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ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО КОЛЕДЖУ
за 2020 рік

Протягом  2020  року  коледж  працював  над  вирішенням  основних
завдань,  визначених  у  Концепції  розвитку  (перспективному  плані)
на 2017 – 2022 роки.

Пріоритетними напрямками розвитку коледжу були:
 Участь  у  прогнозуванні  потреб  держави  в  молодших  спеціалістах

спеціальностей, за якими коледж здійснює підготовку.
 Участь  у створенні  державної  системи добору і  навчання талановитої

молоді, розробці і запровадженні механізмів підтримки такої молоді.
 Створення умов для розширення можливостей молоді здобувати вищу

освіту за бажаним напрямком.
 Оновлення змісту вищої професійної освіти, запровадження ефективних

новітніх  педагогічних  технологій  навчання,  створення  нової  системи
методичного та інформаційного забезпечення в коледжі.

 Демократизація,  гуманізація  та  гуманітаризація  навчально-виховного
процесу,  органічне  поєднання  в  ньому  національних  та  загальнолюдських
цінностей.

 Організація навчання як безперервної навчально-виробничої діяльності
з  найповнішим  використанням  потенціалу  Олександрійського  політехнічного
коледжу та підприємств і установ міста Олександрії, Дніпра, Кропивницького.

 Ефективне  використання  кадрового  потенціалу  коледжу  у  навчально-
виховному процесі, залучення до педагогічної діяльності талановитих майстрів
підприємств, вчених галузевих науково-дослідних інститутів.

 Забезпечення пріоритетності пошуково-інноваційної діяльності, єдності
пошуково-дослідного і освітнього процесу.

 Співпраця з радою роботодавців, до складу якої входили представники
виробничої  сфери  з  метою  впровадження  у  навчальний  процес  коледжу
конкретних завдань та вимог сучасного виробництва.

 Проведення  пошуково-дослідних  конференцій,  конкурсів  з  метою
об’єднання творчих можливостей та професійної спрямованості студентів різних
спеціальностей.

 Взаємовигідне  рівноправне  співробітництво  з  вищими  навчальними
закладами І-ІV рівня акредитації, методичними центрами, ІППО.
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 Продовження  переоснащення  лабораторій,  кабінетів  сучасним
обладнанням,  проведення  комп’ютеризації  та  автоматизації  лабораторій,
окремих кабінетів.

У 2020 році  здійснено набір  студентів  за  рівнем кваліфікації  молодший
бакалавр. Всього прийнято на навчання 239 осіб, в тому числі сиріт – 11, дітей
з інвалідністю – 1, дітей, чиї батьки є учасниками бойових дій – 10. Продовжено
співпрацю  з  ВНЗ  ІІІ-ІV  р.а.  щодо  здобуття  нашими  випускниками  вищого
кваліфікаційного рівня.

У напрямку розвитку науково-пошукової роботи виконано 11 дипломних
проектів на замовлення підприємств і організацій міста.

Для розвитку лабораторно-практичної бази коледжу придбано:
мультимедійний  комплекс  для  класу  інформатики,  3  мультимедійних

проектори,  10  персональних  комп’ютерів,  сервер,  багатофункціональний
кабельний тестер, трасошукачі, автосканер, переносний вінчестер, маніпулятори
та клавіатури; проведено модернізація та оновлення комп’ютерної та оргтехніки
в кількості 20 одиниць. Для механічної майстерні закуплено електро- та ручний
інструмент.

Налагоджено  співпрацю  з  кафедрами  та  науковцями,  які  працюють
в  Національному  технічному  університеті  «Дніпровська  політехніка»,
Дніпропетровському  національному  університеті  залізничного  транспорту,
Харківському  авіаційному  інституті,  Кременчуцькому  національному
університеті  ім.  М. Остроградського,   Центральноукраїнському національному
технічному  університеті,  Харківському  національному  університеті
радіоелектроніки,  Вінницькому  національному  технічному  університеті,
Придніпровській  державній  академії  будівництва  та  архітектури  (м.  Дніпро),
Національному технічному університеті  «Київська  політехніка»,  Харківському
політехнічному  інституті,  Одеській  юридичній  академії,  Харківському
національному університеті внутрішніх справ, Дніпропетровському державному
університеті  внутрішніх  справ,  Черкаському  національному  технічному
університеті,  Харківському  національному  автомобільно-дорожньому
університеті, Національному транспортному університеті. 

