
Звіт  

про проведену виховну роботу в ПБТТБ за 2019 рік 
 

Виховна робота в Полтавському будівельному технікумі транспортного 

будівництва здійснюється згідно з Концепцією національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді, Концепцією гуманітарного розвитку України на період 

до 2020 року, Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року, 

«Рекомендацій для закладів освіти щодо застосування норм Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу», 

обласною Концепцією виховної діяльності навчальних закладів Полтавської області 

на 2015-2020 роки і т.д. 

В основу виховного процесу технікуму покладено формування національної 

інтелігенції, сприяння збагаченню і оновленню інтелектуального генофонду нації, 

виховання її духовної еліти – завдання, що стоїть перед педагогічним колективом 

Полтавського будівельного технікуму транспортного будівництва на одному рівні з 

підготовкою висококваліфікованих фахівців. Досягнення мети виховання можливе 

лише за умови комплексного підходу і залучення до цієї роботи всього 

педагогічного колективу, адміністрації, органів студентського самоврядування та 

громадських об'єднань студентської молоді. 

Навчальна й виховна діяльність нашого технікуму знаходиться у тісному 

взаємозв'язку, доповнюючи і збагачуючи одна одну. Оновлення змісту 

загальноосвітніх, соціально-гуманітарних дисциплін підпорядковано меті 

формування в студентів національної самосвідомості, патріотизму, правової і 

економічної грамотності, соціальної активності, загальної культури особистості, що 

базується на надбаннях української та світової культури.  

Виховна робота, що проводиться у нашому технікумі за межами аудиторії, 

забезпечує актуалізацію теоретичних знань студентів, спрямовує їх у практичну 

площину, звертає увагу молоді на найгостріші соціальні проблеми сьогодення, 

формує їх соціальну зрілість. 

В систему планування виховної роботи Полтавського будівельного технікуму 

транспортного будівництва входять: 

-  Річний план виховної роботи ПБТТБ; 

-  Плани роботи завідувачів відділень; 

-  Плани роботи керівників груп; 

-  План роботи нарад керівників груп; 

-  План роботи бібліотеки; 

-  Плани роботи циклових комісій; 

-  Плани роботи вихователів гуртожитку; 

-  План роботи художньої самодіяльності; 

-  План спортивно-масової роботи; 

-  Плани роботи предметних гуртків; 

-  План Ради профілактики і попередження правопорушень і злочинності; 

-  План роботи студентської ради технікуму та гуртожитку, тощо. 

Форми організації виховної роботи визначаються змістом виховання, 

кількісним складом студентського колективу, специфікою навчального закладу, 

рівнем взаємодії між керівниками груп і студентами та іншими педагогами і 



студентами. Виховання проходить успішно у процесі реалізації його загальних 

(індивідуальних, парних, групових, колективних) форм. 

Індивідуальні форми організації виховання полягають у постійній роботі 

студентів над своїм удосконаленням, поповненням світоглядних уявлень, 

виробленням поглядів, переконань, позицій. Допомогу та підтримку керівникам 

груп у здійсненні індивідуальної роботи надає практичний психолог технікуму, що 

систематично проводить психологічні тестування, моніторинг якості виховних 

заходів та їх вплив на комплексний розвиток студентів. 

Форма парної виховної роботи передбачає виховання при взаємодії двох осіб: 

керівник групи-студент, викладач-студент, студент-студент. Вона уможливлює 

спілкування з наявністю зворотного зв'язку, використанням найбільш доступних для 

студента методів, врахуванням його індивідуальних особливостей та специфічних 

рис характеру. Форма парної виховної роботи дозволяє окремому студенту 

відчувати себе підтриманим зі сторони духовно сильнішої особистості, знаходити у 

контактуванні з нею підтвердження своїм думкам, реалізовувати власні ідеї за її 

сприянням тощо. У формі парної виховної роботи реалізовуються спільні проекти 

по виготовленню альбомів для музею історії нашого технікуму, плакатів, стінгазет, 

макетів та моделей інфраструктури автомобільного транспорту. 

