
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 



Протокол № 4 

засідання педагогічної ради  

Полтавського будівельного технікуму транспортного будівництва 

  

01 грудня 2016 року                                                   м. Полтава 

 

1. УХВАЛИЛИ:  

1. Прийняти до відома інформацію про пiдготовку до зимового перiоду в 

технiкумi  та його пiдроздiлах . 

01.12.2016р.                                                 Члени педради технікуму 

2. Прийняти до відома інформацію про перебіг профорієнтаційної роботи. 

01.12.2016р.                                                 Члени педради технікуму 

2. УХВАЛИЛИ:  

1. Взяти до відома повідомлення про стан протипожежної безпеки в 

технікумі та його підрозділах . 

01.12.2016р.                                                 Члени педради технікуму 

2. Усунути недоліки, вказаних в приписах з конкретними термінами за 

матеріалами перевірки. 

01.12.2016р.                                                 Члени педради технікуму 

3. Обновити плани евакуації в електронному вигляді з технічного паспорта. 

01.12.2016р.                                                 Члени педради технікуму 

3. УХВАЛИЛИ:  

1. Взяти до відома інформацію про підсумки атестації студентів. 

01.12.2016р.                                                 Члени педради технікуму 

2. Надати терміни для виправлення негативних оцінок невстигаючим 

студентам Чорному В. (22-М), Макаренку В. (26-М), Селецькому  І. (46-

М), Осіпову Д. (31-Д), Калюху В. (31-Д). 

01.12.2016р.                                                 Члени педради технікуму 

4. УХВАЛИЛИ:  

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

навчальний рік 

       01.12.2016р.                                                 Члени педради технікуму 

5. УХВАЛИЛИ:  

1. Взяти до відома інформацію про стан навчальної роботи в технікумі. 

       01.12.2016р.                                                 Члени педради технікуму 

2. Взяти до відома повідомлення про підготовку до атестації викладачів та 

кабінетів. 

       01.12.2016р.                                                 Члени педради технікуму 

3. Затвердити (одноголосно) звіт про результати самоаналiзу діяльності 

ПБТТБ з підготовки фахівців. 

       01.12.2016р.                                                 Члени педради технікуму 

6. УХВАЛИЛИ: 

1. Взяти до відома повідомлення  про  підсумки  інвентаризації в технікумі. 

                       01.12.2016р.                                                 Члени педради технікуму 

 

 

 



Протокол № 5 

засідання педагогічної ради (позачергової)  

Полтавського будівельного технікуму транспортного будівництва 

  

19 грудня 2016 року                                                   м. Полтава 

1. УХВАЛИЛИ:  

1. Використовувати в своїй роботі  інформацію про первинну профілактику соціально-

небезпечних хвороб серед дітей та учнівської молоді, зокрема, як в сучасних умовах 

протидіяти туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу та боротися з наркоманією та надані 

телефони служб, які працюють над цими проблемами. 

19.12.2016р.                                                 Члени педради технікуму 
 

Протокол № 6 

засідання педагогічної ради  

Полтавського будівельного технікуму транспортного будівництва 

  

24 січня 2017 року                                                   м. Полтава 

1. УХВАЛИЛИ:  

1. Взяти до відома повідомлення про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (мінімальна заробітна плата, стипендіальне забезпечення). 

24.01.2017р.                                                 Члени педради технікуму 

 

2. УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити  Правила прийому у 2017 році у ПБТТБ (одноголосно). 

24.01.2017р.                                                 Члени педради технікуму 

2. Організувати та провести День відкритих дверей у технікумі. 

08.04.2017р.                                                 Секретар прийомної комісії – Зволь І.С. 

3. УХВАЛИЛИ:  

1. Перевести за результатами успішності студентів групи 46-М Прядки Сергія 

Івановича (середній бал – 4.5) та студента групи 41-М Батовріна Андрія 

Генадійовича (середній бал – 4.0) за рішенням студентської ради ПБТТБ від  

17.01.2017 року №  9 та за рішенням  засідання  конкурсної комісії протокол №1 від 

24.01.2017р  на вакантне місце державного замовлення на спеціальність 5.05050204 

«Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і 

обладнання» одноголосно . 

                       24.01.2017р.                                                 Члени педради 

технікуму 

4. УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити правовиховні заходи на ІІ семестр 2016-2017 навчальний рік  (план 

заходів додається).        

         24.01.2017р.                                                 Члени педради технікуму 

5. УХВАЛИЛИ:  

1. Прийняти до відома повідомлення про виконання плану роботи бібліотеки.        

         24.01.2017р.                                                 Члени педради технікуму 

2. Постійно поповнювати електронну бібліотеку новим матеріалом.        

