
Протокол №2 

Засідання педагогічних працівників коледжу від 17 вересня 2020 року 

Голова:               Барна Т.І., директор коледжу 

Секретар:             Хижевська В.В., викладач української та іноземної 

мов 

Присутні:                     члени педради в кількості 33 особи 

 

Порядок денний: 

1. Про визначення кандидатури на призначення іменної стипендії  

міського голови. 

2. Про затвердження «Плану профорієнтаційної роботи». 

СЛУХАЛИ: 

1. Бедзай М. В., заступника директора з виховної роботи, яка 

ознайомила присутніх з Листом управління молоді та спорту Міської ради 

міста Кропивницького. В ньому повідомляється про те, що в період з 21 

вересня 2020 року по 25 вересня 2020 року відбудеться засідання комісії з 

призначення іменних стипендій міського голови. Призначення стипендій 

проводиться відповідно до Положення про порядок призначення іменних 

стипендій міського голови для обдарованої та талановитої молоді.  

2. Чернявську В.М., завідувача комерційного відділення, яка 

запропонувала як кандидатуру на призначення іменної стипендії від 

навчального закладу студентку групи ХТ-40 спеціальності 181 «Харчові 

технології» СТЕЦЕНКО Вікторію Вікторівну. Дана студентка протягом 

останніх двох семестрів навчалась винятково на «відмінно» (Довідка про 

академічну успішність додається), виконує обов’язки старости групи, бере 

активну участь у житті групи та коледжу, має ряд дипломів та грамот за 

спортивні досягнення (Диплом за ІІІ місце в обласній Спартакіаді серед 

студентів закладів вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації у  2018-2019 

навчальному році з легкої атлетики, Диплом за зайняте І місце в обласній 

Спартакіаді серед студентів закладів вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації у  

2018-2019 навчальному році з тенісу настільного серед дівчат, Диплом за 

зайняте І місце в обласній Спартакіаді серед студентів закладів вищої освіти І-

ІІ рівнів акредитації у  2019-2020 навчальному році з тенісу настільного серед 

дівчат), а також за участь у конкурсах професійної майстерності (Грамота  за 

зайняте ІІ місце в Олімпіаді зі спеціальності 181 «Харчові технології»). 

 

УХВАЛИЛИ: 

1) Затвердити кандидатуру студентки групи ХТ-40 спеціальності 181 

«Харчові технології» СТЕЦЕНКО Вікторію Вікторівну на призначення 

іменної стипендії  міського голови від Кропивницького фахового коледжу 

харчування та торгівлі. 

  



 

СЛУХАЛИ: 

 З другого питання відповідального секретаря приймальної комісії 

БУРАВЧЕНКО Л. В., яка ознайомила присутніх з Планом 

профорієнтаційної роботи на 2020-2021 навчальний рік. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити План профорієнтаційної роботи на 2020-2021 навчальний рік. 

 

 

 

Голова        Тетяна Барна 

 

Секретар       Вікторія Хижевська 
 

 


