
РІШЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ 

Полтавського будівельного технікуму транспортного будівництва за 

2016-2017 н. р. 

 

Протокол № 1 від 30.08.2016 року 

 

УХВАЛИЛИ 

1. Затвердити план педради на 2016-2017 навчальний рік (одноголосно). 

 

30.08.2016р.                                                 Пед. колектив 

 

2. Обрати секретарем педради технікуму Дугніст Л.П. (одноголосно). 

 

30.08.2016р.                                                 Пед. колектив 

 

3. Матеріали доповіді «Про підсумки діяльності технікуму в 2015-2016 

навчальному році. Основні напрямки та завдання на 2016 - 2017 навчальний 

рік та результати прийому. Обговорення проектів Законів України “Про 

професійну освіту”, “Про освіту”» взяти до відома. 

 

30.08.2016р.                                                 Пед. колектив 

 

4. Спрямувати роботу колективу технікуму на виконання зазначених у 

доповіді напрямків та завдань. 

 

Протягом навчального року.             Директор,  

                                                               керівники структурних підрозділів 

        технікуму 

 

5. Взяти до відома матеріали проектів Законів України “Про професійну 

освіту”, “Про освіту”. 

 

30.08.2016р.                                                 Пед. колектив 

 

6. Взяти до відома інформацію про педагогічне навантаження на 2016 - 

2017 навчальний рік та основні напрямки навчально-методичної роботи 

 

30.08.2016р.                                                 Пед. колектив 

 

7. Взяти до відома аналіз правовиховної роботи в технікумі за попередній 

навчальний рік і затвердити заходи на наступний 2016-2017 навчальний рік. 

        

 30.08.2016р.                                                 Пед. колектив 

 



8. Затвердити склад членів Ради профілактики правопорушень ПБТТБ 

(одноголосно): 

Голова Ради профілактики правопорушень – Дугніст Л.П., заступник 

директора з виховної роботи. 

Секретар Ради профілактики правопорушень – Орлова В.В., 

практичний психолог. 

Члени Ради профілактики правопорушень: 

Курбала В.М. – юрист, 

Соловйова Т.С. – завідувачка дорожнім відділенням, 

Васільєв Є.О. – завідувач механічним відділенням, 

Зволь І.С. – голова циклової комісії, 

Носенко Н.Ю. -- голова циклової комісії, 

Пацула А.Л. -- голова циклової комісії, 

Кулай П.Л. -- голова циклової комісії, 

Циплухін Д.С. -- голова циклової комісії, 

Коліса О.М. -- голова циклової комісії, 

Чепіга С.М. – завідувач гуртожитком, 

Крамаренко А.Л. – завідувач гуртожитком, 

Яремчук Р.С. – голова студентської ради. 

                 

 30.08.2016р.                                                 Пед. колектив  

 

9. Взяти до відома інформацію про підсумки трудового семестру. 

            

30.08.2016р.                                                 Пед. колектив  

 

10. Перевести Ворожченка Т.О.  на бюджетне місце згідно результатів 

конкурсу, подання студентської ради ПБТТБ від 29.08.2016р., протокол № 1 

та результатів голосування на педагогічній раді  (Ворожченко Т.О. (за-29, 

проти-0, утрималося-21); Ляшик А.Ю. (за-7, проти-0, утрималося-43) . 

            

30.08.2016р.                                                 Пед. колектив  

 

11. Взяти до відома інформацію про зроблену роботу за попередній рік та 

основні напрямки, завдання та заходи по роботі з питань запобігання та 

виявлення корупції у навчальному закладі на 2016 - 2017н.р. 

           

30.08.2016р.                                                 Пед. колектив  

 

 

 

 

 

 

 



Протокол № 2 від 06.09.2016 року (позачергово) 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Обрати делегата від ПБТТБ на Другий всеукраїнський з’їзд вищих 

навчальних закладів державної форми власності Семенка Костянтина 

Вікторовича, викладача спецдисциплін (одноголосно). 

 

06.09.2016р.                                                 Пед. колектив 

 

 

Протокол № 3 від 16.09.2016 року (позачергово) 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Відповідно до рішень органу студентського самоврядування і 

педагогічної ради ПБТТБ (одноголосно) кандидатуру студентки  Тертишної 

Тетяни рекомендувати на отримання іменної стипендії міського голови м. 

Полтави. 

                        

    16.09.2016р.                                              Педколектив  

2. Підготувати необхідну документацію: подання та листа начальнику 

відділу у справах сім'ї, молоді та спорту О.М. Ромас 

        

 До 20.09.2016р.                                          Заступник директора з                  

                                                                                     виховної роботи 


