ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ КОЛЕДЖ
ТЕХНОЛОГІЙ ТА БІЗНЕСУ
НАКАЗ
30.12.2015

№ 210

м. Івано-Франківськ

Про затвердження рішення
педагогічної ради
На основі ухваленого рішення педагогічної ради (протокол № 4 від 30
грудня 2015 року)
НАКАЗУЮ:
1. Бабінцю В.М., Лижичці Б.М., Прядко О.М, завідувачам відділеннями,
головам
циклових комісій у другому семестрі продовжити роботу
педагогічного колективу над реалізацією проблем: «Впровадження
інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес як
запорука втілення стратегії педагогічного задуму», «Від інноваційних
технологій освіти через педагогічну майстерність викладача – до формування
особистості, якій притаманна демократична громадянська культура,
національна свідомість, повага до історичного минулого, традицій, звичаїв та
обрядів українського народу, культ здорового способу життя».
2. Прядко О.М., Тріщук О.Г., Токар Р.С. продовжити діагностування
педагогічних кадрів, пропагувати інтерактивні форми методичної роботи,
поповнювати матеріали інформаційного методичного «Банку даних».
3. Тріщук О.Г, головам циклових комісій продовжити проводити
щомісячно рейтингову оцінку роботи викладачів та циклових комісій,
результати якої обговорювати на засіданнях циклових комісій та враховувати
при атестації педагогічних працівників; в лютому 2016 року заслухати творчі
звіти викладачів, які атестуються на присвоєння кваліфікаційних категорій, на
засіданнях циклових комісій; до 10 березня 2016 року організувати методичну
виставку «Творчий портрет викладача»; до 01 червня 2016 року випустити
вісник «З досвіду роботи»; в травні-червні 2016 року на засіданнях циклових
комісій заслухати звіти викладачів, які проходили курсову перепідготовку у
2014 році, про впровадження в навчально-виховний процес інноваційних
технологій навчання.
4. Прядко О.М., головам циклових комісій в березні 2016 року на
засіданні педагогічної ради «Робота педагогічного колективу щодо втілення
методичних проблем в навально-виховний процес: здобутки та перспективи»
презентувати роботу викладачів, які атестуються на присвоєння
кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та «спеціаліст першої
категорії».

5. Атестаційній комісії І рівня провести 30 березня 2016 року атестацію
педагогічних працівників відповідно до Положення про атестацію
педагогічних працівників.
6. Тріщук О.Г., викладачам-методистам до 30 березня 2016 року провести
для молодих та малодосвідчених викладачів моделювання бінарних занять.
7. Тріщук О.Г., Литвин Н.І. в лютому 2016 року провести тренінг
«Формування навичок ефективної взаємодії».
8. Лижичці Б.М., Прядко О.М., Тріщук О.Г, завідувачам відділеннями,
головам циклових комісій продовжувати роботу над удосконаленням занять,
як основної форми здійснення навчального процесу; постійно працювати над
застосуванням проектних, розвивальних, дослідницьких методів навчання з
використанням інформаційно-комунікативних технологій.
9. Викладачам-предметникам об’єктивно оцінювати знання студентів як
під час поточного контролю знань, так і під час екзаменаційного контролю,
відповідно до критеріїв оцінювання; використовувати індивідуальний підхід
до студентів з метою покращення якісних показників їх знань; до 30 травня
2016 року вдосконалити тестові завдання для комп’ютерної перевірки знань
студентів; посилити відповідальність керівників груп за стан відвідування та
відпрацювання пропущених занять та контроль завідувачів відділеннями і
заступників директора за веденням навчальної документації.
10. Завідувачам відділеннями, заступнику директора з навчальної роботи
взяти протягом ІІ семестру під особливий контроль показники якісної
успішності студентів І курсу особливо в групах ГО-50-І (кер. групи
Дівнич О.С.), ІДП-4-І (кер. Коржев І.В.).
11. Прядко О.М., завідувачам відділеннями до травня 2016 року завершити
роботу з акредитації спеціальностей «Бухгалтерський облік», «Комерційна
діяльність»,
«Виробництво
харчової
продукції»,
«Туристичне
обслуговування», «Готельне обслуговування».
12. Куцин Г.Є., викладачам впродовж семестру активізувати роботу з
оновлення навчальної літератури.
13. Головам циклових комісій, викладачам вдосконалювати форми та
методи роботи з обдарованою молоддю, продовжити роботу предметних
гуртків та гуртків за інтересами, активізувати роботу з підготовки студентів
до обласних олімпіадах із загальноосвітніх дисциплін.
14. Лижичці Б.М., головам циклових комісій в лютому-квітні 2016 року
провести комплексні олімпіади зі спеціальностей.
15. Лижичці Б.М., керівникам гуртків в травні 2016 року провести
загальноколеджівську конференцію до Дня науки.
16. Швець Р.І. до 01 березня 2016 року проаналізувати можливості баз
практик для відпрацювання практичних вмінь та навичок студентів;
продовжувати здійснювати контроль за станом відпрацювання програмних
завдань та відвідування студентами баз практики керівниками від коледжу;
постійно аналізувати на нарадах з керівниками практик інформацію про стан
проходження практики студентами; контролювати надання студентам
програмних завдань та рекомендацій з оформлення звітної документації.

