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1. Загальна характеристика навчального закладу 
 

Олександрійський політехнічний коледж (до 2008 року – Олександрійський 

індустріальний технікум) організовано в 1954 році за рішенням Міністерства 

вугільної промисловості УРСР як філію Київського гірничого технікуму. 

У 1955 році навчальний заклад реорганізовано у філію Дніпропетровського 

гірничого технікуму на підставі наказу по Управлінню навчальних закладів 

Мінвуглепрома СРСР від 18.05.1955 № 35/1.  

У 1958 році технікум реорганізовано у філію Ірпенського гірничо-паливного 

технікуму (на основі Постанови Ради Міністрів УРСР № 733 від 20.05.1958).  

У 1960 році на основі Постанови Ради Міністрів УРСР № 1559 від 16.09.1960 

навчальний заклад реорганізований в Олександрійський вечірній гірничорудний 

технікум. У 1964 році перейменований в Олександрійський індустріальний 

технікум на підставі розпорядження Ради Міністрів УРСР № 1516 від 10.10.1964.  

У 2008 році Олександрійський індустріальний технікум перейменований 

в Державний вищий навчальний заклад «Олександрійський політехнічний коледж» 

на підставі наказу Міністерства освіти і науки України № 342 від 16.04.2008.  

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 27 лютого 

2018 року №199 «Про перейменування Державного вищого навчального закладу 

"Олександрійський політехнічний коледж"» Державний вищий навчальний заклад 

«Олександрійський політехнічний коледж» перейменований в Олександрійський 

політехнічний коледж.  

Наказом Міністерства освіти і науки України №540 від 31.05.2018 року був 

затверджений Статут Олександрійського політехнічного коледжу.  

В 2019 році заключений колективний договір між адміністрацією та 

профспілковим комітетом Олександрійського політехнічного коледжу.  

Форма власності – державна. 

Орган управління – Міністерство освіти і науки України.  

Олександрійський політехнічний коледж внесений до Єдиного державного 

реєстру підприємств та організацій України, про що свідчить витяг з Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань 

№23807094, виданий 07.08.2018 року. Коледж розташований в центрі міста.  

Юридична адреса: пр. Соборний 62, тел./факс (05235)7-08-73.  

Електронна адреса: oit2008@ukr.net або politekhnichnyi.koledzh@gmail.com 

Посилання на сайт коледжу: http://odpk.org.ua 

У 2020 році випуск молодших спеціалістів було здійснено за переліком 

спеціальностей:  

121 «Інженерія програмного забезпечення»  

133 «Галузеве машинобудування»  

274 «Автомобільний транспорт»  

171 «Електроніка»  

081 «Право»  

123 «Комп’ютерна інженерія»  

275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)».  

mailto:oit2008@ukr.net
mailto:politekhnichnyi.koledzh@gmail.com
http://odpk.org.ua/
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На підставі наказів МОНУ «Про ліцензування освітньої діяльності» №982-л 

від 13.12.2019 року у 2020 році коледж здійснив набір абітурієнтів для підготовки 

фахових молодших бакалаврів за денною формою навчання осіб, які мають 

документи державного зразка про базову загальну середню освіту або про повну 

загальну середню освіту, або диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«кваліфікований робітник» за спеціальностями: 

121 «Інженерія програмного забезпечення»  

133 «Галузеве машинобудування»  

274 «Автомобільний транспорт»  

123 «Комп’ютерна інженерія»  

275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)». 

У 2020 році коледж пройшов акредитацію 5 спеціальностей, а саме: 

121 «Інженерія програмного забезпечення» (сертифікат серії КД №12013056 

від 03.06.2020 року); 

133 «Галузеве машинобудування» (сертифікат серії КД №12013058 

від 03.06.2020 року); 

274 «Автомобільний транспорт» (сертифікат серії КД №12013060 

від 03.06.2020 року); 

123 «Комп’ютерна інженерія» (сертифікат серії КД №12013057 

від 03.06.2020 року); 

171 «Електроніка» (сертифікат серії КД №12013059 від 03.06.2020 року); 

Згідно перехідних положень Закону України «Про освіту» сертифікати 

спеціальностей: 

275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» (сертифікат 

серії КД №12007245 від 26.09.2018 року); 

081 «Право» (сертифікат серії КД №12007244 від 26.09.2018 року), 

залишаються чинними. 

Таблиця 1.1  
Ліцензований обсяг прийому за напрямами і спеціальностями 

№ 
з/п 

Шифр 

галузі 

знань 
Галузь знань Код 

спеціальності 
Найменування 

спеціальності 
Ліцензований 

обсяг 

Рішення за кожною 

спеціальністю за 

освітньо- 
кваліфікаційним рівнем 

молодший спеціаліст 
або рішення за кожною 

спеціальністю у сфері 
фахової передвищої 

освіти прийнятого у 

2018, 2019 
роках (наказ МОН, в 

якому приймалося 

рішення до даної 

спеціальності) 
1 2 3 4 5 6 7 

1. 08 Право 081 Право 50 
наказ МОН від 

13.11.2019 №982-л 

2. 12 
Інформатика та 

обчислювальна 

техніка 
121 

Інженерія 

програмного 

забезпечення 
55 

наказ МОН від 

13.11.2019 №982-л 
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продовження таблиці 1.1  
1 2 3 4 5 6 7 

3. 12 
Інформатика та 

обчислювальна 

техніка 
123 

Комп’ютерна 

інженерія 
25 

наказ МОН від 

13.11.2019 №982-л 

4. 13 
Механічна 

інженерія 
133 

Галузеве 

машинобудування 
25 

наказ МОН від 

13.11.2019 №982-л 

5. 17 
Електроніка та 

телекомунікації 
171 Електроніка 25 

наказ МОН від 

13.11.2019 №982-л 

6. 27 Транспорт 274 
Автомобільний 

транспорт 
50 

наказ МОН від 

13.11.2019 №982-л 

7. 27 Транспорт 275 
Транспортні 

технології 
25 

наказ МОН від 

13.11.2019 №982-л 

 

Наявність кваліфікованих педагогічних кадрів, необхідної матеріально-

технічної бази, відповідного навчально-методичного забезпечення дозволяє 

коледжу готувати спеціалістів, перелік яких наведено в таблиці 1.1.  

Порядок утворення, діяльності та повноваження органів управління в 

цілому визначені Статутом коледжу. Загальні показники коледжу наведені у 

таблиці 1.2.  

Таблиця 1.2 
Загальні показники розвитку коледжу станом на 01.01.2021 року 

№ 

з/п 
Показник 

Значення 

показника 

1.  Кількість ліцензованих спеціальностей  7 

2.  

Кількість спеціальностей, акредитованих за:   

1 рівнем 7 

2 рівнем  — 

3 рівнем  — 

4 рівнем — 

3.  
Контингент студентів на всіх курсах навчання 

на денній формі навчання  
651 

4.  Кількість відділень  3 

5.  Кількість предметних (циклових) комісій  7 

6.  Кількість співробітників (всього) в т.ч. педагогічних  97/ 61  

7.  

Серед них:  

кандидатів наук, осіб/%  

викладачів вищої та першої категорії, осіб/%  

 

3/4,92 

49/80,33 

8.  Загальна / навчальна площа будівель, кв.м.  7847,3/4906,7  
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2. Формування контингенту студентів 
 

На виконання контракту велика увага директора у звітному періоді 

приділялася виконанню регіонального замовлення, формуванню та збереженню 

контингенту студентів.  

Чисельність студентів 2019/2020 навчального року, не дивлячись на 

об’єктивне «коливання», залишалася стабільно високою.  

Таблиця 2.1 
Загальна чисельність студентів 

Показники 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Загальна чисельність 

студентів, осіб 
743 705 715 651 

у т.ч. 
держзамовлення 692 683 688 643 

контракт 51 22 27 8 

Денна форма навчання, осіб 734 695 705 651 

у т.ч. 
держзамовлення 687 678 683 643 

контракт 47 17 22 8 

Заочна форма навчання, осіб 9 — 10 — 

у т.ч. 
держзамовлення 5 — 5 — 

контракт 4 — 5 — 

 

У звітному періоді прийом на навчання проводився у відповідності з 

Правилами прийому на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра до Олександрійського політехнічного коледжу. 

Правила вчасно розроблялися і затверджувалися згідно з Умовами прийому на 

навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого 

бакалавра.  

В основі всієї профорієнтаційної роботи, в результаті якої формувався 

контингент студентів коледжу, була відповідно розроблена єдина програма. Для 

врахування регіональних змін на ринку праці адміністрація коледжу тісно і 

комплексно співпрацювала з центрами зайнятості та департаментами обласної 

державної адміністрації.  

Сумарні витрати на рекламу у 2020 році становили 1000 грн.  

Традиційно перед вступною кампанією працювали короткочасні курси 

з підготовки до вступу. А також проводились довгострокові курси (лютий-травень 

та одномісячні – червень). Слухачі курсів мали додатковий бал (до 4 балів) за 

успішне закінчення підготовчих курсів до коледжу, відповідно до Умов прийому 

на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого 

бакалавра за всіма спеціальностями.  

Така система профорієнтаційної роботи разом, з добре поставленою 

роботою приймальної комісії забезпечила виконання регіонального замовлення. 
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Таблиця 2.2 
Прийом студентів за звітний період 

Показники 
2017 2018 2019 2020 

Кількість % Кількість % Кількість % Кількість % 

Денна форма 

навчання 
(від загальної кількості) 

209 100 196 100 129 100 239 100 

в тому 

числі 

бюджет 178 85 174 89 128 99,2 230 96,2 

контракт 31 15 22 11 1 0,8 9 0,04 

 

 

 

Таблиця 2.3 

Дані про конкурсну ситуацію та прийом окремих категорій студентів 

  2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік 

Денна форма навчання 

Державне замовлення 178 174 128 230 

Подано заяв 342 318 190 245 

Конкурс 1,9 1,8 1,5 1,07 

Зараховано: 

медалістів (свідоцтво з відзнакою)  
2 4 — 3 

дітей-сиріт та дітей позбавлених 

батьківського піклування 
6 3 2 11 

дітей з інвалідністю 1 — — 
1 

дитину військовослужбовця ЗСУ, 

який загинув під час виконання 

службових обов’язків  

— — — — 

учасників бойових дій  1 — — — 
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Члени приймальної комісії проводять роз’яснювальну роботу зі студентами 

першого курсу з метою кращого усвідомлення вибору спеціальності. Кожного 

року, питання адаптації студентів нового набору, вивчається і обговорюється 

на нарадах при директорі, педагогічній раді. 

В коледжі регулярно практикуються зрізи знань з дисциплін, які не є 

в переліку вступних екзаменів. 

За відповідним графіком проводяться додаткові заняття і консультації. 

Успішність і відвідування – основа якісного проходження шляху абітурієнта від 

першокурсника до випускника. Зі студентами постійно працює психолог 

(індивідуально та групами). Куратори підтримують тісний зв'язок з батьками 

студентів. 

Збереження контингенту студентів коледжу – це одне з питань, яке 

розглядалося щомісяця на інструктивно-методичних нарадах, на засіданнях 

педагогічної ради.  