         24.01.2017р.                                                 Члени педради технікуму 



6. УХВАЛИЛИ: 

1. Взяти до відома інформацію про зроблену роботу з інвентаризації  комп’ютерних  

програм. 

                       24.01.2017р.                                                 Члени педради технікуму 

7.  УХВАЛИЛИ:  

1. Прийняти до відома повідомлення про методичну роботу в технікумі.        

         24.01.2017р.                                                 Члени педради технікуму 

2. Прийняти до відома інформацію про досвід роботи циклових комісій, про 

виконання індивідуальних планів.        

         24.01.2017р.                                                 Члени педради технікуму 

 

 

 

 

Протокол № 7 

засідання педагогічної ради  

Полтавського будівельного технікуму транспортного будівництва 

  

21 лютого  2017 року                                                   м. Полтава 

1. УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити Порядок формування  рейтингу  успішності студентів ПБТТБ для 

призначення академічних стипендій (одноголосно). 

21.02.2017р.                                                 Члени педради технікуму 

Протокол № 8 

засідання педагогічної ради  

Полтавського будівельного технікуму транспортного будівництва 

19 квітня  2017 року                                                   м. Полтава 

1. УХВАЛИЛИ:  

1. Прийняти до уваги лист Департаменту освіти і науки Полтавської 

облдержадміністрації №643/0302-19 від 23.03.2017р. «Щодо виконання Обласної 

цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-

2020 роки» 

                 19.04.2017р.                                                 Педколектив ПБТТБ 

2. Затвердити План заходів технікуму на її виконання Обласної цільової програми 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки 

(одноголосно). 

                                    19.04.2017р.                                                 Педколектив ПБТТБ 

2. УХВАЛИЛИ: 

1. Відповідно до рішень органу студентського самоврядування і педагогічної ради 

ПБТТБ (одноголосно) студента  Соломаху Станіслава Сергійовича рекомендувати на 

отримання іменної стипендії міського голови м. Полтави. 

                     19.04.2017р.                                                 Педколектив ПБТТБ 

2. Підготувати необхідну документацію: подання та листа начальнику управління у 

справах сім’ї, молоді та спорту О.М.Ромас 

                  До 20.04.2017р.                                   Заступник директора з                   

                                                                                    виховної роботи 

 



 

Протокол № 9 

засідання педагогічної ради  

Полтавського будівельного технікуму транспортного будівництва 

08 червня 2017 року                                                   м. Полтава 

1. УХВАЛИЛИ:  

1. Взяти до відома матеріали доповіді Рибки В.Г. про підсумки роботи педагогічного 

колективу технікуму за 2016 - 2017н.р. (матеріали доповіді додаються). 

08.06.2017р.                                                 Члени педради технікуму 

2. УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити Правила прийому до Полтавського будівельного технікуму 

транспортного будівництва у 2017 році, які запропонувала Зволь І.С. (одноголосно). 

08.06.2017р.                                                 Члени педради технікуму 

3. УХВАЛИЛИ:  

1. Взяти до відома інформацію про підсумки роботи за минулий семестр. 

08.06.2017р.                                                 Члени педради технікуму 

2. Взяти до відома інформацію про проект педагогічного навантаження на 2017 - 2018 

навчальний рік. 

08.06.2017р.                                                 Члени педради технікуму 

4. УХВАЛИЛИ:  

1. Взяти до відома повідомлення Васільєва Є.О. та Соловйової Т.С. про підготовку до 

захисту дипломних проектів 

                          08.06.2017р.                                                 Члени педради технікуму 

5. УХВАЛИЛИ:  

1. Взяти до відома інформацію Коліси О.М. про підготовку до державної підсумкової 

атестації. 

08.06.2017р.                                                 Члени педради технікуму 

6. УХВАЛИЛИ:  

1. Взяти до відома аналіз правовиховної роботи в технікумі за попередній навчальний 

рік і роботу Ради профілактики за 2016-2017 н.р., підготовлений Дугніст Л.П. 

       08.06.2017р.                                                 Члени педради технікуму 

2. Взяти до відома інформацію про підготовку до трудового семестру. 

                     08.06.2017р.                                                 Члени педради технікуму 

7. УХВАЛИЛИ:  

1. Взяти до відома інформацію Бунякіна О.М. про стан практичного навчання у 

технікумі та підготовку студентів до виходу на практику. 

       08.06.2017р.                                                 Члени педради технікуму 

8. УХВАЛИЛИ: 

2. Взяти до відома інформацію Курбали В.М. про проведену роботу за попередній рік з 

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

      08.06.2017р.                                            Члени педради технікуму 
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