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Вступ 

          Контрактом директора коледжу з Міністерством освіти і науки України  

передбачено щорічне звітування перед вищим колегіальним органом громадського 

самоврядування коледжу про результати своєї роботи. 

Основні стратегічні питання, які постають перед нами є: Де ми зараз? Де ми 

хочемо бути? Як нам туди потрапити? Що треба робити? 

В значній мірі відповіді на ці питання ми визначили в концепції розвитку 

коледжу на період 2019-2023 роки, яку затвердили рішенням педагогічної ради 27 

березня 2019 року. 

Розроблена нами концепція розвитку коледжу – це спроба знайти відповіді на 

сьогоднішнє реформування фахової передвищої освіти і знайти своє місце в 

імплементації діючого законодавства. 

І в цьому сенсі у нас вже напрацьовані підходи. 

Потенційними внутрішніми сильними факторами  в нашій роботі є: 

- для адміністрації – це зміни у пріоритетах  використання ресурсів 

коледжу, впровадження принципів демократизації, гуманізації, командної 

роботи і співпраці всіх структурних підрозділів. 

- для педагогів – це перехід від передачі знань до створення умов для їх 

активного засвоєння та отримання практичного досвіду; 

- оновлення організаційних форм, методів, технологій освіти та готовність 

до безперервної освіти; 

- для студентів – це студентське самоврядування та долучення  до  

     соціальнозначущих проєктів у виховній роботі та перехід від пасивного         

     застосування знань до активного їх пошуку під час теоретичного набуття      

     знань  та практичного  застосування  під час практичних, лабораторних та  

    семінарських  занять; 

Наші слабкі сторони – це старі приміщення, на підтримку яких в належному 

стані необхідні основні кошти наших надходжень; 

- зношення внутрішніх інженерних комунікацій; 

- недостатня оснащеність кабінетів сучасними засобами навчання, застаріла 

навчально-матеріальна база навчальних приміщень теоретичного і 

практичного навчання; 

- недостатня мотивація співробітників; 

- старіння кадрів. 

      Для аналізу стану діяльності коледжу і відповіді на поставлені запитання є 

багато індикаторів, за якими  постійно ведеться спостереження за освітнім 

процесом. 

Розглянемо ключові напрямки розвитку коледжу у 2019 році, які в цілому 

розкривають зміст та виконання 25 пунктів зобов’язань керівника коледжу 

відповідно до умов контракту (№ ІІ – 140 від 17 травня 2018 року). 
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Впродовж звітного періоду управління діяльністю Харківського державного 

професійно-педагогічного коледжу імені В. І. Вернадського у 2019 році 

здійснювалось відповідно до законодавчих та нормативних актів: Конституції 

України,  Законів України «Про освіту», «По вищу освіту», «Про фахову 

передвищу освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», Указів 

Президента, Постанов Верхової Ради та Кабінету Міністрів України, рішень 

педагогічної ради, Статуту коледжу, Концепції розвитку коледжу на період 2019-

2023 р.р., планів роботи та умов контракту директора з Міністерством освіти і 

науки України.  

У 2019 році робота була направлена на здійснення основних правових, 

організаційних, фінансових засад функціонування нашого коледжу, створення 

умов та забезпечення освітнього процесу з підготовки кваліфікованих молодших 

спеціалістів.  

Управління реалізацією державної політики у сфері освіти, забезпечення 

закладу покладено на керівника.  

Адміністрація коледжу організовує і забезпечує виконання законодавчих та 

нормативних актів України, Статуту коледжу, планів роботи коледжу та здійснює 

повноваження, передбачені функціональними обов’язками. Працівники 

безпосередньо втілюють плани в життя. Діяльність коледжу проводилась на 

поєднанні колегіальних та єдиноначальних засад.  

Діяльність колективу була спрямована на підготовку фахівців у відповідності 

до стандартів вищої освіти шляхом створення відповідно до вимог кадрового, 

навчально-методичного, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення 

освітнього процесу в межах кожної спеціальності. Підготовка фахівців в коледжі 

здійснюється за початковим рівнем (короткий цикл) вищої освіти, який відповідає 

п’ятому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і за визначеним 

переліком 6 спеціалізацій. 

Для реалізації стандартів підготовки молодших спеціалістів, навчально-

виробничими підрозділами коледжу, цикловими комісіями, педагогічним 

колективом в цілому на підставі освітньо-професійних програм за кожною 
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спеціалізацією розроблені навчальні плани, визначені перелік та обсяг навчальних 

дисциплін, послідовність їх вивчення, форми проведення навчальних занять та їх 

обсяг, графік навчального процесу, форми поточного і підсумкового контролю та 

кожним педагогічним працівником складено робочий навчальний план. В цілому 

ця робота була направлена на створення умов забезпечення якості освіти, як 

головного завдання.  

У 2019 році розроблено та здійснено заходи за всіма напрямами навчальної, 

навчально-виховної, методичної роботи та практичної підготовки студентів, 

спрямовані на виконання поставлених завдань згідно з затвердженим планом 

роботи. 

До кола питань, які ми тримали в полі зору, і які є складовими у забезпеченні 

якості наших послуг належать і такі, як:  

- забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників; 

- науково - методичний супровід освітнього процесу; 

- інформаційне забезпечення; 

- фінансова підтримка; 

- створення належних умов праці і навчання всіх учасників навчально-

виробничого процесу;  

- створення умов для всебічного розвитку особистості студента, патріотичного 

виховання та здорового способу життя, тощо.  

Аналізуючи діяльність керівників усіх структурних підрозділів коледжу, 

зусилля викладачів, майстрів виробничого навчання, співробітників та студентів 

коледжу можна зазначити, що колектив достатньо успішно виконує свою справу 

щодо надання якісних освітніх послуг. 
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СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ 

 

Для забезпечення виконання головних завдань визначена організаційна 

структура управління в коледжі на різних рівнях і складових, якою передбачено 

тісний взаємозв’язок  між структурними підрозділами і функціонуванням системи 

в цілому.  

Коледж має в своїй структурі робочі і дорадчі органи, склад яких щорічно 

затверджується відповідним наказом (№ 187 від 02 вересня 2019 року «Про склад 

педагогічної ради, робочих і дорадчих органів коледжу у 2019/2020 навчальному 

році»).   
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Найбільш важливі і актуальні питання діяльності педагогічного колективу у 

2019 році були розглянуті на загальних зборах трудового колективу, засіданнях 

педагогічної ради, методичної ради, адміністративних нарадах, циклових комісій із 

залученням активу студентського самоврядування. 

НА ЗАСІДАННЯХ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ РОЗГЛЯДАЛИСЯ ПИТАННЯ: 

Найбільш важливі і актуальні питання діяльності педагогічного колективу у 

2019 році були розглянуті на засіданнях педагогічної ради, а саме: 

1. Про результати  роботи педагогічного колективу коледжу  за новими  

навчальними планами, зимової екзаменаційної сесії, збереження контингенту 

та стан навчальної дисципліни студентів. 

 

2. Про формування у студентів коледжу прагнення до ведення  здорового      

способу життя.  

 

3. Засідання нетрадиційної педагогічної ради за темою: ««Аналіз освітнього 

середовища та розробка структурної моделі «Конкурентоспроможний 

коледж – сучасний викладач – успішний випускник» 

 

4. Нетрадиційні форми проведення виховної роботи  та їх вплив на формування   

високоморальних якостей  майбутніх  майстрів виробничого навчання. 

 

5. Про підсумки роботи державних екзаменаційних комісій коледжу з   

          Державної атестації випускників. 

 

6. Про підсумки розвитку фахової передвищої освіти в Харківському 

державному професійно-педагогічному коледжі імені В.І. Вернадського в 

минулому навчальному році та пріоритетні напрямки на 2019/2020 

навчальний рік. 

