
РІШЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОГО 

КОМЕРЦІЙНОГО ТЕХНІКУМУ ЗА 2018-2019 Н.Р. 

 

31.08.2018 р. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Секретарем педагогічних рад на 2018-2019 н.р. обрати Щербину І.В. 

2. Стипендіальний фонд - 41 відсоток від кількості студентів 1 року навчання 

денної форми навчання за кошти Державного бюджету, відповідно до рейтингу 

успішності студентів. Усі соціальні стипендії виплачуються на підставі подання 

заяви студента і документів, які підтверджують приналежність до тієї чи іншої 

соціальної категорії, в т.ч. 33% акад.. стипендій. 

3. Головам циклових комісій планувати свою роботу до 10.09.2018 р. 

24.10.2018 р. 

УХВАЛИЛИ: 

1. На іменну стипендію Полтавської міської ради затвердити кандидатуру 

студентки ІІІ курсу технологічного відділення групи ТХ 1/нс-2016 Котляр Д.О. 

2. Інформацію щодо запобігання проявам тероризму та злочинних терактів на 

території Полтавського комерційного технікуму взяти до уваги. Провести виховні 

заходи зі студентами. 

 

17.12. 2018 р. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Роботу ЦК соціально-гуманітарних та природничо-математичних 

дисциплін із загальноосвітньої підготовки студентів, які здобувають ОКР 

молодшого спеціаліста на основі базової загальноосвітньої освіти та завдання по 

забезпеченню якісного рівня знань студентів вважати задовільною. 

2. Роботу ради класних керівників, щодо підвищення рівня профілактичної 

роботи серед студентської молоді технікуму по запобіганню тютюнопаління, 

незаконного вживання наркотичних засобів та психотропних речовин вважати 

задовільною. 

3. Інформацію про роботу служби з охорони праці та БЖД у технікумі 

взяти до уваги. 

4. Затвердити правила прийому до ПКТ на 2019 рік. 

30.01.2019 р. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Студента групи ТХ 1/нс-2017  Максюту М.О. та  студентів групи ВХП 

1/нс-2015 Зірку А.Р, Луценко В.О., Мирного Д.В.,  Писапенко А.В., Губерну Є.І, 

Сердюк А. Р., Трофімова К.О. перевести з контрактної форми навчання на державну 

форму навчання. 

2. Студентів групи ПТБ 1/п-2017 Дробець М.І., Петренко  А.В., студентів 

групи ТХ 1/п-2017 Гізатуліну А.А., Денисенко К.В., Скрипнік В.О. перевести з 



контрактної форми навчання на державну форму навчання. 
 

 

 

13.03.2019 р. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати студента групи ПТБ 1/нс-2017 Дроздова олександра 

Валерійовича на призначення стипендії міської ради м. Полтави. 

3. Про участь у конкурсному відборі підручників для учнів 11 класу закладів 

вищої освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти. 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 28.02.2019 «Про 

інструктивні матеріали для здійснення вибору закладами освіти проектів 

підручників для 6 та 11 класів», листа Ради директорів ЗВО І-ІІ рівнів акредитації 

Полтавської області №11 від 25.03.2019 року викладачами технікуму, що входять до 

складу циклових комісій соціально- гуманітарних (голова Турбаба А.М.) та 

природничо-математичних (голова Соловей В.А.) дисциплін, було здійснено 

ознайомлення з фрагментами електронних версій оригінал -макетів підручників для 

11 класів закладів загальної середньої освіти та, відповідно до 

інструктивно-методичних матеріалів для здійснення вибору закладами вищої 

освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, проектів 

підручників за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви 

підручника заповнено спеціальну форму вибору електронних версій 

оригінал-макетів підручників. Безпосередній вибір підручників такий:  

 ________________________________________________________________  

№ 
з/п 

Навчальний 
предмет Назва підручника 

Прізвище та 

ініціали 

викладача,що 

здійснював відбір 
1 2 3 4 

1 
Українська мова «Українська мова (рівень стандарту)» підручник для 11 класу 

закладів загальної середньої освіти авт.: Авраменко О.М. 
Кущенко Н.П. 

2 Українська 
література 

«Українська література (рівень стандарту)» підручник для 11 

класу закладів загальної середньої освіти авт.:Борзенко О.І., 

Лобусова О.В. 

Щербина І.В. 

