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1  Загальна характеристика навчального закладу 
 
Полтавський будівельний технікум транспортного будівництва заснований в           

1925 році як Полтавська профшкола механічної спеціальності дирекції Південної залізниці.  
В 1930 році профшкола стала називатися Полтавським залізничним технікумом механічної 
спеціальності  Південної залізниці. 

14 серпня 1954 року згідно постанови Ради Міністрів СРСР №1723 технікум отримує 
назву Полтавський будівельний технікум транспортного будівництва і передається 
Мінтрансбуду СРСР.  

у 1991 році згідно постанови Кабінету Міністрів України № 227 від 24.09.1991 р. та 
Наказу Мінвузу України № 231 від 28.11.1991 року технікум був переданий до системи 
Мінвузу України.  

Полтавський будівельний технікум транспортного будівництва є вищим навчальним 
закладом І рівня акредитації, державної форми власності, підпорядкований Міністерству 
освіти і науки України. 

Навчальний заклад має два відділення, дорожнє і механічне, та здійснює   
підготовку молодших спеціалістів за такими напрямами й спеціальностями:   
 

- 0601 Будівництво та архітектура – спеціальність 5.06010109 ,,Будівництво, 
експлуатація і ремонт автомобільних доріг та аеродромів”; 
         - 0505 Машинобудування та матеріалообробка – спеціальність 5.05050204 
,,Експлуатація та ремонт підйомно – транспортних, будівельних і дорожніх машин і 
обладнання”; 
         - 0701 Транспорт і транспортна інфраструктура – спеціальність 5.07010101 ,,Організація 
та регулювання дорожнього руху”. 
 Згідно актів узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 
здобувачів вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста: 
 

- 19 Архітектура та будівництво – спеціальність 192 ,,Будівництво та цивільна 
інженерія”; 

- 13 Механічна інженерія  –  спеціальність 133 ,,Галузеве машинобудування”; 
- 27 Транспорт –  спеціальність 275 ,,Транспортні технології (на автомобільному 

транспорті) ”. 
Загальна кількість студентів технікуму складає - 393 чоловіки.  
Навчальний комплекс складається з одного двоповерхового навчально-лабораторного 

корпусу, двох одноповерхових будівель навчальних майстерень, що знаходяться за адресою: 
м. Полтава, вул. Красноградське шосе, 3, одноповерхового комплексу боксів майстерень, що 
знаходяться за адресою: Полтавська обл., Полтавський р-н., с.Макухівка, вул. Промислова, 3. 

Площа навчальних приміщень 6102 м2, що складає 15,4 м2  на одного студента. 
Навчальний процес в технікумі забезпечують шість циклових комісій: 

загальноосвітніх дисциплін; гуманітарної та соціально-економічної підготовки; 
математичної та природничо-наукової підготовки; професійно-практичної підготовки 
спеціальності 5.06010109 ,,Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг та 
аеродромів”; професійно-практичної підготовки спеціальності 5.05050204 ,,Експлуатація та 
ремонт підйомно- транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання ”; професійно-
практичної підготовки спеціальності 5.07010101 ,,Організація та регулювання дорожнього 
руху”. 

Юридичною підставою для освітньої діяльності є ліцензія серії АЕ № 270265 
Міністерства освіти і науки України, яка була видана 07.05.2013 року. 

Директор технікуму, Рибка Василь Григорович, 1946 року народження, громадянин 
України. Закінчив Харківський інститут інженерів залізничного транспорту за спеціальністю 
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«Дорожньо - будівельні машини і обладнання», отримав кваліфікацію інженера-механіка, 
відмінник освіти України, викладач - методист. 
          Для організації і проведення навчального процесу створені необхідні кабінети і 
лабораторії. Наявне обладнання і навчально - методичне забезпечення дозволяє в повному 
обсязі забезпечити проведення теоретичних і лабораторно-практичних занять. 
       У технікумі є два комп’ютерних класи на 32 робочих місця, відповідне програмне 
забезпечення; крім того, 7 комп’ютерів встановлені в навчальних класах і використовуються  
в навчальному процесі для викладання спеціальних предметів, курсового та дипломного 
проектування.  