 

7. Про виконання регіонального замовлення з підготовки кадрів та підсумки 

вступної кампанії 2019 року. 

 

8. Обговорення та узгодження плану роботи педагогічної  ради  на 

2019/2020 н.р. 

 

9. Про затвердження Правил прийому до коледжу у 2020 році та задачі щодо 

забезпечення ефективності профорієнтаційної роботи педагогічним 

колективом коледжу  у 2019/2020 н.р. 

 

10.  Про стан викладання дисциплін циклу професійної підготовки спеціальності 

015.01 Професійна освіта (Будівництво) циклових комісій будівельних та 

санітарно - технічних дисциплін    та відповідність його сучасним вимогам. 

 

11.  Про формування в коледжі гендерної компетентності особистості. 
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 КАДРОВИЙ СКЛАД 

Відповідно до структури управління затверджено штатний розклад і 

укомплектовано кадровий склад працівників. 

Це один із визначальних чинників, що зумовлюють ефективність 

функціонування коледжу як соціально-педагогічної системи.  

Забезпечення виконання всіх статутних завдань здійснює колектив 

співробітників у складі 168 осіб, (станом на 01.01.2020 року ) у т.ч.  

 

 Категорія працівників Кількість 

 2019 2020 

1 Працівників усього, у т.ч.: 176 168 

1.1 Педагогічних працівників, у т.ч.: 75 68 

− Викладачі 46 40 

− Майстри в/н 6 6 

− Адміністративний персонал, за умовами 

оплати праці віднесений до педпрацівників 

10 9 

− Завідувач навчальної лабораторії  4 4 

− Вихователь 2 2 

− Завідувач навчально-методичного кабінету 1 1 

− Завідувач навчально-методичної  лабораторії 1 1 

− Методист 1 1 

− Методист відділення 1 1 

− Практичний психолог 1 1 

− Соціальний педагог 1 1 

 -   Культорганізатор 1 1 

2. Робітники 65 63 

3. Фахівці 38 37 

 

Якісний склад педагогічних працівників у порівнянні з минулим роком 

наступний: 
 

Категорії  1.01.19  %  1.01.20 % 

Всього педпрацівників  73  68  

Мають педагогічне  звання:      

- викладач-методист  7 9 7 9,5 

- старший викладач  4 5 5 7,3 

Майстер в\н І категорії  0 0   

Майстер в\н ІІ категорії  0 0   

Мають кваліфікацію:      

-  спеціаліст вищої категорії  38 52 34 50 

-  спеціаліст першої категорії  12 16 15 22 

-  спеціаліст другої категорії  19 26 14 20,5 

-  спеціаліст  2 3 2 3 



8 

 

Формування контингенту студентів 

 

Характерною особливістю коледжу є наше студентство, яке представлене 

випускниками закладів професійної (професійно-технічної) освіти  з 15 регіонів 

України (раніше 19, а колись 23). 

Обсяги регіонального замовлення:  

- на денну форму навчання у 2019 році були встановлені на рівні 

виконання 2018 року, а саме 225 осіб; 

- на заочну форму навчання бюджетних місць не було надано. 

У вересні 2019 року загалом було прийнято на навчання 209 осіб, з яких 149 

студентів – на денну форму навчання, 60 студентів – на заочну форму навчання.  

  Денна форма Заочна форма 

Бюджет Контракт Контракт 

Регіональне замовлення 225   

Набір 

(на 01.10.19) 
149  60 

Разом 149 60 

Разом прийнято 209 

Загальний контингент (на 01.10.19) 567 

 

Отже регіональне замовлення на ОКР «молодший спеціаліст» (денна форма) 

виконано на 67% 
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На 01.01.20 загальна чисельність студентів коледжу склала 542 особи. 

 

Динаміка формування контингенту на 1 січня 2020 року 

 

Будівельно- 

технологічне 

відділення 

 1 січня  

2019 

1 січня 

2020 

+/- 

І курс 115 73 -42 

ІІ курс 81 98 +17 

Разом 196 171 -25 

Відділення 

механізації с/г  

І курс 111 69 -42 

ІІ курс 93 91 -2 

Разом 204 160 -44 

Заочне відділення 

І курс 97 58 -39 

ІІ курс 79 85 + 6 

ІІІ курс 61 68 + 7 

Разом 237 211 -26 

Усього по коледжу 637 542 -95 

Контингент студентів за спеціальностями та формами навчання станом на 

01.01.2020 року складає: 

Спеціальність Всього 
Денне Заочне 

Бюджет Контракт Бюджет Контракт 

015.01 Професійна освіта 

(Будівництво), будівельники 
114 69 2 6 37 

015.01 Професійна освіта 

(Будівництво), монтажники 
53 33 3 4 13 

015.16 Професійна освіта (Сфера 

обслуговування) 
122 59 5 8 50 

015.07 Професійна освіта 

(Електротехніка та 

електромеханіка) 
52 35 - 4 13 

015.18 Професійна освіта 

(Технологія виробництва і 

переробки продуктів сільського 

господарства) 

141 95 2 7 37 

015.20 Професійна освіта 

(Транспорт) 
60 26 2 4 28 

Разом по коледжу 542 317 14 33 178 
 (+4 академ відп =546)    
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Показники успішності та якості навчання  

за результатами І семестру 2019/2020 н. р. 

 

Відділення 
Успішність 

Абсолютна Якісна 

Будівельно-технологічне 71,2 52,6 

Механізації с/г 78,4 53,5 

Заочне  85,5 72,8 

Всього по коледжу 78,4 59,6 

 

Практична підготовка (навчальна, технологічна, педагогічна практики) 

У системі підготовки майбутніх майстрів в/н практика виконує навчальну, 

розвивальну та виховну функції.  Реалізація її навчальної функції пов’язана з тим, 

що у процесі проходження практики доповнюється і збагачується теоретична 

підготовка студентів, створюються можливості для закріплення і поглиблення 

отриманих знань. У ході педагогічної практики проходить процес розвитку 

сформованих під час аудиторного навчання основних професійних умінь та 

навичок. Закладом забезпечено проходження студентами всіх напрямків практики 

в умовах, максимально наближених до  професійної діяльності. Метою  кожного 

виду практики є оволодіння студентами сучасними технологіями навчання, 

навичками майстерності в галузі майбутньої професії, формування професійних 

умінь та навичок майбутніх майстрів в/н. 

Перед початком кожного виду практики проводяться  інструктивні наради з 

керівниками практик та студентами.  

За наслідком проходження практики організовано проведення чотирьох  

педагогічних конференцій та відкритих захистів звітів з технологічної практики в 

групах менеджерів. 

Основні показники підсумків навчальної та технологічної  практик по 

коледжу: 

- абсолютна успішність 79% ;  

- якісна успішність 72 %. 

Студенти коледжу проходили технологічну практику на базі санаторій 

«Роща», «ТЕХЕКС ГАЗ»,  «Житлобуд-2» , Липковатівського аграрного коледжу, 

ТОВ «Електропівденатомонтаж», ТОВ «Зінківський інкубатор», ПРАТ 

«Первухівський цукровий завод», філія «Нововодолазький райавтодор», ТОВ «АК 

Автолакцентр». 

Педагогічна практика є основною по значущості, завершальною і 

невід’ємною складовою процесу підготовки майстрів виробничого навчання в 

коледжі. Вона передбачена для студентів всіх  профілів спеціальності  «Професійна 

освіта». Педагогічна практика студентів проходить на посадах майстра 

виробничого навчання у  закладах професійної освіти відповідного профілю. 

