
ВСП « Фаховий Коледж мистецтв та дизайну 

Київського національного університету технологій та дизайну» 

 

Протокол №8                                                                              від 16.11.2022 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 (8 - дистанційно) 

Відсутні по догляду за дитиною: Сердюк О.В. 

 

Порядок денний: 

1. Про підсумки роботи Фахового коледжу за 2022 рік. 

Доповідач: Хмелевська Л.П. 

2. Звіти керівників структурних підрозділів.  

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

3. Звіт про роботу Ради студентського самоврядування. 

Доповідач: Масловська Т.М. 

4. Різне. 

 

1. Слухали: директора Фахового коледжу Хмелевську Л.П. 

Представила до уваги присутніх звіт про діяльність Коледжу за 2022 рік (розміщено 

на офіційному сайті). Відмітила плідну роботу всіх циклових комісій. 

 

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

Доповіла присутнім про перебіг освітнього процесу, ознайомили з результатами 

семестрового оцінювання студентів 3-4 курсів, доповіли про готовність студентів 4 курсу 

спеціальностей «Перукарське мистецтво та декоративна косметика», «Художнє 

фотографування», «Туристичне обслуговування» до переддипломної практики та виходу на 

дипломне проєктування. Зауважили, що освітній процес для студентів 1-2 курсів триватиме 

до 04.12.2022р. 

3. Слухали: голову студентського профспілкового комітету Масловську Т.М. 

 

Доповіла присутнім про діяльність студентського профкому та Ради 

самоврядування.  

 

4. Слухали: методиста Батрак Л.І. щодо атестації педагогічних працівників. 

 

Доповіла про готовність документації, окреслила коло завдань для тих, хто 

атестується, на період до 20 січня 2023р. 

           Слухали: заступника директора з навчальної роботи Мігаль О.Б. про затвердження 

норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків видів навчальної, 

методичної, інноваційної, наукової, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності 



педагогічних та науково-педагогічних працівників ЗФПО згідно наказу МОН України 

№686 від 18.06.21 зі змінами згідно з наказом МОН України №472 від 24.05.2022р.. 

Вирішили: 

1. Визнати діяльність Фахового коледжу з усіх напрямків роботи за 2022 рік 

задовільною. 

2. Посилити контроль з боку адміністрації щодо якості проведення залікової та 

екзаменаційної сесії, скласти рейтинги навчальних досягнень студентів до 

10.12.2022 р.  

3. Визнати діяльність студентського профспілкового комітету та Ради самоврядування 

задовільною. Посилити національно-патріотичне виховання студентської молоді 

шляхом проведення лекцій, семінарів, засідань «круглого столу», організації 

виставок творчих робіт. Створити стенд «Герої Великої війни». 

4. Провести конференцію студентського самоврядування в січні 2023 р. 

5. Затвердити норми часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків видів 

навчальної, методичної, інноваційної, наукової, організаційної роботи та іншої 

педагогічної діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників ЗФПО. 

 

 

 

Голова                                                                            Любов  ХМЕЛЕВСЬКА 

 

Секретар                                                                        Людмила  МУРАВЙОВА 

 


