
 

Протокол № 1 

засідання педагогічної ради  

Полтавського будівельного технікуму транспортного будівництва 

29 серпня 2019 року                                            м. Полтава 

 

1. УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити план педради на 2019-2020 навчальний рік (одноголосно). 
29.08.2019р.                                                 Члени педради технікуму 

2. Обрати секретарем педради технікуму Дугніст Л.П. (одноголосно). 
29.08.2019р.                                                 Члени педради технікуму 

 

2. УХВАЛИЛИ:  

1. Взяти до відома повідомлення Рибки В.Г. про початок нового навчального 

року 2019-2020 року та результати прийому. 
29.08.2019р.                                                 Члени педради технікуму 

 2. Спрямувати роботу колективу технікуму на виконання зазначених у 

повідомленні напрямків та завдань. 
Протягом навчального року.             Директор,  

                                                              керівники структурних підрозділів технікуму 

3. УХВАЛИЛИ:  

1. Взяти до відома інформацію про педагогічне навантаження на 2019 - 2020 

навчальний рік та основні напрямки навчально-методичної роботи 
28.08.2019р.                                                 Члени педради технікуму 

2. Затвердити перелік показників оцінювання навчальних досягнень при 

складанні рейтингу успішності студентів для призначення академічних 

стипендій. 
28.08.2019р.                                                 Члени педради технікуму 

 

4. УХВАЛИЛИ:  

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

навчальний рік і затвердити заходи на наступний 2019-2020 навчальний 

рік. 
       29.08.2019р.                                                 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. 

Члени Ради профілактики правопорушень: 

Козир С. – 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, 

Бут В.С. – голова студентської ради. 
                 29.08.2019р.                                                 Члени педради технікуму 
3. Взяти до відома інформацію про підсумки трудового семестру. 

                       29.08.2019р.                                                 Члени педради технікуму 

 

 

Протокол № 2 

засідання педагогічної ради  

Полтавського будівельного технікуму транспортного будівництва 

24 вересня 2019 року                                                 м. Полтава 

 

1. УХВАЛИЛИ: 

УХВАЛИЛИ: 

1. Відповідно до рішень органу студентського самоврядування і педагогічної 

ради ПБТТБ (так-41; ні-0; утрималося-0) студента  Пилюгіна Олексія 

Олександровича рекомендувати на отримання іменної стипендії міського 

голови м. Полтави. 

                     24.09.2019р.                                                 Педколектив ПБТТБ 

2. Підготувати необхідну документацію: подання та листа першому заступнику 

начальника управління у справах сім’ї, молоді та спорту. 

                  До27.09.2019р.                 Заступник директора з виховної роботи 

 

 

Протокол № 3 

засідання педагогічної ради  

Полтавського будівельного технікуму транспортного будівництва 

24 грудня 2019 року                                                   м. Полтава 
 

1. УХВАЛИЛИ:  

1. Взяти до відома інформацію Васільєва Є.О. про підсумки інвентаризації 

в технікумі. 
24.12.2019р.                                                 Члени педради технікуму 

2. Взяти до відома інформацію Васільєва Є.О. про підготовку до атестації 

кабінетів. 
24.12.2019р.                                                 Члени педради технікуму 

 

2. УХВАЛИЛИ:  

1. Взяти до відома звіт Дугніст Л.П. про правовиховну роботу в технікумі за 

І семестр 2019-2020 р. 
24.12.2019р.                                                 Члени педради технікуму 

 2. Взяти до відома інформацію Дугніст Л.П. про профілактичну роботу зі 

студентами «Психотропні речовини, їх згубний вплив». 
                     24.12.2019р.                                                 Члени педради технікуму 

 

3. УХВАЛИЛИ:  



1. Взяти до відома інформацію про підготовку до контрольної атестації 

студентів. 
24.12.2019р.                                                 Члени педради технікуму 

 

4. УХВАЛИЛИ:  

1. Взяти до відома повідомлення про підсумки навчання студентів 1-го курсу 

за І семестр, а також про  підготовку студентів до ЗНО. 
       24.12.2019р.                                                 Члени педради технікуму 

 

5. УХВАЛИЛИ:  

1. Взяти до відома повідомлення про Правила прийому до технікуму. 
       24.12.2019р.                                                 Члени педради технікуму 

 

6. УХВАЛИЛИ: 

1. Взяти до відома повідомлення про підготовку до зимового періоду 

технікуму та його підрозділів. 
       24.12.2019р.                                                 Члени педради технікуму 

 

7. УХВАЛИЛИ:  

1. Взяти до відома повідомлення про стан охорони праці в технікумі. 
       24.12.2019р.                                                 Члени педради технікуму 

 

8. УХВАЛИЛИ:  

1. Взяти до відома повідомлення про підготовку до атестації   

викладачів. 
       24.12.2019р.                                                 Члени педради технікуму 

 

 

 

Протокол № 4 

засідання педагогічної ради  

Полтавського будівельного технікуму транспортного будівництва 

25 лютого 2020 року                                                   м. Полтава 
 

1. УХВАЛИЛИ:  

1. Взяти до відома інформацію директора технікуму Васільєва Є.О. про 

зміну назви навчального закладу. 
25.02.2020р.                                                 Члени педради технікуму 

2. Взяти до відома повідомлення про проведену підготовчу роботу по зміні 

статуту навчального закладу. 
25.02.2020р.                                                 Члени педради технікуму 

3. Взяти до відома повідомлення про перспективи розвиту навчального 

закладу. 
25.02.2020р.                                                 Члени педради технікуму 

 

 

2. УХВАЛИЛИ:  

1. Взяти до відома повідомлення Кулая П.Л. про впровадження електронного           

журналу в навчальний процес. 