  

Таблиця 2.4 
Відрахування студентів денної форми навчання 

Показники  2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Відраховано 

всього, осіб 69 83 61 35 

% 10,1 12,8 9,6 5,38 

І курс 

відраховано, 

осіб 
8 19 21 14 

% 4,9 11,8 12,9 7,9 

ІІ курс 

відраховано, 

осіб 
32 31 14 11 

% 16,5 16,0 8,2 6,8 

ІІІ курс 

відраховано, 

осіб 
21 20 21 7 

% 12,0 11,8 12,1 4,3 

ІV курс 

відраховано, 

осіб 
8 13 5 3 

% 5,0 8,1 3,1 1,9 
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Діаграма 2.1 

Відрахування студентів денного відділення за курсами навчання 

 

 
 

 

Основними причинами відрахувань були: власне бажання студента (зміна 

місця проживання, виїзд за кордон, відсутність коштів на оплату навчання), 

невиконання навчального плану.  
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3. Організація освітнього процесу відповідно  

до стандартів вищої освіти 
 

Освітня діяльність коледжу в 2020 році регламентована основними 

документами у сфері вищої освіти з підготовки фахівців за освітньо-

кваліфікаційними рівнями «молодший спеціаліст», «фаховий молодший бакалавр» 

та Положенням про організацію освітнього процесу Олександрійського 

політехнічного коледжу (затвердженого наказом директора №173 від 18.12.2018 р.).  

Підготовка здобувачів освіти в коледжі здійснюється відповідно до вимог 

освітніх програм, навчальних планів і навчальних програм з метою формування 

рівня знань та компетентностей випускника, що відповідають вимогам, 

зазначеним в освітніх програмах.  

Освітня програма профільної середньої освіти підготовки молодшого 

спеціаліста та фахового молодшого бакалавра на основі базової загальної 

середньої освіти Олександрійського політехнічного коледжу розроблена на 

виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України 

від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту 

базової та повної загальної середньої освіти» з урахуванням наказу Міністерства 

освіти і науки України від 20 квітня 2018 року №408 «Про затвердження типової 

освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня» та на основі 

Типової освітньої програми профільної середньої освіти закладів освіти, що 

здійснюють підготовку молодшого спеціаліста на основі базової загальної 

середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України №570 

від 01.06.2018р. 

Освітня програма окреслює підходи до планування й організації коледжем 

єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення студентами обов’язкових 

результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної 

загальної середньої освіти.  

Відповідно до Державного стандарту в коледжі розроблено навчальний план 

профільної середньої освіти, частину годин якого призначено для забезпечення 

профільного спрямування навчання. Профіль навчання сформовано коледжем 

відповідно до конкретних спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в коледжі, та з 

урахуванням можливостей забезпечення її якісної реалізації. Зміст профілю 

навчання реалізується системою окремих предметів і курсів: базові та вибірково-

обов’язкові предмети, що вивчаються на рівні стандарту; профільні предмети; 

курси за вибором, до яких належать спеціальні і факультативні курси відповідно 

до спеціальності. Передбачено модульний предмет «Технології», який 

викладається однією дисципліною протягом трьох семестрів, починаючи з 

другого семестру першого курсу. Результати навчання за навчальним планом 

профільної середньої освіти враховують профіль навчання та роблять внесок у 

формування ключових компетентностей здобувачів освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста.  

Згідно з нормативними документами професійна підготовка здобувачів 

освіти за освітніми програмами у відповідності з ліцензованими спеціальностями 
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в переліку 2015 року здійснюється в політехнічному коледжі випусковими 

цикловими комісіями та відповідними групами забезпечення освітніх програм, 

створеними за наказом директора Олександрійського політехнічного коледжу 

№35 від 29.08.2019 р. Викладачі, що забезпечують підготовку фахівців з кожної 

спеціальності, мають відповідну освіту та достатню кваліфікацію, показники 

кадрового забезпечення відповідають нормативам та вимогам, які затверджені 

постановою Кабінету Міністрів України № 1187 від 30.12.2015 р. зі змінами 

від 10.05.2018 р. для підготовки молодших спеціалістів.  

Освітня діяльність за профілем підготовки проводиться на концептуальній 

основі, у якій зазначені інтегральна компетентність та програмовані загальні і 

фахові компетентності, визначені такі підходи до освітнього процесу, як 

проблемно-орієнтований та компетентнісний підхід.  

В основу розроблення освітньо-професійної програми зі спеціальностей 

покладено компетентнісний підхід з використанням ЄКТС, де для досягнення 

запланованих результатів навчання за освітньо-професійною програмою 

(навчальною дисципліною) передбачаються певні витрати часу здобувачем вищої 

освіти, тобто необхідний і достатній обсяг навчального навантаження студента, 

виражений у кількості кредитів ЄКТС (один кредит ЄКТС дорівнює 30 годинам).  

До блоку загальної підготовки відносяться навчальні дисципліни, які 

спрямовані на формування загальних компетентностей у здобувача вищої освіти, 

зокрема емоційного інтелекту, світогляду та організаційних навичок.  

До блоку професійної підготовки відносяться навчальні дисципліни, які 

спрямовані на формування спеціальних фахових компетентностей відповідної 

спеціальності у здобувача вищої освіти, зокрема, предметної області та 

професійного спрямування.  

Освітньо-професійні програми базуються на положеннях Галузевих 

стандартів вищої освіти за напрямами та спеціальностями підготовки здобувачів 

освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» та скориговані 

відповідно вимог наказу Міністерства освіти і науки України про особливості 

формування навчальних планів на 2015/2016 н.р. №47 від 26.01.2015.  

Навчальні плани за спеціальностями розроблено відповідно до освітньо-

професійних програм підготовки молодшого спеціаліста певної галузі знань. 

Навчальне навантаження здобувача вищої освіти включає всі види його 

роботи (самостійну, аудиторну, лабораторну тощо) відповідно до навчального 

плану.  

Розроблено та затверджено навчальні плани, навчальні програми, робочі 

навчальні програми згідно з освітньо-професійними програмами підготовки 

фахівців, затверджених в установленому порядку.  

Були чітко розроблені розклад навчальних занять, графік навчального 

процесу, плани роботи структурних підрозділів та їх керівників (річні, щомісячні, 

тижневі, щоденні).  

Складено графік проведення консультацій, на яких здобувачі освіти 

отримували відповіді від викладача на конкретні запитання або пояснення певних 

теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування. Завідувачі 

відділень контролювали проведення консультацій та звітували про це на 

адміністративних нарадах.  
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З метою підвищення рівня організації та проведення освітньої роботи зі 

студентами, конкретизації планування освітнього процесу кожен викладач 

складає індивідуальний план роботи на начальний рік з урахуванням свого 

педагогічного навантаження. Індивідуальний план роботи викладача має такі 

розділи: методична робота, педагогічне навантаження (позначається номер наказу 

та дата його затвердження), організаційна робота, виховна та інші види робіт, 

висновок про виконання плану. Усі розділи індивідуального плану затверджуються 

підписом викладача та голови циклової комісії.  

Якісна зміна системи вищої освіти вимагає розроблення нових підходів до 

навчання та викладання, утвердження чесності та етичних цінностей в освітньому 

процесі, створення нових механізмів побудови комунікації, що сприятиме 

формуванню високої академічної культури, носіями яких є педагогічні працівники 

та здобувачі освіти.  

Відповідно до Закону України «Про освіту» (№2145-VІІІ від 05.09.2017), 

який запровадив і формалізував єдині для всіх рівнів освіти види порушень 

академічної доброчесності, у коледжі розроблено план заходів щодо запобігання 

та виявлення академічного плагіату в роботах педагогічних працівників і 

здобувачів освіти.  

Питання академічної доброчесності включено до планів роботи циклових 

комісій, плану методичного об’єднання керівників навчальних груп, до планів 

виховної роботи керівників груп. Розроблено Кодекс академічної доброчесності 

для співробітників та студентів коледжу. Створено комісію з контролю за 

дотриманням академічної доброчесності.  

Працюючи над методичною проблемою «Забезпечення умов для 

самореалізації особистості шляхом упровадження інноваційних технологій», 

колектив продуктивно працював над удосконаленням навчально-методичних 

комплексів: оновлювались лекційні матеріали, інструктивно-методичне 

забезпечення лабораторних, практичних робіт, семінарських занять, список 

рекомендованої літератури (основна, додаткова, інтернет-ресурси), пакет 

контролю знань студентів (завдання до контрольних робіт, питання до іспитів, 

екзаменаційні білети). Особлива увага приділялась організації самостійної роботи 

студентів, зокрема оновлювались завдання до самостійної роботи та методичні 

вказівки до їх виконання.  

Значна увага приділялась також створенню та оновленню методичних 

розробок, методичних рекомендацій щодо підготовки студентів до семінарських 

занять, щодо виконання курсових робіт (проектів), щодо підготовки до 

комплексних державних екзаменів. За 2020 рік було підготовлено такі методичні 

матеріали:  

 методичні рекомендації – 28 

 методичні вказівки – 2 

 методичні розробки – 12 

 завдання до самостійної роботи – 11 

Усі ці матеріали зберігаються в електронній бібліотеці коледжу та в 

методичному кабінеті.  

У коледжі склалася і неухильно дотримується чітка система адміністрування, 

що передбачає аналіз, планування і контроль за виконанням.  
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Відповідно до планів роботи та затверджених положень регулярно 

працювали педагогічна рада, методична рада, циклові комісії.  

Позитивну динаміку організації освітнього процесу задає чітко спланований 

та облікований поточний тематичний контроль. Результати різнопланового 

контролю фіксувалися у відповідних протоколах, узагальнювалися в наказах, 

регулярно обговорювались на нарадах різного спрямування та рівня.  

На адміністративних нарадах при директорі, що проходили щопонеділка, 

розглядалися такі питання:  

 про аналіз якості знань студентів за результатами директорських 

контрольних робіт;  

 про політику забезпечення дотримання академічної доброчесності 

учасниками освітнього процесу;  

 про стан навчально-методичного забезпечення навчальних кабінетів;  

 про аналіз виконання навчальних планів та програм, написання та захист 

курсових робіт;  

 про тижні спеціальностей;  

 про стан проходження практики студентами, науково-методичне 

забезпечення викладання дисциплін;  

 про виховну діяльність керівників груп;  

 про звіти про роботу керівників структурних підрозділів.  

Методичною радою розглядалися питання методичного забезпечення 

освітнього процесу, роботи циклових комісій, творчих груп, видавничої 

діяльності; питання покращення освітнього процесу, аналізу стану навчання та 

відвідування занять студентами коледжу, ознайомлювались педагогічні 

працівники з нормативно-правовою документацією. Методичною радою 

приймалися відповідні рішення.  

Наприклад, теми окремих виступів на методичних радах у 2020 році:  

• «Використання активних методів навчання при викладанні математики» 

(Лебідь В.П.); 

• «Принцип політехнізму в підготовці фахівців машинобудівного 

профілю» (Трошина М.М.); 

• «Використання інноваційних технологій навчання при проведенні 

лабораторних робіт з дисципліни "Об’єктно орієнтоване програмування"» 

(Федоренко Н.О.); 

• «Методична робота як форма підвищення професійної компетентності 

викладача» (Кирильчук Н.О.); 

• «Використання методів особистісно орієнтованого навчання при 

викладанні дисципліни "Технологія конструкційних матеріалів"» (Лещенко В.І.). 