Групові форми організації виховної роботи включають врахування керівником 

групи чи окремим викладачем індивідуальних зацікавлень студентів і згрупування їх 

за інтересами для проведення заходів, які для них є бажаними і очікуваними. Молоді 

люди, об'єднані спільністю поглядів, досягають набагато більше тих, хто не є носієм 

ідей, цінних для найближчого оточення. Групові форми організації виховання 

сприяють виявленню лідерів, організації розвитку їх потенційних можливостей. 

Студентська рада технікуму допомагає вже на І-му курсі навчання показати 

студентам всі можливості соціально активного життя.  

Колективні форми організації виховання характеризуються як такі, що 

забезпечуються через постановку єдиної для всіх мети і зосередження уваги 

студентів на її реалізації. Вони можуть застосовуватись до цілого курсу, кількох 

відділень. Колективні форми організації виховання сприяють посиленню 

дисципліни всіх студентів, їх цілеспрямованої орієнтації на дотримання норм життя 

у межах нашого технікуму, держави.  

Рада керівників груп – це громадське утворення, метою якого є обмін 

досвідом роботи кураторів груп між собою. Велика допомога приділяється молодим 

керівникам груп та наданню їм консультативної допомоги. 

До найпоширеніших спеціальних форм організації виховної роботи відносимо 

виховні бесіди, диспути, тематичні вечори, студентські конференції, екскурсії, 

конкурси, спортивні гуртки, зустрічі з відомими людьми, науково-пошукову 

діяльність, презентації тощо. 

Виховні бесіди проводяться здебільшого з проблем дисциплінарного порядку, 

морально-етичного, ідеологічного, політичного. Вони здійснюються як керівником 

групи, так і окремими викладачами чи представниками керівництва технікуму, 

відділення, студентських організацій. Бесіда є найбільш поширеною формою 

організації виховної роботи. 

Диспути як форма виховної роботи у нашому технікумі проводяться для 

розв'язання дискусійних проблем, ситуацій шляхом вільного висловлення 



студентами своїх думок і вироблення ними найбільш прийнятних рішень. Вони 

проводяться під керівництвом педагога чи авторитетної у студентських колах 

особистості. Диспути сприяють пізнанню істинного, отриманню додаткової чи 

раніше невідомої інформації, "шліфуванню" своїх поглядів на життєво важливі 

події. 

Тематичні вечори організовуються студентським активом, представниками 

педагогічного колективу, студентами і викладачами у залежності від того, чому 

присвячується захід, якого рівня підготовки він потребує, реалізацію якої мети 

передбачає. Для таких форм виховної роботи характерною є масовість, пізнавальне 

спрямування, орієнтація на сприйняття змісту заходу аудиторією інтелектуалів. Такі 

вечори проводяться, перш за все, на науково-популярні, етико та естетико 

розвиваючі теми. 

Студентські конференції організовуються педагогічними кадрами технікуму, 

його окремими відділеннями. Вони можуть бути присвячені виховним проблемам 

студентського колективу і тому є однією із форм організації виховної діяльності. 

Студенти, зазвичай, готуються до виступів на теми, які є цікавими для них та їхніх 

ровесників, однокурсників. 

Екскурсії організовуються як самими студентами, так і під керівництвом 

викладачів та керівника групи. Вони спрямовані на здобуття та накопичення певної 

інформації і, безперечно, проведення того чи іншого заходу має виховний вплив на 

молодь. Екскурсії сприяють організації студента до самовиховання, підвищенню 

свого інтелектуального рівня, наповненню життя цінними ідеями, збагаченню його 

цікавою і життєво-необхідною інформацією. 

Конкурси сприяють виявленню молодих талантів серед студентів. Вони 

стимулюють їх до правильної організації навчальної роботи і відпочинку, 

породжують прагнення до життєвої активності і спонукають до розвитку наявних 

здібностей. Задоволення від перемог у конкурсах призводить до високого рівня 

активності у навчанні. Конкурси є різними за своїм спрямуванням (спортивні, 

літературні, мистецькі). Вони підсилюють прагнення молоді до повноцінного життя, 

насичення його змістовними подіями. 

Спортивні змагання як форма виховної роботи зі студентами мають досить 

вагоме значення для їх фізичного розвитку та вироблення впевненості у собі, 

стриманості, стійкості, бажання досягати позитивних результатів. Вони 

організовуються як студентським активом відділення, так і викладачами фізичної 

культури при сприянні керівництва навчального закладу, керівників груп. Спортивні 

змагання у нашому технікумі підвищують життєву активність тих, хто вчить і тих, 

хто вчиться. 