25.02.2020р.                                                 Члени педради технікуму 

 

3. УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити (одноголосно) Положення про Приймальну комісію. 
25.02.2020р.                                                 Члени педради технікуму 

2. Взяти до відома інформацію Зволь І.С. про зміни до Правил прийому до 

технікуму. 
25.02.2020р.                                                 Члени педради технікуму 

3. Затвердити (одноголосно) Правила прийому до Полтавського 

будівельного технікуму транспортного будівництва. 
25.02.2020р.                                                 Члени педради технікуму 

 

4. УХВАЛИЛИ:  

1. Взяти до відома повідомлення Соловйової Т.С. про підсумки навчальної 

роботи за І семестр по відділенням. 
25.02.2020р.                                                 Члени педради технікуму 

 

5. УХВАЛИЛИ:  

1. Взяти до відома інформацію Дугніст Л.П. про виховні заходи, заплановані 

на ІІ семестр 2019-2020н.р. 
25.02.2020р.                                                 Члени педради технікуму 

2. Затвердити список студентів-відмінників: 

      1.1. Марценюк О. 

      1.2. Матрахов В. 

      1.3. Шолудько В. 

      1.4. Чамара В. 

      1.5. Журавель В. 

      1.6. Медвєдєв Ю. 

      1.7. Жуков Є. 

      1.8. Остапенко Б. 

      1.9. Пилюгін О. 

      1.10. Дробніченко Д. 

      1.11. Карасьов Р. 

      1.12. Чевжик В. 

      1.13. Малярчик В. 

      1.14. Пасько І. 

      1.15. Гутченко В. 

      1.16. Асауленко Є. 

      1.17. Дем’янова О. 

      1.18. Косточка Є. 
25.02.2020р.                                                 Члени педради технікуму 

 

6. УХВАЛИЛИ:  

1. Взяти до відома повідомлення Мак М.М. про виконання плану роботи 

бібліотеки та поповнення електронної бібліотеки. 
25.02.2020р.                                                 Члени педради технікуму 

 

7. УХВАЛИЛИ:  



1. Взяти до відома повідомлення Коліси О.М. про підготовку до проведення 

ЗНО. 
25.02.2020р.                                                 Члени педради технікуму 

 

8. УХВАЛИЛИ:  

1. Взяти до відома інформацію Дугніст Л.П. про наказ МОНУ №1646 від 

28.12.2019р. «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) 

та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти», «Порядок 

реагування на випадки булінгу (цькування)» та «Порядок застосування 

заходів виховного впливу». 
25.02.2020р.                                                 Члени педради технікуму 

2. Затвердити (одноголосно) створення комісії з розгляду випадків булінгу 

(цькуванню) у складі: 

Голова  комісії  -  Васільєв Є.О., директор технікуму; 

Заступник голови  комісії  -  Дугніст Л.П., заступник директора технікуму з 

виховної роботи; 

Секретар  комісії  - Петрушкевич Н.Є., викладач правознавства; 

Члени  комісії    -  Соловйова Т.С., завідувачка відділеннями; 

    Орлова В.В., практичний психолог; 

    Гордійко Л.П., методист; 

    Коліса О.М., голова циклової комісії загальних дисциплін; 

                      Кулініч В.С., інспектор ювенальної поліції Подільського району. 
25.02.2020р.                                                 Члени педради технікуму 

 

9. УХВАЛИЛИ:  

1. Взяти до відома повідомлення Семенка К.В. про інвентаризацію 

комп’ютерних програм. 
25.02.2020р.                                                 Члени педради технікуму 

 

10. УХВАЛИЛИ:  

1. Взяти до відома повідомлення Семенко Т.М. про підготовку до атестації 

викладачів. 
25.02.2020р.                                                 Члени педради технікуму 

 

 

 

Протокол № 5 

засідання педагогічної ради  

Полтавського будівельного технікуму транспортного будівництва 

11 березня 2020 року                                                   м. Полтава 

 

1. УХВАЛИЛИ:  

1. Взяти до відома інформацію директора технікуму Васільєва Є.О. про 

використання технологій дистанційного навчання в освітньому процесі 

під час карантину. 
11.03.2020р.                                                 Члени педради технікуму 



2. Внести зміни в навчальну програму із застосуванням технологій 

дистанційного навчання в освітньому процесі під час карантину, внести 

зміни в розклад. 
11.03.2020р.                                                 Погорілий І.В., заступник директора з                       

навчальної роботи 

2. УХВАЛИЛИ:  

1. Відповідно до рішень органу студентського самоврядування і педагогічної 

ради ПБТТБ (так-42; ні-0; утрималося-0) студента  Медведєва Юрія 

Павловича рекомендувати на отримання іменної стипендії Полтавської 

міської ради м. Полтави.  
11.03.2020р.                                                 Члени педради технікуму 

2. Підготувати необхідну документацію: подання та листа директору 

Департаменту культури, молоді та спорту. 
                  До 30.03.2020р.                           Заступник директора з  виховної роботи               

                                                                                  

 