Кабінети, лабораторії та навчальні приміщення майстерні паспортизовані, достатньо 
оснащені технічними засобами навчання і забезпечені методичною літературою і 
посібниками. Вся інфраструктура утримується в належному стані, відповідає санітарно-
технічним вимогам та правилам з охорони праці і пожежної безпеки. 

Сукупний ліцензований прийом - 180 абітурієнтів, із них 90 – зараховані на навчання 
за бюджетні кошти (табл.1). 
 
Таблиця 1 - Ліцензовані обсяги прийому 

№ 
п/п 

Напрям 
підготовки 

Спеціальності Номер, дата видачі та дії ліцензії 
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1 0505 
Машинобудуван-
ня та матеріало-
обробка 

5.05050204,,Експлуатація 
та ремонт підйомно– 
транспортних, будівель-
них і дорожніх машин і 
обладнання”; 
 

Ліцензія серія АЕ № 270265 від 
07.05.2013 р. до 01.07.2017р. Сертифікат 
про акредитацію серія НД-І № 1722620 
від 14.05.2012 р. до 01.07.2017 р. 

85 30 І 223 223 - 

2 0601 Будівництво 
і архітектура 

5.06010109,,Будівництво, 
експлуатація і ремонт 
автомобільних доріг і 
аеродромів”; 
 

Ліцензія серія АЕ № 270265 від 
07.05.2013 р. до 01.07.2017р. Сертифікат 
про акредитацію серія НД-І № 1722621 
від 14.05.2012  р. до 01.07.2017 р.  

60 25 І 94 94 - 

3 0701 Транспорт і 
транспортна 
інфраструктура 

5.07010101 ,,Організація 
та регулювання дорож-
нього руху”. 
 

Ліцензія серія АЕ № 270265 від 
07.05.2013 р. до 01.07.2017р. Сертифікат 
про акредитацію серія НД-І № 1723813 
від 05.06.2013 р. до 01.07.2018 р.  

35 - І 76 76 - 

Всього по технікуму  180 55 І 393 393 - 

 
 

2  Формування контингенту студентів 
 
Адміністрація технікуму дотримується вимог законодавчих нормативних 

документів під час організації і проведенні прийому студентів, згідно правил, 
розроблених приймальною комісією Полтавського будівельного технікуму, відповідно  
умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства 
освіти і науки України № 1582 від 21.12.2016 року.  

Для організації проведення прийому наказом директора технікуму створюється 
приймальна, екзаменаційна, апеляційна комісії та комісія для проведення співбесіди. 

Колектив технікуму приділяє належну увагу профорієнтаційній роботі. Цю роботу 
цілеспрямовано проводять циклові комісії, викладачі, співробітники, студенти, 
використовуючи різноманітні форми роботи, серед яких: проведення «Дня відкритих 
дверей», бесіди з учнями шкіл, регулярна інформація про життя технікуму, перспектив 
його розвитку у місцевій пресі та на радіо. 

Екзаменаційні  документи  складаються  щорічно відповідно до діючих 
програм. Тексти екзаменаційних білетів зберігаються як документи суворої звітності. 

Екзаменаційна документація розглядається на засіданні циклової комісії, 
затверджується директором технікуму. 



 4 

Прийом до технікуму здійснюється  на  базі 9-ти та 11-ти  класів  на денну  форму 
навчання за рахунок держзамовлення і за контрактом. 

На базі базової середньої освіти абітурієнти складають письмові іспити з 
математики та української мови (диктант), на базі загальної середньої освіти абітурієнти 
зараховуються за результатами незалежного оцінювання, що відповідає Правилам прийому 
до технікуму. 

Для студентів нового набору проводяться додаткові заняття, індивідуальні 
консультації з усіх предметів. 

Щорічно на засіданні педагогічної ради розглядається питання адаптації студентів 
нового набору. 

