
РІШЕННЯ 
педагогічної ради 

29.08. 2019 № 1 
1. Про склад педагогічної ради та вибори секретаря  (доповідач 

Шумська Л. П., директор коледжу). 
 УХВАЛИЛИ: 

   Затвердити склад педагогічної ради і обрати секретарем Голінько Н.А.   
 
2 Про затвердження плану роботи Полтавського коледжу нафти і 

газу Полтавського національного технічного університету імені Юрія 
Кондратюка на 2019-2020 н.р. (доповідач  Шумська Л. П., директор 
коледжу).  

УХВАЛИЛИ: 
      Затвердити план роботи коледжу на 2019-2020 навчальний рік.  

 
3.  Про роботу приймальної комісії та особливості вступної кампанії 

2019 року (доповідач Воронянський В.С., відповідальний секретар 
Приймальної комісії ПКНГ ПолтНТУ). 

 
УХВАЛИЛИ:  
       3.1. Затвердити звіт відповідального секретаря про результати роботи 
приймальної комісії під час вступної кампанії 2019р. Вважати роботу 
приймальної комісії ПКНГ ПолтНТУ щодо прийому студентів на  2019 – 
2020 н.р. задовільною. 
      3.2. Для забезпечення  набору студентів у 2020 році: 
      3.2.1. Розробити стратегію профорієнтаційної  роботи на 2019 – 2020 н.р. 
      3.2.2. Активізувати співпрацю з батьками абітурієнтів за регіональними 
центрами зайнятості, зокрема Полтавської, Харківської, Сумської областей. 
Відповідальні: відповідальний секретар Приймальної комісії 
Термін:  постійно 

  
4.  Про затвердження графіку освітнього процесу коледжу на 2019-             

2020 н.р. (доповідач  Шумська Л. П., директор коледжу). 
УХВАЛИЛИ: 
  Затвердити графік освітнього процесу коледжу на 2019-2020 навчальний 
рік. 
 

5. Про задачі педагогічного колективу  коледжу на 2019-2020 н.р. 
(доповідач  Шумська Л. П., директор коледжу). 

 
 
 



УХВАЛИЛИ: 
          5.1. На виконання Закону України «Про фахову передвищу освіту»     
привести у відповідність установчі документи коледжу із основними 
положеннями Закону.   
          Відповідальні: : перший заступник – заступник директора з навчальної 
роботи, заступник директора з науково-методичної роботи, головний 
бухгалтер, помічник директора з кадрів. 
 Термін: до 01.10.2019 р. 
          5.2.  Для забезпечення  підготовки іноземних студентів за 
спеціальностями 184 «Гірництво» і 185 «Нафтогазова інженерія та 
технології»  підготувати ліцензійні справи. 
        Відповідальні: заступник директора з науково-методичної роботи, 
спеціаліст по роботі з іноземними студента 
         Термін: до 01.11.2019 р. 
         5.3.  У зв’язку з ліцензуванням та запровадження з 2020 р. підготовки за  
першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 185 
«Нафтогазова інженерія та технології» створити робочу групу по розробці:  
     - освітньо-професійної програми; 

- навчального плану; 
- робочих програм з навчальних дисциплін. 

       Відповідальні: перший заступник – заступник директора з навчальної   
роботи, заступник директора з науково-методичної роботи 
      Термін: до 01.01.2020 р. 
      5.4 Для забезпечення започаткування підготовки у сфері фахової 
передвищої освіти за спеціальністю 121 «Інженерія програмного 
забезпечення» створити робочу групу по розробці:  

- освітньо-професійної програми; 
- навчального плану; 
- робочих програм з навчальних дисциплін. 

      Відповідальні: перший заступник – заступник директора з навчальної 
роботи, заступник директора з науково-методичної роботи. 
      Термін: до 01.01.2020 р. 

         5.5. Розробити Кодекс академічної доброчесності ПКНГ ПолтНТУ. 
        Відповідальні: заступник директора з науково-методичної роботи, 
заступник директора з виховної роботи. 
       Термін: до 01.12.2019 р.  
        5.6 Проводити роботу з ознайомлення студентів з основними 
положеннями академічної доброчесності. 
        Відповідальні: заступник директора з науково-методичної роботи, 
методист, голови циклових комісій  
        Термін: постійно 



       5.7 Проаналізувати результати складання зовнішнього незалежного 
оцінювання у 2019 р. та вжити заходів для забезпечення якісної підготовки 
студентів до ДПА у формі ЗНО у 2020 р. 
        Відповідальні: перший заступник – заступник директора з навчальної 
роботи, голови циклових комісій, викладачі гуманітарних та природничо-
математичних дисциплін. 
       Термін: протягом навчального року 
 
6. Поточні питання. 
6.УХВАЛИЛИ: 
      Рекомендувати кандидатуру студента групи  БН-3-3 Кононенка 
Станіслава Володимировича на призначення іменної стипендії Полтавської 
міської ради. 
 

Голова педради:                                                                            Л. П. Шумська 

 
 
Секретар:       Н. А. Голінько  
 


