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Протокол №2                                                                              від 03.03.2022 р.        

  

Засідання Педагогічної ради 

Oчно + онлайн конференція в Google- meet 

 

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

Секретар:  Муравйова Л.М., завідувач бібліотеки 

Присутні: адміністрація, голови циклових комісій, викладачі коледжу (78 - дистанційно) 

 

Порядок денний: 

1. Про організацію освітнього процесу у період воєнного стану. 

Доповідач: Мігаль О.Б. 

2. Про перенесення чергової атестації педагогічних працівників у зв’язку з воєнним станом. 

Доповідач: Упірова Н.І. 

3. Про внесення змін до методичних вказівок щодо написання дипломних проєктів у зв’язку 

з воєнним станом. 

Доповідач: Мігаль О.Б. 

 

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

 Доповіла, що з 25.02 2022 року припинений освітній процес та оголошені канікули 

у Київському національному університеті технологій та дизайну та у Фаховому коледжі з 

28.02.2022 р. по 13.03.2022 р. з подальшим корегуванням терміну залежно від воєнної 

ситуації. Завідувачем навчальної частини Рябошапкою Т.А. внесені зміни до графіку 

освітнього процесу з урахуванням умов виконання навчальних планів здобувачами фахової 

передвищої та вищої освіти за відповідними ОПП та освітніми програмами. 

 Запропонувала провести для працівників і здобувачів освіти Коледжу інструктажі 

з техніки безпеки в дистанційній формі згідно листа МОН № 1/3277-22 від 25.02.2022 р. 

 

2. Слухали: Упірову Н.І. 

Доповіла присутнім, що відповідно до листа Міністерства освіти та науки України 

від 15.103.2022 р. №1/3454-22, згідно п. 3.2, 3.20 розділу ІІІ Типового положення про 

атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОН України від 06.10.2010 

р. №930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2010 р. за №1255/18550, з 

огляду на існуючу загрозу життю і здоров’ю педагогічних працівників внаслідок збройної 

агресії російської федерації та оголошення в Україні воєнного стану згідно з Указом 

Президента України від 24.02.2022 р. №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», 

затвердженим Законом України від 24.02.2022 р. №2102-ІХ «Про затвердження Указу 

Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», через неможливість 

проведення атестації педагогічних працівників у заплановані терміни виникла необхідність 

перенести чергову атестацію 2021-2022 н. р. на один рік (список педагогічних працівників 

додається). Запропонувала за вказаними педагогічними працівниками до наступної 



чергової атестації зберегти встановлені попередньою атестацією кваліфікаційні категорії 

(тарифні розряди), педагогічні звання. 

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

Запропонувала внести зміни до методичних вказівок щодо написання дипломних 

 проєктів студентами спеціальностей літнього, 2022 року, випуску у зв’язку з воєнним 

станом. 

Вирішили: 

1. Провести для працівників і здобувачів освіти Коледжу інструктажі з техніки безпеки 

в дистанційній формі згідно листа МОН № 1/3277-22 від 25.02.2022 р. 

2. Перенести чергову атестацію 2021-2022 н. р. на один рік, за вказаними 

педагогічними працівниками до наступної чергової атестації зберегти встановлені 

попередньою атестацією кваліфікаційні категорії (тарифні розряди), педагогічні 

звання: 

 Березовський Анатолій Юрійович 

 Білий Ярослав Ігорович 

 Воронцов Валентин Анатолійович 

 Герман Олена Вікторівна 

 Голик Тетяна Миколаївна 

 Гудаліна Лариса Володимирівна 

 Зінченко Ольга Іванівна 

 Зяєва Валентина Анатоліївна 

 Коваль Дмитро Вадимович 

 Мігаль Ольга Борисівна 

 Мініна Ольга Анатоліївна 

 Насташенко Ольга Володимирівна 

 Пархоменко Валентина Михайлівна 

 Ткаченко Марина Григорівна 

 Турська Олена Вікторівна  

 Харитонова Світлана Дмитрівна 

 Хилько Ніна Георгіївна 

 Христофорова Олександра Леонідівна 

 Черніков Михайло Миколайович 

 Шемседінова Ельміра Гафарівна 

 

3. Внести зміни до методичних вказівок щодо написання дипломних проєктів за 

спеціальностями 022 Дизайн, 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво, 182 

Технології легкої промисловості 

Відповідальні: голови ЦК Глазунова А.В., Турська О.В., Вишенська В.І. 

Термін: до 01.04.2022 р. 

 

Голова                                                                            Любов  ХМЕЛЕВСЬКА 

Секретар                                                                        Людмила  МУРАВЙОВА 


