
ВСП « Фаховий Коледж мистецтв та дизайну 

Київського національного університету технологій та дизайну» 

 

Протокол №1                                                                              від 21.01.2022 р.        

  

Засідання Педагогічної ради 

 

Голова:     Хмелевська Л.П., директор ВСП «ФКМД КНУТД»   

Секретар:  Муравйова Л.М., завідувач бібліотеки 

Присутні: адміністрація, голови циклових комісій, викладачі коледжу  

Відсутні по догляду за дитиною: Сердюк О.В. 

 

Порядок денний: 

1. Про затвердження Правил прийому на навчання у 2022 році за освітнім рівнем 

фаховий молодший бакалавр. 

Доповідач: Ткаченко М.Г. 

2. Про затвердження Положення про Приймальну комісію. 

Доповідач: Ткаченко М.Г. 

3. Про затвердження Концепції освітньої діяльності за спеціальністю 023 

«Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» у сфері ФПО. 

Доповідач: Мігаль О.Б. 

4. Про затвердження освітньо-професійних програм підготовки фахового молодшого 

бакалавра, розроблених на основі стандартів фахової передвищої освіти: 

 «Графічний дизайн» спеціальності 022 Дизайн, термін навчання 3 роки 10 місяців на 

базі базової загальної середньої освіти; 

 «Дизайн інтер’єру» спеціальності 022 Дизайн, термін навчання 3 роки 10 місяців на 

базі базової загальної середньої освіти; 

 «Перукарське мистецтво та декоративна косметика» спеціальності 022 Дизайн, 

термін навчання 3 роки 10 місяців на базі базової загальної середньої освіти; 

 «Мистецтво живопису» спеціальності 022 Дизайн, термін навчання 3 роки 10 місяців 

на базі базової загальної середньої освіти; 

 «Дизайн поліграфічних видань» спеціальності 022 Дизайн, термін навчання 3 роки 

10 місяців на базі базової загальної середньої освіти; 

 «Художнє фотографування» спеціальності 021 Аудіовізуальне мистецтво та 

виробництво, термін навчання 3 роки 10 місяців на базі базової загальної середньої 

освіти; 

 «Анімаційна графіка» спеціальності 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво, 

термін навчання 3 роки 10 місяців на базі базової загальної середньої освіти; 

 «Анімація в рекламі» спеціальності 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво, 

термін навчання 3 роки 10 місяців на базі базової загальної середньої освіти; 

 «Туристичне обслуговування» спеціальності 242 Туризм, термін навчання 3 роки 10 

місяців на базі базової загальної середньої освіти. 

Доповідач: Мігаль О.Б. 

5. Про затвердження Кодексу безпечного освітнього середовища та плану заходів щодо 

його створення. 



Доповідач: Упірова Н.І. 

6. Про затвердження Правил поведінки здобувачів освіти. 

Доповідач: Упірова Н.І. 

7. Про затвердження Угоди учасників освітнього процесу. 

Доповідач: Упірова Н.І. 

 

1. Слухали: відповідального секретаря Приймальної комісії Ткаченко М.Г. 

Доповіла, що згідно Умов вступу до закладів ФПО у 2022 році необхідно затвердити 

Правила прийому на навчання за освітнім рівнем фаховий молодший бакалавр, Положення 

про Приймальну комісію. 

 

2. Слухали: Мігаль О.Б., заступника директора з навчальної роботи. 

Доповіла присутнім, що з метою ліцензування освітньої діяльності за спеціальністю 

023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» у сфері ФПО 

проєктною групою розроблена Концепція освітньої діяльності, ознайомила з її основними 

тезами, запропонувала затвердити вказаний документ. 

3. Слухали: Мігаль О.Б., заступника директора з навчальної роботи. 

Доповіла присутнім про підсумки роботи над створенням освітньо-професійних 

програм підготовки фахового молодшого бакалавра, розроблених на основі стандартів 

фахової передвищої освіти. Внесла пропозицію щодо затвердження ОПП. 

 

4. Слухали: Упірову Н.І., заступника директора з виховної роботи. 

Внесла на розгляд присутніх Кодекс безпечного освітнього середовища та план 

заходів щодо його створення, Правила поведінки здобувачів освіти і Угоду учасників 

освітнього процесу. 

         

Вирішили: 

1. Затвердити Правила прийому на навчання за освітнім рівнем фаховий молодший 

бакалавр у 2022 році, Положення про Приймальну комісію. 

2. Затвердити Концепцію освітньої діяльності за спеціальністю 023 «Образотворче 

мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» у сфері ФПО. 

3. Затвердити освітньо-професійні програми підготовки фахового молодшого 

бакалавра, розроблені на основі стандартів фахової передвищої освіти: 

 «Графічний дизайн» спеціальності 022 Дизайн, термін навчання 3 роки 10 місяців на 

базі базової загальної середньої освіти; 

 «Дизайн інтер’єру» спеціальності 022 Дизайн, термін навчання 3 роки 10 місяців на 

базі базової загальної середньої освіти; 

 «Перукарське мистецтво та декоративна косметика» спеціальності 022 Дизайн, 

термін навчання 3 роки 10 місяців на базі базової загальної середньої освіти; 

 «Мистецтво живопису» спеціальності 022 Дизайн, термін навчання 3 роки 10 місяців 

на базі базової загальної середньої освіти; 

 «Дизайн поліграфічних видань» спеціальності 022 Дизайн, термін навчання 3 роки 

10 місяців на базі базової загальної середньої освіти; 



 «Художнє фотографування» спеціальності 021 Аудіовізуальне мистецтво та 

виробництво, термін навчання 3 роки 10 місяців на базі базової загальної середньої 

освіти; 

 «Анімаційна графіка» спеціальності 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво, 

термін навчання 3 роки 10 місяців на базі базової загальної середньої освіти; 

 «Анімація в рекламі» спеціальності 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво, 

термін навчання 3 роки 10 місяців на базі базової загальної середньої освіти; 

 «Туристичне обслуговування» спеціальності 242 Туризм, термін навчання 3 роки 10 

місяців на базі базової загальної середньої освіти. 

4. Затвердити Кодекс безпечного освітнього середовища та план заходів щодо його 

створення, Правила поведінки здобувачів освіти і Угоду учасників освітнього 

процесу. 

 

 

 

Голова                                                                            Любов  ХМЕЛЕВСЬКА 

 

Секретар                                                                        Людмила  МУРАВЙОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


