
рlшЕння
ВЧЕНОТ РАДИ

Галицького коледжу iMeHi В'ячеслава Чорновола
вiд 03.07.2020р. Протокол Ne 8

1. Про полiтику вдосконалення
кадрового забезпечення у Галицькому

коледжi iMeHi В'ячеслава Чорновола.

Головним завданням кадровоi полiтики закладу повинен стати перехiд Вiд

статичноi до динамiчноТ моделi ii реалiзацiТ, яка характеризу€ться вiдкритiстю 3ВО у
вирiшеннi кадрових питань, мобiльнiстю викладачiв, вiдмовою вiд iнститутоцеНтризму,
перенесенням уваги на оцiнювання прозоростi та надiЙностi процедур, що
використовуються при реалiзацii кадровоТ полiтики закладу.

Заслухавши та обговоривши iнформацiю директора Коледжу Баб'Юк М.Гl.,

заступника директора з науковоТ та навчально-виробничоТ роботи ГелецькоТ 0.0.,

керiвника сектору монiторингу якостi освiти ГлинськоТ М.Л., врахувавши пропозицiТ,

Вчена рада

УХВАЛИЛА:
1. ,Щоповiдi виступаючих взяти до вiдома. Питання кадровоТ полiтики ро3глядати На

чергових засiданнях Вченоi ради в KoHTeKcTi дотримання вимог 3aKoHiB УкраТни

кПро ocBiTy>, кПро вищу ocBiTy>, ЛiцензiЙних умов провадження ocBiTHboT

дiяльностi, iнших нормативних aKTiB МОН УкраТни.

ВiOповiOальнi: )uрекmор КолеOжу Баб'юк М.П.,

засmупнчк dчрекmора з науково|mа навчально-

вuробнччо| робоmч Гелецька 0.0., KepiBHuK

секmору лiцензування mа окреdчmацii

TepMiH вuконqння: посmiйно

2. Вивчити питання щодо удосконалення та оптимiзацii штатного розписУ науково-

педагогiч них п ра цiвн и KiB.

ВiOповiOальнi: засmупнuк 0upeKmopa з HayKoBoi'

mа навчально-вuробнuчо| робоmч Гелецько 0.0.,

в.о. завidувочiв кофеdр

TepMiH вuконання: dо 25.08.2020р.

3. 3абезпечити неухильне дотримання вимог Положення про порядок проведення

конкурсного вiдбору при замiщеннi вакантних посад науково-педагогiчних

працiвнИкiв та укладаНня з нимИ трудовиХ договорiв (KoHTpaKTiB).

ВiОповidальнi: помiчнuк duрекmора з KaOpoBux

пumонь Мuхалевсько Г.Р., еолова KoHKypcHoi'

KoMicii'



TepMiH вuконання: зеiOно всmоновленuх

mepMiHiB

5.

6.

7.

4. Здiйснити аналiз дiючоi системи пiдвищення квалiфiкацiТ кадрiВ В Коледжi,

розробитИ пропозиЦiТ щодО пiдвищення jT якiсного рiвня та 3аслухати дане

питання на Радi з якостi.

ВiOповidальнi: KepiBHuK секmору розвumку

персонолу Нопаdiй Т.С.

ТерMiн Bllкононня: dо 01.09.2020р.

обговорити на циклових комiсiях (кафедрах) попереднi результати

рейтингового оцiнювання та внести пропозицiт щодо оптимiзацiт системи

показн икiв Рейтин гового оцiнюван ня ви кладачiв.

Вid повidальнi : еол ов u 1-1K

TepMiH вuкононня: 0о 10.07. 2020р.

науково-методичнiй радi з питань якостi освiти Коледжу проаналi3увати

пiдсумки Рейтингу педагогiчних працiвникiв за 2019-2020 навчальниЙ piK та

оприлюднити вiдповiдну iнформацiю на офiцiйному сайтi закладу.

вidповiOальнi: еолова Нмр з якосmi

TepMiH вuконання: do 10.09.2020р,

3абезпечувати матерiальне та моральне стимулювання кращих працiвникiв

Коледжу.
ВiОповiОальнi: OupeKmop Колеdжу Бо6'юк М,П,

TepMiH вuконсIння: посmiй но

8. З метою збереження здоров'я, стресостiйкостi викладача спланувати системнl

заходи протидii ix професiйiному вигоранню.

ВidповiOольнi: KepiBHuK секmору розвumку

персоналу НапаОiй Т.С., соцiальнчй пеOаеоz

Банах С.В.

TepMiH вuконqння: dо 01.09.2020р.

9. Розробити та затвердити Положення про перелiк видiв навчальноТ, методичноI,

науковоТта органiзацiйноi роботи науково-педагогiчних працiвникiв Коледжу,

ВidповiОальнi: засmупнuк dupeKmopa з HayKoBo|

mа навчально-вuробнччоi' робоmч Гелецька 0,0,,

в.о. завidувачiв кофеd р

TepMiH вuконання: dо 01.09.2020р.

Гелецька 0.0.Голова ВченоТ ради

Учений секретар
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2l. Про стан виконання ухвали
28.05.2020р. щодо
профорiентацiйноТ роботи
п рограм и.