Керівництво  коледжу  постійно  відслідковує  подальшу  долю  своїх
випускників, цікавиться оцінкою рівня їх підготовки з боку роботодавців. 

З метою вивчення практичних проблем чи потреб, які можливо розв’язати
за  рахунок  виконання  спеціалістами  коледжу  експериментально-
конструкторських  робіт  та  програмних  засобів  налагоджено  співпрацю  з
підприємствами  та  організаціями  міста:  ВАТ  НВО  «Етал»,  підприємство
«Ренесанс-тех»,  ЧП  СТО  «Дарина»,  СТО  «Автоспец»,СТО  «Бош»,
Олександрійською  фірмою  «ВіраСервіс-Інтермаш»,  «Укрнасоссервіс»,
«Промінтер»,  ВКФ  «Кран-Сервіс»,  УкрАгроКом,  виробничим  комплексом
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«Оболонь», Управлінням державного департаменту України з питань виконання
покарань,  Олександрійським  міськрайонним  судом,  КП  «Олександрія-
водоканал», юридичним відділом міської ради тощо.

У напрямку забезпечення якості освітньої діяльності протягом року було
здійснено перевірку:
• навчально-методичного  комплексу  дисциплін:  історія  України,  всесвітня

історія, географія, фізика, астрономія;
• стану викладання біології;
• методичного  забезпечення  самостійної  роботи  студентів  ЦК  електронно-

технічного циклу;
• упровадження  інноваційних  технологій  навчання  цикловою  комісією

філології.
В процесі підготовки до акредитації було виконано комплексні перевірки

навчально-методичного  забезпечення  дисциплін,  що  викладаються  на
спеціальностях 121 «Інженерія програмного забезпечення»,  123 «Комп`ютерна
інженерія», 274 «Автомобільний транспорт», 133 «Галузеве машинобудування»,
171 «Електроніка».

Введено  в  дію  Положення  про  протидію  булінгу  та  Положення  про
дотримання академічної доброчесності.

Протягом  2020  року  приділялася  належна  увага  вдосконаленню
професійної  майстерності  педагогічних  працівників.  У  звітному  періоді
проводилася  систематична  робота  з  підвищення  кваліфікації  педагогічних
працівників згідно розробленого і затвердженого плану підвищення кваліфікації. 

Педагогічні  працівники  неодноразово  (з  різних  дисциплін)  підвищували
свою кваліфікацію, а саме: 

навчання в інституті підвищення кваліфікації педагогічних працівників і
менеджменту  освіти  Харківського  національного  педагогічного  університету
імені Г.С. Сковороди – 8 осіб; 

в  Центрі  підвищення  кваліфікації  Кременчуцького  національного
університету імені Михайла Остроградського – 2 особи; 

стажування на кафедрах НТУ «Дніпровська політехніка» – 44 особи;
підвищення  кваліфікації  в  НАПНУ  ДЗВО  «Університет  менеджменту

освіти» Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти – 61 особа.
На  засіданнях  циклових  комісій  аналізувалися  звіти  про  підвищення

кваліфікації  і  видавалися  рекомендації  щодо застосування  набутого  досвіду  в
навчальному процесі. 