17. Швець Р.І., керівникам практики згідно графіку навчального процессу
практично реалізовувати виконання індивідуальних завдань студентами під
час проходження переддипломної практики, при направленні студентів на
практику враховувати специфіку роботи підприємств та проводити зміну
місця проходження практичної підготовки студентів.
18. Прядко О.М., Швець Р.І., головам фахових циклових комісій при
виборі тематики курсових робіт враховувати
підприємства, на яких
студенти проходили чи будуть проходити практику.
19. Головатій М.В., керівникам груп завершити облік працевлаштування
випускників 2016 року зимового випуску до 01 травня 2016 року, літнього –
до 01жовтня 2016 року.
20. Головатій М.В. протягом семестру проводити розширені засідання ради
зв’язку з випускниками, на яких заслуховувати звіти керівників груп про
працевлаштування та продовження навчання випускників; тісніше
співпрацювати із службою зайнятості та роботодавцями, що сприятиме
покращенню працевлаштування випускників; протягом березня-червня 2016
року практикувати проведення зустрічей з випускниками по відділеннях.
21. Бабінцю В.М., Токар Р.С., головам методичних об’єднань керівників
груп посилити виховну роботу зі студентами відповідно до напрямків
виховання, залучати голів методичних об’єднань керівників груп до участі у
відкритих засіданнях Ради профілактики та РСС, на яких заслуховувати
студентів-порушників навчальної дисципліни; на виховних годинах в групах в
лютому 2016 року проаналізувати реалізацію у І семестрі проектів «Моя
родина», «Вишиймо рушник коледжу – символ єднання», «Коледж –
здоров’язберігаюче середовище», «Герої Небесної Сотні»; в травні 2016 року
презентувати на загальноколеджанській батьківській конференції кращі
родоводи проекту «Моя родина» та рушник, вишитий в рамках проекту
«Вишиймо рушник коледжу – символ єднання».
22. Заступникам директора, завідувачам відділеннями посилити контроль
за роботою предметних гуртків, гуртків та клубів за інтересами, гуртків
художньої самодіяльності та спортивних секцій з метою максимального
залучення студентів пільгових категорій і студентів з групи ризику до
позааудиторної діяльності.
23. Бабінцю В.М., Прохніцькій О.В., керівникам груп в рамках проекту
«Коледж – здоров’язберігаюче середовище» провести 26-28 лютого 2016
року волейбольний турнір серед жіночих команд пам’яті Б.Завальського та в
квітні 2016 року - загальноколеджанський пробіг.
24. Бабінцю В.М., Боднарчук Н.М., Скибі О.А., Скорець С.В., завідувачам
відділень в травні 2016 року подати кращі дослідницькі роботи проекту
«Герої Небесної Сотні» до Українського інституту історичної пам’яті для
видання інститутом книги спогадів учасників Революції Гідності.
25. Заступникам директора, завідувачам відділень, методистам, керівникам
груп в своїй діяльності педагогічному колективу звертати увагу на важливість
виконання ст.40 Закону України «Про вищу освіту» з метою погодження
певних питань та рішень з органами РСС; керуватися в роботі листом МОН

№1/9-575 від 30.11.2015 року «Про виїзд дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, за кордон».
26. Заступникам директора, завідувачам відділень посилити контроль
чергових адміністраторів за роботою чергових викладачів, керівників груп,
завідувачів кабінетами; РСС- за чергування та збереження майна в кабінетах.
27. Бабінцю В.М., Бандурі О.Р., Широких М.В., Раді гуртожитку посилити
відповідальність за стан дисципліни студентів та санітарно-гігієнічних умов
кімнат гуртожитку.
28. Прядко О.М., Головатій М.В. протягом лютого–травня 2016 року
організувати рекламну кампанію, залучивши засоби масової інформації;
провести в лютому, березні, травні 2016 року Дні відкритих дверей; в червні
2016 року організувати роботу курсів з підготовки до вступу в коледж, до 15
травня 2016 року продовжити практику проведення на базі коледжу екскурсій
для учнів випускних класів шкіл.
29. Бабінцю В.М., Швець Р.І., Головатій М.В., головам циклових комісій
в травні 2016 року організувати тематичні виставки під час святкування Дня
міста.
30. Коритку С.М. інформувати населення міста та області про життя
коледжу через засоби масової інформації та на веб-сайті коледжу.
31. Головатій М.В., Коритку С.М. до 15 травня 2016 року продовжити
практику відправлення рекламних проспектів на електронні адреси шкіл
Івано-Франківської області.
32. Головатій М.В. в лютому-березні 2016 року залучити студентів до
розповсюдження рекламних проспектів в школах, де вони навчалися;
продовжити співпрацю із центрами зайнятості міста та області для
популяризації спеціальностей коледжу.
33. Контроль за виконання даного наказу покладаю на Прядко О.М.,
заступника директора з навчально-методичної роботи.
В.о. директора
Тріщук О.Г.