Аналіз причин відсіву студентів свідчить, що не всі випускники шкіл можуть у 
повному обсязі опанувати матеріал. Причиною цього є недостатній рівень шкільної 
підготовки. 

 
3  Показники навчальної роботи за рік 

 
Успішність та якість навчання в технікумі за 2016 н. р. показана в таблиці 2. 

 
Таблиця 2-Успішність та якість навчання 

Курс Успішність, % Якість,% 
 І сем ІІ сем І сем ІІ сем 

І 100 100 44,3 40,6 
ІІ 95,7 89,9 29,9 33,5 
ІІІ 97,9 94,2 41,1 34,8 
ІV 95,7 98,1 40,6 39,7 

 
Результати захисту дипломних проектів показані в таблиці 3. 

 
Таблиця 3-Дипломне проектування 

       Спеціальність 

Показники 

Всього 
студентів 

Отримали 
дипломи з 
відзнакою 

Захистили 
дипломи 

 на  «4»   та  «5» 
Чол. % Чол. % Чол. % 

Будівництво, експлуатація і 
ремонт автомобільних доріг і 
аеродромів 

50 100 2 3,92 36 70,58 

Організація і регулювання 
дорожнього руху 

27 100 2 7,4 22 81,48 

Експлуатація та ремонт 
підйомно – транспортних, 
будівельних і дорожніх машин 
і обладнання 

77 100 1 1,29 61 79,22 

 
Кількість відрахованих студентів за рік показана в таблиці 4. 
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Таблиця 4 - Відраховані студенти 
Спеціальність Будівництво, 

експлуатація і ремонт 
автомобільних доріг і 

аеродромів 

Організація і 
регулювання 

дорожнього руху 

Експлуатація та ремонт 
підйомно – транспортних, 
будівельних і дорожніх 
машин і обладнання 

Курс 1 сем ІІ сем 1 сем ІІ сем 1 сем ІІ сем 

І 2 - - - - - 
ІІ - 1 - - - 2 
ІІІ 2 - 1 1 2 2 
ІV 1 - - - - - 

 
 

4  Зміст підготовки спеціалістів 
 
Освітня діяльність в технікумі здійснюється відповідно до Державних стандартів 

освітньо-кваліфікаційного рівня – молодший спеціаліст. 
Організація навчального процесу проводиться відповідно до нормативних 

документів з питань організації навчання у ВНЗ України І-ІІ рівнів акредитації (Закони 
України, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, Міністерства 
Праці, положення, інструктивні листи та інше). 
          Навчальні плани включають перелік і обсяг нормативних та вибіркових дисциплін, 
послідовність їх вивчення, конкретні форми проведення навчальних занять та 
підсумкового контролю. Технічна та навчальна документація на рівні циклових комісій 
ведеться  державною мовою.  

Для кожного курсу і групи існують робочі навчальні плани, погоджені та 
затверджені в установленому порядку, які визначають перелік та обсяг нормативних 
навчальних дисциплін, послідовність навчального процесу, форми та засоби проведення 
підсумкового та поточного контролю. 

Організація навчання під час сесії та в міжсесійний період здійснюється за графіком 
навчального процесу, затвердженого директором технікуму. 

Цикловими комісіями вносяться зміни і доповнення в робочі навчальні  
програми, складені з урахуванням міжпредметних зв’язків. 

У своїй роботі викладачі користуються робочими навчальними програмами, 
затвердженими заступником директора з навчальної роботи та методичними матеріалами.    

Контроль за навчальним процесом проводиться відповідно до плану - графіку 
внутрішнього контролю технікуму. 

Результати контролю обговорюються на засіданнях педагогічної та 
адміністративної рад, методичних об'єднаннях викладачів та кураторів груп, на засіданнях 
циклових комісій; за результатами контролю проводяться заходи, спрямовані на покращення 
навчально-виховного процесу. 

Підсумки навчального процесу підводяться у вигляді поточного семестрового 
контролю.  