На засіданнях циклових комісій обговорювались навчальні програми, 

результати директорських контрольних робіт, затверджувалась тематика курсових 

робіт, заслуховувалися звіти про проходження стажування та підвищення 

кваліфікації, участі в роботі обласних методичних об'єднаннях, здійснювався 

попередній розподіл педагогічного навантаження викладачів тощо.  

На засіданнях педагогічної ради коледжу розглядалися питання організації 

освітнього процесу, дистанційного навчання, якості теоретичної та практичної 

підготовки, питання роботи відділень, стан професійно-практичної підготовки, 
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стан адаптації студентів нового набору, упровадження інноваційних технологій в 

освітній процес. Рішення педради дублюються наказами директора.  

Теми окремих виступів на педагогічних радах у 2020 році:  

• «Дистанційне навчання при вивченні дисциплін, пов’язаних з 

програмуванням» (Білушенко В.С.);  

• «Досвід застосування проблемного навчання з елементами дистанційної 

освіти при вивченні дисципліни "Основи технології ремонту автомобілів"» 

(Марченко І.М.);  

• «Роль інноваційних форм роботи в розвитку творчих здібностей 

студентів при вивченні біології» (Гончарова М.В.);  

• «Застосування інноваційних методів навчання на заняттях з юридичних 

дисциплін» (Кирильчук Н.О.);  

• «Використання інтерактивних технологій навчання англійської мови» 

(Мітова С.А.). 

Головну роль у реалізації методичних завдань відіграють циклові комісії, їх 

у коледжі – 7: 

 циклова комісія електронно-технічного циклу;  

 циклова комісія механіки та транспорту;  

 циклова комісія юридичних дисциплін та соціально-економічних 

дисциплін; 

 циклова комісія комп’ютерних дисциплін; 

 циклова комісія природничо-математичного циклу;  

 циклова комісія філології;  

 циклова комісія фізичного виховання і захисту Вітчизни.  

Першочергове завдання циклових комісій – здійснення рішучого повороту 

від масового навчання до посилення індивідуального підходу, розвитку творчих 

здібностей майбутніх спеціалістів, їхньої самостійної роботи, використання 

активних форм і методів навчання, сучасних інноваційних технологій.  

Для реалізації та виконання поставлених перед цикловими комісіями 

завдань проводяться організаційно-педагогічні та тематичні засідання циклових 

комісій, бесіди, індивідуальна робота з викладачами, педагогічні читання.  

Активно в коледжі проводилися тижні спеціальностей, де викладачі 

спецдисциплін креативно реалізовували основне завдання – підготовка 

компетентного, гнучкого, конкурентоспроможного фахівця, який здатний досягти 

визначеної мети в різних соціокультурних ситуаціях, що швидко змінюються, за 

рахунок володіння методами розв’язання різних видів професійних завдань.  

Якісна організація освітнього процесу забезпечувалася поряд з іншими 

чинниками ще й чіткою роботою методичного кабінету, який координував всю 

методичну роботу коледжу (згідно з планом роботи). Зокрема, проводилися 

семінарські заняття викладачів з питань методики викладання, психолого-

педагогічні семінари-практикуми, засідання школи молодого викладача, 

працювали постійно діюча методична виставка «Креативний викладач», 

консультативні дні, спільні засідання циклових комісій з обміну досвідом роботи. 

Оформлено тематичні папки з різних напрямів методичної діяльності.  

Згідно з планом роботи працювала Школа молодого викладача, під час 

засідань якої молоді викладачі ознайомлювалися з вимогами до оформлення 
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навчальної документації, змісту методичних комплексів дисциплін, отримували 

консультації з написання методичних рекомендацій, з методики проведення 

навчальних занять, відвідували відкриті навчальні заняття викладачів коледжу.  

На цикловій комісії механіки та транспорту постійно діють два студентські 

гуртки фахової спрямованості: гурток «Дослідник» – керівник Лещенко В.І.; 

гурток «Конструктор» – керівники Біркіна Т.В. та Іваненко Р.С. Результати роботи 

гуртків відображені у виставках творчих робіт та представленням виготовлених 

реальних макетів в металі.  

Результати роботи гуртків розглядалися на засіданнях циклової комісії 

(протокол №4 від 15.10.2020 р. та протокол №5 від 19.11.2020 р.): 

Гурток «Дослідник»  

∙ оформлення альбомів для візуалізації вивчення структури матеріалів; 

∙ оформлення презентації до теми «Чавуни. Класифікація». 

Гурток «Конструктор» 

∙ оформлення креслень окремих елементів пристроїв за допомогою 

графічних редакторів КОМПАС-Графік, AutoCAD та виготовлення їх макетів; 

∙ проведення пошуково-технічних досліджень в галузі конструкторських 

розробок в умовах дії карантинних заходів втілено у створення презентації для 

демонстрації різновидів затискних пристроїв. 

Бібліотекою політехнічного коледжу користуються 708 читача. 

Фонд бібліотеки налічує 63 534 примірники.  

У бібліотеці коледжу створені належні умови для роботи студентів та 

викладачів. Головні завдання, які стоять перед бібліотекою:  

∙ повноцінне інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу; 

∙ надання допомоги класним керівникам та іншим педагогічним 

працівникам в вихованні духовно та всебічно розвинутих професійно грамотних 

спеціалістів.  

Працівники бібліотеки надають допомогу керівникам навчальних груп та 

студентам методичними розробками, літературою та сценаріями при проведенні 

виховних заходів. Для цього в бібліотеці створені картотеки «На допомогу 

куратору групи», «Виховна робота в коледжі», «Позакласний час».  

До знаменних та пам’ятних дат в бібліотеці створюються книжкові 

виставки. Ось назви деяких з них:  

«Україна – держава європейська»; 

«Твої славетні діти, Україно»; 

«Соборна Мати-Україна – одна на всіх, як оберіг»; 

«Моя Україно! Ти мати єдина на всі покоління й віки…»; 

«Всьому початком є любов»; 

«Масляна на прощання, свято зимове останнє»; 

«Єднаймо душі словом Кобзаря». 

Крім виставок, бібліотечні працівники провели відкриті класні години до 

Дня святого Валентина «Любов крокує по планеті» та на завершення масляного 

тижня «Масляна, масляна, ти млинцями красна». 

Літературним виставкам притаманні актуальність, динамізм, оперативність. 

Вони допомагають краще розкрити теми уроків та доповнюють проведення 

масових заходів. 
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Працівники бібліотеки беруть активну участь у проведенні предметних 

тижнів, тематичних виховних годин, бібліографічних перегляді літератури.  

Одним із завдань бібліотеки є формування у студентів вміння користуватися 

бібліотекою, її послугами, довідковим апаратом. Для цього бібліотекарі створили 

«Алгоритм пошуку потрібної інформації», в якому доступно розповідається, що 

таке каталоги, які вони існують та як ними користуватися.  

Працівники бібліотеки постійно проводять роботу по збереженню та 

впорядкуванню книжкового фонду. Розроблені «Правила користування 

бібліотекою». Ведеться інформативна робота з викладачами та студентами про 

відповідальне ставлення до книг. Організовуються ремонтні роботи по 

відновленню підручників. В кінці навчального року ведеться переоблік фонду 

підручників.  
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4. Якість підготовки молодших спеціалістів 
 

Проблема якості підготовки фахівців завжди знаходиться на першому місці 

будь-якого вищого навчального закладу. Гострота питання обумовлена, 

передусім, глобальними проблемами суспільства, умовами життя, вимогами 

сучасності.  

В умовах динамічного розвитку суспільства, глобальної взаємозалежності 

та конкуренції на ринку праці, необхідності широкого використання інформаційних 

ресурсів особливого значення набуває підвищення якості підготовки 

кваліфікованих спеціалістів з високим рівнем фахових знань, вмінь, навичок. 

Протягом усього навчального року керівництвом коледжу систематично 

здійснюється моніторинг результатів навчальної діяльності студентів за чіткими 

параметрами, які дають можливість ухвалювати прості й ефективні управлінські 

рішення, спрямовані на поліпшення таких результатів.  

Контроль якості результатів навчання проводиться керівництвом коледжу 

всередині та у кінці кожного семестру, внаслідок аналізу атестаційних оцінок та у 

формі директорських контрольних робіт.  

Стан підготовки молодших спеціалістів щомісяця аналізується на 

методичних та адміністративних нарадах, а за результатами екзаменаційних сесій – 

на засіданнях педагогічної ради (лютий і серпень кожного року). Рівень підготовки 

постійно обговорюється на засіданнях круглих столів за підсумками різних видів 

практик та педагогічних конференціях за участю керівників від виробництва 

різних сфер діяльності.  

В таблицях 4.1-4.2 відображені показники абсолютної (АУ) та якісної (ЯУ) 

успішності за спеціальностями та в цілому по денній формі навчання за звітний період.  
 

Таблиця 4.1  
Якісні показники успішності на денній формі навчання, в %  

№ 
з/п 

Код 

спеціальності 
Спеціальність 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

1. 081 Право 53 56 50 47 

2. 121 
Інженерія програмного 

забезпечення 
52 50 47 50 

3. 133 Галузеве машинобудування 59 51 42 40 

4. 274 Автомобільний транспорт 44 55 45 45 

5. 171 Електроніка 49 49 53 39 

6. 123 Комп’ютерна інженерія 40 48 49 41 

7. 275.03 
Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті) 
46 51 45 51 

РАЗОМ НА ДЕННІЙ ФОРМІ НАВЧАННЯ 49 51 47 45 
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Таблиця 4.2 
Показники абсолютної успішності на денній формі навчання, в % 

№ 
з/п 

Код 

спеціальності 
Спеціальність 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

1. 081 Право 79 91 89 100 

2. 121 
Інженерія програмного 

забезпечення 
73 79 79 83 

3. 133 Галузеве машинобудування 82 89 79 98 

4. 274 Автомобільний транспорт 86 83 76 96 

5. 171 Електроніка 82 84 91 77 

6. 123 Комп’ютерна інженерія 83 90 81 81 

7. 275.03 
Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті) 
73 83 90 95 

РАЗОМ НА ДЕННІЙ ФОРМІ НАВЧАННЯ 80 86 84 90 

  

До важливих показників рівня інтелектуального розвитку студентів та 

формування фахових здібностей відносять результати виконання курсових 

проектів, які відображені у таблиці 4.3.  

Тематика курсових проектів розробляється відповідно до вимог програм 

відповідних навчальних дисциплін, сучасних підходів до розвитку ринкової 

економіки, інформаційних систем. При роботі над курсовим проектом студенти 

використовують ПК із застосуванням прикладних програм для проведення 

розрахунків, виконання креслень.  

Захист курсових проектів проводиться комісією у складі: голова циклової 

комісії і два викладачі, які викладають дану дисципліну.  

