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Протокол №7                                                                              від 12.10.2022 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 (14 - дистанційно) 

Відсутні по догляду за дитиною: Сердюк О.В. 

 

Порядок денний: 

1. Про переведення студентів денної форми навчання на місця державного замовлення. 

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

2. Про перебіг освітнього процесу, результати тематичної атестації. 

Доповідач: Упірова Н.І. 

 

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

Доповіли, що згідно до Постанови Кабінету Міністрів від 08.10.2022 р. №1138 «Про 

затвердження Порядку та умов надання закладам вищої освіти, що належать до сфери 

управління Міністерства освіти і науки, компенсації витрат на підготовку фахівців, які 

навчаються за рахунок коштів фізичних осіб» студенти, які були зараховані до 2021 року 

включно на місця, що фінансуються за кошти фізичних або юридичних осіб до закладів 

ФПО, мають підстави для переведення на місця державного замовлення. Запропонували 

перевести на місця державного замовлення студентів денної форми навчання.  

 

2. Слухали: Упірову Н.І. 

Доповіла присутнім про перебіг освітнього процесу, ознайомила з результатами 

тематичного оцінювання студентів, зауважила, що 12% студентів, які через перебування за 

кордоном чи технічні проблеми зі зв’язком не отримали своєчасно підсумкові оцінки з 

навчальних дисциплін, мають право на додатковий термін ліквідації заборгованостей, 

запропонувала продовжити цей термін на два тижні, тобто до 26.10.2022 р.  

        Вирішили: 

1. Перевести на місця державного замовлення студентів денної форми навчання: 

- Кучерук Д.О., гр. ДГ-9-30 

- Маньковську С.А., гр. ДГ-9-29 

- Рєзнікову З.Ю., гр. ДГ-9-31 

- Норець К.Р., гр. ДГ-31 

- Меліхову Д.Д., гр. ДГ-9-32 

- Федотову К.О., гр. ДГ-36 

- Клітну М.Р., гр. ДГ-35 

- Чудову В.С., гр. ДГ-35 

- Дивакова І.Є., гр. ДЖ-1 



- Квітчук В.О., гр. ТЛП-5 

- Дмитрієву Д.І., гр. ДГ-9-26 

- Цимбал О.О., гр. АГ-9-4 

- Ліпкіну В.А., гр. ПК-9-20 

- Демченко О.В., гр. ПК-9-20 

- Мамончука А.Р., гр. ПК-9-20 

- Давиденко О.О., гр. Ф-9-13 

- Корнєєву В.В., гр. Ф-9-13 

- Халаїма С.О., гр. Ф-9-13 

- Грек К.В., гр. ТО-7 

- Лисенко Д.Р., гр. ТО-7 

- Надворну А.П., гр. ТО-7 

- Тарнавського А.Р., гр. ТО-7 

- Бутенко Д.О., гр. АГ-7 

- Цібір В.А., гр. ПК-23 

- Юхно В.О., гр. АГ-9-6 

- Касьяненко В.С., гр. Ф-9-14 

- Нікіфорову М.М., гр. Ф-9-14 

- Карабіненка Т.Ф.О., гр. ПК-21. 

 

2. Посилити контроль з боку адміністрації щодо якості проведення навчальних занять, 

продовжити термін ліквідації заборгованостей підсумкової атестації до 26.10.2022 р. 

 

 

Голова                                                                            Любов  ХМЕЛЕВСЬКА 

 

Секретар                                                                        Людмила  МУРАВЙОВА 

 


