
ВСП «ФКМД КНУТД» 

ПРОТОКОЛ № 6      від 01.02.2021 

Засідання Педагогічної ради 

Оn-line конференція 

 

 Голова –  Хмелевська  Л.П., директор 

Секретар – Муравйова Л.М., зав. бібліотеки 

 

Присутні: 

1. Мігаль О.Б.- заст. директора з навчальної роботи 

2. Упірова Н.І.- заст. директора з виховної роботи 

3. Ткаченко М.Г. –завідувач денного відділення 1 

4. Душейко А.Л. –завідувач денного відділення  2 

5. Рябошапка Т.А. – завідувач навчально-методичного відділення 

6. Голови циклових (предметних) комісій: Ільченко А.А., Пархоменко В.М. 

Чеботарьова Г.В., Глазунова А.В., Блінова І.О., Герасименко Н.П., 

Літічевська І.Б., Зінченко О.І. 

7. Викладачі та педагогічні працівники коледжу.  

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 організацію роботи викладацького складу коледжу у другому 

семестрі 2020 -2021 н. р. 

Доповідач: Мігаль О.Б. 

 

2. Про положення про службу охорони праці, порядок  проведення 

навчання та перевірки знання в коледжі 

      Доповідач: Сакада Н.І. - інженер з охорони праці. 

 

3. Різне. 

 

Слухали: 1. Мігаль О.Б. 

Викладачі Коледжу повноцінно підготовлені до роботи у другому семестрі 

зі студентами, а саме: 

- створені всі необхідні умови щодо запобігання розповсюдження епідемії 

(наявність санітайзерів, обов’язковість носіння маски тощо); 

- створений розклад занять та враховані й вирішені всі питання (збіги) 

щодо розподілу аудиторій, які мали місце; 

- вирішені всі організаційні необхідності щодо питання проходження 

студентами навчальної практики; 



- узгоджені питання щодо практичних навчальних занять в форматі 

змішаного навчання; 

- створені проекти графіків захисту курсових робіт; 

- врегульовані питання щодо контингенту студентів на відділеннях 

(призначення стипендії, ліквідація заборгованостей, внесення оплати за 

навчання, відрахування тощо); 

 

Слухали: 2. Сакада Н.І. 

Виступала інженер з охорони праці, яка  поінформувала про стан заходів щодо 

убезпечення працівників коледжу в епідеміологічний період, ознайомила 

детальніше з правилами безпеки в нетиповій складній ситуації під підпис 

кожного члена колективу в книзі з охорони праці. 

 

Слухали: 3. Голів  циклових комісій. 

Голови  ЦК представляли на розгляд Педагогічної ради коледжу сертифікати 

та інші документи, які свідчать про підвищення кваліфікації викладачів за 

накопичувальною системою. 

 

Вирішили: 

1. Збільшити кількість облаштованих місць всіма необхідними 

гігієнічними засобами для запобігання розповсюдження епідемії 

(наявність санітайзерів тощо); 

2. Вимагати від колег обов’язкового носіння маски під час спілкування з 

колегами та студентами. 

3. Вимагати максимальної витримки дистанції між співрозмовниками. 

4. Максимально перевести навчальний процес в дистанційну форму. 

5. Зарахувати теми ПК викладачів поданих до обговорення головами ЦК. 

 

 

 

 

  Голова                                                                          Любов ХМЕЛЕВСЬКА 

 

 Секретар                                                                      Людмила МУРАВЙОВА 

 