Таблиця 4.3 
Рівень успішності та якості захисту курсових проектів (робіт) 

на денній формі навчання, в % 

№  
з/п  

К
о
д
 с

п
ец

іа
л

ь
н

о
ст

і 
 

Спеціальність 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

у
с
п

іш
н

іс
т

ь
 

я
к

іс
т

ь
 

у
с
п

іш
н

іс
т

ь
 

я
к

іс
т

ь
 

у
с
п

іш
н

іс
т

ь
 

я
к

іс
т

ь
 

у
с
п

іш
н

іс
т

ь
 

я
к

іс
т

ь
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  081  Право  98 75 99 60 100 71 100 71 

2. 121 
Інженерія програмного  

забезпечення 
98 73 100 70 97 59 100 62 
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продовження таблиці 4.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3.  133  Галузеве машинобудування  100 77 98 73 100 81 100 67 

4.  274  Автомобільний транспорт  98 82 100 76 100 72 100 81 

5.  171  Електроніка   98 69 98 68 98 62 100 68 

6.  123  Комп’ютерна інженерія  100 66 100 62 95 59 100 61 

7.  275.03  
Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті)  
93 74 100 78 100 84 100 75 

РАЗОМ НА ДЕННІЙ ФОРМІ НАВЧАННЯ 98 74 99 70 99 70 100 69 

 

Науковий аналіз і результати дослідження свідчать: щоб якісно підготувати 

молодшого спеціаліста, потрібно дати йому практичні навички роботи, а для цього 

необхідно в процесі навчання використовувати такі методи навчання, які 

викликають у студентів інтерес до професійно-практичних дисциплін, а також 

використовувати: обмін професійним досвідом, пов’язаним з майбутньою 

спеціальністю; зацікавленість до спеціалізації і впровадження нових технологій 

навчання.  

Професійну підготовку молодших спеціалістів слід розглядати як систему, 

в якій є професійні уміння у відповідності з функціональними обов’язками 

майбутніх спеціалістів стосовно їх посад. Тому велику кількість годин виділяється 

на практичне навчання студентів, яке здійснюється згідно «Положення про 

організацію практичного навчання в Олександрійському політехнічному 

коледжі», графіків навчального процесу та навчальних програм, розроблених на 

всі її види згідно навчального плану на всі спеціальності.  

Одним із видів практик є виробнича практика. Після проходження 

виробничої практики, виробничо-творчих контактів з працюючими спеціалістами 

студенти значною мірою змінюють ставлення до рівня своєї професійної 

підготовленості: посилюється критичне ставлення до своїх знань, умінь і навичок, 

професійної майстерності, змінюється ставлення до обраної професії, 

підвищується вимогливість до особистої компетентності.  

Студенти всіх спеціальностей «Інженерія програмного забезпечення», 

«Електроніка», «Галузеве машинобудування», «Право», «Обслуговування 

комп’ютерних систем і мереж», «Комп’ютерна інженерія» проходять практику 

дублерами на робочих місцях згідно укладених договорів на державних та 

приватних підприємствах міста: ВАТ НВО «Етал», підприємство «Ренесанс-тех», 

ЧП СТО «Дарина», СТО «Автоспец»,СТО «Бош», Олександрійській фірмі 

«ВіраСервіс-Інтермаш», «Укрнасоссервіс», «Промінтер», ВКФ «Кран-Сервіс», 

УкрАгроКом, виробничому комплексі «Оболонь», Управлінні державного 

департаменту України з питань виконання покарань, Олександрійському 

міськрайонному суді, приватних юридичних консультаціях, райвідділі ДВС 

Олександрійського МРЦЮ, Олександрійському міськрайонному управлінні 
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юстиції, центрі поштового зв’язку, телекомпанії «КТМ», Олександрійській 

міській раді, КП «Олександрія-водоканал», юридичному відділі міської ради.  

Практичне навчання студентів забезпечено робочими навчальними 

програмами з даного виду практик.  

Загальну організацію практик та контроль за її проходженням здійснюють 

заступник директора з навчально-виробничої роботи, керівник практики від 

коледжу, керівник практики на підприємстві.  

Керівництво коледжу впродовж звітного періоду спрямовувало свою роботу 

в напрямку створення необхідних умов для реалізації творчих здібностей 

студентів та, як наслідок, зростання фахового рівня обдарованих студентів. 

Студенти коледжу з успіхом беруть участь в олімпіадах, конкурсах. 

Традиційно студенти коледжу беруть активну участь у молодіжних 

пошуково-практичних конференціях, що проводяться у коледжі. Студентів 

коледжу постійно запрошують університети України взяти участь у студентських 

наукових конференціях. 

У 2020 році студенти спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» 

під керівництвом Федоренко Н.О., Кудіновича Д.С. брали участь в олімпіаді з 

програмування «Досконалий код». Переможцями стали студенти ІІ та ІV курсів: 

Чітадзе Дарина (МП-182), Осипенко Артем (МП-171), Бєліков Артем (МП-181). 

Протягом року студенти коледжу брали активну участь у конкурсах, що 

проводилися на рівні навчального закладу. Зокрема: 

 студенти спеціальності «Електроніка» Дубовський Володимир (АВ-171), 

Бережний Дмитро (АВ-191), Дудка Анатолій (АВ-191) зайняли призові місця у 

конкурсі «Конструювання електричних схем»; Авдєєв Ігор (АВ-191), Кургузов 

Михайло (АВ-171), Мосіяш Ілля (АВ-171) зайняли призові місця у конкурсі 

«Знаходження несправностей ЕРЕ»; Демченко Нікіта (АВ-191), Жежеря Леонід 

(АВ-191), Красюк Владислав (АВ-191) зайняли призові місця у конкурсі 

«Інтелектуальні завдання»; 

 студенти спеціальності «Комп`ютерна інженерія» Зуб Микита (КС-171), 

Верескун Микола (КС-171), Варченко Інна (КС-181) зайняли призові місця у 

конкурсі «Кращий за професією»; 

 студенти спеціальності «Галузеве машинобудування» Марченко Назар 

(ОМ-181), Нелепа Артем (ОМ-181), Петренко Олександр (ОМ-181) зайняли 

призові місця у конкурсі «Кращий за професією верстатник»; Рубан Алла (ОМ-

171), Циганок Сергій (ОМ-171), Циганков Дмитро (ОМ-171) зайняли призові 

місця у конкурсі «Кращий за професією конструктор»;  

 студенти спеціальності «Транспортні технології (на автомобільному 

транспорті)» Шевченко Владислав (АП-171), Жуган Євгеній (АП-171), Верещака 

Сергій (АП-171) зайняли призові місця у конкурсі «Логістика»;  

 студенти спеціальності «Автомобільний транспорт» Меркулов Єгор 

(РА-181), Петько Євгеній (РА-181), Федоренко Євгеній  (РА-181) зайняли призові 

місця у конкурсі «Кращий автослюсар». 

Найважливішим етапом навчання і як результат всього навчання є складання 

державних іспитів зі спеціальностей 081 «Право», 121 «Інженерія програмного 

забезпечення» і виконання та захист дипломних проектів з технічних 

спеціальностей. 
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Державні іспити зі спеціальності «Право» проводяться за екзаменаційними 

білетами, які включають тестові та практичні завдання.  

Програмісти складали комплексний екзамен, який включає різні види 

завдань з дисциплін професійного циклу: теоретичні питання, тестові та практичні 

завдання.  

Дипломний проект – це самостійно виконана робота, яка носить 

технологічно-конструкторський характер. Теми дипломних проектів відповідають 

обсягу теоретичних знань і практичних навичок, одержаних студентами під час 

навчання, вимогам виробництва. Захист дипломних проектів проводився з 

використанням мультимедійної техніки з відповідним програмним 

забезпеченням, які нині застосовують у професійній діяльності провідні фахівці 

відповідної галузі. Неодноразово, студентами виконувалися проекти на 

замовлення підприємств міста.  

Дипломне проектування у 2020 році на спеціальності 123 «Комп’ютерна 

інженерія» проведено на належному рівні, 21 студент успішно захистили 

дипломні проекти. 

Реальні дипломні проекти (38%) в 2020 року були спрямовані на: 

 дипломне проектування для Олександрійського політехнічного коледжу: 

керівник Мацак А.О. – Цифровий годинник з технологією Wi-Fi (студент 

КС-161 Тимченко І.В.), виготовлено реальний пристрій 

 проектування локальних комп’ютерних мереж для підприємств й 

організацій: 

керівник Таран В.М. – Локальна комп’ютерна мережа комп’ютерного 

класу інформатики НВК ЗНЗ № 9 (студент КС-161 Гнида І.О.) 

керівник Криворот В.Ю. – Локальна комп’ютерна мережа ПП «Шторм 

ІСТ» (студент КС-161 Гусєв К.Є.) 

керівник Криворот В.Ю – Локальна комп’ютерна мережа Щасливського 

закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад 

(студент КС-161 Щукін І.Р.) 

керівник Міхайлов В.Г. – Локальна комп’ютерна мережа 1-го поверху 

загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів № 15 (студент КС-161 

Капуста Д.А.) 

керівник Міхайлов В.Г. – Локальна комп’ютерна мережа 3-го поверху 

загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів № 2 ім. М. Горького 

(студентка КС-161 Корлюк Н.О.) 

 проектування Web-сайтів для приватних підприємців: 

керівник Кудінович Д.С. – Web-сайт підтримки діяльності підприємства 

«ОргТехСервіс» (студент КС-161 Третяков М.С.) 

керівник Мацак Т.В. – Інтернет магазин комп’ютерної техніки (студент 

КС-161 Дей А.А.). 

Виконання реальних дипломних проектів демонструє успішність підготовки 

майбутніх фахівців за спеціальностями. Частина реальних проектів передбачала 

виготовлення наочності для освітнього процесу коледжу. Під керівництвом 

викладачів було спроектовано: 
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керівник Лещенко В.І. – Оптимізація організації робочих місць та 

використання сучасного обладнання на малярній дільниці з виготовленням 

стендів для унаочнення (студент гр. РА-161 Фесенко Д.Ю.) 

керівник Марченко І.М. – Можливості модернізації зони технічної 

діагностики СТО засобами комп’ютерної діагностики (студент гр. РА-162 

Рискаленко І.О) 

керівник Біркіна Т.В. – Дипломний проект конструкторсько-

технологічної спрямованості для підприємства ТОВ «ЗПТУ «Віра-сервіс 

Інтермаш»: аналіз та практичні конструкторсько-технологічні пропозиції 

з організації випуску окремих вузлів мостового крану грейферно-крюкового типу 

промисловими підприємствами регіону (студенти гр. ОМ-161 Кретевич М., Заїка С., 

Золотарьов О.) 

Державні іспити та захист дипломних проектів проводять державні 

екзаменаційні комісії під головуванням провідних фахівців відповідних галузей. 

Державні екзаменаційні комісії оцінюють якісну підготовку випускників, 

вирішують питання про присвоєння їм освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста, вносять пропозиції щодо поліпшення якості підготовки 

фахівців. Аналіз роботи ДЕК обговорюється на засіданнях циклових комісій, 

методичної ради.  

