
ВСП «ФКМД КНУТД» 

ПРОТОКОЛ № 7      від 10.03.2021 

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 перебіг освітнього процесу в умовах змішаного навчання: здобутки, 

проблеми, шляхи вдосконалення. 

Доповідач: Душейко А.Л., Ткаченко М.Г 

 

2. Про готовність до чергової щорічної атестації педпрацівників. 

Доповідач: Ільченко А.А. 

 

3.Про підготовку документації до нового навчального року, затвердження  

робочих навчальних планів, роботу над створення ОПП підготовки фахового  

молодшого бакалавра згідно стандартів ФПО. 

Доповідач: Мігаль О.Б 

 

4.Різне 

 

Слухали 1. Душейко А.Л. 

Душейко А.Л. повідомила, що на відділенні навчається 515 студентів, всі 

перейшли на змішане навчання з урахуванням всіх організаційних 

особливостей. Батьки долучаються до контролю занять, вчасно інформують 

щодо уточнень організації навчального процесу з їх дітьми. Проблеми які були 

у минулому році – розглянуті та вирішені..        



Відраховані 7 студентів в зв’язку  із заборгованістю. Деякі студенти звільнені 

від державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного 

оцінювання у 2020-2021 н. році за станом  здоров’я: Воронна Єва Олегівна ПК-

9-20, Годорашко Марина Олегівна  АГ-9-4,  Матійчук  Софія Андріїва  ДГ-9-

27.   

 

Слухали: 2. Ільченко А.А. 

Методистом коледжу проводиться робота щодо перевірки ретельного стану 

документів поданих викладачами до особових справ, які будуть розглядатись 

на засіданні Атестаційної комісії. Виконання програми підвищення 

кваліфікації викладачами за накопичувальною системою (має бути 60 годин і 

більше..) Станом на сьогодні всі викладачі продемонстрували свою 

педагогічну майстерність, провівши відкриті  заняття.  

Атестується у 2020-2021 н. році -18 чоловік, з них: 

 -на ІІ кваліфікаційну категорію претендує – 5 осіб 

 -на І кваліфікаційну категорію претендує – 3 особи 

 -на отримання вищої кваліфікаційної категорії претендує  - 6 осіб 

- на відповідність вищої кваліфікаційної категорії претендує -2 особи  

- на отримання пед. звання «викладач-методист» претендує -1 особа 

- на відповідність пед. звання «викладач-методист» претендує-1 особа 

Засідання атестаційної комісії призначено на 17.03.2021 року 

 

Слухали: 3. Мігаль О.Б. 

Заступник директора з навчальної роботи проінформувала, що у коледжі 

починається підготовка до нового навчального року, формується пед. 

навантаження. З цією метою переглянуті та оптимізовані робочі навчальні 

плани 3-4 курсів навчання  всіх спеціальностей,  тобто останніх двох випусків 

молодших спеціалістів.   

Навчальні плани студентів нового набору і  2-го курсу навчання за ОКР 

фаховий молодший бакалавр мають бути приведені у відповідність до 

стандартів  ФПО, які вже розроблені  МОН. Навчальні плани –це складова 

освітнього стандарту, а дисципліни плану відображають компетенції 

випускника 

Також зазначила, що на сьогодні не всі проекти стандартів надані МОН для 

опрацювання на місцях, отже, якщо з об’єктивних причин стандарти деяких 

спеціальностей не будуть  опубліковані, ми будемо користуватися так званими 

перехідними робочими планами до моменту появи чинних стандартів. 

Програма профільної середньої школи для всіх спеціальностей в цілому 

залишається незмінною.  

Для розробки ОПП та навчальних планів створені робочі групи (склад груп 

додається). До роботи над створенням ОПП можуть долучитися всі бажаючі 

члени ЦК.    ЦК технологічних дисциплін ( швейних) вже розпочала роботу, 



на черзі проект стандарту спеціальності  «Дизайн», про  «Аудіовізуальне  

мистецтво та виробництво» на сторінках МОН поки не йдеться. 

 

Слухали: 4. 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. Переглянути необхідність й нові можливості з питання профорієнтаційної 

роботи. Налагодити нові контакти з мистецькими дитячими закладами, 

розкриваючи навчальні можливості коледжу щодо розвитку творчих задатків 

їх випускників. Запрошувати на захист дипломів  талановитих дітей з 

художніх шкіл. 

2. Підготовку до атестації педпрацівників вважати задовільною. 

3. Затвердити робочі навчальні плани 3-4 курсів навчання за всіма 

спеціальностями. 

4. Відповідальною за роботу робочих груп призначити заступника директора 

з навчальної роботи Мігаль О.Б.  

5. Питання щодо проведення сесії, створення графіку захистів дипломів, 

переведення студентів на  наступний курс та ін., закріпити за денними 

відділеннями.  

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

 

 

 

 

Голова                                                                      Любов ХМЕЛЕВСЬКА 

 

Секретар       Людмила МУРАВЙОВА 


