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Основним в організаційній роботі технікуму стали наради керівників 

груп, а також збори-вибори членів студентської ради, обрання органів 

студентського самоврядування в групах, організація гуртків, секцій, 

узгодження планів їхньої роботи, збір інформації про зайнятість студентів в 

позаурочний час і т.д.  

Провідним є національно-патріотичне,  моральне виховання. Щорічно у 

вересні проводяться урочисті заходи до Дня першокурсника «Я-студент 

ПБТТБ», перші лекції до Дня знань «Моя Україна –держава єдина», робота у 

"Світлиці" з тематичними екскурсіями "Шляхами Полтавщини" та виставки 

виробів з природного матеріалу та квітів, фотогазет «Тобі, Полтаво, наша 

любов і слава», літературно-музична композиція "Полтава – місто моє", 

пізнавально-розважальна вікторина  до Дня Полтави, тематичні екскурсії 

«Партизанськими шляхами Полтавщини» в музеї технікуму.  

У жовтні традиційними є літературно-музичні композиції до Дня 

працівників освіти та Всесвітнього Дня учителів «Ви-майстри своєї справи», 

зустрічі студентів з колишніми викладачами технікуму та ветеранами «Роки 

людині до лиця», спортивне свято «Козацька слава України», літературно-

музична композиція до Дня захисника України,  до Дня автомобіліста та 

дорожника літературно-музична композиція «Ні цвяха вам, ні жезла», 

Тиждень ОБЖ та збереження електроенергії.   

У листопаді проводяться уроки-реквієми, засідання круглого столу, 

присвячені пам’яті жертв голодоморів, до Дня української писемності 

проведений день інформації «Мистецтво живого слова», усний журнал, 

виставка кращих рефератів з української мови та літератури, конкурс 

кращого виконання української поезії, вечір пам’яті до Дня вшанування 

героїв Революції Гідності.  

У грудні проводяться акція "СНІДу - ні!", виставка плакатів 

«АнтиСНІД», тематичний диспут-суд «Страшне ім’я – підступний СНІД», 

усний журнал «Збройні сили України», традиційно проводяться спортивно-

розважальні свята, присвячені Дню Збройних сил України, Андріївські 

вечорниці, Новорічні свята.  

У січні  студенти технікуму беруть участь у загальноміських 

урочистостях до Дня соборності України.  

У лютому  круглий стіл до Дня вшанування учасників бойових дій на 

території інших держав.  

У березні проводився святковий вечір, присвячений пам’яті Т.Г. 

Шевченка.   

У квітні проводяться засідання круглого столу до Дня визволення 

в’язнів фашистських концтаборів, до Дня Чорнобильської трагедії вечори 

пам’яті "Овіяні Чорнобильським вітром", літературна композиція з 



переглядом фільму «І розпочалася космічна доба», до Дня сміху «КВК 

ПБТТБ -2018».  

У травні проводяться тижні пам’яті, присвячені Дню Перемоги, до Дня 

Європи.  

У технікумі працює музей ПБТТБ. Березін Є.Д. займається пошуковою 

роботою.  

В рамках громадянсько-правового виховання проведені виховні бесіди в 

групах та лекції з питань Кримінального кодексу, проводяться лекції щодо 

запобігання ксенофобії, тероризму, боулінгу, торгівлі людьми. Проводилися 

Всеукраїнський тиждень права у грудні та Місячник правових знань у 

листопаді.  

Трудове виховання у технікумі здійснюється шляхом підтримування 

чистоти у самому навчальному корпусі та прилеглої до нього території, а 

також щорічно участю у міських акціях до Дня довкілля.  

Екологічне виховання здійснюється за допомогою виховних бесід, 

участі у різноманітних акціях. Студенти нашого технікуму беруть активну 

участь у щорічній всеукраїнській акції «За чисте довкілля».  

В технікумі здійснюється шлюбно-сімейне виховання за допомогою 

зустрічей студентів та їх батьків з медичними працівниками, психологом 

технікуму та фізичне виховання, для чого проводяться Дні здоров’я, зустрічі 

з лікарями, представниками Клініки дружньої до молоді, представниками 

Центру Сніду, БО «Світло надії», представниками Полтавського міського 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді одноденні походи, 

футбольні матчі, спортивні змагання, присвячені здоровому способу життя. 

Студенти беруть участь у акціях «Молодь обирає здоров’я».  

Щорічно проводиться місячник попередження побутового травматизму, 

проводиться Тиждень енергозбереження, Тиждень безпеки дорожнього руху. 

Велика увага приділяється художньо-естетичному вихованню 

студентів. Для цього в технікумі діють танцювальний, вокальний, 

театральний гуртки. Традиційними стали конкурсно-розважальна програма 

"Міс та Містер ПБТТБ", День автомобіліста та дорожника, конкурс 

«Студентський зорепад».  

Студентське самоврядування охоплює різні сфери діяльності 

технікуму: навчання, виховання і побут, відпочинок і участь у громадсько-

корисному житті, підтримка належного порядку у технікумі та гуртожитках, 

дотримання студентами правил внутрішнього розпорядку тощо. 

 