Аналіз звітів голів ДЕК дає можливість зробити висновки про те, що 

державні іспити впродовж звітного періоду відбулися на належному науково-

практичному рівні. Зміст тестової, теоретичної та практичної частин 

екзаменаційних білетів відповідав освітньо-кваліфікаційним характеристикам 

молодшого спеціаліста за відповідними спеціальностями. Усі студенти, які 

складали державні іспити на достатньому рівні володіють необхідними знаннями, 

уміннями та навичками, що відповідають освітнім програмам підготовки 

молодшого спеціаліста за відповідними спеціальностями.  

За висновками голів ДЕК, захист дипломних проектів впродовж звітного 

періоду відбувався на рівні, що відповідає критеріям та вимогам галузевих 

стандартів вищої освіти з відповідних спеціальностей. Зміст завдань дипломних 

проектів відповідав освітньо-професійним програмам підготовки молодшого 

спеціаліста. Теми усіх дипломних проектів були актуальними та такими, що мають 

практичну значущість.  

Усі студенти, які допускалися до захисту, захистили дипломні проекти на 

достатньому рівні, продемонструвавши володіння необхідними знаннями, 

уміннями та навичками, які відповідають освітньо-кваліфікаційним 

характеристикам молодшого спеціаліста відповідних спеціальностей.  

Результати державних іспитів, захисту дипломних проектів подано в таблиці 4.4, 

з яких видно, що якісні показники успішності випускників відповідають 

державним вимогам.  
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Таблиця 4.4 
Рівень успішності та якості випускників за результатами 

державної атестації на денній формі навчання 
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1. 081 Право 37 100 68 36 100 69 27 100 56 25 100 56 

2. 121 
Інженерія програмного 

забезпечення 
41 100 90 32 100 72 34 100 77 33 100 68 

3. 133 
Галузеве 

машинобудування 
15 100 80 13 100 100 15 100 100 15 100 80 

4. 274 
Автомобільний 

транспорт 
35 100 91 31 100 77 30 100 73 22 100 88 

5. 171 Електроніка 16 100 81 13 100 77 16 100 69 14 100 79 

6. 123 Комп’ютерна інженерія 22 100 86 17 100 76 22 100 64 21 100 81 

7. 275.03 

Транспортні технології 

(на автомобільному 

транспорті) 

7 100 100 11 100 91 18 100 76 14 100 70 

РАЗОМ НА ДЕННІЙ ФОРМІ 

НАВЧАННЯ 173 100 85 153 100 80 162 100 74 154 100 75 

 

Дані про кількість випускників, у тому числі тих, що отримали дипломи 

з відзнакою наведені в таблиці 4.5.  

Таблиця 4.5  
Кількість випускників з відзнакою на денній формі навчання 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 081 Право 37 5 36 6 27 6 25 7 

2. 121 
Інженерія програмного 

забезпечення 
41 10 32 3 34 5 33 6 
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продовження таблиці 4.5  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3. 133 Галузеве машинобудування 15 — 13 4 15 — 15 2 

4. 274 Автомобільний транспорт 35 3 31 2 30 3 32 1 

5. 171 Електроніка 16 1 13 3 16 2 14 1 

6. 123 Комп`ютерна інженерія 22 3 17 — 22 — 21 4 

7. 275.03 
Транспортні технології 

(на автомобільному транспорті) 
7 1 11 4 18 2 14 2 

РАЗОМ НА ДЕННІЙ ФОРМІ НАВЧАННЯ 173 23 153 22 162 18 154 23 

 

Випускники коледжу мають можливість закінчувати свою вищу освіту у 

ВНЗ України – 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.  

 

Чисельність випускників, які продовжили навчання 

у ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації  

Навчальний 

рік 

Кількість 

випускників 

Продовжують 

навчання 
% 

2016/17 н.р. 173 102 58,9 

2017/18 н.р. 153 91 59,5 

2018/19 н.р. 162 97 59,9 

2019/20 н.р. 154 92 59,7 
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Практичне навчання в коледжі є невід’ємною складовою освітнього 

процесу. Під час проходження виробничих та переддипломних практик студенти 

відчувають атмосферу виробництва, свою відповідальність за прийняття 

професійних рішень та виконання посадових обов’язків. Під час практик студенти 

безпосередньо співпрацюють з потенційним роботодавцями, що дає можливість 

свідомо обрати перше робоче місце. 

Тісна співпраця педагогічного колективу та керівництва коледжу з радою 

роботодавців міста Олександрія та Олександрійського району дозволяє студентам 

плідно працювати в реальних ринкових та виробничих умовах. Потенційні 

роботодавці під час проходження студентами практик мають змогу перевірити 

рівень теоретичних знань, професійних умінь і виробничих навичок майбутніх 

працівників. 

Аналізуючи характеристики та відгуки керівників баз практики можна 

зробити висновок, що студенти коледжу мають необхідну теоретичну та 

практичну підготовку, вони здатні приймати правильні професійні рішення в 

межах своєї посадової компетенції, їм притаманна готовність до самостійної 

трудової діяльності. 
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5. Кадрове забезпечення освітнього процесу 
 

На виконання контракту щодо забезпечення проведення навчально-

виховного процесу щодо підготовки фахівців на рівні державних стандартів якості 

освіти особлива увага у звітному періоді приділялася підбору викладацького 

складу.  

Прийом викладачів на роботу, їх звільнення або переведення на іншу роботу 

здійснювався з дотриманням вимог чинного законодавства. На вакантні місця на 

умовах контракту приймаються особи, які мають відповідну вищу освіту, досвід 

роботи, а також молоді спеціалісти.  

У коледжі працює стабільний висококваліфікований колектив, 35% 

педагогічних працівників становлять колишні випускники нашого закладу.  

Викладачі коледжу об’єднані в 7 циклових комісій. Згідно чинного 

законодавства, п. 2.24 розділу «Колективного договору» «Виробничі та трудові 

відносини, зайнятість працівників» розподіл навчального навантаження 

відбувався за погодженням з профспілковим комітетом.  

Підготовку молодших спеціалістів здійснюють викладачі та майстри 

виробничого навчання, які мають відповідну освіту, педагогічний, методичний та 

виробничий досвід.  

52,4% викладацького складу мають педагогічний стаж понад 20 років 

(32 особи).  

Чисельність викладачів пенсійного віку на кінець звітного періоду 

становить 10 осіб (16,39%).  

На початок 2020/2021 навчального року, прийнято одного викладача з 

історії України, одного викладача з спецдисциплін та одного майстра виробничого 

навчання. Звільнилися 2 викладача та заступник директора з навчальної роботи.  

Навчально-виховний процес (станом на 01.12.2020) забезпечують 

61 педагогічний працівник, з них 9 осіб з числа керівного складу, інших 4 особи.  

Середній вік викладачів складає 46,8 років.  

У навчальному закладі постійно приділяється належна увага вдосконаленню 

професійної майстерності педагогічних працівників. У звітному періоді 

проводилася систематична робота з підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників згідно розробленого і затвердженого перспективного 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. 
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На засіданнях циклових комісій аналізуються звіти про підвищення 

кваліфікації і видаються рекомендації щодо застосування набутого досвіду в 

навчальному процесі.  

Напрямками підвищення кваліфікації педагогічних працівників є:  

 розвиток професійних компетентностей; 

 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. 

Професійна майстерність викладачів є належною умовою для наставництва 

та передачі досвіду молодим викладачам. Для викладачів-початківців працює 

школа молодого викладача, на заняттях якої розглядаються питання організації 

навчального процесу, ведення навчальної документації, методики проведення 

навчальних занять, психології та виховної роботи. Викладачі-початківці разом з 

методистами або наставниками відвідують заняття своїх колег, аналізують 

успішні форми та прийоми навчальної діяльності.  

Адміністрація коледжу надавала суттєвого значення атестації педагогічних 

працівників, яка проводилась згідно з Типовим положенням про атестацію 

педагогічних працівників України, перспективного плану атестації педагогічних 

працівників та графіка атестації на рік. Підготовка до атестації проходила в 

атмосфері гласності. Характеристики, дані атестаційних листів обговорювалися 

на засіданнях циклових комісій, педагогічної ради, оцінка діяльності працівників, 

які підлягали атестації, доводилась до їх відома, про що свідчать їх підписи про 

ознайомлення. Наслідки атестації зафіксовані в протоколах засідань атестаційної 

комісії, підсумки роботи атестаційної комісії знаходили відображення в щорічних 

наказах директора і доводилися до відома працівників коледжу. Скарг на 

необ’єктивність рішень атестаційної комісії не було.  

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; 

 перенесена чергова атестація на рік та збережена попередня атестація 

«спеціаліст першої категорії» – 1 особа. 
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Таблиця 5.1  
Загальна характеристика педагогічних працівників, 

Олександрійського політехнічного коледжу станом на 01.01.2021 року 

 Чисельність 
Роки 

2017 2018 2019 2020 

1. 

Всього, осіб: 68 68 62 61 

«спеціаліст вищої категорії», осіб / % 41/61 41/61 39/62,90 39/63,9 

«спеціаліст вищої категорії», «викладач-

методист», осіб / % 
11/16 9/13 9/14,52 8/13 

«спеціаліст І категорії», осіб / % 14/21 13/19 11/17,74 10/16,4 

«спеціаліст II категорії», осіб / % 7/10 9/13 8/12,90 7/11,5 

«спеціаліст», осіб / % 5/8 5/7 4/6,45 5/8,2 

осіб, зайнятих на постійній основі та на 

засадах внутрішнього сумісництва, осіб / % 
68/100 68/100 62/100 61/100 

осіб, спеціальність (кваліфікація) яких 

відповідає дисциплінам, які вони 

викладають, осіб / % 
68/100 68/100 62/100 61/100 

частка викладачів пенсійного віку, % 13/20 13/19 11/17,74 11/17 

2. Середній вік, роки 45,2 46 47 46,8 

 

 8 викладачів (13%) мають педагогічне звання «старший викладач»;  

 1 майстер виробничого навчання має педагогічне звання «Майстер 

виробничого навчання І категорії».  

Адміністрація коледжу сприяє залученню викладачів до наукової та 

пошукової роботи, професійному росту молодих викладачів. Ведеться робота по 

впровадженню нових педагогічних технологій, опануванню викладачами 

інтерактивних методів навчання. 

У звітному періоді був матеріально і морально заохочений кадровий склад:  

 оголошено Подяку Кіровоградської обласної ради – 1 особі;  

 нагороджено Грамотою управління освіти і науки Кіровоградської 

обласної державної адміністрації – 2 особи;  

 нагороджений грошовою премією до Дня працівника освіти весь колектив 

закладу. 

В цілому педагогічний колектив коледжу має значний досвід роботи, 

достатню професійну та педагогічну майстерність; своєчасно підвищує 

кваліфікацію і здатний забезпечити підготовку молодших спеціалістів 

на рівні державних вимог та стандартів, так за звітний період було 

випущено 154 молодших спеціаліста денної форми навчання, з них закінчили 

коледж з відзнакою 23 студенти.  
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6. Розвиток і модернізація матеріально-технічної бази  
 

Олександрійський політехнічний коледж розташований на одній з 

центральних вулиць Олександрії. На території коледжу розміщуються три 

навчально-лабораторні корпуси, авто гаражі для двох автомобілів, навчальні 

майстерні, навчально-спортивний комплекс. Територія коледжу має капітальну 

огорожу, асфальтоване покриття та освітлення в нічний час.  

