
 

 
 
 

ВСП « Фаховий Коледж мистецтв та дизайну 

Київського національного університету технологій та дизайну» 

Протокол №5                                                                              від 28.06.2022 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 (28 - дистанційно) 

 

Порядок денний: 

1. Про підсумки ІІ-го навчального семестру, захист дипломних проєктів, переведення 

на наступний курс навчання та випуск студентів. 

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

2. Про планування та організацію освітнього процесу на 2022-2023 н .р. з урахуванням 

правового режиму воєнного часу. 

             Доповідач: Хмелевська Л.П. 

3. Про підготовку пакетів методичного забезпечення нових дисциплін згідно 

стандартів ФПО. 

              Доповідач: Мігаль О.Б. 

4. Різне. 

 

1. Слухали:    Душейко А.Л., Ткаченко М.Г. 

Доповіли про підсумки ІІ-го навчального семестру, захист дипломних проєктів, про 

переведення на наступний курс та випуск студентів. 

2. Слухали:  Хмелевську Л.П. 

Розповіла про планування та організацію освітнього процесу на 2022/23 н. р. з  

урахуванням режиму воєнного часу. Навчальний рік рекомендовано розпочати з 

01.08.2022р. (перший курс з 15.08.22) і до кінця листопада закінчити І  семестр, 

оптимізувавши освітній процес, поділу на групи не буде, бюджет зменшився на 17%.  В 

цьому році вперше був випуск студентів  спеціальності «Анімаційна графіка», на захисті 

був присутній відомий режисер, який оцінив дипломи наших студентів, маємо й надалі 

розвивати цю спеціальність. 

        



 

 
 
 

Виступили: Упірова Н.І. 

В освітньому процесі керуємось рекомендаціями, викладеними в листі МОН 

України «Про підготовку до початку та особливості організації освітнього процесу в 

2022/23 навчальному році». Керівникам закладів фахової передвищої, вищої освіти 

рекомендують провадити освітній процес максимально наближено до традиційного 

формату з урахуванням обмежень воєнного часу.  

Під час сигналу «Повітряна тривога» студентам та викладачам прослідувати до 

споруд цивільного захисту. У коледжі немає великого приміщення для укриття, але можемо 

виводити студентів до ст. Метро «Лук’янівська» (500 м), або у прилеглі будинки, у 

гуртожитку та університеті є такі приміщення, в них повинні бути: вода, харчі, забезпечення 

санітарними та протипожежними нормами. 

3. Слухали: Мігаль О.Б. 

Методичні рекомендації:  вирішили спростити вимоги до КП та ДП. Задача – 

оновити методичне забезпечення, головне – відповідність навчальним планам згідно 

стандартів ФПО, враховуючи нові дисципліни, до 01 серпня 2022 року. Переходимо 

на 4-х річне навчання, з 2026 року випуски будуть тільки літом.  Якісні освітні 

послуги – наша пріоритетна задача.                                     

Виступили: Хмелевська Л.П., подякувала Животовській А. та Бліновій І. за 

організацію та проведення захисту  дипломних робіт із спеціальності «Дизайн 

інтер’єру». 

 

Ухвалили: 

1. На підставі наказу КНУТД №122 від 22.06.22 р., з урахуванням правового режиму 

воєнного часу  та Програми «Підтримки заходів з енергозбереження та 

енергоефективності КНУТД на 2019-2023 роки»  новий навчальний рік розпочати з 

01.08.22, для 1-х курсів з 15.08.22, закінчити семестр до кінця листопада. 

2. Докласти зусиль щодо збереження контингенту студентів та викладачів Коледжу. 

3. Забезпечити безпечні умови перебування учасників освітнього процесу в Коледжі, 

Університеті, гуртожитку, проведення ремонту та підготовки приміщень. 

4. Забезпечити виконання Плану набору здобувачів вищої освіти на 2022-2023 н. р.  

 

                                                                                                                                              

Голова                                                          Любов ХМЕЛЕВСЬКА 

        Секретар                                                      Людмила МУРАВЙОВА 

 

 

 