124 студента проходили  практику в 9 базових закладах м.  Харкова 
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Заклад   П(ПТ)О  Кількість 

студентів  

 ДНЗ “Регіональний  центр професійної освіти будівельних 

технологій Харківської області”  

16 

ДПТНЗ “Харківське вище професійне училище будівництва ”  10 

ДНЗ “Харківський професійний ліцей будівельних технологій”  21 

ДПТНЗ “ Регіональний центр професійної освіти ресторанно – 

готельного комунального господарства, торгівлі і дизайну”  

11 

ДПТНЗ “ Регіональний механіко – технологічний центр професійної 

освіти Харківської області”  

6 

ДПТНЗ “ Харківське вище професійне училище сфери послуг ”  5 

Харківське вище професійне училище № 6  18 

Центр професійно – технічної освіти № 3  21 

Регіональний центр професійної освіти електротехнічних, 

машинобудівних та сервісних технологій Харківської області  

16 

                                                                                             Всього  124 

 

40 студентів проходили  практику в 22 закладах з 8 областей України. 

Регіони України  де проходили педагогічну  

практику студенти  

Кількість 

студентів  

Харківська область  20  

Полтавська область  9  

Київська область  1  

Дніпропетровська область  1  

Донецька область  2  

Черкаська область  2  

Рівненська область  4  

Житомирська  область  1  

                                                                 Всього  40  
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За результатами проходження педагогічної  практики успішність склала:  

абсолютна успішність  – 91% 

якісна успішність – 72 % 

На сьогоднішній день коледж  має 78  договорів про співпрацю з ЗП(ПТ)О : 

- м. Харків – 14 

- Харківська область – 19 

- різні  регіони України – 45 

Наявність  вакансій майстрів виробничого навчання в 2019 р. була: 

- м. Харків – 41 

- Харківська  область – 17 

- різні  регіони України – 101, з них  

- Київська область – 5 

- Рівненська область – 4 

- Черкаська область – 4 

- Дніпропетровська область – 4 

- Полтавська область – 17 

- Житомирська область - 5 

- Закарпатська область - 54 

- Кіровоградська область - 3 

- Сумська область - 5 

Всього  – 159 

На сьогодні коледж отримав заявки від Закарпатської області на підготовку 54 

майстрів виробничого навчання та Харківської області на підготовку 99 майстрів 

виробничого навчання.  

Висновки – підготовка майстрів виробничого навчання вкрай потрібна. Але 

кількість вступників скорочується, а працевлаштування випускників за 

спеціальністю зменшується. 

І тут вже постають питання загальнодержавної політики і підтримки фахової перед 

вищої освіти.



 

 Випуск і працевлаштування 

В порівнянні з 2018 роком в 2019 році значно скоротилась кількість 

випускників коледжу – з 201 до 149 (на 52 особи) у зв’язку з неотриманням 

регіонального замовлення на підготовку кваліфікованого робітника. 

В порівнянні з 2018 роком в цьому році  на 1 %  менше випускників виявили 

бажання продовжити навчання,  а також   на 2 % збільшилось  кількість  

направлень на роботу. 

 

 
 

За підсумками результатів працевлаштування випускників коледжу 

спостерігаємо, що навчання   до  ВНЗ ІІІ – ІV р.а. вступили  92 випускника, що 

складає  61 %  від загальної кількості випускників. 



Навчально-методична робота 

 

Методична робота в коледжі є складовою частиною навчально-виховного 

процесу, спрямованого на творчу діяльність педагогічних працівників, 

вдосконалення сучасного методичного забезпечення і супроводу процесу 

формування якісної підготовки майбутнього фахівця. 

Основною метою діяльності є підвищення професійної майстерності та 

творчого потенціалу викладачів, розвиток інноваційної діяльності педагогічного 

колективу.  

       Основними формами методичної роботи в коледжі є: 

• засідання методичної ради коледжу; 

• засідання  циклових комісій; 

• науково-методичні конференції; 

• проблемні семінари, семінари-практикуми; 

• методичні консультації; 

• тижні циклових комісій; 

• відкриті заняття;  

• засідання «школи педагогічної майстерності»; 

• засідання творчої групи; 

• розробка і вдосконалення комплексів навчально-методичного забезпечення 

навчальних дисциплін; 

• створення навчально-методичних матеріалів; 

• виставки педагогічних досягнень викладачів. 

      Впродовж восьми місяців (з січня по серпень)  2019 року педагогічний 

колектив опрацьовував науково-методичну проблему «Формування і розвиток 

компетентностей студентів коледжу шляхом впровадження педагогічної 

технології «Створення ситуації успіху», згідно з якою в цей час вирішувались 

наступні завдання: 
− забезпечення виконання Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», 

вивчення та використання в роботі інструктивно-методичних документів 

Міністерства освіти і науки, урядових рішень, рекомендацій органів освіти, 

професійних, галузевих, психолого - педагогічних галузей знань; 
− цілеспрямоване і організоване поєднання умов, за яких створюється можливість 

досягти значних результатів творчої діяльності як окремо взятої особистості, 

так і колективу в цілому, психологічної комфортності, емоційної стабільності 

завдяки продуманої, підготовленої стратегії і тактики викладача; 

− забезпечення толерантної та паритетної співпраці викладачів та студентів, яка      

створює студентам умови для активного отримання знань, як провідної 

спонукальної сили до успіху; 

− сприяння розвитку мотиву досягнення успіху і подолання труднощів, бажанню 

до творчої самореалізації та формуванню позиції активного учасника 
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пізнавального процесу шляхом освоєння студентами різноманітних 

професійно-значущих видів діяльності; 

− впровадження викладачем в освітній процес інтерактивних методів і прийомів 

навчання, інформаційно-комунікативних технологій з метою формування 

креативної, конкурентоспроможної, активної особистості; 

− популяризація позитивного іміджу коледжу шляхом проведення якісної 

профорієнтаційної роботи, участі педагогічних працівників та студентів у 

Всеукраїнських, міжнародних та міжвузівських заходах. 

 З вересня 2019 року педагогічний колектив коледжу вирішив продовжувати 

опрацьовувати навчально-методичну проблему, але у більш  поглибленому вигляді  

«Розвиток та удосконалення компетентностей студентів коледжу шляхом 

впровадження педагогічної технології «Створення ситуації успіху», яка 

передбачала наступні завдання: 
- забезпечення виконання Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», 

«Про фахову передвищу освіту», вивчення та використання в роботі 

інструктивно-методичних документів Міністерства освіти і науки, урядових 

рішень, рекомендацій органів освіти, професійних, галузевих, психолого- 

педагогічних галузей знань; 

- за рахунок авансування успіху студентів розвивати у них уміння бачити 

проблеми у відомій ситуації, приймати нестандартні рішення, генерувати 

творчі уявлення й ідеї та прогнозувати альтернативні рішення; 

- використання педагогіки партнерства, діяльність якої сприяє створенню 

студентам умов для зацікавленого, творчого отримання знань, як провідної 

спонукальної сили до успіху; 

-  сприяння розвитку мотиву досягнення успіху і подолання труднощів 

шляхом використання особистісного діалогу викладача та студента як 

домінуючої форми навчального спілкування, обміну думок, самоаналізу, 

самооцінки, самопізнання;i 

- розвиток інноваційної культури викладачів, широке впровадження ними в 

освітній процес інтерактивних методів і прийомів навчання: ментальні карти, 

графічний коучинг, фасилітація, скрайбінг, тимбілдинг з метою формування 

креативної, сучасної, професійно-обізнаної особистості.  

- поширення позитивного іміджу коледжу шляхом проведення якісної 

профорієнтаційної роботи, участі педагогічних працівників та студентів у 

Всеукраїнських, міжнародних та міжвузівських заходах як на рівні 

Харківського регіону так і за його межами. 