Навчальні корпуси двох- та чотириповерхові загальною площею 7847,3м2. 

Санітарно-технічний стан будівель відповідає державним стандартам, на всі 

будівлі маються технічні паспорти. Кожен рік в серпні місяці коледж проходить 

процедуру перевірки контролюючими органами відповідно до чого складається 

акт-дозвіл на проведення освітньої діяльності в навчальному закладі і 

підписується відповідальними особами цих організацій. В коледжі розроблені та 

затверджені директором паспорти кабінетів, лабораторій, майстерень, в яких 

відображено матеріально-технічне забезпечення згідно зі змістом програм 

навчальних дисциплін, лабораторних та практичних робіт та кваліфікаційними 

вимогами до молодшого спеціаліста.  

Згідно з навчальними планами в коледжі створено і відповідно  

обладнано 47 навчальних кабінетів та лабораторій, 4 майстерні, відкритий 

майданчик для ТО, приміщення для занять фізичною культурою та спортом, які 

забезпечують навчальний процес.  

Для здійснення комп’ютеризації навчального процесу і впровадження 

сучасних комп'ютерних технологій обладнані 12 спеціалізованих комп'ютерних 

класів та лабораторій, в яких функціонує 161 сучасних комп'ютера, об'єднаних в 

локальну мережу і підключених до мережі Інтернет. Для забезпечення якісного 

виконання графічних робіт, у форматі А1 під час дипломування, 

використовуються плотер, 3D-принтер. Спеціальності коледжу забезпечені 

мультимедійними проекторами, що дозволяє якісно та доступно викладати 

навчальний матеріал під час занять. Усі студенти та викладачі мають вільний 

доступ до Інтернету та електронної бібліотеки, яка налічує понад 23 тисячі 

посилань на джерела інформації. В коледжі організовано обслуговування і 

поточний ремонт обчислювальної техніки. Завдяки цьому всі персональні 

комп’ютери та оргтехніка постійно знаходяться в робочому стані. Складне 

технологічне обладнання обслуговується і ремонтується власними силами – 

завідувачами лабораторій і майстрами виробничого навчання.  

Водопостачання, водовідведення і опалення – централізовані. Для обліку 

енергоресурсів встановлено лічильники.  

В коледжі постійно проводяться заходи з енергозбереження.  

Для забезпечення вільного доступу студентів до мережі Інтернет в коледжі 

створена електронна читальна зала, де студенти можуть знайти необхідний 

навчальний матеріал та роздрукувати його.  

Комп’ютерні лабораторії забезпечені кондиціонерами, що забезпечує 

відповідність санітарно-гігієнічним нормам.  

В цілому всі лабораторні та практичні роботи передбачені навчальними 

планами забезпечені необхідним інструментом, обладнанням та вимірювальними 
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приладами. За звітний період умисного пошкодження, знищення, крадіжок 

лабораторного та навчального обладнання не було. З метою забезпечення 

оптимальних умов для охорони майна в навчальних корпусах на перших поверхах 

встановлена система сигналізації та система відеонагляду.  

У звітному періоді велика увага приділялася розвитку матеріальної бази для 

всіх спеціальностей, які є в коледжі та підтриманню приміщень в належному стані:  

 регулярно проводилися поточні ремонти всіх приміщень коледжу;  

 для організації та проведення навчального процесу в коледжі регулярно 

оновлюється навчальна документація (навчальні журнали, журнали кураторів 

груп, табеля відвідування, залікові книжки та інш.), канцелярські товари, 

навчальна та методична література, проводиться підписка періодичних видань;  

 проведена модернізація та оновлення комп’ютерної та оргтехніки в 

кількості 20 одиниць;  

 придбано 3 мультимедійних проектори; 

 придбано 22 світильника та 100 шт. ламп;  

 придбано 10 ПК;  

 для механічної майстерні придбано електро- та ручний інструмент 

на суму 33 609 грн.; 

 придбано 90 комплектів кришок на учнівські столи, 3 стола для 

викладачів, 119 учнівських стільців, 4 комплекти шаф в навчальні аудиторії;  

 замінено 24 вікна в навчальних аудиторіях, 3 вікна сходинкових маршів; 

 придбано жалюзі в актову залу та 12 кабінетів; 

 на господарські потреби витрачено 104 тис. грн.; 

 для покращення санітарно-гігієнічних умов в санвузли придбано бойлер, 

сушарки для рук, дозатори рідкого мила; 

 придбаний лінолеум для ремонту підлоги в аудиторії №42, медпункту та 

4-го поверху нового корпусу; 

 для проведення лабораторних та практичних робіт в аудиторію №31 

придбаний сервер, багатофункціональний кабельний тестер, трасошукач (2 шт.); 

 в кабінет інформатики придбаний мультимедійний комплекс; 

 проведений ремонт в кабінеті №310; 

 для медпункту коледжу придбано пірометр (2 шт.), тонометр (2 шт.), 

пульсоксиметр (2 шт.), рециркулятори закритого типу (2 шт.); 

 в другому корпусі встановлена система оповіщення про пожежу та 

управління евакуацією на суму 263 тис. грн. (разом з проектною документацією); 

 перенесена розводка системи опалення з горища на четвертий поверх 

старого корпусу; 

 зроблений ремонт теплових лічильників; 

 проведена обрізка аварійних дерев з вивозом сміття; 

 для потреб господарської служби придбано 2 драбини; 

 замінено ковролін на сцені актової зали; 

 для лабораторії з ремонту автомобілів придбаний автосканер (7,5 тис. грн.); 

 придбано 10 лавок та 2 дивани для відпочинку студентів; 

 придбана крейда; 

 придбаний переносний вінчестер, маніпулятори, клавіатури; 

 встановлені двері запасного виходу першого корпусу. 
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В коледжі весь документообіг ведеться в електронному вигляді. Всі 

підрозділи забезпечені персональними комп’ютерами та оргтехнікою, об’єднані 

в локальну мережу та мають вихід до мережі Інтернет. 
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7. Виховна робота та розвиток студентського самоврядування 
 

Виховна, культурно-масова і оздоровча робота проводилася згідно 

з відповідними державними документами, а саме:  

 Концепцією національно-патріотичного виховання в системі освіти 

України;  

 Загальною декларацією прав людини;  

 Декларацією прав дитини;  

 Законом України «Про освіту»; 

 Законом України «Про вищу освіту»; 

 Законом України «Про передфахову вищу освіту»;  

 Законом України «Про мови»;  

 Указом Президента України «Про Національну стратегію розвитку 

освіти в Україні на період до 2021 року»;  

 Рекомендаціями Науково-методичного центру вищої освіти МОН 

України «Основні напрямки виховної роботи у вищих навчальних закладах»;  

 Інструктивно-методичними листами МОНУ та іншими нормативно-

правовими документами та методичними рекомендаціями.  

Питання удосконалення виховної роботи розглядаються та обговорюються 

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. 

Згідно плану виховної роботи відбулися тематичні виховні години, 

присвячені пам’ятним датам: Дню Соборності України (січень), Дню Європи 

(травень), Дню збройних сил України (жовтень), Дню української писемності та 

мови (листопад), Дню Гідності та Свободи (листопад). 

Як і в попередні роки, особлива увага приділялася військово-патріотичному 

вихованню. 

Всі студенти-першокурсники у вересні-жовтні відвідали міську військову 

частину та міський музейний центр. Постійно оновлюються матеріали на стенді 

«Патріот України». 

При плануванні виховної роботи на 2020-2021 н.р. кожний керівник групи 

обрав для себе тему виховного заходу, до якого підготував сучасні відеоматеріали, 

текстову частину та методичні рекомендації щодо форми проведення в окремій 

студентській групі. 
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До Всеукраїнського тижня права викладачами юридичних дисциплін 

було підготовлено методичні рекомендації для проведення тематичних виховних 

годин. 

З метою виховання поваги до знань та творчого ставлення до майбутньої 

професії проводились традиційні тижні спеціальностей. 

Було проведено:  

 тиждень спеціальності «Право» – в жовтні до Дня юриста;  

 тиждень спеціальності «Галузеве машинобудування» – в жовтні до Дня 

машинобудівника;  

 тиждень спеціальності «Автомобільний транспорт» і «Транспортні 

технології (на автомобільному транспорті)» – в листопаді до Дня автомобіліста;  

 тиждень спеціальності «Електроніка» – в листопаді до Дня енергетика; 

 тиждень спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» і 

«Комп'ютерна інженерія» – в грудні до Дня Святого Миколая.  

Планом кожного тижня спеціальності було передбачено обов’язкове 

проведення професійних конкурсів та олімпіад, виставок технічної та художньої 

творчості студентів.  

Під час цьогорічних тижнів спеціальностей заходи проводились 

з урахуванням карантинних обмежень. Це були професійні «круглі столи», брейн-

ринги, олімпіади, презентації студентських груп. Переможцям змагань вручалися 

дипломи, грамоти, солодкі подарунки. Кращі студенти були нагороджені 

преміями. 

Циклові комісії загальноосвітніх дисциплін проводили предметні тижні 

у ІІ семестрі навчального року. Це тижні математики, інформатики, фізики, хімії, 

біології, іноземної мови. Під час предметних тижнів також відбулися олімпіади і 

конференції, конкурси рефератів та інтелектуальні ігри. 

Колектив коледжу працює так, щоб усюди були присутні художньо-

естетичні елементи та вияви.  

У напрямку морально-духовного виховання керівники навчальних груп 

проводили етичні бесіди, зустрічі з психологом, обговорювали питання протидії 

булінгу, толерантності, моральних норм тощо. Відбулися тематичні заходи до Дня 

матері, Дня Землі, Дня пам’яті жертв голодомору. 

Велика увага приділялася проблемам здорового способу життя, фізичному 

вихованню. Нажаль загальний стан здоров’я сучасної молоді залишає бажати 

кращого. В коледжі навчається 11студентів з інвалідністю. 

На диспансерному обліку міської лікарні станом 01.12.2020 року – 145 осіб. 

Особлива увага в закладі приділяється викоріненню шкідливих звичок. 

У жовтні проводилися соціально-психологічні моніторинги на предмет 

ознайомленості зі шкідливістю наркоманії, пияцтва та СНІДу. 

Студенти взяли участь у спільному заході з іншими коледжами міста до 

Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом.  

Під час щорічного тижня боротьби з шкідливими звичками відбулися 

тематичні виховні заходи, зустрічі з лікарями, переглядалися відеофільми.  

В медпункті коледжу студенти мають можливість отримати медичну 

допомогу.  
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Органічним елементом всієї сукупності виховних завдань є формування 

правової свідомості. Одну з важливих сторін у формуванні правосвідомості 

молоді складає профілактика правопорушень, яку здійснюють керівники груп, 

студентська рада, батьківська рада, рада з профілактики правопорушень. Ведеться 

індивідуальна робота зі студентами, вивчення домашніх обставин, взаємин з 

батьками. Здійснюється систематичний контроль за рівнем і якістю виконання 

обов’язків і доручень. Індивідуальна робота доповнюється бесідами, диспутами, 

лекціями на правову тематику, які базуються на попередньо проведених анкетах. 

