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1. Загальні положення 

 

1.1. З метою збереження та примноження кращих традицій Кременчуцького 

педагогічного коледжу імені А. С. Макаренка в 2012 році була створена 

Книга пошани Коледжу. 

 

1.2. Книга пошани Кременчуцького педагогічного коледжу імені 

А. С. Макаренка призначена для розвитку традицій, формування духу 

корпоративності, відображення особливих досягнень у професійній 

діяльності викладачів, співробітників, випускників та увічнення пам’яті їхніх 

заслуг перед Коледжем. 

 

1.3. Положення про Книгу пошани Кременчуцького педагогічного коледжу 

імені А. С. Макаренка (далі – Положення) регулює порядок та визначає 

підстави для занесення до Книги пошани. 

 

1.4. Занесення до Книги пошани є відзнакою й заохоченням за особливі 

досягнення. 

 

1.5. До Книги пошани заносяться: 

 

1.5.1. працівники та випускники Коледжу та ліцею «Політ», які нагороджені 

державними нагородами України (СРСР, УРСР), відзнаками Президента 

України, мають почесні звання України, почесні грамоти Кабінету Міністрів 

України, Верховної Ради України, Лауреати Державних премій, академіки та 

члени Національної академії наук України та галузевих академій наук; 

 

1.5.2. працівники, які пропрацювали не менше 10 років в Коледжі за 

особливий особистий внесок: в освітню, виховну, наукову та іншу діяльність, 

здійснювану Коледжем відповідно до його Статуту; 

 

1.5.3. працівники та випускники Коледжу та ліцею «Політ», які брали участь 

у розвитку Коледжу та розбудові його матеріально-технічної бази, створенні 

іміджу Коледжу як передового освітнього закладу; 

 

1.5.4. студенти та учні ліцею за особливі успіхи в навчанні, активну участь у 

науковій та громадській діяльності Коледжу, особливі досягнення на 

предметних змагання міжнародного рівня, спортивних змаганнях та творчих 

конкурсах. 

 

1.6. За особливий винятковий внесок у розвиток і забезпечення діяльності 

Коледжу до Книги пошани  можуть заноситися особи, які не є його 

співробітниками або випускниками. 

 



1.7. Книга пошани зберігається в Музеї історії Кременчуцького педагогічного 

коледжу імені А. С. Макаренка і може виставлятися при проведенні 

урочистих заходів. 

 

2. Порядок занесення до Книги пошани 

 

2.1. Подання на кандидатів до Книги пошани (Додатки 1, 2) мають право 

вносити директор Коледжу, заступники директора, завідувачі кафедр, 

завідувачі відділень, голови циклових комісій, голова профспілкового 

комітету працівників Коледжу, представники студентського та учнівського 

самоврядування. 

 

2.2. Рішення про занесення до Книги пошани приймаються Загальними 

зборами колективу Коледжу, запропоновані кандидатури обираються 

таємним голосуванням. Рішення оформлюється протоколом Зборів.  

 

2.3. Занесення до Книги пошани відбувається, як правило, один або два рази 

на рік, напередодні урочистих подій, як-от: День працівника освіти, День 

коледжу, Гордість коледжу. 

 

2.4. Особам, удостоєним бути занесеним до Книги пошани, в урочистій 

обстановці вручається свідоцтво встановленого зразка. 

 

2.5. Особа може бути занесена до Книги пошани один раз. 

 

2.6. Внесення записів до Книги пошани та оформлення свідоцтв здійснюється 

працівником, якому доручено виконувати обов’язки завідувача Музею історії 

Кременчуцького педагогічного коледжу імені А. С. Макаренка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1 

до Положення про  

Книгу пошани 

Кременчуцького 

педагогічного коледжу  

імені А. С. Макаренка 

 

Подання 

до внесення до «Книги пошани» 

Кременчуцького педагогічного коледжу імені А. С. Макаренка 
__________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

Стаж роботи в Коледжі:______________________________________________ 

 

Нагороди та відзнаки: ______________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Короткий опис заслуг 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

«__» ____________ 202_                                 _____________________________ 

 



 

Додаток 2 

до Положення про  

Книгу пошани 

Кременчуцького 

педагогічного коледжу  

імені А. С. Макаренка 

 

Подання 

до внесення до «Книги пошани» 

Кременчуцького педагогічного коледжу імені А. С. Макаренка 
__________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

Випускник:_______________________________________________________ 

 

Нагороди та відзнаки: ______________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Короткий опис заслуг 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

«__» ____________ 202_                                 _____________________________ 

 