Зустрічі з відомими людьми, організовані за бажанням студентів при сприянні 

представників викладацького складу, керівника групи, або заплановані 

керівництвом відділень, сприяють розвитку у них настирності на шляху досягнення 

поставленої мети, орієнтують у виборі ідеалу або особистості, яка може слугувати 

зразком у професійному становленні, власному та громадському житті молодої 

людини. Вони є невід'ємною складовою виховної роботи у нашому технікумі, 

оскільки орієнтують студентів на все краще, змістовніше, вагоміше. 

Презентації останнім часом набули рівня форми організації виховної роботи в 

Полтавському будівельному технікумі транспортного будівництва, оскільки мають 



різноманітне спрямування і допомагають молоді орієнтуватись у потоці необхідної 

інформації, добирати джерела як для навчання так і з виховною метою. 

Названі форми організації виховної діяльності покликані сприяти 

примноженню духовних цінностей студентської молоді, її прагненню «служити 

своєму народові безкорисно і жертовно і віддавати йому свої знання, свою працю і в 

цьому знайти своє найвище задоволення, радість і втіху». Вони, за умови 

правильного застосування, забезпечують наповнення виховного процесу необхідним 

змістом. 
   

Національно - патріотичне виховання  

Національне виховання студентів в технікумі здійснюється згідно з 

Національною доктриною розвитку освіти України, пріоритетним напрямком в її 

реалізації є формування особистості, яка усвідомлює свою приналежність до 

українського народу, сучасної європейської цивілізації; виховання у людини 

демократичного світогляду, яка поважає громадські права і свободи, традиції 

народів і культур світу, національний, релігійний, мовний вибір кожної людини. 

У нашому технікумі протягом 2019 року було проведено ряд заходів 

спрямованих на національно-патріотичне виховання студентської молоді. 

У технікумі студенти заохочуються до участі в організації і проведенні 

масових і групових формах роботи: бесід, уроків народознавства, громадянськості, 

пам’яті, історії рідного краю, вікторин, круглих столів, свят, екскурсій з вивчення 

рідного краю, використовується краєзнавчий матеріал у виховному процесі, 

пов’язані ці заходи з планетарними масштабами: доля людини, народу, країни, 

планети.  

Спільно з батьками, студентами, викладачем української літератури та мови 

Васецькою В.Г. проводяться у «Світлиці» постійно народознавчі виховні заходи, 

присвячені видатним особистостям України (вечори пам’яті Василя Стуса та Василя 

Симоненка (травень), Олени Теліги (березень), Івана Франка (жовтень), 

Т.Г. Шевченка (березень), М.В. Гоголя (квітень). Проводяться у «Світлиці» 

театралізовані традиційні народні свята: Андріївські вечорниці, Меланки та Василя, 

театралізований обряд українського весілля, свято козацтва. 

Щорічно проводяться екскурсії видатними місцями Полтавщини. Студенти 

нашого навчального закладу відвідували музеї Полтавщини (музей-садибу 

І.П.Котляревського, Панаса Мирного, Музей космонавтики, Краєзнавчий музей). 

У вересні проводився урочистий захід до Дня першокурсника «Я – студент 

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

«Світлиці» з тематичними екскурсіями «Шляхами Полтавщини» та виставки 

виробів з природного матеріалу, фотогазет «Тобі, Полтаво, наша любов і слава», 

літературно-музична композиція , «Полтава – місто моє»  до Дня Полтави, виставки 

листівок, присвячені Міжнародному Дню миру, тематичні екскурсії 

«Партизанськими шляхами Полтавщини» в музеї технікуму до Дня партизанської 

слави, тематичні виставки літератури в бібліотеці, присвячені історії підпільно-

партизанського руху, проведена студентська конференція «Підпільно-партизанський 

рух на Полтавщині». У жовтні традиційними є літературно-музична композиція до 

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

спортивні свята, присвячені Дню українського козацтва «Козацькому роду – нема 



переводу», до Дня автомобіліста та дорожника літературно-музична композиція 

«Ні цвяха вам, ні жезла». У листопаді проводилися виховні години, виставки 

плакатів, присвячених пам’яті жертв голодоморів, студенти брали участь у 

загальноміських заходах, усний журнал «Визволення України від фашистських 

загарбників» до Дня студента-конкурсна програма «Хто зверху?». У грудні 

проводяться загальнотехнікумівська акція «СНІДу – ні!», Новорічний конкурс 

«Кубок сміху». У січні студенти технікуму беруть участь у загальноміських 

урочистостях до Дня Соборності України, проводяться виховні бесіди, присвячені 

пам’яті героїв Крут та студенти були присутні на тематичному заході, присвяченому 

