
рlшЕння
ВЧЕНОТ РАДИ

Галицького коледжу iMeHi В'ячеслава Чорновола

вiд 13.11.2020р. Протокол Ne3

1. 3авдання та перспективи органiзацiТ

успiшноТ вступноI кампанiТ 2021р.

3аслухавши та обговоривши доповiдь вiдповiдального секретаря приймальноТ

KoMiciT по набору за освiтнiми програмами кбакалавр>, к.ю.н. 3аставнот о.п.,

врахувавши пропозицiТ, Вчена рада

УХВАЛИЛА:

1. flля проведення ефективнот профорiентацiйнот роботи забезпечити

ви гото вл е н ня необхiдн оТ ре кл а м ноТ п родукцiI.
ВiОповiОольнi: вiOповiOальнuil секреmар

прuilмальноi' KoMicit, KepiBHuK реOакцiilно,
вuOавнuчоео вiOOiлу

TepMiH вuконqння: 0о 2 0.11,2 020р,

2. оновлювати профорiентацiйну iнформацiю щодо якостi навчання, органiзацil

науковоТ i практичноi дiяльностi студентiв на бакалаврських програмах Коледжу

у мережi lnternet, засобах масовоi iнформацiт (рА <Фреш>, Тернопiль 1тощо) та

пiдтримувати вiдповiднi групи в соцiальних мережах FасеЬооk та lnstagram.

ВiОповiОальнi: вidповidальнuil секреmар

прuilмальноi' Kotntici[, завiOувачi вiOOiлень,

еоловч I-|K, якi зОiilснююmь пiOzоmовlу за 0С

бакалавр
Те р Mi н Blt кона н ня : по сmiilно

з. Органiзувати створення та постiйне функцiонування на сайтi Коледжу окремоi

сторiнки для забезпечення онлайн зв'язку з потенЦiйнимИ абiryрiеНтамИ У

форматах форумiв, марафонiв, ,щнiв вiдкритих дверей тощо,

Вidповidальнi: завiОувачi вiOOiлень, еоловu ItK,

що зdiilснююmь пiОеоmовку за ОС бакалавр,

в i О п о в i О а л ь нu il с е кр е m а р п р u il tut а л ь н oi' ko,r"ti с ii'

TepMiH вuконання: 0о 01.12,2020р,

4. забезпечити взаемодiю адмiнiстрацiт з органами студентського самоврядування

щодо органiзацiт та проведення профорiснтацiйних заходiв, спрямованих на

формуваннЯ позитивного iмiджу Коледжу (зокрема через власнi соцiальнi

мережi).



ВiОповidальнi: секmор сmуOенmськоzо

салtовряdувQння, вiOповiOальнuй секреmар

п р u il м а ль н о i' к о t"t i с ii'

TepMiH вuконання: посmiilно

5. Вивчити питання використання спецiалiзованого програмного

створення автоматизованих рекламних повiдомлень (боти,

тощо).
ВiOповidальнi: секmор
маркеmuнzу, вiOOiл IT

забезпечення мя
списки розсилок

TepMiH вuкононня: 0о 20.12,2020р,

6. дктивно поширювати iнформацiю про заклад у вайбер групах

KoMiTeTiB та учнiвських спiльнот.
вidповidальнi: пеOаеоеiчнi
пеО azo ziчнi) пр ацiвнuкu Коле0 жу
TepMiH вuконання: посmiilно

iнформацii' mа

батькiвських

(науково,

Гелецька 0.0.

Стефурак Н.А.

Голова Вченоi ради

Учений Секретар

trý
at1 (\

b-z

;ъйзý")
Iкрдi9



2. Про роботу KoMiciT з академiчноТ

доброчесностi.

комiсiя з питань академiчноi доброчесностi Галицького коледжу iMeHi В'ячеслава

чорновола _ це незалежний колегiальний орган, надiлений правом виявляти та

встановлювати факти порушення академiчноI доброчесностi учасникiв освiтнього

процесу Коледжу. У своiй дiяльностi Комiсiя керуеться чинним 3аконодавством

УкраТни, законодавствоМ У сферi освiти, вищоТ та фаховоI передвищоi освiти,

нормативноправовими актами MiHicтepcтBa освiти i науки УкраТни, Статутом Коледжу,

iншими нормативними актами. ,Щiяльнiсть Комiсii базуеться на принципах законностi,

чесностi та порядностi, справедливостi, взаемнот довiри, компетентностi та

професiоналiзму, вiдповiдальностi, партнерства та взаемоповаги, прозоростi.

заслухавши iнформацiю голови koMicii з академiчнот доброчесностi Чубей о.о.,

врахувавши пропозицii, Вчена рада

УХВАЛИЛА:
1. 3BiT про роботу KoMicii взяти до вiдома.