Державна атестація, у вигляді захисту дипломних проектів студентів здійснюється 
Екзаменаційними комісіями, які створюються щорічно. Список складу Екзаменаційних 
комісій затверджується директором технікуму. 
 

5  Організаційне та методичне забезпечення навчального процесу 
 

Протягом 2016-2017 навчального року педагогічний колектив технікуму розпочав 
роботу над загальними методичними проблемами: «Пошук шляхів активізації пізнавальної 
діяльності студентів», «Ефективність використання проектних технологій навчання в 
професійній підготовці». 
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Зміст методичної діяльності педагогічного колективу визначається планом 
методичної роботи технікуму, планами роботи циклових комісій, індивідуальними планами 
роботи викладачів та іншими видами планувальної документації, яка складається щорічно. 

Методична робота в навчальному закладі організовується відповідно до розділів 
положення про методичну раду Полтавського будівельного технікуму транспортного 
будівництва, затвердженого наказом директора технікуму №76-О від 02.09.2013, має 
системний і комплексний характер, сприяє підвищенню ділового, науково-культурного рівня 
викладачів, їх психолого-педагогічному й професійному вдосконаленню. 

Підготовку фахівців здійснюють викладачі 6-ти циклових комісій:  
− гуманітарної і соціально-економічної підготовки (голова –  
Пацула А.Л.); 

− математичної та природничо-наукової підготовки (голова – Циплухін Д.С.); 
− професійно-практичної підготовки зі спеціальності «Експлуатація і ремонт 
підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання» (голова – 
Зволь І.С.);  

− професійно-практичної підготовки зі спеціальності «Будівництво, експлуатація і 
ремонт автомобільних доріг та аеродромів» (голова – Носенко Н.Ю.); 

− професійно-практичної підготовки зі спеціальності «Організація і регулювання 
дорожнього руху» (голова – Кулай П.Л.); 

− загальноосвітніх дисциплін (голова – Коліса О.М.). 
Робота циклових комісій організовується згідно з положенням про циклову 

(предметну) комісію Полтавського будівельного технікуму транспортного будівництва, 
приведеним до відповідності із Законом України «Про вищу освіту» і затвердженим наказом 
директора технікуму №76-О від 02.09.2013, та рекомендаціями методичного кабінету. На 
засіданнях циклових комісій розглядаються індивідуальні плани роботи викладачів циклу, 
плани роботи кабінетів, гуртків, клубів за інтересами, робочі навчальні програми з дисциплін 
циклу; документація до диференційованих заліків та іспитів; завдання контрольних робіт, 
курсових проектів, методичні розробки лекцій, практичних занять, самостійної 
позааудиторної роботи студентів тощо; проблеми психолого-педагогічного, дидактичного, 
організаційного та методичного характеру. Обговорюються та затверджуються атестаційні 
матеріали, матеріали педагогічного досвіду; плани та матеріали предметних тижнів, декад, 
професійних конкурсів. 

Циклові комісії спрямовують свою роботу на пошук шляхів досягнення особистісно 
орієнтованої взаємодії викладача і студента та досліджують ефективність використання 
проектних технологій в організації навчально-виховного процесу. 