Здійснюються спільні заходи з громадськими організаціями, державними 

правоохоронними органами.  

В коледжі діє ряд Положень, які регламентують правила поведінки 

студентів, їх права і обов'язки. До них відносяться:  

• Статут коледжу;  

• Правила внутрішнього розпорядку;  

• Система єдиних педагогічних вимог до студентів Олександрійського 

політехнічного коледжу;  

• Положення про організацію студентського самоврядування;  

• Положення про старосту навчальної групи;  

• Положення про занесення на Дошку пошани «Студентське сузір'я»;  

• Положення про Порядок призначення і виплати стипендій студентам 

коледжу.  

У 2020 році було введено в дію Положення про протидію булінгу, 

Положення про дотримання академічної доброчесності. 

Ознайомлення студентів та їх батьків з цими документами починається 

зразу після зарахування їх до коледжу. Напередодні початку навчального року 

проводяться загальні збори студентів нового набору, на яких відбувається 

знайомство з керівництвом коледжу, керівниками навчальних груп та правилами 

внутрішнього розпорядку.  

Протягом першого семестру щомісяця відбуваються засідання Школи 

першокурсника, на яких розглядаються організаційні питання, що стосуються 

навчального процесу, режиму дня, тощо.  

Процес адаптації першокурсників традиційно розглядався на засіданні 

педагогічної ради в жовтні місяці. В коледжі працює психолог, який систематично 

здійснює моніторинг психоемоційного стану студентів в процесі адаптації, 

професійного самовизначення, мотивації до здорового способу життя та 

сформованості психологічної культури особистості.  

В напрямку психологічної просвіти надаються індивідуальні консультації 

рекомендаційного характеру керівникам навчальних груп, що підвищило рівень 

індивідуальної роботи зі студентами та їх батьками. Психолог регулярно 

проводить тематичні бесіди та тренінги в групах з актуальних питань 

міжособистісного спілкування студентів. Так, в листопаді для першокурсників 

проведено тренінг з питань протидії булінгу.  

Студенти та їх батьки мають можливість отримувати допомогу в складних 

життєвих ситуаціях. 
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Близько 30 іногородніх студентів нашого навчального закладу проживають 

в гуртожитку медичного коледжу. Для забезпечення дотримання правил 

проживання, організовано регулярне відвідування гуртожитку викладачами. 

Про результати анкетувань, тренінгів, бесід, психолог надає рекомендації 

керівникам навчальних груп на засіданнях методичного об’єднання.  

Ключовою метою і засобом виховної роботи в коледжі була і є активна 

людино творча позиція студентів.  

Система студентського самоврядування в коледжі діє у відповідності до 

Закону «Про передфахову вищу освіту». Члени студентської ради залучаються до 

участі у плануванні роботи, беруть активну участь у підготовці і проведенні 

культурно-масових, спортивних заходів, дослідно-пошукової роботи, 

співпрацюють із стипендіальною комісією з питань заохочення студентів за успіхи 

у навчальній та громадській роботі та стягнення за пропуски занять без поважних 

причин та безвідповідальне ставлення до навчання.  

Високі показники вихованців у різних конкурсах, турнірах, олімпіадах, 

аналіз поведінки студентів у коледжі і поза ним, вивчення кар'єрних біографій 

випускників підводить до висновку, що виховна, оздоровча і культурно-масова 

робота у закладі, в котрій керівник займає визначальну позицію, всі виховні 

зусилля направлено на підвищення престижу інтелекту та загальної культури 

студента, формування суспільної позиції і національної свідомості, кращих рис 

громадянина України.  

За звітний період ні адміністрацією, ні органами поліції не виявлено 

випадків пияцтва серед студентів. В поліції немає зареєстрованих випадків 

правопорушень серед студентів коледжу. 

Джерелом моральних цінностей в першу чергу є сім’я. Для батьків 

організовано батьківський лекторій, де розглядаються питання адаптації 

студентів, здорового способу життя, попередження шкідливих звичок, 

психологічні аспекти становлення особистості підлітків тощо. Діє батьківська 

рада, до якої входять активні представники батьківської громади. Цього року 

батьківські збори проводились дистанційно. Керівники груп постійно 

спілкувалися і спілкуються з батьками індивідуально. 

Взаємодія батьків, керівників навчальних груп, викладачів та студентів 

формує соціальне партнерство основних учасників освітнього процесу, що є 

особливо актуальним у час, коли освітній процес та ряд виховних засобів 

проводяться дистанційно. 
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8. Фінансово-господарська діяльність коледжу  
 

Фінансове забезпечення коледжу поділяється на фінансування із загального 

фонду (обласний бюджет та державна субвенція), доходів від надання платних 

послуг за навчання студентів, благодійної допомоги. Усі фінансові надходження 

створюють єдиний фонд фінансування. Фінансово-господарська діяльність 

коледжу здійснюється в межах єдиного кошторису і штатного розпису, 

затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.  

Обсяги фінансування у звітному періоді із загального фонду наведені 

в таблиці 8.1. 

  

Таблиця 8.1. 
Обсяги фінансування із загального фонду (тис. грн.) 

Період 2017 2018 2019 2020 

Всього 11545,3 18995,5 19457,4 21199,9 

  

Обсяги надходжень до спеціального фонду у звітному періоді наведені 

в таблиці 8.2.  

  

Таблиця 8.2. 
Обсяги надходжень до спеціального фонду (тис. грн.) 

Період 2017 2018 2019 2020 

ВСЬОГО 538,6 435,9 383,7 404,1 

у тому числі: 

плата за навчання 485,3 305,7 221,6 233,3 

господарська діяльність 0,7 — 1,0 — 

за оренду майна 19,7 22,1 21,0 7,8 

благодійна допомога 32,9 108,1 140,1 163,0 

  

Усі надходження загального та спеціального фонду бюджету 

спрямовувалися за цільовим призначенням згідно з кошторисом витрат. 

Заборгованості із заробітної плати, стипендії та оплати комунальних послуг у 

звітному періоді не було. Динаміка розподілу асигнувань у звітному періоді 

наведена в таблиці 8.3.  

  



37 

Таблиця 8.3. 
Динаміка розподілу асигнувань у звітному періоді (тис. грн.) 

Показники 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік 
1 2 3 4 5 

Загальний фонд  

Надходження  14758,6 18995,5 19457,4 21199,9 

Видатки, всього  14758,6 18995,5 19457,4 21199,9 

в тому числі: 

Заробітна плата  8370,8 10390,2 10815,1 12152,1 

Нарахування на заробітну плату  1841,3 2284,6 2384,9 2668,8 

Стипендія  3213,3 4657,2 4347,4 4199,9 

Харчування сиріт та дітей позбавлених 

батьківського піклування  
299,1 365,9 349,7 451,8 

Предмети, матеріали, обладнання  — — 512,7 442,1 

Медикаменти — — — 44,6 

Компенсація на одяг та взуття дітей-

сиріт  
4,9 3,9 6,0 6,4 

Допомога дітям-сиротам при випуску 

та література  
45,2 56,6 85,8 91,1 

Послуги  79,4 — 28,9 353,0 

Відрядження  — — 2,6 1,6 

Комунальні послуги  904,6 941,6 924,3 764,9 

в тому числі:      

Теплопостачання  714,7 761,2 715,4 583,0 

Водопостачання  23,8 29,6 31,7 36,3 

Електроенергія  166,1 150,8 172,9 141,6 

Інші комунальні послуги (вивіз 

сміття)  
— — 4,3 4,0 

Інші видатки (акредитація) — — — 23,6 

Спеціальний фонд 

Доходи, всього  538,6 435,9 383,7 404,1 

в тому числі:  

Плата за навчання  485,3 305,7 221,6 233,3 

Благодійна допомога  32,9 108,1 140,1 163,0 

Господарська діяльність  0,7 — 1,0 — 

Орендна плата  19,7 22,1 21,0 7,8 

Видатки, всього  453,9 523,6 454,0 316,1 

в тому числі:  

Заробітна плата  272,6 257,3 220,6 113,9 

Нарахування на заробітну плату  60,4 57,0 50,5 24,3 

Предмети, матеріали та послуги  37,0 150,9 147,2 160,0 
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продовження таблиці 8.3. 
1 2 3 4 5 

Видатки на відрядження  5,9 0,6 — — 

Комунальні послуги  78,0 57,8 35,7 17,9 

в тому числі:  

Теплопостачання  61,2 45,2 29,2 10,4 

Водопостачання  2,6 2,4 1,2 1,5 

Електроенергія  14,2 10,2 5,4 6,0 

 

Стан фінансування коледжу в цілому забезпечує основну діяльність 

навчального закладу. Але фізичне зношування основних засобів, нагальна 

необхідність капітального та поточного ремонтів, необхідність оновлення 

комп’ютерної та офісної техніки, ріст тарифів на комунальні послуги вимагали 

дедалі більших коштів. Для покращення рівня господарювання знаходили вихід в 

пошуку додаткових коштів, спонсорів, покращанні догляду за основними 

засобами, переході на постійні режими економії.  

Надходження до спеціального фонду, використовувались на заробітну плату 

та нарахування, придбання предметів і матеріалів, оплату послуг, видатки на 

відрядження, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, розвиток матеріально-

технічної бази коледжу.  

За рахунок благодійних внесків, коледж оновив свою матеріально-технічну 

базу на суму 159 593 грн.  

Для забезпечення робочого на навчального процесу у 2020 році придбано та 

отримано як благодійну допомогу: 

• Комп’ютер юристу на суму 8400 грн.; 

• два системних блока (в операторську) на суму 16614 грн; 

• сервер ARTLINE Business на суму 19886грн; 

• автомобільний сканер Greader Proffesional на суму 7728грн; 

• три мультиметри на суму 700 грн; 

• чотири монітори (2 в операторську,1 в бухгалтерію 1 заступнику директора 

з навчальної роботи)  на суму 7366 грн; 

• принтер в відділ кадрів  на суму  5125грн; 

• холодильник в медичний пункт на суму 3200грн; 

• два багатофункціональних тестера на суму 4000 грн; 

• карнизи в актову залу коледжу на суму 900грн; 

• тканинні жалюзі для аудиторій коледжу на суму 38328грн; 

• для спеціальності РА (ключ динамометричний, кутовий датчик, рефрактометр) 

на суму 3384грн; 

• дві драбини (медпункт та робоча майстерня) на суму 2200 грн; 

• металопластикові двері в актовий зал коледжу на суму 7826 грн; 

• дві металопластикові двері (аудиторії №33, 310) на суму 4116 грн;  

• ковролін на сцену актової зали коледжу на суму 4800 грн; 

• килимки на вході в коледж на суму 875 грн; 

• два контейнери для зберігання засобів захисту на суму 520 грн; 



39 

• кришки на парти на суму 6000 грн; 

• гардина в приймальну на суму 1300 грн; 

• оплата домену сайту – 1040 грн; 

• проектор АСЕР – 11159 грн; 

• поточні ремонтні роботи на суму 10 800 грн. 