2. ПровадитИ роботУ KoMiciT вiдповiдно до Положень про академiчну

доброчеснiсть та про комiсiю з академiчноi доброчесностi.
ВidповiOальнuйз еолово KoMicii з ДrЩ

TepMiH вuкононня: посmiйно

3. Продовжувати активно популяризувати принципи дд та механiзми

повiдомлення про iT порушення.
ВiОповiОqльнuilz zолова mа членч KoMicii з Дr0,,

KepiBHuK секmору Дfl
TepMiH вuконання: посmiйно

4. Провести консультацii з вiдповiдальними особами щодо органiзацii перевiрки

навчальНих та квалiфiкацiйних робiт здобувачiв освiти на плагiат у 2020-2021н,р,

ВiОповiОальнuilz ?олова KoMicii' з ДД,

вiOповiOальнi особч
TepMiH вuконання: 0о 20.12.2020р,

5. Координувати роботу по створенню единоi бази (Репозиторiю) квалiфiкацiйних

робiт здобувачiв освiти на базi бiблiотеки Коледжу
Вidповidqльнuilz zолово KoMicii' з ДД

Голова ВченоТ ради

Учений Секретар

Гелецька 0.0.

КрдiФ

Стефурак Н.А.

вuконання : 0 о 0 1.01. 202 1 р.
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3. Студентськi iнiцiативи в KoHTeKcTi

орrанiзацiI якiсного освiтнього середовича,

голови Ради студентiв Масири М,, врахувавши
Заслухавши

пропозицii, Вчена

iнформацiю

УХВАЛИЛА:

1. з метОю налеЖногО функцiоНування студентського самоврядування та реалiзацiТ

покладеНих завдань, вивчити питанНя його фiнансування у 202L роцi,
вiоповiоальнuйz еоловнчit бухеалmер, zолова

РоОч сmуОенmiв КолеОжу, KepiBHuK вiOdiлу

сmуdенmсько?о жчmmя
TepMiH вuконання: dо 1,5. 12,2020р,

2. дктивно залучати зовнiшнiх стейкхолдерiв до проведення тренiнгiв, майстер

класiв, лекцiй та семiнарських занять, з метою поглиблення власних Hardski]]s та

формува н ня кон курентносп роможного фахi вця на сучасному рин ку п ра цi,

ВiОповiОальнuйz KepiBHuK секmору

сmуОенmськоi' Kap'epu, зовiOувачi кафеdр

(zоловч l-!K), zоронmч ocBimHix проzрам

TepMiH вuконання: посmiй но

рада

адмiнiстрацiею закладу здiйснювати постiйний контроль щодо

умов проведення занять з фiзичного виховання на 2 та З корпусах
3. Спiльно з

покраlлення
Коледжу.

4.

ВiОповiОальнuйz duрекmор КолеOлку, ?олово

PoOu cmyOeHmiB, KepiBHuK фiзччно?о вuховоння

TepMiH вuконання: посmiйно

Вивчити можливiсть органiзацiТ харчування студентiв, якi навчаються у 2 змiну, в

п римi щеН нях'цален ь КолеДжу та п ри готува н ня комплексн их недорогих обiдi в,

ВiОповiОальнuйz KepiBHuK вiOdiлу

сmуОенmськоео жu.mmя, сmуdенmськчй акmчв

TepMiH вuконання: dо 20.11,2020р,

Враховуючи зверFlення студентства, iнiцiювати перед адмiнiстрацiею Коледжу

розгляд питання щодо покраlлення матерiально-технiчноi бази навчально-

виробничих швейних майстерень корпусу Ne2,

ВiOповiOальнчitz сmуOенmськчй акmuв,
0чрекmорзавidувач вidОiлення 0uзоilну,

Колеdжу
TepMiH вuконqння: dо 20,1,1,2020р,

5.

4



Голова ВченоТ ради

Учений Секретар

6. Систематично проводити заходи спрямованi на пiдтримку принципiв Дfl як

серед студентськот спiльноти, так i серед викладацького колективу,

ВidповiОальнuйi KepiBHuK секmору Дfl, еолова

Комiсii'з ДД, сmуOенmськчй акmчв

TepMiH вuконання: посmiй но

7. Розглянути можливiсть введення до загальноколеджного каталогу вибiркових

дисциплiн наступнi ocBiTHi компоненти:
1. Вiйна, мир i безпека Укратни у вимiрi мiжнародного права;

2. Стартапи: першi кроки в пiдприемництвi;
3. Управлiння власними фiнансами;
4. Управлiння власною кар'ерою та тайм-менеджмент.

ВiОповiОальнuil; еаранmu ocBimHix проzрам,

зовidувачi кафеdр, зоо. еiddiлень

TepMiH вlлконання: dо 01.01.2021р.

8. Налагодити активну та продуктивну спiвпрацю iз сектором монiторинry якостi

освiти.
вidповidольнчйz сmуdенmськчй акmчв, секmор

монimорчнеу якосmi освimч

TepMiH вatконання: посml u но

Гелецька 0.0.

Стефурак Н.А.

,fiфdt,ь

tri5,::Y(рд iH}



4. Поточнi питання.
3атвердження та

Положень, якi регламентують освiтню

дiяльнiсть Коледжу.

3аслухавши та обговоривши iнформацiю керiвника сектору академiчноТ

доброчесностi' к.ф.-м.н. Стефурак н.д., врахуваВши змiни та пропозицii, Вчена рада

УХВАЛИЛА:

твердити Положення про Комiсiю з академiчнот доброчесностi,1. Переза

Голова ВченоТ ради

Учений Секретар

4*ь и]\
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перезатвердження

Гелецька 0.0.

Стефурак Н.А.