Для викладачів-початківців при методичному кабінеті технікуму працює «Школа 
молодого викладача». На початку навчального року в ході засідання методичної ради 
технікуму обговорювалося питання організації педагогічного наставництва. Курацію 
педагогічної діяльності початківців здійснює методист технікуму та викладачі з багатим 
фаховим і педагогічним досвідом: викладачі-методисти, старші викладачі, спеціалісти вищої 
категорії. Упродовж звітного періоду на засіданнях «Школи молодого викладача» 
розглядалися питання сучасних підходів до організації навчально-виховного процесу: 
індивідуалізація навчання, проблемне навчання, програмоване навчання, навчання творчості; 
розвитку інтелектуальної ініціативи студентів засобами інтерактивного навчання; стилів 
педагогічного спілкування; дидактичної системи організації самостійної роботи студентів; 
організації науково-дослідницької діяльності студентів; форм та методів організації 
позааудиторних заходів з навчальної дисципліни; використання проектних технологій у 
навчально-виховному процесі; педагогічних та методичних проблем формування 
особистості студента тощо. Молодим викладачам систематично надавалася психологічна 
допомога щодо формування якостей, які визначають ступінь майстерності педагога, поради 
для долання стресів у педагогічній діяльності. 
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Підвищенню рівня кваліфікації викладачів сприяє участь у засіданнях циклових 
комісій, використання у власній роботі передового  педагогічного досвіду, робота з 
літературою та періодичними виданнями фахового й психолого-педагогічного змісту, 
створення навчальних посібників, методичних рекомендацій та розробок практичних і 
теоретичних занять, самостійної позааудиторної роботи студентів, відвідування навчальних 
занять, позааудиторних та виховних заходів викладачів, підготовка матеріалів до атестації, 
створення портфоліо тощо. 

Основою методичної роботи циклових комісій є питання нормативно правового 
забезпечення навчального процесу. 

На підставі навчальних та робочих програм з кожної навчальної дисципліни 
розроблені навчально-методичні комплекси (НМКД), які є сукупністю нормативних, 
організаційних і методичних документів. Робочі зошити, інструкції, методичні вказівки для 
виконання лабораторних, практичних та розрахунково-графічних робіт розроблені для 
кожної нормативної дисципліни, навчальним планом якої передбачено наявність таких 
матеріалів. Вони є складовою частиною НМКД. 

Значну увагу педагогічний колектив технікуму приділяє посиленню практичної 
спрямованості в підготовці фахівців. 
 Вагомою частиною методичної роботи є організація та методичне забезпечення 
контролю якості навчання. Організація забезпечується рівнями: студент – викладач – 
циклова комісія – навчальна частина. Кожна навчальна дисципліна забезпечена пакетами 
контрольних завдань для поточного, модульного та підсумкового контролю. Завдання 
враховують дидактичні вимоги до контролю якості знань студентів.  
 З усіх нормативних дисциплін розроблені пакети ККР із дотриманням вимог до 
складу, змісту та порядку розробки пакетів ККР. 

З предметів, навчальними планами яких передбачені курсові та дипломні проекти, 
розроблено опорну тематику та методичні вказівки й  збірники довідкового матеріалу для 
виконання курсового (дипломного) проекту. 

Для забезпечення практичної спрямованості предметів підтримується тісний зв’язок із 
виробництвом. 
 За звітний період проводилися екскурсії на виробництво, зокрема на гірничо-
збагачувальний комбінат у м. Комсомольськ, на тракторний та турбомеханічний заводи          
м. Харків. 
 16 листопада 2016 року була проведена Всеукаїнська науково-практична онлайн 
конференція на тему: «Модернізація та сучасні технології транспортного будівництва» 

Педагогічний колектив технікуму брав участь у обласних методичних об’єднаннях з 
української мови та літератури, англійської мови, математики, у щорічній міській виставці-
презентації навчальних закладів різних рівнів акредитації «Освіта-2016», «Полтавський 
абітурієнт-2016», у конкурсі на кращу презентацію свого навчального закладу. 
 У технікумі систематично випускається газета «Автошляховик», постійно 
оновлюється інформація про навчальний заклад на офіційному сайті навчального закладу, де 
можна дізнатися про всі визначні події, які відбуваються в технікумі. 
 

6  Кадрове  забезпечення  навчально-виховного процесу 

 Навчально-виховний  процес  технікуму  здійснюють  6 циклових  комісій,  які  
об’єднують 45 викладачів  споріднених  дисциплін,  майстри виробничого навчання   та    
вихователі  гуртожитку. 
 Серед викладачів  29 осіб мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст  вищої  
категорії, з них: 

- 10 викладачів мають  педагогічне  звання  «викладач-методист»; 
- 6 викладачів мають  педагогічне  звання  «старший викладач»; 
- 1 викладач має  почесне  звання   «Відмінник  освіти  України». 
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 Кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» мають 5 осіб, кваліфікаційну 
категорію  «спеціаліст другої категорії» - 5 осіб, кваліфікаційну категорію  «спеціаліст» - 6 
осіб. 