Координуючим та постійно діючим органом методичної роботи в коледжі 

є методична рада, яка розглядає найбільш важливі питання удосконалення 

методичної та навчально-виховної роботи в коледжі, впровадження інноваційних 
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технологій і прогресивних форм організації навчання в освітньому процесі, 

контролю і координації роботи циклових комісій, розробки заходів з підвищення 

професійної майстерності викладачів тощо. 

На засіданнях методичної ради у 2019 році розглядались питання: 

- обговорення та узгодження планів роботи педагогічного колективу на 

2019/2020 н.р.; 

- сприяння вивченню, узагальненню і поширенню передового педагогічного 

досвіду; 

- роль та значення сайту коледжу, засобів масової інформації та Інтернет 

ресурсів в проведені якісної профорієнтаційної роботи; 

- про удосконалення освітньої програми підготовки молодших спеціалістів у 

коледжі; 

- звіт про роботу «Педагогічної майстерні» коледжу; 

- про організацію Державної атестації випускників коледжу; 

- розгляд нормативних матеріалів коледжу (положень, рекомендацій, 

інструкцій тощо) та заходів з методичної, навчальної та виховної роботи; 

- про організацію технічної творчості студентів; 

- про організацію та проведення відбіркового етапу конкурсу професійної  

майстерності педагогічних працівників технікумів та коледжів 

«Педагогічний ОСКАР – 2020»: 

- шляхи впровадження педагогічних технологій «Створення ситуації успіху»  

викладачами ц.к.;  

- підготовка до обласної науково – методичної конференції педагогічних  

      працівників і співробітників ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Харківської області;  

- підготовка до проведення нетрадиційної педагогічної ради; 

- сучасні форми проведення якісної та ефективної профорієнтаційної роботи,  

які спрямовані на підняття престижності та популяризацію позитивного 

іміджу коледжу в Харківській області та регіонах України.  

 Адміністрація налаштовує наших педагогів на активну взаємодію з колегами, 

так 22 лютого 2019 року педагогічні працівники взяли участь у ХVIIІ обласній 

науково-практичній конференції педагогічних працівників закладів вищої освіти І–

ІІ рівнів акредитації Харківської області за темою: «Шляхи і методи популяризації 

підготовки молодших спеціалістів в умовах реалізації закону України «Про 

освіту», де заступник директора з навчально-виховної роботи Савєльєва Т.А., 

голова циклової  комісії Межова Т.Є., практичний психолог Котенко Н.М. 

виступили на секційних засіданнях. Під час роботи конференції працювала 

виставка науково-методичних матеріалів закладів вищої освіти І–ІІ рівнів 

акредитації Харківської області, на яку коледж представив 27 робіт у вигляді 

методичних рекомендацій, методичних вказівок, методичних розробок, робочих 

зошитів, альбомів. 
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 В квітні 2019 року ми взяли участь в роботі обласної виставки науково-

технічної творчості, прикладного та художнього мистецтва студентів ЗВО з 

підготовки молодших спеціалістів. На цю виставку студенти під керівництвом 

викладачів та майстрів виробничого навчання підготували 20 експонатів, з яких 4 – 

електрифіковані, 4 – діючі, 3 - креативного дизайну зі спрацьованих деталей. Журі 

обласної виставки відзначило грамотами виставкову експозицію нашого коледжу, 

авторів та керівників двох найкращих робіт. Педагогічні працівник протягом року 

взяли участь у роботі 4 засіданнях обласних методичних об’єднань педагогів ВНЗ 

І-ІІ рівнів акредитації Харківської області. 

 Видавничим органом методичної ради коледжу є Інформаційно-

методичний вісник, який був заснований у січні 2003 року та протягом 2019 року 

в світ вийшло традиційно 5 номерів, в яких відображається життя нашого коледжу. 

Електронні варіанти вісника розміщенні на сайті коледжу в розділі методична 

робота.  

 Коледж запровадив щорічне (у вересні-жовтні) проведення міжвузівських 

науково-практичних конференцій. Циклова комісій соціально-гуманітарних 

дисциплін була ініціатором проведення в 2019 році міжвузівської науково-

практичної конференції, присвяченої 365 річчю міста Харкова.  26 вересня  2019 

року відбулась ІІ міжвузівська науково-практична конференція «ХАРКІВ – 365 : 

історія та сучасність», ведучою якої була викладач, голова циклової комісії 

соціально-гуманітарних дисциплін Харківського державного професійно-

педагогічного коледжу імені В. І. Вернадського Лобко-Лобановська В. А., 

виступили 2 педпрацівника та 1 студент нашого коледжу, 8 запрошених 

педпрацівників, 1 аспірантка та  13 студентів  з інших закладів освіти і установ. 

Провідні викладачі циклової комісії соціально-гуманітарних дисциплін 

підготували методичну розробку вище зазначеної конференції, яка успішно 

пройшла відбірковий етап конкурсу професійної майстерності педагогічних 

працівників технікумів та коледжів «Педагогічний ОСКАР – 2020» та представлена 

на заключний етап. Голова обласного методичного об’єднання викладачів 

«Інженерного креслення», викладач зазначеної дисципліни нашого коледжу 

підготувала та представила на заключний етап «Педагогічного ОСКАРА – 2020» в 

номінації «Інноваційний досвід роботи викладача»  методичну розробку «Досвід 

використання робочого зошита з «Інженерного креслення» для студентів денної та 

заочної форм навчання» 

Центральне місце в структурі науково-методичної роботи посідає робота 

циклових комісій, головне завдання яких – удосконалення професійної 

майстерності викладачів, підвищення якості освітнього процесу, рівня підготовки 

майбутніх спеціалістів, розвиток творчого потенціалу кожного викладача. В 

коледжі використовуються три групи форм організації науково-методичної роботи: 

колективні, групові та індивідуальні. 
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Протягом року в коледжі функціонувало 9 циклових комісій, які працювали 

згідно з планами, ухваленими на засіданнях циклових комісій. Завдання, 

поставлені перед членами комісії,  виконані у повному обсязі, про що свідчать 

звіти голів циклових комісій. 

З метою удосконалення професійної майстерності, підвищення рівня 

компетентності педагогічних працівників та співпрацівників коледжу необхідною 

умовою є проходження курсів підвищення кваліфікації, стажування та навчання у 

ВНЗ. Залікова робота з підвищення кваліфікації презентується узагальненням 

матеріалів. Викладачі звітують про підвищення кваліфікації на засіданнях 

циклових комісій. Згідно з графіком підвищення кваліфікації за 2019 рік пройшли 

курси підвищення кваліфікації, стажування та інші види підвищення кваліфікації 

37 педпрацівників. 

У наявності звіти про проходження курсів підвищення кваліфікації та 

стажування,  копії свідоцтв (посвідчень), сертифікати, які визнані на грудневому 

засіданні педагогічної ради. Всі копії документів, які отримали педагогічні 

працівники за підсумками підвищення кваліфікації, знаходяться у методичному 

кабінеті та зберігаються в особових справах педагогічних працівників. 

Атестація педагогічних кадрів спрямована на оцінку досягнень викладача у 

його професійній діяльності, на заохочення його успіхів у справі освіти, виховання 

і розвитку студентів. З метою вивчення та якісного й об’єктивного оцінювання 

працівників, які підлягали атестації у 2019 році, згідно з графіком у них були 

відвідані навчальні заняття та позааудиторні заходи. Результати роботи  

викладачів, майстрів в/н та працівників бібліотеки в міжатестаційний період 

обговорено на засіданнях циклових комісій та атестаційної комісії коледжу. 

Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників. 

