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ХЕРСОНСЬКИЙ  ПОЛІТЕХНІЧНИЙ  КОЛЕДЖ 

   
 Н А К А З  

 Херсон №  
Про результати проведення Педагогічної  
(Вченої) ради № 4 від 26.04.2017 року 

 
        Відповідно до рішення педагогічної ради коледжу № 4, проведеної 26.04.2017 

року, 
 
НАКАЗУЮ: 
 
1. Заступнику директора з НВР Нарожному О.В., фахівцю підрозділу сприяння 

працевлаштування випускників та студентів коледжу Даншаніна О.А. продовжити 
формувати банк даних працедавців та випускників. Збільшити кількість екскурсій на 
підприємства міста з метою популяризації робочих професій. Розширити бази практик в 
реальних умовах підприємства.  

 
2. Заступнику директора з НВР Нарожному О.В. та викладачам коледжу  до 

01.09.2017р. розширити меню сайту коледжу вкладкою “Дистанційне навчання” із 
посиланням на освітньо-інформаційний простір викладачів. 

 
3. Викладачам коледжу урізноманітнити методи і прийоми стимулювання студентів 

до навчання та активізувати міждисциплінарні зв’язки.  
 

4. Заступнику директора з НВР Нарожному О.В., класним керівникам, фахівцю 
підрозділу сприяння працевлаштування випускників та студентів коледжу 
Даншаніній О.А. внести на сайт коледжу сторінку «Випускники»  

 
5. Заступнику директора з НВР Нарожному О.В., зав відділення Чебукіній В.Ф., 

кафедрі економіки, управління та адміністрування з 1.09. 2017 року розпочати експеримент 
з Дуальної освіти на економіко-технологічному відділенні в рамках співпраці з фірмою 
«Арт-Софт»  

 
6. Викладачам коледжу показники якості та успішності академічних груп за 

результатами СМ1 другого семестру 2016-2017 н.р. взяти до відома 
 
7. Затвердити «Порядок формування рейтингу успішності студентів коледжу для 

призначення академічних стипендій» та внести зміни до СУЯ - П - 5.20 - 2017. В2 
«Положення про призначення і виплати стипендій, надання матеріальної допомоги та 
заохочення студентам»  

 
8. 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. 
 
8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою 
 

  
Директор коледжу  О.Є. Яковенко
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