Всі  педагогічні  працівники  охоплені  різними  формами  підвищення  кваліфікації.  
У  2016  році  підвищили  свою  професійну  кваліфікацію  12  педагогічних  працівників.  
Підвищення  кваліфікації  педагогічні  працівники  проходять  в  Полтавському обласному  
інституті  післядипломної  педагогічної  освіти ім. М.В. Остроградського,  на  факультетах  
підвищення  кваліфікації  Полтавського  державного  педагогічного  університету  та  
Полтавського  національного  технічного  університету та Полтавської державної аграрної 
академії. За  підсумками  підвищення  кваліфікації  викладачі  звітують  на  засіданні  
педагогічної  ради.   Педагогічний  колектив  технікуму  -  це  висококваліфіковані  фахівці  з  
великим  досвідом  фахової  та  педагогічної  діяльності,  які  забезпечують  навчально-
виховний  процес.  Навчальний  процес  побудований  так,  щоб  зорієнтувати  студентів  та  
викладачів  на  високу  відповідальність  за  результати  навчання.  Цьому  сприяє  належний  
рівень  забезпечення  навчального  процесу  комплексом  навчальних  засобів,  
підручниками,  навчально-методичними  посібниками  для  самостійного  вивчення  
дисциплін. 

 
Робота бібліотеки була спрямована на: 

- інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу; 
- підвищення інформаційної культури студентів; 
- сприяння самоосвіті студентів і викладачів; 
- освоєння нових бібліотечних технологій; 
- збільшення фонду електронної бібліотеки. 
Загальний фонд бібліотеки – 45186 примірників. 

 Кількість читачів – 496 чоловік. 
 Передплачуються періодичні видання центральних та обласних органів влади, а також 
фахові видання: «Сучасна автомайстерня», «АвтоМир», «Логістика: проблеми і рішення», 
«Безпека життєдіяльності», «Теорія і методика фізичного виховання», «Психолог». 
 Студенти мають можливість користуватися навчальними матеріалами в електронному 
вигляді, а саме: електронними підручниками і посібниками, методичними розробками 
викладачів для самостійної роботи, практичних та лабораторних занять, курсового та 
дипломного проектування. На даний час кількість методичних розробок викладачів в 
електронному вигляді – 286 найменувань. 
 Ведеться робота по автоматизації бібліотечних процесів. Створена та поповнюється 
електронна база даних. Внесено 6631 примірник книжкового фонду, зроблені електронні 
формуляри усіх читачів бібліотеки.  
 

7  Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу 

Матеріально-технічна база технікуму складається з навчального корпусу, двох 
гуртожитків, навчальних майстерень,  навчального полігону та господарських будівель. 

   у складі матеріальної бази: два спортивних зали, два спортивних майданчики,  
бібліотека з читальним залом, 6 лабораторій,  27 навчальних кабінети, 2 комп'ютерних класи,  
актовий зал на 200 місць, навчальні майстерні, що  обладнані зварювальним, токарним, 
деревообробним цехами та мають 5 одиниць автотранспорту. 
 Незважаючи  на відсутність державного фінансування щодо розвитку матеріальної 
бази і капітального ремонту в період підготовки до нового навчального року, проведено 
ремонт аудиторій, лабораторій, спортивних залів, коридорів, житлових кімнат і місць 
загального користування в гуртожитках, поточний ремонт в будівлях навчальних 
майстерень.  
 У навчальному корпусі : 

- відремонтовано 50 м 2 покрівлі; 



 9 

- на центральному вході технікуму облаштовано пандус для людей з обмеженими 
можливостями; 

- проведена реконструкція газової котельні під альтернативні види палива. 
 Встановлені два твердопаливні котли, які працюють на пелеті. 