3 Зарубіжна 
література 

«Зарубіжна література (рівень стандарту)» підручник для 11 

класу закладів загальної середньої освіти авт.: Ніколенко О.М., 

Ковальова Л. Л., Юлдашева Л. П., Лебедь Д. О., Орлова 

Побач В.М. 

4 Історія України «Історія України (рівень стандарту)» підручник для 11 класу 

закладів загальної середньої освіти авт.: Пометун О.І., Гупан 

Н.М. 

«иньовид М.В. 

5 Всесвітня історія «Всесвітня історія (ріве нь стандарту)» підручник для 11 класу 

закладів загальної середньої освіти авт.: Полянський П.Б. 
Степанов В.І. 

6 Історія;Україна і світ «Історія:Україна і світ (інтегрований курс, рівень стандарту)» 

підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти авт.: 

Гісем О.В. 

«иньовид М.В. 

7 Англійська мова «Англійська мова (11-й рік навчання, рівень стандарту)» для 11 

класу закладів загальної середньої освіти.авт.: Карпюк О.Д. 
Турбаба А.М. 



8 Математика «Математида (алгебра і початки аналізу та геометрія,рівень 

стандарту) для 11 класу закладів загальної середньої освіти 

авт.: «евз Г.П., Бевз В.Г. 

«оловей В.А. 

9 Інформатика «Інформатика (профільний рівень)» підручник для 11 класу 

закладів загальної середньої освіти авт.: Руденко В. Д, Речич Н. 

В., Потієнко В. О. 

Косолап Ю.«. 

11 Біологія і екологія «Біологія і екологія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу 

закладів загальної середньої освіти авт.: «оболь В.І. 
Мякота І.М. 

11 Географія «Географія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів 

загальної середньої освіти авт.: Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш., 

Довгань А.І. 

Синьовид М.В. 

12 Фізика і астрономія «Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою 

авторського колективу під керівництвом Ляшенко О.І.)» 

підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти авт.: 

Соловей В.А. 

13 Фізика і астрономія ««Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою 

авторського колективу під керівництвом Локтева В.М.)» 

підручник для 11 класк закладів загарьної середньої освіти 

авт.: 

Соловей В.А. 

4 Астрономія «Астрономія (рівень стандарту, за навчальною програмою 

авторського колективу під керівництвом Яцківа Я. «.)» 

підручник для П класк закладів загальної середньої освіти авт.: 

 

15 Хімія «Хімія (рівень стандарту)» підр«чник для 11 класу закладів 

загальної середньої освіти авт.: Григорович О.В. 
Панько І.В. 

16 Захист Вітчизни «Захист Вітчизни (рівень стандарту)» підручник для 11 класу 

закладів загальної середньої освіти авт.: Гнатюк М.Р. 
Гуренко В.П. 

17 Захист Вітчизни «Захист Вітчизни (рівень стандарту. «Основи медичних 

знань»)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої 

освіти авт.: Гудима А. А., Пашко К. О., Гарасимів І. М., Фука М. 

М. 

Гуренко В.П. 

Педагогічна рада, заслухавши вище згаданих викладачів, що приймали участь 

у виборі, на засіданні педагогічного колективу прийняла рішення: схвалити 

запропонований вибір проектів підручників за фрагментами електронних версій їх 

оригінал-макетів з кожної назви підручника. 

04.04.2019 р. 

УХВАЛИЛИ: 

Студента групи ПТБ 1/нс-2016 Кавтарадзе Романа Заміровича перевести 

з контрактної форми навчання на державну форму навчання. 

09.04.2019 р. 

УХВАЛИЛИ:  

Затвердити акредитаційну справу, надіслати відповідні документи до 

МОН України. 

26.06.2019 р. 

УХВАЛИЛИ: 

1.Інформацію про якість підготовки фахівців за 2019 н.р. взяти до уваги. 

Узагальнені рекомендації голів ДЕК за 2019 н.р. взяти до виконання. 

2. Звіт голів за проведену роботу за звітний період вважати задовільною. 

Інформацію взяти до уваги. 

Продовжити роботу у напрямі вивчення та узагальнення педагогічного 

досвіду у ЦК. 

3.Інформацію про розподіл педагогічного навантаження та функціональних 



обов’язків викладачів, майстрів виробничого навчання на новий навчальний рік 

взяти до уваги. 

4. Інформацію про підготовку документації за 2018 -2019 н.р. та плануючої 

документації на 2019 -2020 н.р. взяти до уваги. 

5. Затвердити ліміт стипендіатів у розмірі 45% 
 