Також отримані кошти на виконання послуг по встановленню метало-

пластикових вікон на суму 27600 грн. 

За рахунок загального фонду бюджету придбано цінностей 

на суму 792 678 тис. грн., а саме: 

• водонагрівач  на суму 4992 грн; 

• дозатор д/рідкого мила 500мл 15шт на суму 4106 грн; 

• сушарка для рук сенсорна 13шт на суму 45006 грн; 

• монітор Samsung на суму 2999грн; 

• два комутатора  на суму 2964грн; 

• клавіатура +мишка  на суму 283грн; 

• два блока живлення  на суму 1398грн; 

• меблі (стільці, шафи, столи) на суму 77960грн; 

• два вимірювача артеріального тиску електронний на суму 1640грн; 

• чотири комп’ютери на суму 23900грн; 

• системний блок на суму 5995грн; 

• інструменти для виконання поточного ремонту та використання під час 

практичних занять студентами коледжу  (шуруповерт, болгарка, гайковерт, 

дриль, викрутки, плоскогубці, універсальні ключі тощо) на суму 30901грн; 

• жалюзі ролетні  в аудиторії коледжу на суму 23051грн; 

• встановлена система оповіщення людей про пожежу на суму  236926грн. 

Також для запобігання розповсюдження  COVID-19 було придбано: 

• рециркулятори: ультрафіолетовий бактерицидний Аерекс Стандарт 15 та 

Стандарт 30  на суму 6300грн; 

• термометр Longevita інфрачервоний безконтактний  на суму 1150грн; 

• два пульсоксиметри на суму 1600грн; 

• дезінфікуючий засіб  на суму 42530 грн; 

• рукавички латексні на суму 7094грн; 

• мило рідке, засіб для миття підлоги, вікон, рукавички, рушники, мочалки, сода 

кальцинована, серветки для скла  тощо на суму 12170 грн; 

• медична маска, халат, простирадло  на суму  34770грн; 

• пакети для сміття з затяжкою на суму 2235грн 

Для забезпечення робочого та навчального процесу в закладі: 

• журнали навчальних занять, табель відвідування, особова картка працівників 

тощо на суму 19967 грн 

• канцтовари (ручка, олівець, ластик, папір, папки скріпки, кнопки тощо) на 

суму 12849грн;  

• документи про освіту на суму 28800 грн 

Для проведення поточного ремонту закладу: 

• шпалери, клей для шпалер, емаль на суму 3695грн; 
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• рукавички для робітників на суму 204грн; 

• піна монтажна на суму 458грн; 

• штукатурка, шпаклівка на суму 1271грн; 

• лінолеум, плінтус, гіпсокартон, пінопласт  на суму 19630грн; 

• круг для метала, саморіз по дереву  на суму 3356 грн; 

• металопластикові вікна 10шт на суму 49961 грн; 

• замок, шпінгалет, петлі  на суму  1246грн; 

• лиштва напівкругла, плита OSB на суму 7003грн; 

• дверне полотно, коробка МДФ на суму 4608грн; 

• віник сорго на суму 560,0 

Отримано комплект мультимедійного обладнання з департаменту освіти і 

науки Кіровоградської обласної державної адміністрації на суму 69100грн. 

На виконання контракту проводилися розрахунки з установами, 

організаціями, банками, постачальниками, своєчасно вносилися платежі до 

бюджету, дотримувалися порядку обслуговування і використання бюджетних 

коштів, вживали заходів щодо погашення заборгованості з орендної плати. В 

установленому порядку складали річні кошториси доходів і видатків коледжу та 

подавали на затвердження до Департаменту освіти і науки ОДА. Своєчасно 

подавали фінансову та статистичну звітність та необхідні відомості про майновий 

стан навчального закладу.  
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9. Дотримання умов колективного договору та 

Статуту коледжу  
 

З метою регулювання виробничих, трудових та соціально-економічних 

відносин, узгодження інтересів найманих працівників і власників, на загальних 

зборах колективу, між адміністрацією та профспілковим комітетом 25.10 2018 року 

було укладено колективний договір. 

Договір складається з 8 основних розділів та 8 додатків, які розкривають 

загальні положення, виробничі та трудові відносини, зайнятість працівників, 

оплату праці, правове забезпечення, охорону праці, відпустки, оздоровлення та 

культурне дозвілля, соціальне партнерство та норми дії колективного договору та 

контроль за його виконанням.  

На сьогоднішній день всі пункти колективного договору виконуються і 

дотримуються.  

У звітному періоді для належного функціонування навчального закладу 

велася планомірна робота з охорони праці. Призначені наказами відповідальні 

особи за стан електробезпеки, теплопостачання, пожежної безпеки та загальний 

стан праці в коледжі, відповідальні за стан охорони праці та пожежної безпеки в 

кожному підрозділі.  

Документація з охорони праці ведеться згідно чинного законодавства.  

Систематично проводилися інструктажі з працівниками щодо вимог безпеки 

під час виконання ними своїх трудових обов’язків, зі студентами щодо вимог 

безпеки під час освітнього процесу.  

Також систематично проводився оперативний контроль умов праці щодо 

дотримання працівниками у трудовому процесі вимог охорони праці, правил 

безпеки, виробничої санітарії, пожежної та електробезпеки.  

Проводилися двічі на рік Тижні охорони праці, традиційно один такий 

тиждень присвячується Всесвітньому дню охорони праці.  

Для студентів коледжу організовувалися лекції та бесіди про шкідливість та 

небезпечність алкогольний та наркотичних засобів, тютюнопаління.  

Напередодні канікул зі студентами проводилися інструктажі з безпеки 

дорожнього руху, поводження на воді, на кризі та в ожеледь, поводження при 

низьких температурах.  

З метою профілактики та попередження ДТП для студентів коледжу було 

проведено ряд заходів, а саме: проведено тематичні лекції викладачами дисциплін 

«Правила дорожнього руху» та «Безпека життєдіяльності», керівниками 

навчальних груп було проведено в навчальних групах інструктажі з правил 

дорожнього руху.  

Всі працівники один раз на рік проходять обов’язкове медичне обстеження.  

Раз на три роки проводяться навчання та перевірка знань працівників з 

питань охорони праці та безпеки життєдіяльності. Остання перевірка проведена 

в лютому 2020 року.  

З метою профілактики травматизму невиробничого характеру серед 

учасників освітнього процесу в коледжі проводилися роз’яснювальна робота з 



42 

питань безпечного перебування в побуті, на вулиці та під час виконання трудових 

обов’язків. 

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. 

Проводилось раз на пів року обстеження стану будівель, карнизів, фасадів 

навчальних корпусів, спортивного майданчика з метою виявлення небезпечних 

факторів.  

Придбано та встановлено запірну систему в тепловій камері 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. 

Створена добровільна пожежна дружина.  

Приміщення коледжу забезпечені засобами пожежогасіння відповідно до 

нормативів (вогнегасники, пожежні рукави).  

Виконано заміри  опору ізоляції електромережі адміністративно-навчальних 

корпусів. 

Своєчасно проводиться технічне обслуговування та перевірка на 

працездатність пожежних кранів.  

Документація з пожежної безпеки ведеться згідно нормативних вимог.  

Систематично та своєчасно проводяться інструктажі з пожежної безпеки.  

За санітарним станом навчальних приміщень та їдальні здійснює контроль 

медична сестра. Вона ж систематично організовує медичний огляд студентів, 

обстеження і вакцинацію, веде диспансерний облік. Для забезпечення контрою 

медичних обстежень введено санітарні паспорти студентів та «Листки здоров 'я», 

що визначають групу занять з фізичної культури і фізичного виховання. Всі 

працівники один раз на рік проходять обов’язкове медичне обстеження. Ведеться 
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облік викладачів і співробітників, які потребують оздоровлення. Інформація про 

розміри матеріальної допомоги на оздоровлення та премії працівникам наведена в 

таблиці.  

Таблиця 9.1 
Матеріальна допомога та премії працівникам 

Показники 
Сума (тис. грн.) 

2017 2018 2019 2020 

Матеріальна допомога на оздоровлення  310,3 302,6 412,2 376,2 

Премії та винагороди  403,7 1049,4 835,3 917,7 

 

Студенти, які стоять на диспансерному обліку із заявами на придбання 

путівок не зверталися. Їх оздоровлення здійснюється за рахунок батьків.  

З метою профілактики захворювань та контролю за станом здоров’я 

студентів і працівників коледжу працює медпункт, оснащений засобами надання 

першої медичної допомоги. Використовується кварцова лампа ОБП-2-15 для 

обробки аудиторій під час загрози епідемічних ситуацій.  

У зв’язку з пандемією Covid-19 в коледжі було придбано у 2020 році: 

1. Бактерицидні опромінювачі-рециркулятори повітря – 2 шт. 

2. Безконтактні термометри – 2 шт. 

3. Пульсоксиметри – 2 шт. 

4. Маски медичні – 10 тис. шт. 

5. Антисептик для рук – 250 літрів. 

6. Туалетне мило рідке – 125 літрів. 

7. Господарське мило рідке – 75 літрів. 

8. Паперові рушники, гумові рукавички, мочалки, серветки, миючі засоби 

та інше. 

Встановлено в туалетах та гігієнічних кімнатах: 

 бойлер для підігріву води – 1 шт.; 

 дозатори для рідкого мила – 18 шт.; 

 сушарки для рук – 13 шт. 

Студентам, які навчаються за державним замовленням, згідно Положення 

про порядок призначення і виплати стипендій, виплачується ординарні підвищені 

за успіхи у навчанні та соціальні стипендії. Інформацію про кількість студентів, 

що отримували стипендії наведено в таблиці 9.2.  
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Таблиця 9.2 
Кількість студентів, які отримують стипендію 

станом на 01 грудня 2020 року 

№ 

з/п 
Показники 

Кількість осіб 

2017 2018 2019 2020 
1 2 3 4 5 6 

1. 
Кількість студентів, які отримували 

ординарну стипендію, осіб 
274 266 229 260 

2. 
Отримували підвищену стипендію, 

осіб 
28 23 20 20 

3. 

Отримували соціальну стипендію, 

осіб 
42 54 35 65 

в тому числі:     

 студенти з інвалідністю 4 6 4 8 

 діти учасників бойових дій 7 10 6 16 

 учасники бойових дій — — — — 

 внутрішньо-переміщені особи 3 7 4 4 

 малозабезпечені 11 15 9 14 

 сироти 17 16 11 23 

4. 
Стипендія Верховної Ради та 

Президента України 
1 — — — 

5. Стипендія обласної ради — — — 1 

 

Студентам-сиротам проводились всі передбачені законодавством виплати.  

У зв’язку з пандемією Covid-19 протягом року не проводилися загальні 

святкові заходи та екскурсії в інші міста України. 

 

 

 

 

 Л.М. Савченко 


	1. Загальна характеристика навчального закладу
	2. Формування контингенту студентів
	3. Організація освітнього процесу відповідно
	до стандартів вищої освіти

	6. Розвиток і модернізація матеріально-технічної бази
	7. Виховна робота та розвиток студентського самоврядування
	8. Фінансово-господарська діяльність коледжу
	9. Дотримання умов колективного договору та
	Статуту коледжу

