
РІШЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОГО 

КОМЕРЦІЙНОГО ТЕХНІКУМУ ЗА 2017-2018 Н.Р. 

 

31.08.2017 р. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Секретарем педагогічних ради технікуму обрати Щербину І.В. 

2. Інформацію про коректировку та затвердження педагогічного навантаження 

викладачів, розподіл функціональних обов’язків взяти до уваги. 

26.10.2017 р. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Роботу приймальної комісії по набору студентів під час проведення 

вступної компанії вважати задовільною 

2. Загальноосвітню підготовку студентів нового набору вважати задовільною 

03.11. 2017 р. 

УХВАЛИЛИ: 

Студента групи ВХП 1/с-2015 Авксентьєва Сергія Сергійовича перевести з 

контрактної форми навчання на державну форму навчання. 

28.12.2017 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити звіт навчального закладу за 2017 рік. 

2. Звіт про роботу роботу комісії з охорони праці та БЖД у технікумі 

затвердити. Навчання з питань цивільного захисту населення вважати задовільним. 

4. Правила прийому до ПКТ рекомендувати до затвердження. Довести до 

відома абітурієнтів шляхом розміщення на сайті навчального закладу. 

30.01.2018 р. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Студента групи ВХП 1/нс-2014  Зіненка Андрія Вікторовича та  студентку 

групи групи ВХП 1/с-2015 Логвиненок Інну Леонідівну перевести з контрактної 

форми навчання на  державну форму навчання. 

22.02.2018 р. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити «Кодекс Доброчесності ПКТ» 

02.03.2018 р. 

УХВАЛИЛИ: 

На іменну стипендію міського голови затвердити кандидатуру 

студентки ІІ курсу групи ПТБ 1/нс-2016 Плюйко Ю.В. 

27.04.2018 

УХВАЛИЛИ:  

Схвалити запропонований вибір проектів підручників за фрагментами 

електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви підручника 

 



29.06.2018 р. 

УХВАЛИЛИ: 

1.Підсумки роботи ДЕК у технікумі за 2018 рік та результати проведення 

державної атестації студентів у 2018 н. р. вважати задовільними. 

2. Роботу циклових комісій технікуму вважати задовільною. 

3.Інформацію щодо  розподілу педагогічного навантаження та 

функціональних обов’язків викладачів, майстрів виробничого навчання на 2018-

2019 навчальний рік взяти до уваги. 

4. Перехід на типову освітню програму профільної середньої освіти, що 

здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої 

освіти здійснити в 2018-2019 н.р. Затвердити представлену освітню програму 

профільної середньої освіти, освітньо-професійні програми «Ресторанне 

господарство», «Виробництво харчової продукції», «Товарознавство та комерційна 

діяльність» та навчальні плани; ввести в дію затверджені програми та плани з 01 

вересня 2018 року. 
 


