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Порядок денний: 

1. Про підсумки та завершення 2021-2022 навчального року. 

     Доповідач: Хмелевська Л.П. 

2. Про роботу педагогічного колективу з надання освітніх послуг в умовах воєнного стану. 

     Доповідач: Упірова Н.І. 

3. Про підведення попередніх підсумків ІІ-го навчального семестру 2021-2022 н. р., 

готовність до захисту дипломних проєктів студентами випускних груп.    

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

4. Про підготовку до проведення вступної кампанії. 

      Доповідач: Ткаченко М.Г. 

 5. Різне. 

1. Слухали: Хмелевську Л.П.                                                                         

Директор Коледжу повідомила про стан сьогодення, підвела підсумки 2021-2022 н. 

р. Висловила подяку Добровольській М.Ц. за організацію та проведення виставки робіт 

наших студентів у Вільнюському університеті, а також Олійник Н.В., Ковалю Д.В.,  

Богомазу О.І., Бліновій І.С., Животовській Г.М. та іншим викладачам, які працювали зі 

студентами і одночасно брали участь у благодійних виставках та волонтерській діяльності, 

цикловій комісії графічного дизайну (голова Глазунова А.В.) за підготовку щорічного 

конкурсу молодих дизайнерів «АРТ-сходи» онлайн, виставку творчих робіт «Вогонь душі» 

(презентація відбудеться 09.06.22). Висловила сподівання на результативну роботу 

приймальної комісії. 

2. Слухали: Упірову Н.І. 

Педагогічний колектив пройшов складний шлях в умовах  воєнного стану. Після 

двох тижнів канікул почалися заняття: завдання студентам надавали через Google ресурс, 

зауважила, що скарг від батьків щодо якості надання освітніх послуг не було. Висловила 



подяку працівникам гуртожитку, а саме виховательці Проценко О.В., яка разом з 

комендантом Щербиною П.І. організовували побут студентів, в тому числі під час 

перебування в укритті. 

3. Слухали: Ткаченко М.Г. 

Завідувач денного відділення Ткаченко М.Г. висловила подяку класним керівникам 

та викладачам за проведення освітнього процесу в складних умовах. Наголосила, що з 15 

червня розпочинається захист дипломних проєктів, які вже готові на 80%.  На ІІІ курсі – з 

15.06.22 сесія, на ІІ курсі – практика і НМТ, І-й курс продовжує навчання до 21.06.2022 р. 

Слухали: Душейко А.Л.   

Завідувач денного відділення 2 зауважила, що в цьому році на її відділенні 47 

випускників, вперше випускаються групи  спеціальності «Анімаційна графіка». Захист 

відбудеться 20.06.22, документи випускники отримують на початку липня.  

Порушила клопотання про переведення на державну форму навчання студентки  

спеціальності «Перукарське мистецтво та декоративна косметика» Зубко Д. у зв’язку з 

втратою матері. Прохання до викладачів – вчасно подавати відомості до відділення. 

Виступили:  Шоха В.П. з проханням до колег щодо коректного заповнення бланків 

відомостей. 

4. Слухали: Ткаченко М.Г. 

Доповіла по підготовку до вступної кампанії в умовах воєнного часу та інновації: 

електронний вступ, мотиваційні листи, творчий конкурс в стінах коледжу.  

5. Слухали: Мігаль О.Б. 

Завуч коледжу висловила слова подяки за співпрацю та волонтерську діяльність 

викладачам: Журавель О.В., Олійник Н.В, Зінченко О.І., Коробенко О.В.,  за організацію 

виставок: Добровольській М.Ц., Глазуновій А.В., Чеботарьовій Г.В., Ковалю Д., за активну 

позицію в соцмережах  Кубицькій А.С., Перевертун Т.М. Деякі викладачі не мали  

можливості проводити заняття, а саме Трухан О.О., Трухан Н.І., оскільки були евакуйовані, 

однак завдяки Кривовяз О.І., Шосі В.П., Антоновій В.П., Узварик І.О. були організовані 

дружні заміни.  

До нового навчального року підготовлена документація: затверджені ОПП 

підготовки фахового молодшого бакалавра, навчальні плани, педагогічне навантаження  

формується, очікується скорочення фінансування, поділ на групи скасовується.               

                                      

        Вирішили: 

1. Схвалити роботу педагогічного колективу в умовах воєнного часу. 

2. Перевести на державну форму навчання студентку  спеціальності «Перукарське 

мистецтво та декоративна косметика» Зубко Д.М. у зв’язку з втратою матері. 

 

Голова                                                                            Любов  ХМЕЛЕВСЬКА 

Секретар                                                                        Людмила  МУРАВЙОВА 