ВченоТ ради вiд

комплекснот
на бакалаврськi

3аслухавши та обговоривши доповiдь вiдповiдального секретаря приймальноi

KoMicii 3аставноТ О.П., врахувавши пропозицii, Вчена рада

УХВАЛИЛА:

].. Стан виконання ухвали Вченоi ради вiд 28.05.2020р. вважати задовiльним.

2. ВiдбiрковiЙ KoMiciT провести Всryпну кампанiю 2020р. вiдповiдно до чинного

законодавства та Правил прийому.

ВidповiОальнi: вidповidальнчй секреmор

п pu й мал bHo| KoMici| Засmавна О. П.

TepMiH вuконання: зziOно всmановленuх

mepMiHiB

3. Продовжити роботу з iнформацiйного наповнення сайry Коледжу для

оперативного iнформування вступникiв. Активiзувати спiлкування 3

абiтурiентами через електроннi засоби, зокрема соцiальнi мережi, електронну

пошту, комунiкатори (Telegram, Viber, Skype iт,д,),

ВiОповiОальнi: вidповiOальнчй секреmар

прч й мол bHo| KoMicii' Зосmовна О.П.

TepMiH вuконання: 01.09.2020р.

4, Заслухати iнформацiю вiдповiдального секретаря приймальнот koMiciT

заставноi о.п. щодо результатiв ВсryпноТ кампанiТ 2020р. (бакалаврськi

програмИ) на черговому засiданнi ВченоТ ради у жовтнi.

ВiОповidальнi: ученuй секреmар Вчено| раdч

.д.

: жовmень

Голова ВченоI ради

Учений секретар

Гелецька 0.0.

(rс'

Сmеф

нL, Стефурак Н.А.



3. Про результати лiтньоТ залiково-

екзаменацiйноТ ceciT та державноТ
пiдсумковоТ атестацiI у групах бакалаврату,

молодшого спецiалiста, квалiфiкованого

робiтника.

3аслухавши та обговоривши доповiдi завiдувачiв вiддiлень, ВрахУВаВШИ

пропозицii, Вчена рада

УХВАЛИЛА:

1. lнформацiю доповiдачiв про результати лiтньоi залiково-екзаменацiЙноТ ceciT

20t9-2020 н.р.та державноi'атестацii взяти до вiдома.

2. Розглянути та обговорити результати залiково-екзаменацiйноТ ceciT та державнОI

атестацiТ на засiданнях L{K юридичних дисциплiн та готельно-ресторанноТ спРаВИ.

ВidповiOальнi: в.о. завidувачiв кафеdр Томчук 0.0.,

Шенdчрук Н.М.

TepMiH вuконання: dо 01.09.2020р.

з. Здiйснити належний контроль за дотриманням графiку лiквiдацiт академiчних

заборгова ностей здобувачами освiти.

ВiОповiОальнi: завiOувачi вidOiлень (к.ю.н.

,0,енuсовськuй М.Д., к.е.н.,Щобровольська С.Я.)

TepMiH вuконання: зеidно zрафiку

4. 3абезпечити належну органiзацiю та здiйснювати контроль щодо повторного

вивчення ocB|THix компонентiв студентами, якi пiд час ceciT отримали

незадовiльнi оцiнки з окре,\,lих навчальних дисциплiн.

ВiОповidальнi: еоловч цК (к.ю.н. Томчук 1.o.,

Шен

: проmяzом перu|оzо семесmру

Голова ВченоТ ради

Учений секретар

Гелецька 0.0.бй

lge;
\j Стефура к Н.А.



4. Поточнi питання.

3аслухавши та обговоривши доповiдi керiвника сектору монiторингу якостi освiти

Глинськот м.л., гаранта оп кГотельна-ресторанна страва), к.е.н. Кулика А.м.,

завiдувача вiддiлення економiки та туризму, к.г.н. ..ЩобровольськОi С.Я.,

вiдповiдального секретаря приймальноТ KoMiciT Прокопчук Н.Р., Вчена рада

УХВАЛИЛА:
1. Результати анкетування опрацювати в розрiзi кожноТ спецiальностi та розглянути

на засiданнi випускових l-[K та кафедр.
Biil повiOал bHi : еол oBu l-t(
TepMiH вuконання: 0о 01.09.2020р.

2. 3атвердити змiни до Правил прийому на навчання у 2020р. 3а освiтнiми

програмами <фаховий молодший бакалавр>.

3. 3атвердити Положення про веб-портал коледжу та Порядок розгляду 3вернень

студентiв i розмiстити Тх у роздiлi кПублiчна lнформацiя> саЙry 3аклаДУ.

ВiОповiOqльнi: ученuй секреmар Вченоi paOu

TepMiH вuконання: 0о 10.07.2020р.

4. 3атвердити освiтню програму (Готельно-ресторанна справа>, спецiальностi 241

кГотельно-ресторанна справа) для здобувачiв освiти першого (6акалаврського)

5.

Ту
l]ъ
8;,t

Гелецька I.0.

Стефура к Н .А.

рiвнЯ вищоТ освiтИ та ввести в дiю наказом директора з 01.09.2020р.

Затвердити Навчальний план
24t кГотельно-ресторанна

ОП кГотельно-ресторанна справа>, спецiальностi

для здобувачiв освiти першого
(бакаrrаврського) рiвня вищоТ

Голова ВченоТ ради

Учений секретар ýr


