чернівецький індустріальний фаховий коледж

30.08.2021 Протокол 1

Про планування, перспективи та завдання
Чернівецького індустріального фахового коледжу на 2021/2022 н.р.

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора з 
навчальної роботи Анастасії Васкан про планування, перспективи та завдання 
Чернівецького індустріального фахового коледжу на 2021/2022 н.р., 
педагогічна рада:

УХВАЛИЛА:
1. Інформацію взяти до відома.

2. Визначити пріорітетними на 2021-2022 навчальний рік такі напрями:
• Імплементація основних засад Закону України «Про фахову передвищу 

освіту» у освітній процес. Подальше вдосконалення нормативної бази 
освітнього процесу.

• Заохочення здобувачів фахової передвищої освіти до ролі автономних і 
відповідальних суб’єктів освітнього процесу.

• Поглиблення взаємозв’язку освітнього процесу з практичною 
складовою.

• Впровадження нових Освітніх програм фахового молодшого бакалавра в 
освітній процес.

• Удосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти.
• Впровадження механізму академічної доброчесності в закладі освіти.
• Розробка та імплементація порядку та умови обрання студентами 

вибіркових навчальних дисциплін. Застосування силабусів у освітньому 
процесі.

3. Затвердити графік навчального процесу на 2021-2022 н.р.

4. На період адаптивного карантину в Україні визначити змішану форму 
навчання, як основну для груп очного навчання.

5. Виходячи з поточної інформації щодо поширення COVID вірусу в 
Україні, з метою запобігання повторних спалахів інфекції, забезпечення 
стабільного та впорядкованого відновлення освітнього процесу в коледжі, 
підтримання безпеки санітарного стану навчальних приміщень та забезпечення 
здоров’я і безпеки учасників освітнього процесу дотримуватися регламенту і 
протоколів МОЗ.

Формувати цінності і необхідні для самореалізації здобувачів освіти 
компетентності, здійснюючи вибір оптимальної системи навчання і виховання з 
врахуванням індивідуальних рис характеру кожної дитини.



Забезпечити інтеграцію дітей з особливими освітніми потребами у 
загальноосвітній простір шляхом створення умов для надання освітніх послуг 
(інклюзивне, індивідуальне навчання).

Виховати свідоме відношення до всіх видів діяльності і людських відносин 
на основі самостійності та творчої активності здобувачів освіти.

Забезпечити збереження та зміцнення морального та фізичного здоров’я 
учасників освітнього процесу.

Відповідальні: педагогічний колектив
Термін: протягом навчального року

6. Розробити детальний план про організацію роботи коледжу з 
імплементації ЗУ «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту» та приведення 
всієї нормативно-правової бази діяльності коледжу до умов сьогодення.

Розробити динамічну стратегію щодо збереження неперервності 
освітнього процесу, яку можна буде оперативно адаптувати під нові виклики.

Удосконалити організаційно-методичні механізми пошуку, виявлення та 
підтримки творчо працюючих педагогів та підготовки їх до участі у фахових 
конкурсах.

Забезпечити прозорість та інформаційну відкритість з приводу роботи 
закладу на власному вебсайті.

Відповідальні: Васкан А.В., Медведева О.В.
Термін: вересень доповісти на першому засіданні методичної ради

7. Вважати діяльність предметних (циклових) комісій у 2021/2022 н.р. 
задовільною. У 2021/2022 навчальному році продовжити обрані напрямки 
діяльності, які дали позитивні результати і направлені на підвищення 
ефективності освітнього процесу - модернізація змісту, форм і методів 
організації освітнього процесу, розробка і впровадження нових освітніх 
моделей і технологій, координація інноваційної діяльності викладачів, 
оновлення електронного освітнього контенту.

Відповідальні: голови ЦК, методисти
Термін: протягом року

8. Організувати роботу з розроблення Внутрішньої системи забезпечення 
якості освіти в коледжі.

Відповідальні: Васкан А.В., Медведева О.В., голови ПЦК
Термін: протягом навчального року

9. Викладачам коледжу продовжити роботу у напрямку поширення 
набутого досвіду у друкованих та електронних фахових виданнях, збірниках 
конференцій, створення методичних рекомендацій (вказівок), написання 
науково-дослідних, творчих робіт з педагогічної тематики тощо.

Відповідальні:педагогічний колектив
Термін: протягом навчального року

10. Зобов’язати циклові комісії оновлювати тематику завдань курсових 
робіт відповідно до вимог сучасного виробництва. Забезпечити розробку та 
виконання механізму академічної доброчесності в закладі освіти.