19 березня 2019 року відбулося засідання атестаційної комісії коледжу. Рішенням 

атестаційної комісії коледжу було присвоєно (підтверджено) кваліфікаційні 

категорії (т/р) 11 особам . 

28 березня 2019 року відбулося засідання атестаційної комісії ІІІ рівня при 

Департаменті науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації. Визнано 

такими, що відповідають займаній посаді та атестовані усі викладачі  коледжу (4 

особи), яких було подано на розгляд. 

27 березня 2019 в коледжі було проведено засідання нетрадиційної 

педагогічної ради  – у формі воркшопу за темою «Аналіз освітнього середовища та 

розробка структурної моделі «Конкурентоспроможний коледж – сучасний 

викладач – успішний випускник», на якому відбулося вивчення та аналіз 

освітнього середовища, дослідження проблем та реалізація творчого підходу до 

колективної розробки структурної моделі «Конкурентоспроможний коледж – 

сучасний викладач – успішний випускник». 
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Однією із форм методичної роботи коледжу є робота «Педагогічної 

майстерні» - це така форма навчання студентів і педагогів, яка створює умови для 

зростання кожного учасника освітнього процесу до нових знань та нового досвіду 

шляхом самостійного або колективного відкриття. 

Одним із важливих завдань сучасної освіти адміністрація  коледжу разом з 

педагогічним колективом бачать у створенні умов для формування творчої 

всебічнорозвинутої особистості. Тому особлива увага приділяється обдарованим 

студентам. Вони залучаються до науково-дослідної роботи, здійснюється 

навчання і виховання здібних студентів на основі активізації навчально-

пізнавальної діяльності. З цією метою організовуються та проводяться студентські 

наукові конференції, конкурси на базі коледжу та за його межами. 

Протягом 2019 року викладачі та студенти коледжу були активними 

учасниками Всеукраїнських, обласних та регіональних олімпіад з: 

− математики; 

− інформатики; 

− хімії; 

− Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Т. Шевченка; 

− Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика; 

− обласної студентської олімпіади з креслення. 



Навчально-виховна робота 

 

Виховна робота у коледжі у 2019 році відбувалась згідно плану робіт, рішень 

педагогічних, методичних нарад, обласного методичного об’єднання заступників 

директорів з виховної роботи ВНЗ І-ІІ рівня акредитації.  

У коледжі традиційно відбувались  виховні заходи, які були присвячені:  

- Дню посвяти у студенти; 

- Дню захисника вітчизни; 

- Дню працівників освіти і науки; 

- Огляд-конкурс «Візитна картка серед груп нового набору»; 

- Всесвітньому Дню студента; 

- Дню пам’яті жертв голодоморів;  

- Дню письменності – участь у загальноколеджівському  та обласному 

конкурсах з української мови та літератури (ім. П. Яцика та Т.Г. Шевченка); 

- Українські вечорниці; 

- До Новорічних свят ( зустріч адміністрації з пільговим контингентом до 

дня Святого Миколая та святковий концерт); 

- На базі навчального закладу пройшло обласне методичне об’єднання 

заступників директорів з навчально-виховної роботи, психологів, 

вихователів.  

- Конкурс «Міс та містер коледж» до Дня Св. Валентина; 

- День вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні 

- Проведено День студентського самоврядування; 

- Святкування Дня народження Тараса Григоровича Шевченка. 

- Проведені традиційні зустрічі з випускниками коледжу за участю 

викладачів та майстрів в/н. 

Національно-патріотичне виховання студентів проводилось згідно 

затвердженою Педагогічною радою «Концепції національно - патріотичного 

виховання студентської молоді у 2016-2020 роки». Одним із самих яскравих 

заходів у жовтні місяці було проведено великий захід, присвячений Дню Покрова, 

Дню Захисника України, Дню козацтва. 

13 березня 2019 року в коледжі пройшов день студентського 

самоврядування. Студенти двох відділень виконували обов'язки директора, 

завідувачів відділень, чергових викладачів та майстрів в/н, кураторів академічних 

груп, викладачів та майстрів в/н. Студенти гідно виконали "свої посадові 

обов'язки".  

Інформаційно-комунікативний сектор студентського самоврядування 

продовжує видання друкованої студентської газети «Лідер», яка за 2019 рік вийшла 

двома випусками. Електронна версія студентської газети розміщена на головній 

сторінці сайту коледжу. Також була відновлена робота по використанню радіо 

«Коледж FM», як інформаційного супроводу виховних заходів коледжу.  

З метою навчання і участі в управлінні під час навчального процесу серед 

студентів коледжу у вересні місяці був обраний студентський актив груп, 

гуртожитків, відділень і коледжу. Покладений початок роботи секцій 

студентського самоврядування, завданням якого є надання практичної допомоги 

студентському активу в організації і проведенні культурно-масових, спортивних і 

ін. заходів, навичок освітянського управління і ділового спілкування.  
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У бібліотеці згідно плану робіт відбувались круглі столи, бесіди, виставки 

присвячені видатним датам, ювілеїв видатних громадських діячів. У читальному 

залі і постійно працює виставка «Куточок української оселі». 

Спільно з працівниками медичних установ та правоохоронних органів були 

проведені заходи, які спрямовані на роз’яснення пагубного впливу алкоголю, 

тютюнових та наркотичних речовин на стан здоров’я молодої людини. 

Організовано та було проведено багато бесід зі студентами з мультимедійним 

показом роз’яснювальних матеріалів на сучасних технічних засобах інформації.  

Студенти коледжу приймали участь у районних та міських заходах з різних 

видів спорту, де займали призові місця.  

Студенти коледжу приймали участь у акціях «За чисте довкілля», яке 

відбувалось у мережах міської програми по приведенню у належний санітарний 

стан прилеглих територій. 

Протягом року у гуртожитках проводились «Санітарні дні», які були 

спрямовані на покращення  санітарного і естетичного стану кімнат – секцій, 

поверхів гуртожитків. 

Потужну матеріальну підтримку студентів соціально незахищених категорій, 

допомогу в організації та проведенні масштабних молодіжних та виховних 

проектів, здійснив Профспілковий комітет коледжу.  

Органічною складовою єдиного освітнього процесу коледжу є виховна робота 

зі студентами-мешканцями гуртожитку.  

       19 грудня 2019 року на базі нашого коледжу було проведено засідання 

обласного методичного об’єднання заступників директорів з виховної роботи, 

психологів, вихователів, яке буле присвячене Дню Святого Миколая у вигляді гри-

квесту. 



Фізично-оздоровча та спортивно-масова робота 

 

 Фізично-оздоровча та спортивно-масова робота в коледжі спрямована на 

виконання закону України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про фізичну 

культуру і спорт”(із змінами і доповненнями), комплексної програми “Фізичне 

виховання-здоров'я нації”. 

         Для фізичного розвитку та здоров’я студентів коледжу матеріально-

спортивна база коледжу находиться в належному стані. Для проведення 

навчально-тренувальних занять є необхідний спортивний інвентар та 

обладнання. 

    В коледжі за 2019 рік були проведені такі оздоровчі фізкультурні і 

спортивні заходи в поза навчальний час: 

- спартакіада навчальних груп І-ІІ курсів — 290 осіб; 

- спортивне свято “День Здоров'я” - 290 осіб; 

- турнір з міні-футболу, присвячений Дню Захисника Вітчизни; 

- змагання з окремих видів спорту, таких як гирьовий спорт, міні-футбол, 

баскетбол, шахи та шашки, армреслінг, волейбол, настільний теніс; 

- товариські зустрічі з метою профорієнтації з іншими учбовими закладами 

з різних видів спорту; 

    Студенти коледжу беруть активну участь у запланованих заходах поза 

межами коледжу. Так, в цьому році кращі легкоатлети коледжу взяли участь у 

“Харківському марафоні Слобожанська миля”. Всього в цих заходах приймали 

участь п’ятдесят п’ять відсотків студентів від загальної кількості контингенту 

коледжу. 

