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27.02.2017 Херсон № 54 
Про результати проведення Педагогічної  
(Вченої) ради № 3 від 18.01.2017 року 
 
        Відповідно до рішення педагогічної ради коледжу № 3, проведеної 18.01.2017 року, 
 
НАКАЗУЮ: 
 

1. ЦК соціальних та гуманітарних дисциплін до квітня 2017 року доповнити сторінку 
сайту коледжу «Правильно говоримо українською мовою!» (пункт меню «Ми – українці!») 
новими матеріалами відповідно до реалізацій мовленнєвих компетенцій студентами та 
викладачами коледжу. 

 
2. ЦК соціальних та гуманітарних дисциплін до квітня 2017 провести науково-

практичний семінар для студентів технічних спеціальностей «Сучасні аспекти практичного 
використання професійної лексики». 

 
3. ЦК іноземної мови продовжити проведення курсів англійської мови для викладачів 

коледжу. 
 
4. На призначення академічної стипендії  Президента України рекомендувати Єгорова 

Льва Васильовича, студента ІV року навчання за освітньо - професійною програмою 
молодшого спеціаліста спеціальності  «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж», 
беручи до уваги пропозицію ради студентського самоврядування. 

 
5. Ввести в дію  Положення СУЯ – П – 5.20 – 2017  «Про призначення і виплати 

стипендій, надання матеріальної допомоги та заохочення студентам» Версія  2.0. 
 
6. Визначити на ІІ семестр 2016-2017 навчального року загальний ліміт стипендіатів, 

яким буде призначатися академічна стипендія за результатами  семестрового контролю на 
основі здобутого рейтингового балу, на рівні 45% фактичної кількості студентів денної 
форми навчання, які навчаються за державним замовленням,  однаковий для всіх відділень, 
курсів та спеціальностей. 

 
7. Головам ЦК та завідувачам кафедр проаналізувати результати проведених 

прикладних наукових досліджень відповідно до  наказу  про прикладну наукову діяльність 
№ 235 від 10.11.2014 р. та поновити за необхідності тематику їх напрямів.  

 
8. Заступнику директора з НВР Лебедь Г.М. підготувати документи на відрахування 

неповнолітньої студентки 261 групи Хачатрян Арміне, за невиконання навчального плану 
та фінансову заборгованість.    
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