
РІШЕННЯ 
педагогічної ради 

 
17.01.2020 № 4 
 

1. Про виконання рішень попередньої педагогічної ради (доповідач 
Шумська Л. П., директор коледжу). 

 
1. УХВАЛИЛИ: 

Інформацію взяти до відома. 
 
        2. Про результативність навчання студентів – показник 

ефективності організації освітнього процесу в коледжі (аналіз 
освітньої діяльності педагогічного колективу й студентів у І-му 
семестрі) (доповідачі: завідувачі відділень. 

        2.УХВАЛИЛИ: 
1.Затвердити результати успішності  за1семестр 2019-2020 н.р. 
2.Затвердити претендентку на нагородження золотою медаллю «За високі 
досягнення у навчанні» студентку групи ЕН -1-1 Бову Вікторію Сергіївну. 
     3.   Про реалізацію стратегії  профорієнтаційної роботи з метою        
ефективного проведення вступної кампанії 2020 року(доповідач 
Воронянський В.С.відповідальний секретар приймальної комісії). 
3.УХВАЛИЛИ: 

1. Залучати до участі у профорієнтаційних заходах представників 
виробництва (потенційних роботодавців). 

Відповідальні: відповідальний секретар приймальної комісії, 
перший заступник – заступник директора з навчальної роботи, 
завідувачі відділень, голови циклових комісій. 
Термін – постійно. 

2. Активізувати індивідуальну роботу з випускниками ЗЗСО, ПТНЗ 
шляхом створення бази даних абітурієнтів. 

Відповідальні: відповідальний секретар приймальної 
комісії,заступник відповідального секретаря приймальної 
комісії, члени приймальної комісії. 
Термін – постійно. 

3. Організувати та провести Дні знайомства з коледжем в оновленому 
форматі. 

Відповідальні: відповідальний секретар приймальної комісії, 
заступник відповідального секретаря приймальної комісії, 
завідувачі відділень, голови циклових комісій. 



Термін – лютий-квітень 2020 року. 
4. Продовжувати діяльність щодо презентації коледжу у соціальних 
мережах. 

Відповідальні: відповідальний секретар приймальної комісії, 
заступник директора з виховної роботи, завідувачі відділень, 
голови циклових комісій, студентська рада. 
Термін – постійно. 

  4. Про порядок організаціїі інклюзивного навчання у закладах   
освіти (доповідач заступник директора з науково-методичної 
роботи коледжу). 

            4.УХВАЛИЛИ: 
  Інформацію  взяти  до відома. 
 
           5.1. Поточні питання. 
             5.1.УХВАЛИЛИ: 
        Затвердити Положення про академічну доброчесність ПКНГ 
Національного університету "Полтавська  політехніка імені Юрія 
Кондратюка. 
 
         5.2. Поточні питання.   
        5.2.УХВАЛИЛИ: 
  Інформацію взяти до відома. 
      5.3. Поточні питання. 
      5.3.УХВАЛИЛИ: 
   Внести зміни стосовно статуту назви коледжу. 
 
      5.4.  Поточні питання.   
      5.4.УХВАЛИЛИ: 
        Затвердити Положення про Приймальну комісію Відокремленого 
структурного підрозділу Полтавського коледжу нафти і газу Національного 
університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» 
 
5.5.  Поточні питання.   
5.5. УХВАЛИЛИ: 
  Рекомендувати кандидатуру студентки групи Д-2-1 Захарченко Дар’ю 
Миколаївну на призначення стипендії міської ради. 
5.6. Поточні питання.   
5.6. УХВАЛИЛИ: 
Визнати результати підвищення кваліфікації викладачів:   



Руденко С.І.  в обсязі 42 год., Щербань Л.В. в обсязі 39 год., Гуменюк Г.Ф. в 
обсязі 4 год., Почтакової І.В. в обсязі 39 год., Зотової  О.М. в обсязі 34 год., 
Жабського  С.М. в обсязі 2 год., Ревуцької Н.М. в обсязі 16 год., Мінченко 
В.В. в обсязі 30 год. 

 
Голова педради                                                     Л. П. Шумська 

Секретар                                                                Н. А. Голінько 

 