Основними напрямками підвищення кваліфікації  педагогічних працівників
у 2020 році були: 

розвиток професійних компетентностей;
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формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей
вмінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»;

психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи
андрагогіки;

створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища;
використання  інформаційно-комунікативних  та  цифрових  технологій  в

освітньому процесі;
мовленнєва,  цифрова,  комунікаційна,  інклюзивна,  емоційно-етична

компетентність;
розвиток управлінської компетентності.
В звітному періоді було проатестовано 17 педагогічних працівників, з яких:
 на  присвоєння  кваліфікаційної  категорії  «спеціаліст  вищої

категорії» – 3 особи; 
 на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст

вищої категорії» – 1 особа; 
 на відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «викладач-

методист» – 2 особи; 
 на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії» –

2 особи;
 на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії» –

1 особа;
 на відповідність займаній посаді – 7 осіб.
Регулярно проводились педагогічні та методичні ради, засідання циклових

комісій  та  методоб єднання  керівників  навчальних груп.  Питання,  що на  нихʼ
розглядалися  окреслені  методичною  проблемою  «Забезпечення  умов  для
самореалізації особистості шляхом упровадження освітніх технологій».

Питання удосконалення виховної роботи розглядалися та обговорювалися
на  методоб’єднанні  керівників  навчальних  груп.  Засідання  у  2020  році
проводились переважно у форматі тематичних круглих столів.

Незважаючи  на  те,  що  пандемія  внесла  свої  корективи  в  організацію
освітнього процесу, керівники навчальних груп, як і весь педагогічний колектив,
активно проводили виховні заходи.

У 2020 році було збережено структуру та напрямки виховної роботи, але в
умовах пандемії  дистанційного навчання та суворих обмежень щодо кількості
учасників  позанавчальних  заходів,  було  змінено  формат  деяких  з  них.
Починаючи з березня не відбувалися загальні та масові заходив актовій залі, під
час  карантину  керівники  навчальних  груп,  проводили  виховні  години
дистанційно.

Основними напрямками виховної роботи були і залишаються громадсько-
патріотичне, військово-патріотичне, правове, духовно-моральне виховання.
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Протягом  року  здійснювались  заходи,  спрямовані  на  забезпечення
соціального захисту учасників освітнього процесу.

З  метою  забезпечення  виконання  профілактичних  та
протиепідеміологічних  заходів  в  умовах  пандемії  Covid-19  було  затверджено
плани роботи в умовах адаптивного карантину, призначено уповноважену особу,
яка відповідає за порядок дій у випадку виявлення осіб з ознаками ГРЗ, в т.ч.
Covid-19.

Усі кабінети та адміністративні приміщення забезпечені антисептичними
засобами.  В  педколективі  та  студентських  групах  проведено  роз’яснювальні
заходи щодо запобігання розповсюдження хвороби.

Придбано та встановлено запірну систему в теплокамері корпусу №1.
Поліпшилися  умови  праці  та  навчання:  протягом  2020  року  відбулася

заміна 24 старих вікон та 3-х вікон на сходинкових маршах на енергозберігаючі.
Здійснювався  поточний  ремонт  в  навчальних  кабінетах,  коридорах  корпусів
коледжу,  закуплені  нові  меблі,  нові  ПЕОМ.  Замінено  двері  в  актовій  залі  та
запасному виході.

Для  боротьби  з  ожеледицею  в  зимовий  період  на  території  коледжу
використовується посипальний матеріал, забезпечено систематичне прибирання
снігового покриття, очистка покрівель від снігу, криги та бурульок. 

З метою реалізації державної політики в сфері безпечної життєдіяльності
населення  та  поліпшення  організації  роботи  з  профілактики  травматизму
невиробничого  характеру  в  коледжі  створено  постійно  діючу  комісію  з
розслідування нещасних випадків невиробничого характеру. 

В  коледжі  призначена  і  працює  пожежно-технічна  комісія,  яка
систематично  проводить  протипожежне  обстеження  будівель  та  території
коледжу. За її рекомендаціями замінено електропроводку та світильники в ауд.
№310, автомати електрощита 1-го поверху другого корпусу.

В корпусі №2 встановлено систему оповіщення про пожежу та управління
евакуацією.

Директор коледжу Лариса Савченко
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