101 річниці бою під Крутами в Полтавському краєзнавчому музеї. У лютому  

проводилося свято до Дня Святого Валентина «Ідеальна пара». У березні 

проводиласяся урочиста частина, присвячена Міжнародному дню прав жінок і миру, 

КВК до Дня Гумору. У квітні проводилися засідання круглого столу до Дня 

визволення в’язнів фашистських концтаборів, до Дня Чорнобильської трагедії 

вечір  пам’яті «Овіяні Чорнобильським вітром». У травні проводився тиждень, 

присвячений Дню пам’яті і примирення та Дню перемоги над нацизмом у Другій 

світовій війні "Ніхто не забутий, ніщо не забуте", урочисте свято до Дня Європи. 

У технікумі працює музей ПБТТБ (відповідальний Березін Є.Д.), де зібрані 

матеріали, альбоми, книги, фотовиставки, фотоальбоми, особисті речі колишніх 

видатних студентів та викладачів технікуму. Дослідження історії технікуму 

спрямоване на усвідомлення почуття патріотизму, гордості за своїх земляків, 

славних традицій технікуму. 

  У технікумі створені всі умови для функціонування української мови як 

державної. Всі заняття проводяться українською мовою. Вся документація ведеться 

українською мовою. Проводиться тиждень української мови (березень), конкурси 

читців української поезії у гуртожитках (березень), круглий стіл до Дня рідної мови 

(лютий). 

Залучається студентська молодь до догляду та впорядкування меморіальної 

дошки Ніколаєнка. 

На виховних годинах керівники груп звертають увагу на теми поваги до 

рідних, до старших за віком, до сім’ї, до народних традицій, до українського народу, 

до держави. Викладачі використовують на заняттях та виховних годинах 

педагогічну спадщину Г. Сковороди, М. Драгоманова, А. Макаренка, Г. Ващенка, 

В. Сухомлинського як педагогічну основу для забезпечення ефективного виховання  

громадян України.  

 

Морально - правове виховання 

Мета морально-правового виховання студентів — формування в них правової 

культури громадянина України, що складається передусім зі свідомого ставлення до 

своїх прав і обов'язків перед суспільством і державою, закріплених у Конституції 

України, з глибокої поваги до законів і правил людського співжиття, готовності 

дотримуватися й виконувати закріплені в них вимоги, що виражають волю та 

інтереси народу, активної участі в управлінні державними справами, рішучої 

боротьби з порушниками законів. 

У даному напрямку протягом 2019 році проведені заходи, на яких щорічно 

відзначаються визначні події та суспільно актуальні теми: виховні години за 



темами: «Жити за законами держави», «Відповідальність за себе і інших», 

«Моральні принципи людини:твій погляд», «Соціальні проблеми України», «Захист 

дітей – обов’язок держави», «Конституція – основний закон України», «Молодь – 

наше сьогодення і майбутнє», «Жити в злагоді», «Традиції нашого народу», 

«Моральні цінності в сучасному житті», «Душі людської доброта», «Торгівля 

людьми. Як запобігти небезпеці», «Молодіжні субкультури: за і проти», «Закон 

захищає і оберігає».  

У технікумі проводилися тренінги психолога: «Як себе поводити» 

(в колективі, місцях громадського побуту, в сім'ї, в нетрадиційних ситуаціях) 

«Культура спілкування», «Вчинок, поведінка, життя». 

В технікумі діє гурток права «Ми і закон», який висвітлює різні теми: 

«Непорушність прав і свобод громадян», «Річниця Конституції України і актуальні 

проблеми державної політики», «Закон і право», «Свобода і відповідальність», «Як 

ти виконуєш Закони України "Про мови в Україні"». 

