
РІШЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОГО 

КОМЕРЦІЙНОГО ТЕХНІКУМУ ЗА 2019-2020 Н.Р. 

 

29.08.2019 р. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Враховуючи відповідальне ставлення до посадових обов’язків секретаря 

педагогічної ради та результатами голосування членів педагогічної ради, 

призначити секретарем педагогічної ради на 201-2020 навчальний рік Ірину 

Володимирівну Щербину. 

2. Затвердити кількість одержувачів академічної стипендії – 45% від 

фактичної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за державним 

(регіональним) замовленням, станом на перше число місяця, наступного за датою 

закінчення сесії. 

3. Інформацію про коректировку та затвердження педагогічного навантаження 

викладачів, майстрів виробничого навчання, розподіл функціональних обов’язків на 

2019-2020 навчальний рік взяти до уваги. 

4. На іменну стипендію Полтавської міської ради затвердити кандидатуру 

студента ІІІ курсу технологічного відділення, денної форми навчання, групи ТХ 

1/нс-2017 Солов’я Івана Валерійовича. 

 

27.12. 2019 р. 

УХВАЛИЛИ: 

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

до уваги. 

1.1 Неухильно дотримуватися вимог Положення про організацію роботи з 

охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах 

і закладах освіти, затвердженого наказом МОНУ від 26.12.2017 №1669, щодо 

забезпечення своєчасного проведення інструктажів з питань охорони праці та 

інструктажів з безпеки життєдіяльності з учасниками освітнього процесу; 

1.2. Продовжити практику обстеження будівель і споруд технікуму та його 

технічного обладнання для ліквідації недоліків, що можуть призвести до виникнення 

аварійних та небезпечних ситуацій. 

2. Інформацію Гуренка В.П. – голови комісії з охорони праці та БЖД у 

технікумі, взяти до відома та керуватися нею. 

3. Обрати секретарем педагогічної ради Дахно Р.М. 

30.01.2020 р. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Студентів групи ТХ 1/с-2017, а саме:  Сопільняк Тетяну Вікторівну, 

Ясененко Аліну Сергіївну та Дащенко Богдану Олександрівну; студентів групи ТХ 

1/нс-2016, а саме: Вайла Кирила Назаровича, Андрущенка Антона Сергійовича, 

Григоренко Мар’яну Сергіївну та Головко Юлію Володимирівну перевести з 

контрактної форми навчання на державну форму навчання. 



 

 

 

20.02.2020 р. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Заслухавши та обговоривши виступи членів педагогічної ради по питанню 

підсумки робити колективу технікуму за І семестр 2019-2020 н.р. педагогічна рада 

відмічає, що організація проведення навчального процесу у технікумі проходить 

згідно вимог нормативної бази на належному рівні і забезпечує підготовку фахівців 

конкурентноздатних у сфері обслуговування у відповідності з вимогами часу. 

Разом з тим необхідно більше акцентувати увагу на підвищенні якості знань 

студентів. 

Враховуючи вище сказане: 

1) зусилля колективу спрямувати на творчий підхід до застосування 

передових педагогічних технологій спрямованих на підвищення якості знань 

студентів та зміцнення їх виконавчої дисципліни. 

2) Раді класних керівників, студентському самоврядуванню більш 

результативно вести роботу спрямовану на формування у студентів світогляду і 

переконань заснованих на найцінніших надбаннях вітчизняної та світової 

культури, здорового способу життя, на проведення змістовного дозвілля студентів. 

2. Прийняти до уваги інформацію голови ради технікуму з профорієнтаційної 

роботи Бирганової Н.В. щодо проведення профорієнтаційної діяльності технікуму:  

 Роботу з профорієнтаційної діяльності в технікумі вважати 

задовільною, разом з тим необхідно урізноманітнити форми та методи 

її проведення; 

 Розробити графік проведення профорієнтаційної роботи викладачів в 

навчальних закладах Полтавського району. 

3. Затвердити звіт про фінансово-господарську діяльність у технікумі за 2019 

рік. 

4. Прийняти до уваги інформацію щодо роботи студентського 

самоврядування у технікумі. Роботу студентської ради технікуму визнати 

задовільною. 

5. Затвердити Правила прийому до Полтавського комерційного технікуму у 

2020 році та розмістити на веб-сайті технікуму. 

6. Визнати результати підвищення кваліфікації «здобуття другого 

(магістерського) рівня вищої освіти» за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» в обсязі 30 годин / 1 кредит ЄКТС – диплом магістра з відзнакою 

серія М18 № 168477 виданий Харківським державним університетом харчування і 

торгівлі 31 грудня 2018 року. 

7. Інформацію про усунення порушень вимог законодавства у сфері 

техногенної та пожежної безпеки взяти до уваги.  

 

 



12.03.2020 р. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити кандидатуру Тихоступа Іллі Романовича, студента ІІІ курсу 

технологічного відділення, групи ТХ 1/нс-2017 на отримання іменної стипендії 

Полтавської міської ради з 01.03.2020 по 01.09.2020 року. 

 
 

 

 

 

22.05.2020 р. 

УХВАЛИЛИ: 

Студентів групи ГРС 1/с-2018 Усенко карину Андріївну, Швірник Наталію 

Олександрівну, студентів групи ГРС 1/нс-2017 Савенко Олександру Олександрівну, 

Гречкосій Наталію Василівну та студентів групи  ПТБ 1/нс-2017 Бугай Марину 

Іванівну перевести з контрактної форми навчання на державну форму навчання. 

 

30.06.2020 р. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити Правила прийому до Полтавського комерційного технікуму у 

2020 році зі змінами згідно наказу МОНУ № 753 від 03.06.2020 року. 

2. Інформацію про розподіл педагогічного навантаження та функціональних 

обов’язків викладачів, майстрів виробничого навчання на 2020-2021 н.р. взяти до 

уваги. 

3. Інформацію про підготовку звітної документації за 2019-2020 н.р. та 

плануючої документації на 2020-2021 н.р, стан оформлення навчальної документації 

взяти до уваги. 

4. Затвердити ліміт стипендіатів у розмірі 45%. 

5. Затвердити «Концепцію освітньої діяльності фахового коледжу на період 

до 2025 року». 

6. Інформацію про завершення виконання робіт по усуненню порушень 

вказаних у Приписі «Про усунення порушень вимог законодавства у сфері 

техногенної та пожежної безпеки» взяти до уваги. 

 

 


