
РІШЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОГО 

КОМЕРЦІЙНОГО ТЕХНІКУМУ ЗА 2020-2021 Н.Р. 

 

31.08.2019 р. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Враховуючи відповідальне ставлення до посадових обов’язків 

секретаря педагогічної ради та за результатами голосування членів 

педагогічної ради, призначити секретарем педагогічної ради на 2020-2021 

навчальний рік Дахно Руслану Миколаївну. 

2. Інформацію, щодо організації навчального процесу під час 

адаптивного карантину взяти до уваги. 

3. Інформацію про коректировку та затвердження педагогічного 

навантаження викладачів, розподіл функціональних обов’язків на 2020 – 2021 

н.р.  взяти до уваги. 

4. Інформацію про стан ліквідації академічної заборгованості за ІІ-й 

семестр 2019-2020 н.р.  взяти до уваги. Студентам, які мають заборгованості, 

ліквідувати академічну заборгованість до 10 вересня 2020 року. 

5. Інофрмацію про стан навчальної документації на заочному відділенні 

взяти до уваги.  

 

 

10.09.2020 р. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити кандидатуру Іжак Маргарити Андріївни, студентки ІІІ курсу 

товарознавчого відділення, денної форми навчання групи ПТБ 1/нс-2018 на 

отримання іменної стипендії Полтавської міської ради. 

 

26.11.2020 р. 

УХВАЛИЛИ: 

Внести зміни до графіку навчального процесу на 2020-2021 н.р та 

перенести технологічну практику студентів ІІІ курсу, товарознавчого 

відділення, денної форми навчання, груп ГРС 1/с-2019, ГРС 1/нс-2018 з V на 

VI семестр. 

 

24.12.2020 р. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію про службу з охорони праці та безпеки життєдіяльності у 

технікумі взяти до уваги. 

2. Затвердити Правила прийому до Полтавського комерційного 

технікуму у 2021 році та розмістити на веб-сайті технікуму. 



3. Інформацію взяти до уваги. Класним керівникам продовжувати 

проводити роботу по запобіганню тютюнопаління, незаконного вживання 

наркотичних засобів і психотропних речовин. 

4. Інформацію взяти до уваги. Стан проведення виробничого навчання 

та практичної підготовки студентів вважати задовільним. 

5. Затвердити «Положення про підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників у Полтавському комерційному технікумі». 

 

 

01.02.2021 р. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Студентів групи ТХ 1/нс-2017, а саме: Лучко Анастасію Валеріївну, 

Мухортова Євгенія Олександровича, Баришпольця Євгенія Анатолійовича, 

Назаревич Катерину Романівну, Фурман Владиславу Євгеніївну, Клименко 

Аліну Павлівну, Манюк Єлизавету Петрівну перевести із 01 лютого 2021 року 

з контрактної форми навчання на державну форму навчання. 

2. Студентів ІІ курсу заочної форми навчання групи ТХ 1/П-2019 

Щербаченко Яну Анатоліївну, Карлсберг Дарію Янісівну, а також студентку 

групи ПТБ 1/П-2019 Мельниченко Анастасію Сергіївну перевести із 01 лютого 

2021 року з контрактної форми навчання на державну форму навчання. 

 

25.02.2021 р. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Заслухавши та обговоривши виступи членів педагогічної ради по 

питанню підсумки робити колективу технікуму за І семестр 2020-2021 н.р. 

педагогічна рада відмічає, що організація проведення навчального процесу у 

технікумі проходить згідно вимог нормативної бази на належному рівні і 

забезпечує підготовку фахівців конкурентоспроможних 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. 

 Підготувати відеоматеріали про роботу технікуму для проведення днів 

відкритих дверей онлайн. 

 Викладачам технікуму відвідати навчальні заклади м. Полтави та 

області в термін з 20.03.2021 до 20.04.2021. 

 Викладачам та студентам техніку систематично поширювати 

профорієнтаційні матеріали в соціальних мережах та серед навчальних 

закладів області. 

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

2020 рік. 

4. Інформацію взяти до уваги. Роботу студентської ради технікуму 

визнати задовільною. 

5. Затвердити кандидатуру Мельник Софії Андріївни, студентки ІІ курсу 

технологічного відділення, денної форми навчання групи ТХ 1/нс-2019 на 

отримання іменної стипендії Полтавської міської ради. 

 

 

 

 


