
Рішення педрад 2017-2018рр. 

Протокол № 1 

засідання педагогічної ради  

Полтавського будівельного технікуму транспортного будівництва 

  
28 серпня 2017 року                                                 м. Полтава 

 

1. УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити план педради на 2017-2018 навчальний рік 

(одноголосно). 
28.08.2017р.                                                 Члени педради технікуму 

2. Обрати секретарем педради технікуму Дугніст Л.П. (одноголосно). 
28.08.2017р.                                                 Члени педради технікуму 

2. УХВАЛИЛИ:  

1. Матеріали доповіді взяти до відома. 
28.08.2017р.                                                 Члени педради технікуму 

 2. Спрямувати роботу колективу технікуму на виконання зазначених 

у доповіді напрямків та завдань. 
Протягом навчального року.             Директор,  

                                                              керівники структурних підрозділів 

технікуму 

3. Взяти до відома матеріали проектів Законів України “Про 

професійну освіту”, “Про освіту”. 
28.08.2017р.                                                 Члени педради технікуму 

3. УХВАЛИЛИ: 

1. 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. 
                       28.08.2017р.                                                 Члени педради технікуму 

4. УХВАЛИЛИ:  

1. Взяти до відома інформацію про педагогічне  навантаження на 

2017 - 2018 навчальний рік та основні напрямки навчально-

методичної роботи 
28.08.2017р.                                                 Члени педради технікуму 

5. УХВАЛИЛИ:  

1. Перевести Беленка В.С.  на вакантне місце державного замовлення 

згідно права першочергового переведення та подання студентської ради 

ПБТТБ від 29.08.2017р., протокол № 1 та підтвердження педагогічною радою. 
                28.08.2017р.                                                                                 Члени педради. 

 

6. УХВАЛИЛИ:  

1. Взяти до відома аналіз правовиховної роботи в технікумі за 

попередній навчальний рік і затвердити заходи на наступний 2017-

2018 навчальний рік. 
       28.08.2017р.                                                 Члени педради технікуму 



2. 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, 

Подорожко Д. – голова студентської ради. 
                 28.08.2017р.                                                 Члени педради технікуму 

3. Взяти до відома інформацію про підсумки трудового семестру. 
                       28.08.2017р.                                                 Члени педради технікуму 

7. УХВАЛИЛИ: 

1. Відповідно до рішень органу студентського самоврядування і 

педагогічної ради ПБТТБ (так-29; ні-12; утрималося-3) студента  

Мальгівського Андрія Михайловича рекомендувати на отримання 

іменної стипендії міського голови м. Полтави. 

                     29.08.2017р.                                                 Педколектив ПБТТБ 

2. Підготувати необхідну документацію: подання та листа начальнику 

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

                  До 15.09.2017р.                                   Заступник директора з                   

                                                                                 виховної роботи 

8. УХВАЛИЛИ:  

1. Провести інструктажі викладачам на І групу допуску з питань 

електробезпеки. 
                28.08.2017р.                                                                                 Члени педради. 

2. Провести інструктажі з питань електробезпеки для студентів. 
                28.08.2017р.                                                                                 Члени педради. 

 

 

 

 

 

 



Протокол № 2 

засідання педагогічної ради  

Полтавського будівельного технікуму транспортного будівництва 

(позачергове)  
  

30 жовтня 2017 року                                                 м. Полтава 

 

1. УХВАЛИЛИ:  

1. Прийняти до відома Положення про державну підсумкову 

атестацію студентів технікуму, які здобувають освітньо-

кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста з одночасним 

завершенням здобуття повної загальної середньої освіти. 
30.10.2017р.                                                 Члени педради технікуму 

2. УХВАЛИЛИ:  

1. Прийняти до відома Положення про рейтингову оцінку діяльності 

викладача ПБТТБ. 
30.10.2017р.                                                 Члени педради технікуму 

3. УХВАЛИЛИ:  