           У гуртожитку № 2 утеплена зовнішня теплотраса 15 м. п. у двохтрубному вимірі, 
замінено каналізаційні труби в туалетній кімнаті І-го поверху. 
  У гуртожитку № 3 проведено ремонт бойлера системи опалення, проведено 
капітальний ремонт туалету ІІ-го поверху з повною заміною сантехніки та встановленням 3-х 
кабін, а також заміна стекол на ІІ-му та ІІІ-му поверхах в кількості 18 шт. 
 У лабораторному корпусі відремонтовано 72 м2 покрівлі. 
 У навчальних майстернях відремонтовано 16 м2 покрівлі. 
 За звітний період умисного пошкодження, знищення, крадіжок лабораторного та 
навчального обладнання не було. 
 

 8  Виховна робота 
 
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. 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 -2016». У 
травні проводяться тижні пам’яті, присвячені Дню Перемоги. У технікумі працює музей 
ПБТТБ. Сидоренко О.В. 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, 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 
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довкілля. У технікумі створені із числа викладачів та студентів добровільні дружини з 
охорони громадського порядку та спільного патрулювання з працівниками міліції. 
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, 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. 

 
9  Фінансово – економічна та господарська діяльність 

 Фінансовий стан Полтавського будівельного технікуму транспортного будівництва на 
01.01.2017 року має стійкий характер. Бюджетні асигнування надійшли в повному обсязі і 
були витрачені на виплату: заробітної плати в сумі 4 563 200,00 грн.; нарахування на 
заробітну плату – 986 200,00 грн.; оплату комунальних послуг – 775 953,00 грн.; виплату 
стипендій студентам, харчування дітям-сиротам  - 1 541 566,00 грн.; грошової допомоги на 
придбання одягу, взуття та поповнення гардеробу дітям-сиротам – 2 550,00 грн.; одноразової 
грошової допомоги дітям-сиротам при працевлаштуванні – 21 132,00 грн. Всі кошти 
використані в повному обсязі та відповідають вимогам чинного законодавства про 
витрачання бюджетних коштів. За рахунок економії бюджетних коштів була нарахована та 
виплачена в грудні місяці грошова винагорода за сумлінну працю педагогічним та іншим 
працівникам навчального закладу. Діти-сироти отримали кошти на повноцінне харчування та 
були забезпечені одягом і взуттям, згідно з існуючими нормами. 

Навчальний заклад має спеціальний рахунок,  на який надходять кошти від 
виробничої та господарської діяльності,  плати за навчання, здачі приміщень в оренду. На 
2016 рік план надходжень, згідно кошторису, становить 1 910 000,00 грн., а фактично 
надійшло станом на 01.01.2017 року – 1 678 304,41 грн. Надходження коштів спеціального 
фонду були затверджені кошторисом та використані протягом року для виплати заробітної 
плати в сумі    476 378,14 грн.; нарахування на заробітну плату – 117 074,70 грн.;  придбання 
будівельних, сантехнічних матеріалів – 62 101,00 грн.; оплату послуг – 110 241,55 грн.; 
сплату податків, зборів та обов'язкових платежів – 26 205,97 грн.; видатків на відрядження -   
11 952,06 грн.; оплату комунальних послуг – 519 284,11 грн. 

Станом на 01.01.2017 року на рахунок виконання окремих доручень надійшло                   
6 000,00 грн., які були використані на виплату іменної стипендії міського голови, виплати 
частини пенсії студентам з числа дітей-сиріт на поліпшення житлових та соціально -
побутових умов.  

На балансі технікуму знаходяться два студентських гуртожитки, житловий будинок, 
навчальний корпус, навчальні майстерні. Незаймані площі гуртожитків та навчального 
корпусу здаються в оренду. Площа орендованих приміщень складає 713,52 кв. м. Кошти, 
отримані від оренди приміщень, були спрямовані на оплату комунальних послуг, придбання 
матеріалів, обладнання та інвентарю. Державне майно передається орендарям згідно з актом 
приймання-передачі і після закінчення договору-найму приймається згідно з умовами, 








