
 
 

ВСП «ФКМД КНУТД» 

ПРОТОКОЛ №12                                   від 28.12.2021р. 

Засідання Педагогічної ради 

Оn-line конференція 

 

Голова –  Хмелевська  Л.П., директор ФКМД КНУТД 

Секретар – Муравйова Л.М., зав. бібліотеки 

 

Присутні: 

Мігаль О.Б. - заступник директора з навчальної роботи, 

Упірова Н.І. - заступник директора з виховної роботи, 

Ткаченко М.Г. - завідувач 1-го відділення, 

Душейко А.Л. - завідувач 2-го відділення,  

Рябошапка Т.А. - завідувач навчально-методичного кабінету. 

Голови циклових комісій: Ільченко А.А., Герман О.В.,  Чеботарьова Г.В., Глазунова А.В., 

Блінова І.О., Герасименко Н.П., Літічевська І.Б., Вишенська В.І. 

Педагогічні працівники коледжу.  

Присутніх: 84% від складу Педагогічної ради. 

Відпустка по догляду за дитиною: Сердюк О.В., Лук‘яненко І.В.,  Лисюк О.А., Мазур Є.В., 

Васильєва Г.С., Катериніна Л.В. 

 

      Порядок денний: 

1. Про обрання відповідального секретаря приймальної комісії на 2022 рік. 

Доповідач: Мігаль О.Б. 

2. Про затвердження правил прийому  до ВСП «Фаховий коледж мистецтв та дизайну 

КНУТД» на 2022 рік за освітнім ступенем «бакалавр». 

Доповідач: Ткаченко М.Г. 

3. Про схвалення освітньо-професійних програм  (ОПП) та навчальних планів 

підготовки фахових молодших бакалаврів: 

- «Туристичне обслуговування» спеціальності 242 Туризм; 

- «Моделювання швейних виробів» спеціальності 182 Технології легкої 

промисловості; 

- «Графічний дизайн» спеціальності 022 Дизайн;  

- «Дизайн інтер’єру» спеціальності 022 Дизайн; 

- «Анімаційна графіка» спеціальності 021 Аудіовізуальне мистецтво та 

виробництво;  

- «Художнє фотографування» спеціальності 021 Аудіовізуальне мистецтво та 

виробництво; 

- «Перукарське мистецтво та декоративна косметика» спеціальності 022 Дизайн; 

- «Мистецтво живопису» спеціальності 022 Дизайн; 

- «Дизайн поліграфічних видань» спеціальності 022 Дизайн; 

- «Анімація в рекламі» спеціальності 021 Аудіовізуальне мистецтво та 

виробництво. 

Доповідач: Мігаль О.Б. 

4. Встановлення діапазону ліміту стипендіатів, яким буде призначатися академічна 

стипендія. 

Доповідач: Ткаченко М.Г. 

5. Про розгляд та затвердження сертифікатів та інших документів, що свідчать про 

підвищення кваліфікації викладачів за накопичувальною системою. 

Доповідач: Ільченко А.А. 

 

 



 
 

 

Слухали: 1. Мігаль О.Б. 

Заступник директора з навчальної роботи внесла кандидатуру Ткаченко Марини 

Григорівни, завідувача денного відділення, щодо призначення відповідальним секретарем 

приймальної комісії на 2022 рік. 

 

Слухали: 2. Ткаченко М.Г. 

Ознайомила з «Правилами прийому до ВСП «ФКМД КНУТД» на 2022 рік для 

здобуття освітнього ступеня «бакалавр». Внесла пропозицію оприлюднити їх на сайті 

Коледжу. 

 

Слухали: 3. Мігаль О.Б. 

 Заступник директора представила на розгляд Педагогічної ради освітньо-професійні 

програми  (ОПП) та навчальні плани підготовки фахових молодших бакалаврів, складені на 

основі затверджених МОН України стандартів ФПО: 

- «Туристичне обслуговування» спеціальності 242 Туризм; 

- «Моделювання швейних виробів» спеціальності 182 Технології легкої 

промисловості; 

- «Графічний дизайн» спеціальності 022 Дизайн;  

- «Дизайн інтер’єру» спеціальності 022 Дизайн; 

- «Анімаційна графіка» спеціальності 021 Аудіовізуальне мистецтво та 

виробництво;  

- «Художнє фотографування» спеціальності 021 Аудіовізуальне мистецтво та 

виробництво; 

- «Перукарське мистецтво та декоративна косметика» спеціальності 022 Дизайн; 

- «Мистецтво живопису» спеціальності 022 Дизайн; 

- «Дизайн поліграфічних видань» спеціальності 022 Дизайн; 

- «Анімація в рекламі» спеціальності 021 Аудіовізуальне мистецтво та 

виробництво. 

 Внесла пропозицію схвалити представлені ОПП та навчальні плани та подати на 

затвердження до Вченої ради КНУТД. 

 

Слухали: 4. Ткаченко М.Г. 

 Завідувач відділення зауважила, що відповідно до Постанови КМУ «Питання 

стипендіального забезпечення» №882 від 12.07.2004, №933 від 01.09.2021 «Про внесення 

змін до постанов Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 і від 28 грудня 

2016 р. № 1047», №1256 від 02.12.2021 «Про внесення змін до Порядку призначення і 

виплати стипендій» перед початком підведення підсумків кожного семестрового контролю 

Педагогічна рада закладу освіти з урахуванням видатків на стипендіальне забезпечення, 

затверджених закладу освіти в установленому законодавством порядку, визначає 

однаковий для всіх курсів та спеціальностей (предметних спеціальностей, спеціалізацій*) 

ліміт стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія за результатами такого 

семестрового контролю. Цей показник встановлюється у відсотках (у діапазоні від 35 до 40) 

фактичної кількості студентів денної форми здобуття освіти, які навчаються за державним 

(регіональним) замовленням за певною спеціальністю (предметною спеціальністю, 

спеціалізацією*) станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення 

семестрового контролю згідно з навчальними планами для відповідних спеціальностей 

(предметних спеціальностей, спеціалізацій*). 

Запропонувала встановити ліміт 40%. 

 

 

 



 
 

Слухали: 5. Голів  циклових комісій. 

 Голови  ЦК представили на розгляд Педагогічної ради коледжу сертифікати та інші 

документи, які свідчать про підвищення кваліфікації викладачів за накопичувальною 

системою. 

 

 

Вирішили: 

1. Призначити відповідальним секретарем приймальної комісії на 2022 рік Ткаченко 

М.Г., завідувача відділення. 

2. Затвердити «Правила прийому до ВСП «ФКМД КНУТД» на 2022 рік для здобуття 

освітнього ступеня бакалавра».  

3. Оприлюднити правила прийому до Коледжу на 2022 рік на офіційному веб-сайті. 

4. Схвалити представлені ОПП та навчальні плани підготовки фахового молодшого 

бакалавра та подати на затвердження до Вченої ради КНУТД. 

5. Встановити ліміт для призначення стипендій у 40%. 

6. Зарахувати теми підвищення кваліфікації викладачів, поданих до обговорення 

головами ЦК. 

 

 

 

Голова                                                                        Любов ХМЕЛЕВСЬКА 

 

Секретар                                                                    Людмила МУРАВЙОВА 