1. Взяти до відома повідомлення  про  проведення ЗНО в технікумі. 
                    30.10.2017р.                                                 Члени педради 

технікуму 

4.     УХВАЛИЛИ:  

2. Взяти до відома повідомлення  про  підготовку та проведення 

інвентаризації в технікумі. 
                    30.10.2017р.                                                 Члени педради 

технікуму 

5. УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити (одноголосно) План заходів технікуму щодо 

посилення протипожежного та техногенного захисту об’єктів. 
       30.10.2017р.                                                 Члени педради технікуму 

1. 6. Схвалити звіт  про проведений самоаналіз освітньої діяльності 

у сфері професійної освіти  
30.10.2017р.                                                 Члени педради технікуму 

 

2. Постановили, що рівень освітньої діяльності Полтавського 

будівельного технікуму транспортного будівництва у сфері 

професійної освіти -  достатній. 
30.10.2017р.                                                 Члени педради технікуму 

7. УХВАЛИЛИ: 

      1. Прийняти до відома повідомленням  про лист МОН України «Щодо 

звернення Громадської організації «Студентський контроль діє». 
 

30.10.2017р.                                                 Члени педради технікуму 

 

 

 

 



Протокол № 3 

засідання педагогічної ради  

Полтавського будівельного технікуму транспортного будівництва 

  
12 грудня 2017 року                                                 м. Полтава 

1. УХВАЛИЛИ:  

2. Прийняти до відома обговорення деяких положень Закону України 

«Про освіту». 
12.12.2017р.                                                 Члени педради технікуму 

2. УХВАЛИЛИ:  

1. Взяти до відома повідомлення про Державну підсумкову атестацію 

у формі ЗНО. 
12.12.2017р.                                                 Члени педради технікуму 

2. Взяти до відома повідомлення про Державну підсумкову атестацію 

у формі ЗНО. 
12.12.2017р.                                                 Члени педради технікуму 

 

3. УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити Правила прийому до Полтавського будівельного 

технікуму транспортного будівництва        

12.12.2017р.                                                 Члени педради технікуму 

2. Провести у технікумі День відкритих дверей 16.12.2017р.        
12.12.2017р.                                                 Члени педради технікуму 

4. УХВАЛИЛИ:  

1. Взяти до відома аналіз правовиховної роботи в технікумі за 

попередній навчальний рік 

12.12.2017р.                                                 Члени педради технікуму 

5. УХВАЛИЛИ:  

2. За результатами інвентаризації в технікумі недостач не виявлено.  
       12.12.2017р.                                                 Члени педради технікуму 

 

 

6. УХВАЛИЛИ:  

1. Взяти до відома інформацію про підготовку до сесії студентів в 

технікумі. 
              12.12.2017р.                                                 Члени педради технікуму 

7. УХВАЛИЛИ: 

3. Взяти до відома повідомлення  про  підготовку до атестації викладачів. 
              12.12.2017р.                                                 Члени педради технікуму 

4. Нагородити грамотами за результатами атестації кабінетів наступних 

викладачів: 

          1. Зволь І.С. 

          2. Пацулу А.Л. 

          3. Носенко Н.Ю. 

          4. Ковшика К.О. 

          5. Васецьку В.Г. 



          6. Петрову Н.В. 

          7. Сидоренка О.В. 

          8. Березіна Д.М. 
              12.12.2017р.                                                 Члени педради технікуму 

 

Протокол № 4 

засідання педагогічної ради (позачергової)  

Полтавського будівельного технікуму транспортного будівництва 

29 грудня 2017 року                                                 м. Полтава 

1. УХВАЛИЛИ:  

2. Затвердити рішення Конкурсної комісії про перевід на вакантне 

місце державного замовлення на спеціальність 133 «Галузеве 

машинобудування» на І курсі студента групи 11-М Карабліна Д.В. 
29.12.2017р.                                                 Члени педради технікуму 

 