 

Художньо - естетичне виховання 

Цей напрямок роботи передбачає забезпечення високої художньо- естетичної 

культури, розвитку естетичних потреб і почуттів серед студентів. Функціонують 

різноманітні гуртки, в яких займаються студенти з творчими здібностями та 

музичними уподобаннями. Зокрема, плідно працюють клуб художньої 

самодіяльності, танцювальний гурток. Усі державні та релігійні свята в технікумі 

відзначаються за календарем, організовуються концерти, обрядові свята та інше. 

Для цього в технікумі за 2019 створені всі необхідні умови: в наявності 

комплект апаратури для проведення культмасових свят та заходів. В технікумі 

зберігаються комплекти костюмів, які вже багато років використовуються у роботі. 

Члени клубу художньої самодіяльності брали активну участь у заходах, що 

проводилися на рівні міста Полтави. До кожного свята в технікумі проводяться 

концерти.  

Активно проводять виховні та загальнотехнікумівські заходи циклові комісії 

під час своїх Тижнів циклових комісій. 

Крім традиційних заходів наші студенти приймають участь у фестивалях, які 

проводять районна та обласна адміністрації, зокрема щорічно в мистецькому 

конкурсі-фестивалі художньої самодіяльності серед студентів Полтавської області 

«Студентська весна». 

Екологічне виховання 

Завдання екологічного виховання — сприяти накопиченню екологічних знань, 

виховувати любов до природи, прагнення берегти, примножувати її, формувати 

вміння і навички. 

Екологічне виховання здійснюється на всіх етапах навчання у технікумі, на 

кожному з яких ставиться певна мета, завдання, добирається відповідна методика з 

огляду на вікові особливості студентів технікуму. 

У період 2019 року проведено: екологічну конференцію «Озоновий щит 

землі»; круглий стіл «Екологія і здоров’я», круглий стіл «Якби не стало на Землі 

людини.»  

Щороку, відповідно до планів роботи кураторів, проводяться тематичні 

виховні години за темами: «Екологія Полтави», «Збереження природи – обов’язок 



кожного», «Рідна природа – національне багатство, основа життя на землі», 

«Людина і природа - чи є гармонія спілкування». 

Студенти нашого технікуму беруть активну участь у щорічній всеукраїнській 

акції «За чисте довкілля».  

До Дня Землі, Дня довкілля, Дня озонового шару, Дня Чорнобильської 

катастрофи проводяться виховні години з переглядом фільмів. 

 

Трудове виховання 

Трудове виховання — процес залучення студентів до різноманітних 

педагогічно організованих видів суспільно-корисної праці з метою передання їм 

певного виробничого досвіду, розвитку в них творчого практичного мислення, 

працьовитості й свідомості людини праці. 

В технікумі за 2019 рік організовувалися екскурсії на підприємства різних 

областей, з метою формування у студентів любові та відповідальності до обраної 

професії. На підприємствах для студентів проводяться тематичні лекції та бесіди. 

Проводяться бесіди на тему: «Економія електро-, тепло-, водних ресурсів». 

Відповідно до планів роботи протягом 2019 року проводились виховні заходи 

за темами: «Трудова честь і сучасність», «Твоя майбутня спеціальність», «Чи був 

правильним твій вибір професії?». 

У технікумі трудове виховання також здійснюється шляхом підтримування 

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

щорічно участю у міських акціях до Дня довкілля, допомога Градижському та 

Розсошанському лісництвам по висаджуванню саджанців. 

 

Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя 

Формування здорового способу життя посідає провідне місце у виховній 

роботі технікуму. 

Керівники груп та викладачі фізичного виховання регулярно проводять лекції, 

метою яких є виховання навичок здорового способу життя серед студентської 

молоді за темами: "Спортивні традиції технікуму", "Спорт у житті видатних людей", 

Культура здорового харчування", "Здоровий спосіб життя - у традиціях українського 

народу", "В здоровому тілі – здоровий дух". 

До всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом, проходив диспут-суд «НІ – СНІДу» 

із залученням представників громадських організацій. 

В технікумі проводяться військово-спортивні свята до Дня збройних сил 

України, конкурс-змагання «Козацькі забави», проводилися ряд змагань з різних 

видів спорту: баскетболу, настільному тенісу, волейболу, шахів та шашок та інші. 

