
 

Протокол № 1 

засідання педагогічної ради  

Полтавського будівельного технікуму транспортного будівництва 

  
31 серпня 2018 року                                                 м. Полтава 

 

1. УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити план педради на 2018-2019 навчальний рік 

(одноголосно). 
31.08.2018р.                                                 Члени педради технікуму 

2. Обрати секретарем педради технікуму Дугніст Л.П. (одноголосно). 
31.08.2018р.                                                 Члени педради технікуму 

2. УХВАЛИЛИ:  

1. Матеріали доповіді взяти до відома. 
31.08.2018р.                                                 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. УХВАЛИЛИ:  

1. Матеріали доповіді взяти до відома. 
31.08.2018р.                                                 Члени педради технікуму 

 2. Спрямувати роботу колективу технікуму на виконання зазначених 

у плані заходів  напрямків та завдань. 
Протягом навчального року.             Директор,  

                                                              керівники структурних підрозділів 

технікуму 

 

4. УХВАЛИЛИ:  

1. Взяти до відома інформацію про педагогічне навантаження на 

2018 - 2019 навчальний рік та основні напрямки навчально-

методичної роботи 
31.08.2018р.                                                 Члени педради технікуму 

2. Затвердити перелік показників оцінювання навчальних досягнень 

при складанні рейтингу успішності студентів для призначення 

академічних стипендій. 
31.08.2018р.                                                 Члени педради технікуму 

 

5. УХВАЛИЛИ:  

1. Взяти до відома аналіз правовиховної роботи в технікумі за 

попередній навчальний рік і затвердити заходи на наступний 2018-

2019 навчальний рік. 
       31.08.2018р.                                                 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 – Мосієнко О.О., 

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.В. – голова студентської ради. 
                 31.08.2018р.                                                 Члени педради технікуму 

3. Взяти до відома інформацію про підсумки трудового семестру. 
                       31.08.2018р.                                                 Члени педради технікуму 

6. УХВАЛИЛИ: 

1. Відповідно до рішень органу студентського самоврядування і 

педагогічної ради ПБТТБ (так-37; ні-0; утрималося-2) студента  

Подорожка Дмитра Віталійовича  рекомендувати  на отримання 

іменної стипендії міського голови м. Полтави. 
                     31.08.2018р.                                                 Педколектив ПБТТБ 

2. Підготувати необхідну документацію: подання та листа начальнику 

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту О.М. Ромас 
                  До 10.09.2018р.                                   Заступник директора з                   

                                                                                 виховної роботи 

 

 

Протокол № 2 

засідання педагогічної ради (позачергової)  

Полтавського будівельного технікуму транспортного будівництва 

  
07 листопада 2018 року                                              м. Полтава 

 

1. УХВАЛИЛИ: 

1. Відповідно до рішень органу студентського самоврядування і 

педагогічної ради ПБТТБ (одноголосно) студента  Подорожка 



Дмитра Віталійовича  рекомендувати  на отримання іменної 

стипендії Полтавської міської ради м. Полтави. 
                     07.11.2018р.                                                 Педколектив ПБТТБ 

2. Підготувати необхідну документацію. 
                  До 09.11.2018р.                                          Заступник директора з                   

                                                                                           виховної роботи 

2. УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити Положення про психологічну службу ПБТТБ.              
07.11.2018р.                                                 Педколектив ПБТТБ 

 

 

 

 

 

 

Протокол № 3 

засідання педагогічної ради  

Полтавського будівельного технікуму транспортного будівництва 

  
18 грудня 2018 року                                                 м. Полтава 
 

1. УХВАЛИЛИ:  

1. Взяти до відома матеріали доповіді «Про підсумки роботи 

технікуму в 2018 році» Рибки В.Г. 
18.12.2018р.                                                 Члени педради технікуму 

2. УХВАЛИЛИ:  

1. Взяти до відома повідомлення «Про підготовку до ЗНО» Коліси 

О.М., голови циклової комісії загальноосвітньої підготовки. 
18.12.2018р.                                                 Члени педради технікуму 

3. УХВАЛИЛИ:  

1. Взяти до відома матеріали «Звіту про правовиховну роботу, 

проведену у технікумі за 2018р. та діяльність технікуму у сфері протидії 

торгівлі людьми, запобігання і протидії домашньому насильству та булінгу» 

Дугніст Л.П., заступника директора з виховної роботи.  
18.12.2018р                                                 Члени педради технікуму 

4. УХВАЛИЛИ:  

3. Взяти до відома інформацію про правила прийому до 

Полтавського будівельного технікуму транспортного будівництва, 

які повідомила Зволь І.С., секретар прийомної комісії ПБТТБ. 
18.12.2018р.                                                 Члени педради технікуму 

5. УХВАЛИЛИ:  

2. Взяти до відома повідомлення про підготовку до зимового періоду 

технікуму та його підрозділів Чуниса П.В., заступника директора з 

господарчої роботи.        
          18.12.2018р.                                                 Члени педради технікуму 

 



6. УХВАЛИЛИ: 

1. Взяти до відома інформацію про підготовку до зимової сесії 

Васільєва Є.О. та Соловйової Т.С., завідуючих механічним та 

дорожнім відділеннями. 
          18.12.2018р.                                                 Члени педради технікуму 

7. УХВАЛИЛИ:  

1. Взяти до відома повідомлення про стан охорони праці в технікумі 

Камуза М.Д., інженера з охорони праці.        
          18.12.2018р.                                                 Члени педради технікуму 

 

8. УХВАЛИЛИ:  

1. Взяти до відома інформацію листа Департаменту освіти і науки 

Полтавської обласної ради «Про заснування премій Полтавської 

обласної ради».        
          18.12.2018р.                                                 Члени педради технікуму 

2. Вивчити досвід роботи викладачів загальноосвітніх дисциплін та 

визначити претендентів на здобуття відповідних премій.        
          Протягом року.                                                 Коліса О.М., голова ЦК  

                                                                                        загальних дисциплін 

3. Дотримуватися академічної доброчесності учасниками навчально-

виховного процесу під час проведення підсумкового контролю знань 

студентів за І півріччя 2018-2019 рр., під час виконання курсового 

проектування лабораторно-практичних, самостійних робіт, заліків та 

екзаменів з предметних дисциплін згідно Положень про організацію 

внутрішнього контролю за освітнім процесом в технікумі, 

директорського контролю якості знань, академічну доброчесність 

          18.12.2018р.                                                 Члени педради технікуму 

9. УХВАЛИЛИ:  

1. Взяти до відома повідомлення про підсумки атестації кабінетів, 

підготоване Семенко Т.М., методистом технікуму.        
          18.12.2018р.                                                 Члени педради технікуму 

2. Взяти до відома повідомлення про підготовку до атестації 

викладачів, підготоване Семенко Т.М., методистом технікуму      

          18.12.2018р.                                                 Члени педради технікуму 

3. Взяти до відома досвід роботи викладачів , що атестуються.        
18.12.2018р.                                                 Члени педради технікуму 

10. УХВАЛИЛИ:  

1. Взяти до відома виступ Мосієнко О.О., практичного психолога 

«Особливості психологічного забезпечення, соціально-педагогічного 

патронажу в умовах реформування системи освіти». 
18.12.2018р.                                                 Члени педради технікуму 

 