   В коледжі проводяться додаткові заняття з таких видів спорту: 

- волейбол — 16 осіб; 

- футбол — 15 осіб; 

- атлетична гімнастика — 14 осіб; 

- настільній теніс — 15 осіб; 

- шашки, шахи — 15 осіб; 

- баскетбол — 14 осіб. 

   Всього ці заняття відвідують  35% студентів в позаурочний час. 

 Збірні команди коледжу приймають участь у змаганнях району, міста, 

області  та України. Збірні команди коледжу приймали участь в змаганнях серед 

студентів вузів I-II рівня акредитації: 

- настільний теніс -3 місце 

- шахи - 4 місце 

- легка атлетика -  5 місце 

- фут зал  - 3 місце 

- баскетбол (юнаки) - 5 місце 

- волейбол (юнаки) - 5 місце 

- волейбол (жінки) - 5 місце.  

 Збірна команда коледжу приймала участь в військово-спортивних іграх 

“Нащадки козацької слави”. 

 Протягом  2019 року в різних спортивних змаганнях приймали участь 35-

40% студентів від загального контингенту коледжу. В щорічних змаганнях 

«Спорт-протягом життя» серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації збірні 
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команди коледжу приймали участь в наступних змаганнях: 

- мініфутбол 3 місце 

- волейбол юнаки 5 місце 

- волейбол жінки 5 місце 

- настільний теніс 3 місце 

- шахи 4 місце 

- легка атлетика 5 місце. 

  

Психолого-педагогічний супровід освітнього процесу 

 

                Протягом 2019 р. психологічною службою проводилась діагностична, 

профілактична, психокорекційна, виховна, консультативна та соціально-захисна 

робота. Здійснено моніторинг учнівської молоді  для складання соціального 

паспорту закладу. В коледжі навчається 73 студента пільгової категорії, з них:  

- 47 осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування; 

- 4 студенти з обмеженими фізичними можливостями.  

- 9 осіб, батьки яких учасники АТО; 

- 6 внутрішньо переміщених осіб; 

- 6 осіб з малозабезпечених сімей; 

- 1 особа з числа дітей учасників Афганської війни; 

- 1 особа з числа дітей шахтарів, які мають стаж підземних робот 15 років. 

Проведено профілактичну роботу з метою формування відповідального, 

свідомого ставлення студентів до свого здоров’я, дій та вчинків. Були проведені 

заходи з тематики: 

1.  Попередження сімейного насилля на гендерній основі у рамках акції 16 

днів проти насилля в Україні.    

2. Як визначити перші загрозливі тенденції суїцидальної поведінки; 

3. Булінг – проблема сучасності.  

4. Акція до 1 грудня всесвітнього дня боротьби зі СНІДом; 

5. Дискримінація обмежує. Не мовчи. 

6. Алкоголізм – невиліковна прогресуюча хвороба; 

7. Обери життя! Наркотикам – НІ! 

8. Наркотики та ВІЛ/СНІД завжди поряд; 

9. Що ми куримо насправді. Формування залежності від нікотину та її 

наслідки; 

10. Міфи та факти про насильство у сім`ї; 

11. Дискримінація обмежує! Не мовчи!; 

12.  Торгівля людьми-грубе порушення прав громадянина; 

13. Ділова гра «Корабельна аварія»; 

14. Акція проти гендернозумовленого насилля; 

З метою з’ясування адаптованості студентів до навчального процесу в 

коледжі, мотивів вступу, рівня задоволення станом освітнього процесу, якості 

викладання та надання освітніх послуг, взаємовідносин та цінностей у 2019 році 

проведено психологічні дослідження студентського середовища за темами: 

1. Викладач очима студентів; 

2. Профорієнтація; 

3. Адаптація студентів нового набору. 
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Проведені тренінги з розвитку комунікативних здібностей та навичок 

вирішення конфліктних ситуацій. 

За потребою проводились індивідуальна корекційна робота зі студентами 

з девіантною поведінкою, зі студентами-сиротами. За запитом проводилась 

швидка психологічна допомога під час стресів, емоційних зривів, у конфліктних 

та інших екстремальних ситуаціях. Основна мета - профілактика та 

попередження негативних  проявів у студентському середовищі.  

В коледжі постійно працює психологічний гурток «Медіація».     

Психологічна служба співпрацювала з Державними та громадськими 

установами з питань соціального захисту студентів пільгового контингенту та 

профілактики девіантної поведінки студентів коледжу, а саме:  

- Районними службами у справах дітей; 

- Харківським Обласним центром профілактики і боротьби зі СНІДом; 

- БО «Врятуємо дітей та підлітків України від наркотиків»; 

У грудні психологічна служба прийняла активну участь у засіданні  

обласного методичного об’єднання заступників директорів з виховної роботи, 

психологів, вихователів та соціальних педагогів, що відбулося  на базі нашого 

коледжу.  

Бібліотечно-бібліографічне забезпечення 

 

Важливу роль в освітньому процесі відіграє робота бібліотеки. Бібліотека є 

обов’язковим структурним підрозділом коледжу і здійснює бібліотечно-

бібліографічне та культурно-просвітницьке забезпечення освітнього процесу як 

під час занять так і в позааудиторний час. Головна мета бібліотеки – робити все 

можливе, щоб педагогам, майстрам, студентам було зручно звертатися та 

отримувати всю необхідну літературу та актуальну інформацію. 

У своїй структурі бібліотека має абонемент та читальний зал. 

У 2019 навчальному році послугами бібліотеки скористалися 582 читачів. 

Бібліотечний фонд розрахований переважно на задоволення потреб студентів 

та викладачів коледжу. Широко представлена педагогічна, навчально-методична, 

наукова, художня, довідково-енциклопедична література, книги та посібники на 

електронних носіях. Загальна чисельність становить 65618 примірників різних 

видань, в тому числі навчальної літератури  – 32725, літературно-художніх 

видань – 11702. Здійснювалась підписка 19 найменувань періодичних видань 

фахового спрямування на 2019 рік. 

У бібліотеці згідно з планом роботи відбувались бесіди, виховні години, 

презентації, тематично-літературні вечори, проведено перегляд  документальних 

фільмів, таких як:  

1. «Традиції українського народу. Великдень всіх нас на гостини просить» 

(до Свята Пасхи). 

2. «Я вірю у велике майбуття України…» (до дня народження 

В.І.Вернадського) 

3. «Слава незламним захисникам» (День  захисника України). 

4.  «Революція гідності« (до Дня пам’яті Небесної Сотні). 

5. « З днем Матері» ( відео – вітання). 

6.«Прийшла зима – свята привела» (народний календар).  
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У читальному залі оформлено багато цікавих виставок, які постійно 

оновлюються. Це і тематичні виставки, і виставки до знаменних подій, виставки 

до свят, виставки новинок, виставки книг – ювілярів: «Україна – єдина Країна», 

«Ми – харків’яни, нам є чим пишатися!», «Українську мову знай – гарно й чемно 

розмовляй!», « Історичні постаті України», «Вінок шани Великому Кобзарю», 

«Традиції  та обряди українського народу», «Куточок  української  оселі». та 

інші. На кожний місяць постійно надається інформація до Календаря знаменних 

дат. 

На допомогу викладачу оформлені  тематичні полички: «Педагогічна 

майстерність», «Інновації в освітньому процесі», також  створена книжкова 

поличка, яка постійно поповнюється безкоштовним книгообміном «Буккросінґ», 

її  активно використовують студенти, викладачі, співробітники коледжу. 