Протокол № 5 

засідання педагогічної ради  

Полтавського будівельного технікуму транспортного будівництва 

12 січня 2018 року                                  

1.   УХВАЛИЛИ:  

3. Взяти до відома повідомлення про реформу освіти і її вплив на 

освітній процес.  
12.01.2018р.                                                 Члени педради технікуму 

2.       УХВАЛИЛИ:  

1. Прийняти до відома повідомленням про підсумки семестрового контролю 

за І семестр на І курсі та перебіг зимової сесії на інших курсах. 
12.01.2018р.                                                 Члени педради технікуму 

3.  УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити правовиховні заходи на ІІ семестр 2017-2018 

навчальний рік  (план заходів додається).        
         12.01.2018р.                                                 Члени педради технікуму 

4. УХВАЛИЛИ:  

1. Прийняти до відома повідомлення про кір, його ознаки, 

профілактика та лікування.        
         12.01.2018р.                                                 Члени педради технікуму 

2. Постійно слідкувати за станом здоров’я студентів під час 

перебування їх у технікумі.        
                  12.01.2018р.                                                 Члени педради технікуму 

 

 

Протокол № 7 

засідання педагогічної ради  

Полтавського будівельного технікуму транспортного будівництва 

15 червня 2018 року                                                 м. Полтава 

1. УХВАЛИЛИ:  



2. Взяти до відома матеріали доповіді Рибки В.Г. про роботу 

педагогічного колективу технікуму за 2017 - 2018н.р. 
15.06.2018р.                                                 Члени педради технікуму 

2. УХВАЛИЛИ:  

1. Прийняти до відома звіт Курбали В.М. про проведену роботу з питань 

запобігання та виявлення корупції у навчальному закладі за 2017 - 2018н.р.. 
                  15.06.2018р.                                                  Члени педради технікуму 

3. УХВАЛИЛИ:  

1. Прийняти до відома звіт Дугніст Л.П. про підсумки  правовиховної 

роботи за 2017 - 2018н.р. та роботу Ради профілактики.        
         15.06.2018р.                                                 Члени педради технікуму 

2. Прийняти до відома інформацію Дугніст Л.П. про підготовку до 

трудового семестру.        
         15.06.2018р.                                                 Члени педради технікуму 

4. УХВАЛИЛИ:  

1. Перевести Ягольник Т.І.  на бюджетне місце за результатами сесії, 

згідно результатів конкурсу, подання студентської ради ПБТТБ від 

08.06.2018р., протокол № 16 та результатів голосування на педагогічній раді  

(одноголосно). 
15.06.2018р.                                                                           Члени педради. 

2. Перевести Гутченка В.М..  на бюджетне місце згідно результатів 

конкурсу, подання студентської ради ПБТТБ від 08.06.2018р., протокол № 16, 

результатів голосування на педагогічній раді  (одноголосно) та за умови 

успішної здачі літньої сесії (з 22.0618р. по 29.06.18р.). 
15.06.2018р.                                                                           Члени педради 

5. УХВАЛИЛИ:  

1. Прийняти до відома інформацію Васільєва Є.О. та Соловйової Т.С. 

про підготовку до захисту дипломних проектів, семестровий контроль. 

Стан практичного навчання у технікумі. Підготовка студентів до виходу 

на практику.   
         15.06.2018р.                                                 Члени педради технікуму 

2. Прийняти до відома інформацію Коліси О.М. про підготовку до 

Зовнішнього  незалежного  оцінювання  та  Державної підсумкової атестації.        
         15.06.2018р.                                                 Члени педради технікуму 

6. УХВАЛИЛИ:  

1. Взяти до відома матеріали доповіді Погорілого І.В. про Проект Закону  

«Про фахову передвищу освіту». Про Концепцію впровадження 

медіаосвіти  в Україні.  
15.06.2018р.                                                 Члени педради технікуму 

2. Взяти до відома інформацію Погорілого І.В. про Проект педагогічного 

навантаження   викладачів.  
15.06.2018р.                                                 Члени педради технікуму 

 