С.П. Томенчук

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ КОЛЕДЖ
ТЕХНОЛОГІЙ ТА БІЗНЕСУ
НАКАЗ
27.01.2016

№ 11§1

м. Івано-Франківськ

Про затвердження рішення
педагогічної ради
На основі ухваленого рішення педагогічної ради (протокол №5 від 26
січня 2016 року)
Н А К А З У Ю:
1. Рекомендувати Томенчук С.П., в.о. директора коледжу, на підставі
результатів таємного голосування призначити Головату М.В. завдувачем
відділення туристичного і готельно-ресторанного обслуговування.
2. Бабінцю В.М., заступнику директора з виховної роботи, за відмінні
успіхи у навчанні занести до «Книги пошани коледжу» Боднар Л.В. (ТО-52ІУ), Гук В.В. (ТО-47-ІУ), Дерех О.О. (ГО-47-ІУ), Жирун Н.І. (РО-47-ІУ),
Прокопій С.В. (ГО-47-ІУ), Хартоняк І.І. (ТО-53-ІУп).

В.о.

директора

коледжу

Б.М. Лижичка

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ КОЛЕДЖ
ТЕХНОЛОГІЙ ТА БІЗНЕСУ
НАКАЗ
05.04.2016

№ 45

м. Івано-Франківськ

Про затвердження рішення
педагогічної ради
На основі ухваленого рішення педагогічної ради (протокол №6 від 04
квітня 2016 року)
Н А К А З У Ю:
1. Прядко О.М., Тріщук О.Г., головам циклових комісій в жовтні 2016
року провести засідання науково-методичної ради «Розвиток творчих
здібностей студентів як засіб самовираження особистості», в квітні 2016
року- практичний семінар «Інноваційний пошук викладача. Осмислення
заняття як результат застосування інноваційних педагогічних технологій», в
жовтні 2016 року - методичний тиждень «Розвиток ключових компетенцій та
творчості студентів через використання новітніх технологій».
2. Кібірєвій Л.М., Коритку С.М., Тріщук О.Г. в квітні 2016 року
провести круглий стіл «Хмарні технології у навчально-виховному процесі».
3. Головам циклових комісій у квітні-травні, грудні 2016 року провести
засідання циклових комісій: «Упровадження інноваційних технологій на
заняттях»; «Мультимедійні презентації на лекційних заняттях».
4. Тріщук О.Г, головам циклових комісій протягом червня 2016 року та
січня
2017 року провести дослідження результативності роботи над
методичною проблемою, розпочати роботу над підготовкою звіту про
результати роботи над єдиною науково-методичною проблемою.
5. Прядко О.М. протягом квітня-травня 2016 року створити творчу
групу, яка організує педагогічний колектив щодо роботи з хмарними
сервісами: онлайн-опитування, анкетування, профорієнтаційна робота,
консультації керівника курсової роботи зі студентами; раз в два місяці
заслуховувати
на засіданні науково-методичної ради педагогічних
працівників з представленнями власних методичних напрацювань та звітами
про стан виконання методичної проблеми, в липні 2016 року підвести
підсумки третього етапу реалізації науково-методичної проблеми у вигляді
наказу по коледжу.
6. Головам циклових комісій в травні 2016 року внести в план роботи
розгляд проблеми «Хмарні технології як засіб формування навичок
самостійної роботи студентів у позааудиторний час», до грудня 2016 року
створити блог циклової комісії, підготувати звіти циклових комісій про
роботу над методичною проблемою та заслухати їх на засіданнях у вересні

2016 року та у січні 2017 року.
7. Лижичці Б.М. протягом 2016-2017 н. р. заслухати на засіданні
інструктивно-методичної ради питання «Система роботи викладача щодо
контролю знань, умінь та навичок студентів».
8. Контроль за виконанням даного наказу покласти на Прядко О.М.,
заступника директора з навчально-методичної роботи.
Директор коледжу
Тріщук О.Г.

С.П. Томенчук

