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

Секретар:  Муравйова Л.М., завідувач бібліотеки 

Присутні: адміністрація, голови циклових комісій, викладачі коледжу (6 - дистанційно) 

Відсутні по догляду за дитиною: Сердюк О.В. 

 

Порядок денний: 

1. Про підсумки вступної кампанії. 

Доповідач: Ткаченко М.Г. 

2. Про перебіг освітнього процесу, організацію методичної роботи.  

Доповідач: Мігаль О.Б. 

3. Різне. 

 

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

Доповіла, що вступна кампанія 2022 року в цілому завершена. Надала порівняльну 

таблицю щодо набору в 2022 р. у порівнянні з 2021 р. (додається). 

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

Доповіла присутнім про те, що освітній процес на 2-4 курсах розпочався 1 серпня, 

першокурсники приступили до занять з 15 серпня, частина занять на сьогодні відбувається 

очно в аудиторіях університету та Коледжу.  

Очний формат навчання наразі в пріоритеті. Про це йдеться в рекомендаціях МОН, 

наказі №122 від 22.06.2022 року ректора КНУТД.  

З 5 до 15 серпня 2022 року Державною службою якості освіти України проведено 

анонімне онлайн-опитування педагогічних, науково-педагогічних працівників та 

здобувачів освіти закладів фахової передвищої освіти щодо готовності учасників освітнього 

процесу до можливих форматів організації роботи в 2022/2023 навчальному році. В 

анкетуванні взяли участь близько 24 тисяч респондентів з 56 закладів фахової передвищої 

та 46 закладів вищої освіти. Отримані результати вказують, що переважна більшість 

респондентів із числа здобувачів фахової передвищої (78,1%) освіти готові до відновлення 

освітнього процесу в очній формі у 2022/2023 навчальному році.  

Фахові коледжі міста Києва, зважаючи на те, що столиця належить до відносно до 

безпечної зони, відновили освітній процес в офлайн форматі. Певна кількість занять 

проходить в дистанційному форматі. 

Студенти, чиї батьки виявили бажання відвідування занять онлайн, займаються 

дистанційно. Для цього в кожній академічній групі з кожної дисципліни створені гугл-

класи, де використовується весь інструментарій – від онлайн конференцій до виконання та 

перевірки домашніх завдань з встановленими термінами здачі. До речі, саме через широкий 

спектр можливостей саме гугл-класи і нічого іншого затверджені рішенням Педради як 

єдина освітня платформа. 



Для мобільного і ефективного контролю якості занять запущено гугл-анкетування 

викладачів з метою заповнення посилань на всі гугл-класи. Між членами адміністрації 

розділені групи, які навчаються дистанційно. Щоденно, згідно розкладу занять, кожен з 

адміністраторів заходить за посиланням в онлайн-конференцію. 

Ведеться облік студентів, контролюється рівень проведення занять викладачем, з метою 

покращення якості надання освітніх послуг і 100% охоплення освітнім процесом всього 

контингенту студентів дані по групах аналізуються щотижня. Дані про відсутніх доводяться 

до відома класних керівників, які проводять роботу зі студентами і батьками. 

Проведені установчі збори кураторів, 11-12 серпня проведені зустрічі з першокурсниками і 

батьками в аудиторіях Коледжу. 

Методична робота в Коледжі проводитиметься згідно плану, запланована чергова 

атестація викладачів з урахуванням тих, чия атестація була відтермінована на рік згідно 

рішення Педагогічної ради. 

 

        Вирішили: 

1. Визнати роботу Приймальної комісії у 2022 році задовільною. 

2. Посилити мобільний контроль за якістю проведення навчальних занять викладачами 

Фахового коледжу. 

 

 

Голова                                                                            Любов  ХМЕЛЕВСЬКА 

 

Секретар                                                                        Людмила  МУРАВЙОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


