ВСП «ФКМД КНУТД»
ПРОТОКОЛ № 9
від 29.06.2021
Засідання Педагогічної ради
Голова – Хмелевська Л.П., директор
Секретар – Муравйова Л.М., зав. бібліотеки
Присутні:
1. Мігаль О.Б.- заст. директора з навчальної роботи
2. Упірова Н.І.- заст. директора з виховної роботи
3. Ткаченко М.Г. –завідувач денного відділення 1
4. Душейко А.Л. –завідувач денного відділення 2
5. Рябошапка Т.А. – завідувач навчально-методичного відділення
6. Голови Циклових ( предметних) комісій: Ільченко А.А., Пархоменко
В.М. Чеботарьова Г.В., Глазунова А.В., Блінова І.О., Герасименко Н.П.,
Літічевська І.Б., Зінченко О.І.
7. Викладачі та педагогічні працівники коледжу.
Відпустка по догляду за дитиною: Сердюк О.В., Лук‘яненко І.В., Лисюк
О.А., Мазур Є.В., Васильєва Г.С., Катериніна Л.В.
Порядок денний:
1. Про призначення соціальних стипендій.
Доповідач: Ткаченко М.Г.
2. Про результати успішності літньої екзаменаційної сесії.
Доповідач: Ткаченко М.Г., Душейко А.Л.
3. Про затвердження П оложень коледжу.
Доповідач: Мігаль О.Б.
4. Різне.
Слухали 1. Ткаченко М.Г.
Завідувач відділення повідомила, що створені відповідні проекти наказів
щодо призначення стипендії для осіб пільгових категорій, які ввійшли в
рейтинг і не отримують академічної стипендії (ВПО, діти учасників бойових
дій, діти – інваліди), крім сиріт, які мають юридичне право на отримання
соціальної стипендії, разом з академічною.
Слухали 2. Ткаченко М.Г., Душейко А.Л.
Завідувачі відділень поінформували про результати літньої сесії та
особливості організації роботи відділень. Викладачі заповнюють навчальні
журнали, поступово оформляються відомості, створені графіки ліквідації

академічних заборгованостей студентами, виведений рейтинг студентів для
призначення академічної стипендії та формування відповідного наказу.
Слухали 3. Мігаль О.Б.
Заступник директора з навчальної роботи повідомила, про необхідність
оновлення та затвердження положень «Про лабораторію», «Про творче
об’єднання студентів», «Про циклову (предметну) комісію».
Слухали: 4 Голів циклових комісій.
Голови
ЦК представляли на розгляд Педагогічної ради коледжу
сертифікати та інші документи, які свідчать про підвищення кваліфікації
викладачів за накопичувальною системою.
Вирішили:
1. Уточнити, перевірити списки студентів подані до проекту наказу щодо
призначення стипендії для осіб пільгових категорій.
2. Затвердити положення «Про лабораторію», «Про творче об’єднання
студентів» в запропонованій редакції.
3. Головам циклових комісій внести корективи та доповнення до
положення «Про циклову (предметну) комісію» враховуючи фахову
специфіку.
4. Зарахувати теми ПК викладачів поданих до обговорення головами ЦК.

Директор Коледжу

Любов ХМЕЛЕВСЬКА

Секретар

Людмила МУРАВЙОВА

