
ПРОТОКОЛ № 5
засідання стипендіальної комісії Полтавський комерційний технікум

(навчальний заклад)
29 червня 2017 року 

(дата)

ПРИСУТНІ:

В.І.Степанов -Голова стипендіальної комісії; 
Л.А.Готвяник- головний бухгалтер;
В.М.Білай - зав технологічного відділення; 
В.М.Слюсаренко-зав товарознавчого відділення; 
К.С.Хохуля-голова студентської ради

Полтавського комерційного 
технікуму;

М.О.Дудко - член студентської ради технікуму;
О.С.Гарнишева -член студентської ради 

технікуму;
Т.С.Герус -  член студентської ради технікуму. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

СЛУХАЛИ

З першого питання порядку денного Степанова В.І. голову стипендіальної комісії ,який 
ознайомив членів стипендіальної комісії з порядком призначення стипендій студентам,які 
навчаються на державній формі навчання та затвердженим на педагогічній раді лімітом 
стипендіатів 45% , що складає 76 чоловік по технікуму.

ВИСТУПИЛИ

Головний бухгалтер Готвяник Л.В., що стипендія буде призначатися згідно рейтингу 
успішності відповідно до Порядку формування рейтингу ( рейтинг складається по групах 
за навчальними планами).

Голові стипендіальної комісії надійшло від класного керівника Даценко Н.Г. 
клопотання про збільшення середнього балу на 10% за сумлінне ставлення до виконання 
правил внутрішнього розпорядку, участь у громадській роботі та участь у 
загальнотехнікумівських заходах студентам групи Жовтяку та Лівандовському та від 
класного керівника Турбаби А.М. клопотання про збільшення середнього балу на 5% за 
активну участь у роботі гуртка художньої самодіяльності, який має подяку за участь в 
обласному міжвузівському мистецькому фестивалі -  конкурсі «Студентська весна-2017 .

СЛУХАЛИ

Степанова В.І. який ознайомив членів стипендіальної комісії з балом успішності студентів 
по групах відповідно поданих даних класними керівниками.

Група ТХ 1/нс-2016 -  рекомендується на призначення стипендії 11 чоловік.

Голосували одноголосно.
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ВИРІШИЛИ: призначити стипендію 11 чоловікам.

Група ГРС І/с-2016- рекомендується на призначення стипендії 4 чоловіки.

Голосували одноголосно.

ВИРІШИЛИ: призначити стипендію 4 чоловікам

Групи ТХ 1/с-2016 і ВХП 1/нс-2015 -  рекомендується на призначення стипендії 17 
чоловік.

Голосували одноголосно.

ВИРІШИЛИ: призначити стипендію 17 чоловікам

Групи ВХП 1/с-2015 і ВХП 1/нс-2014- рекомендується на призначення стипендії 13 
чоловік.

Голосували одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

1.Клопотання класного керівника гр.ВХП 1/нс-2014- задовільнити.
2. Призначити стипендію 13 чоловікам.

Групи ПТБ 1/с-2016, ТКД 1/нс-2015, ТКД 2/нс-2015 - рекомендується на призначення 
стипендії 22 чоловіки.

ВИСТУПИЛИ:

Хохуля Катерина- голова студентської ради технікуму.

Дійсно, Гончаренко приймав активну участь в художній самодіяльності, а також активну 
участь в громадському житті технікуму. Я пропоную задовльнити клопотання класного 
керівника Турбаби про призначення стипендії студенту Гончаренку.

Голосували одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

1. Клопотання класного керівника гр.ПТБ 1/с-2016 -  задовільнити
2.Призначити стипендію 22 студентам .

Група ПТБ 1/нс-2016- рекомендується на призначення стипендії 9 студентів.

Голосували одноголосно.

ВИРІШИЛИ: Призначити стипендію 9 студентам .



Рішення стипендіальної комісії:

1.Призначити стипендію 76 студентам.
2.Затвердити рейтинг успішності студентів, яким призначена академічна стипендія.

Голова стипендіальної комісії ^ -Т 7  В.І.Степанов

Секретар стипендіальної комісії А.О.Спінжар