Проводяться виховні години керівниками груп, Дні здоров’я, зустрічі з лікарями, 

одноденні походи, футбольні матчі, спортивні змагання, присвячені здоровому 

способу життя.  

Проводилися місячник попередження побутового травматизму та Тиждень 

енергозбереження. Постійно випускається санітарний бюлетень з різною тематикою. 

    В технікумі діє Рада з профілактики правопорушень, котра розглядає складні 

випадки правопорушень. Проводяться зустрічі з представниками міліції. 

Діяльність педагогів технікуму  направлена  на  попередження   таких  звичок,   
як  тютюнопаління, вживання наркотиків та алкогольних напоїв. 



З метою боротьби з тютюнопалінням на виконання наказу МОН України 
видано наказ по технікуму, яким заборонено паління на території і в приміщеннях 
навчального закладу. За роки реалізації цього наказу ми домоглися абсолютного 
виключення паління в приміщеннях технікуму і на прилеглих територіях. 

Постійно проводяться заходи щодо роз'яснення проблем, до яких можуть 
привести наркотики та алкоголь. 

Пропаганда здорового способу життя - основа всіх виховних заходів. 

 

Сімейно - родинне виховання та робота з батьківськими комітетами 

Дієвим чинником сімейного виховання є спільна трудова діяльність батьків і 

дітей. Дітей слід залучати до сімейної праці, вони повинні мати конкретні трудові 

обов'язки, адекватні їх віковим можливостям. Така співпраця дітей з батьками має 

сильніший виховний вплив, ніж словесні повчання. 

У 2019 році в цьому напрямку проводилися виховні заходи: "Культура 

сімейних відносин","Сім'я та родинна обрядовість", "Пам'ять родоводу", "Майбутня 

професія ваших дітей". 

На засіданнях батьківських зборів щороку розглядаються питання: "Права і 

обов'язки батьків","Права і обов'язки неповнолітніх", "Права і обов'язки . молодих 

спеціалістів", "Правила розпорядку технікуму", "Правила проживання у 

гуртожитку", "Про працевлаштування", "Практика, як до неї готуватись". 

 

Виховна робота у студентському гуртожитку 

Полтавський будівельний технікум має два гуртожитки. Виховна робота у 

2019 році в гуртожитках проводилась за розділами єдиного річного плану роботи 

технікуму і здійснювалась вихователями гуртожитків, керівниками груп, 

завідувачами відділеннями. Крім того, до виховної роботи залучались міський 

Центр соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді, працівники кримінальної міліції 

у справах неповнолітніх, лікарі залізничної лікарні Полтавської залізниці. 

В гуртожитках функціонує Студентська рада, яка бере участь у виховному 

процесі студентів, робота якої відповідає меті і завданням, що стоять перед 

студентськими колективами, а також старостами. Проводяться загальні збори 

студентів гуртожитків, на яких розглядаються питання дисципліни, побуту, 

санітарного стану кімнат та місць загального користування, організації 

самопідготовки та дозвілля, навчальні питання. 

Щороку в гуртожитках проводиться конкурс «Зразкова кімната». Створений і 

працює спортивний актив. Викладачі фізичної культури, вихователі, керівники груп 

проводять бесіди зі студентами, що стосуються здорового способу життя. 

У жіночому гуртожитку функціонує спортивний зал, де студенти мають можливість 

регулярно займатися спортом.  

Багато уваги приділяється впровадженню пропаганді здорового способу 

життя. Оформлені стенди за темами: «Наше здоров'я», інформаційні стенди 

«Корисна інформація, яку потрібно пам'ятати», «Цифри і факти», «Куди звернутися 

за допомогою». 

В гуртожитку обладнані кімнати самопідготовки, де студенти мають 

можливість виконувати домашні завдання, курсові проекти, дипломні роботи. 

 



Вихователі організовують екскурсії до музеїв, театрів і інших пам’ятних 

місцях міста Полтави. 

Вихователі гуртожитку мають тісний зв'язок з батьками студентів, які 

мешкають у гуртожитку. 

Вихователі гуртожитку ведуть необхідну документацію. Створено банк 

методичних розробок із тематики заходів, які проводяться у гуртожитку. 