Бібліотека приймала участь у проведенні науково-практичної конференції 

«Харкову -365: історія та сучасність», була організована книжкова виставка на  

цю тематику. 

На сайті коледжу поновлено  сторінку бібліотеки, яка  пропонує користувачам 

навчальну літературу на електронних носіях у мережевому  доступі, 

інформаційно-методичні збірники в електронному вигляді, новинки сучасної  

української  літератури  та  посилання  на  інтернет-ресурси  онлайн  книгарень, 

які постійно поповнюються та бібліографічний огляд фахових  періодичних  

видань. 

Повсякчас  ведеться  робота  з каталогами та картотеками  для зручності пошуку 

необхідної літератури. 

Робота з питань охорони праці 

 

Стосовно зобов’язань за розділом 6 “Охорона праці” в 2019 році робота 

була спрямована на виконання комплексних заходів для досягнення 

встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці в 

коледжі. 

За рік, що минув, пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони 

праці посадові особи та працівники коледжу, мають відповідні посвідчення. 

Працівники, які мають відношення до електробезпеки, пройшли навчання та 

перевірку знань з електробезпеки, отримали відповідні групи з електробезпеки.  

Згідно з графіком пройшли навчання та перевірку знань посадові особи та 

працівники коледжу з Правил технічної експлуатації теплових установок і 

мереж.  

Ведуться журнали обліку видачі та реєстрації інструкцій, обліку видачі 

приписів інженера служби охорони праці, реєстрації інструктажів, протоколів 

перевірки знань та інші. Систематично проводяться необхідні види інструктажів 

зі всіма працівниками та студентами коледжу.  

Постійно вдосконалюється документація з охорони праці, пожежної та 

електробезпеки, безпеки життєдіяльності. 

25 лютого 2019 р. була проведена комплексна перевірка опору заземлення 

та ізоляції електроустановок. 

Систематично проводяться загальні технічні огляди будівель і споруд (двічі 

на рік) зі складанням акту.  
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Продовжується робота з наведення порядку у відповідних приміщеннях 

коледжу. 

Приділяється особлива увага до проходження медичних оглядів працівників 

певних категорій. 

Комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення 

існуючого рівня охорони праці заплановані на 2020 рік. Обов’язковість у 

колективному договорі заходів з охорони праці передбачена статтею 20 Закону 

України “Про охорону праці”.  

В той же час потрібно відзначити, що у зв’язку з недостатнім 

фінансуванням не всі заходи виконані у повному обсязі. Це стосується 

придбання спецодягу, спецвзуття та засобів індивідуального захисту, ремонту 

балконів гуртожитку № 2, встановлення автоматів на верстати, проведення 

ремонту кран-балки, розробки технічної та експлуатаційної документації на 

будівлі, проведення атестації робочих місць за умовами праці, проведення 

протипожежних заходів, зокрема встановлення  автоматичної пожежної 

сигналізації. 

 

Згідно з контрактом та обов’язками, щодо фінансово-господарчої діяльності 

Керівник зобов’язаний: 

- забезпечити цільове та ефективне використання коштів державного бюджету; 

- виконати кошторис доходів і видатків коледжу, не допускати виникнення 

заборгованості із заробітної плати за спожиті послуги з енергопостачання та 

комунальні послуги;  

- своєчасно та у повному обсязі виконувати зобов’язання перед державним 

бюджетом, органами Пенсійного Фонду України, державними, соціальними 

фондами, дотримуватись штатно-фінансової дисципліни. 

Ці зобов’язання виконані у 2019 році в повному обсязі і знаходяться на 

постійному контролі директора. 

         Для контролю збереження державного майна та фактичної наявності 

збереження матеріальних цінностей, фінансових активів проведена 

інвентаризація.   

        На кінець звітного періоду фактів недостач грошових та товарно-

матеріальних цінностей не встановлено.  

        Укладено договорів про аренду держаного майна коледжу з 7 орендарями, 

фондом Державного майна України в Харківській області. 

       Відчуження майна та землі не відбувалось. На цей же час проводяться 

роботи по виготовленню проектно-вишукувальної документації на земляній 

ділянці. 

Свою діяльність коледж у 2019 році здійснював  за рахунок бюджетних 

коштів та власних надходжень. 

Практично за власні позабюджетні находження нам вдається підтримувати 

життєдіяльність коледжу, його нерухомого майна, підтримувати достатній 

рівень матеріально-технічного забезпечення навчально-виробничого процесу.  

Дефіцит бюджетних коштів зумовлює потребу в додаткових джерелах 

фінансування, які зараховуються до спеціального фонду бюджету і в першу 

чергу спрямовуються на покриття видатків, які не фінансуються бюджетом 

взагалі, або фінансуються частково. 
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На жаль обмежене фінансування за статтями розвитку та господарчої 

діяльності не дозволяє покращити матеріально-технічну базу навчального 

процесу, забезпечити на сучасному рівні виробничу практику студентів, 

запровадження в освітній процес інформаційно-комунікаційних технологій, 

покращити умови проживання, створити належні умови праці тощо.  

 Фінансові ресурси коледжу використовувались в основному на 

забезпечення життєдіяльності закладу і в значно меншій мірі - на створення 

належних умов для якісної організації освітнього процесу. 

Першочерговим завданням було забезпечення виконання захищених статей 

бюджету: 

- виплати стипендій, 

- заробітної плати, 

- комунальних платежів. 

За звітний період нам вдалось здійснити всі виплати своєчасно і в повному 

обсязі. Педагогічні працівники отримали 100% матеріальної допомого на 

оздоровлення, щорічну грошову винагороду, доплати та надбавки згідно умов 

Колективного договору. 

Фінансування ХДППК імені В.І.Вернадського із ХОДА (по КПКВ 0611120)  

на 2019 рік склало у сумі 27.175.119 грн., що на 303.459 грн. менше у 

порівнянні  з 2018 роком у т.ч.:  
 

- загальний фонд 24.967.221 грн. ; 

- спеціальний фонд 2.207.898 грн. . 
 

Фінансування   

 (0611120) 

ВСЬОГО 2018 рік 2019 рік +/- 

 (КПКВ 0611120) 27478578 27175119 -303459 

 
 

 Порівняльна таблиця по загальному фонду    
 

 (0611120)  

 2018 рік 2019 рік +/- 

Надійшло коштів з 

бюджету 
23075743 24967221 +1891478 

 

Порівняльна таблиця по спеціальному фонду фонду    (0611120)  

 2018 рік 2019 рік +/- 

Надійшло коштів 2252834 2207898 -44936 

 
 

Загальний фонд. 

Затверджено кошторисом по загальному фонду на 2019 рік  25.137.617 грн. , 

у т.ч.: 
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- зар плата  13499822 грн. 

- нарах, на зар плату  2969961 грн. 

- предмети, матеріали ,обладнання та інвентар 440958 грн. 

- харчування  1230596 грн. 

- оплата послуг  305000 грн. 

- видатки на відрядження 5520 грн. 

- теплопостачання  2996331 грн. 

- водопост водовідведен.  122603 грн.   

- електроен.  273339 грн. 

- стипендія  2952582 грн.   

- на літерат сиріт та працевлашт  340905 грн. 
 

Тому для покращення фінансово-економічного стану навчального закладу 

необхідно збільшувати доходну частину спеціального фонду за рахунок 

збереження та збільшення прийому студентів денної та заочної форми навчання 

на умовах контракту, забезпечувати раціональне використання матеріальних 

ресурсів та запроваджувати енергозбереження. 