Також існують графіки чергування студентів на поверхах. 

 

Студентське самоврядування 

Метою діяльності органів студентського самоврядування передусім є 

створення умов самореалізації молодих людей в інтересах особистості, суспільства і 

держави. Працюючи в органах студентського самоврядування, молодь здобуває 

навики управлінської та організаторської роботи, вчиться вирішувати власні 

проблеми своїми силами, захищає свої права та неодмінно набуває активної 

життєвої позиції, що є невід’ємною складовою виховання свідомого громадянина. 

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. 

Студентське  самоврядування в певній мірі допомагає зростанню і соціальної 

активності, ініціативи і відповідальності. Майбутні фахівці набувають навиків, 

розвивають організаторські, управлінські та інші здібності, які необхідні їм у 

подальшій роботі. Воно дозволяє залучати юнаків та дівчат до процесу 

вдосконалення навчально-виховного процесу і є необхідною умовою для виховання 

їх активної життєвої позиції. 

Самоврядування в технікумі було включено в навчально-виховний процес. 

Побудова системи самоврядування починалася знизу. В кожному мікроколективі 

(групі) була обрана «студентський актив групи», в який входять: староста, його 

замісник та профорг. Ці обрані представники груп входять до складу Студентської 

ради ПБТТБ. Кожного тижня збирається старостат, для вирішення поточних справ. І 

один раз на місяць відбувається розширене засідання Студентської ради ПБТТБ, 

коли збирається весь студентський актив. У нас вималювалася своя зручна для 

нашого закладу модель, яка допомагає нам розв’язувати питання виховання, 

навчання та відпочинку студентів.  

Голова Студентської ради ПБТТБ очолює раду і є посередником між керівниками 

груп і старостами груп, допомагає старостам створювати план роботи, стежить за 

його виконанням, бере участь у складанні за допомогою студентського активу 

сценаріїв заходів, сприяє забезпеченню і соціальному захисту прав та інтересів 

студентів, забезпечує виконання студентами своїх безпосередніх обов'язків. 

    Голова Студентської ради введений до складу педагогічної ради для вирішення 

спільних питань і до складу циклових комісій технікуму. 

 Студентська рада ПБТТБ вносить пропозиції щодо складання організаційно-

масових заходів та бере участь у їхній розробці та проведенні, розробляє умови 

конкурсів, змагань, контролює роботу усіх груп, залучається до участі у складі журі 

на виставках та конкурсах; враховуючи традиції закладу, потреби, особливості 

навчального року, інтереси студентів, складає річний план роботи Студентської 



ради ПБТТБ, визначає перспективні заходи, заслуховує звіти старост груп. 

Студентська рада ПБТТБ має 6 секторів: 

- навчальний; 

- захисту прав студентів; 

- соціально-побутовий; 

- культурно-масовий; 

- спортивно-оздоровчий 

- прес-центр 

- благодійний 

- з питань гуртожитків технікуму. 

 

Студентський актив групи планує за допомогою керівника групи різноманітні 

заходи, організовує їх підготовку і проведення, інформує студентів про 

загальнотехнікумівські події, стежить за відвідуванням студентами занять і т. ін.  

Студентський актив обирається на зборах групи. 

Аналогічно до Студентської ради ПБТТБ працює і Студентська рада 

гуртожитків. 

Участь студентів в управлінні вищим навчальним закладом – це конкретний 

вияв демократизації вищої школи. 

Відповідно до чинного законодавства голова Студентської ради технікуму 

регулярно приймає участь у засіданнях педагогічної ради технікуму. 

Характерною особливістю роботи Студентської ради технікуму є активізація 

зовнішньої діяльності Студентської ради. Члени Ради беруть участь у заходах, що 

відбуваються на міському, обласному рівнях. Також налагоджені зв’язки, 

направлені на співпрацю з громадськими організаціями міста та країни, з метою 

розробки та втілення спільних проектів. Члени Ради, на запрошення різноманітних 

громадських організацій та державних установ, беруть участь у роботі численних 

конференцій, форумів, круглих столів в різних містах України. 

Всі заходи, що відбуваються в технікумі висвітлюються на сайті технікуму. 

Участь студентів в управлінні вищим навчальним закладом – це конкретний 

вияв демократизації передвищої фахової освіти. 