 

Спеціальний фонд  
  

Надходження по спеціальному фонду по КПКВ 0611120 за 2019 рік 

складають  2207898 грн., у тому числі :  
 

Плата за послуги згідно основної діяльності 971210  грн. 43,99% (навчання) 

Надходження від додаткової господарської діяльності 942366 грн. 42,68 % 

(оплата за гуртожиток студентів та співрабітників, проживання в житловому 

будинку) 

Надходженні за оренду майна 294322 грн. 13,33 % 

Затверджено кошторисом по спеціальному фонду на 2019 рік 2.232.127 грн. . 
 

- зар плата  770000 грн 

- нарах, на зар плату  169400 грн 

- предмети, матеріали  145000 грн. 

- медикаменти  2400 грн. 

- послуги  78634 грн. 

- відрядження  10000 грн. 

- податки  70000 грн 

- теплопостачання  469218 грн. 

- водопост водовідведення  104628 грн.   

- електроенергія 385331 грн. 

- Оплата інших комунальних послуг 24366 грн. 

- Навчання (курси пов кваліф) 3150 грн. 
 

На потребу коледжу по спеціальному фонду було витрачено 2052305 грн., у т. ч.  
 

 Сума % 

Заробітна плата 757033 грн. 36,89 

Нарахування на оплату праці 164068 грн.      7,99    
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Предмети, матеріали та інвентар 90867 грн.  4,43 

Оплата послуг 73618 грн  3,59 

Видатки на відрядження 3223 грн  0,16 

Теплопостачання 468751 грн. 22,84 

Водопостачання водовідведення 98676 грн  4,81 

Електроенергія 313402 грн 15,27 

Оплата інших комунальних послуг        12667 грн. 0,62 

Оплата податків 70000 грн. 3,40 
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АДМІНІСТРАТИВНО – ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Протягом 2019 року в обсязі виділених коштів за загальним та спеціальними 

фондами  проводилися роботи, щодо поточного ремонту будівель та навчально-

матеріальної бази, а саме:  

І. Навчальний  корпус будівельно-технологічного відділення, який 

розташований за адресою: пр-т Московський, 24: 

- були проведені ремонтні роботи по фарбуванню фасаду будівлі, в тому числі 

цокольної частини будівлі; 

- проведені ремонтно-будівельні роботи в 5-ти навчальних  кабінетах; 

- були підготовлені місця  загального користування з фарбуванням  масляними та 

водяними сумішами; 

- пофарбували підлогу холів на І поверсі з урахуванням сходів; 

- частково відремонтовано м’яку покрівлю даху; 

- замінено 60 кв.м профлиста в головному корпусі. 

ІІ. Навчальний корпус відділення механізації сільського господарства, який 

знаходиться за адресою: вул. Рибалка, 50/3: 

- були проведені роботи  щодо ремонту ІІ, ІІІ, ІV поверхів коридорів з 

фарбуванням стін і стелі, також  був проведений частковий ремонт 6 –ти 

навчальних кабінетів. 

ІІІ.  9-ти поверховий гуртожиток: 

- проведені роботи по цокольній частині будівлі (штукатурка та фарбування); 

- виконані роботи  4,5,6,7  поверхів, місць загального  користування (коридори, 

битові кімнати,  санвузли, душові приміщення); 

- проведена підготовка стін та стелі з подальшим фарбуванням  масляними та 

водяними  сумішами; 

- ремонт сходових маршів з площадками з 1-го по 9-й  поверхи правої та лівої 

сторони; 

- проведені роботи по сантехнічним   приладам запорнорегулюючої арматури,  

заміна гнучких шлангів,  водорозбірних кранів. 

ІV.  4-й поверховий  гуртожиток: 

- був проведений поточний ремонт  15 кімнат   на 4 поверсі; 

- проведено ремонтні роботи в приміщеннях загального  користування  з 1 по 4 

поверхи правої та лівою сторони. 

V. Навчально-виробничі майстерні відділення механізації сільського 

господарства, які розташовані за адресою: бульвар Б. Хмельницького, 7: 

-  ремонт цокольної частини будівель; 

-  штукатурка стін фасаду будівлі; 

-  частково виконаний ремонт м’якої покрівлі. 
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ВИКОНАННЯ УМОВ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ 

 

 Трудові та соціально-економічні відносини між адміністрацією і працівника 

ми регулюються колективним договором.  Трудова та навчальна дисципліна 

забезпечується створенням необхідних організаційних та економічних умов для 

нормальної, ефективної роботи, свідомим ставленням до праці та навчання. А 

також заохочення до сумлінної праці. 

      Прийняті на роботу працівники ознайомлені під особистий підпис з їх 

функціональними обов’язками, посадовими інструкціями, Правилами 

внутрішнього розпорядку, Статутом коледжу та Колективним договором.  

     У 2019 році фактів поновлення на роботі працівників за рішенням суду, 

звільнених з ініціативи коледжу не було. Звільнення, які мали місце, 

проводились у суворій відповідності з вимогами чинного трудового 

законодавства та іншими нормативно-правовими актами України. 

      Протягом звітного періоду проводився моніторинг щодо недопущення 

заборгованості за житлово-комунальні послуги в студентському гуртожитку. А 

також по орендній платі. Випадків необґрунтованих претензійних звернень, або 

позовів щодо стягнення коштів з коледжу за рішенням господарських або 

загальних судів не було . 

      В частині зміцнення фінансово-господарської дисципліни, директором 

коледжу протягом 2019 року в рамках діючого законодавства проводилася 

бюджетна політика, спрямована на забезпечення освітнього процесу та захист 

соціальних гарантій працюючих . Наявні ресурси спрямовувалися в першу чергу 

на виплату заробітної плати, погашення комунальних платежів та платежів, що 

віднесені до захищених статей. Кошти загального та спеціального фондів 

кошторису   використовувалися за цільовим призначенням з дотриманням 

публічності та прозорості у прийнятті відповідних рішень. 

      Зусилля працівників господарського підрозділу у 2019 році були спрямовані 

на подальшу підтримку матеріально-технічної бази з метою забезпечення 

сприятливих умов для навчання, праці та побуту здобувачів освіти і 

співробітників. Навчальні корпуси, виробничі майстерні, студентській 

гуртожиток безперебійно забезпечуються електроенергією, теплоносієм, водою, 

постійно здійснюється контроль за їх  раціональним використанням. 

     Службою охорони праці, проводилася робота щодо дотримання 

законодавства з охорони праці, пожежної безпеки, виробничої санітарії та 

забезпечення необхідних умов праці і профілактики профзахворювань, 

проводяться періодичні медичні огляди працівників, навчання та перевірки знань 

з питань пожежної безпеки, електробезпеки, охорони праці. 

     Перед початком нового навчального року всі працівники коледжу пройшли 

обов’язковий профілактичний медичний огляд відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 23.05.2001 № 559 «Порядок проведення обов’язкових 

профілактичних медичних оглядів та видачі особистих медичних книжок». 
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    Проводиться відповідна профілактична робота щодо забезпечення на робочих 

місцях безпечних та нешкідливих умов праці, безпечної експлуатації будівель і 

споруд, механізмів, устаткування і обладнання. 

    Протягом 2019 року в коледжі не сталося жодного нещасного випадку, 

пов’язаного з виробництвом.  

    Щорічні відпустки надаються працівникам наказом директора відповідно до 

графіка відпусток, що погоджується з профспілковим комітетом. При складанні 

графіків враховується інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та 

можливості для їх відпочинку. 

    Організація цивільного захисту в коледжі 2019 році здійснювалась у 

відповідності до  Кодексу цивільного захисту і була спрямована на забезпечення 

готовності до дій при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій 

техногенного, природного та воєнного характеру, можливих терористичних 

проявів, організованого переведення системи цивільного захисту з мирного на 

воєнний стан і стійкого управління закладами освіти під час виконання ними 

завдань цивільного захисту. 

 

ЗАВДАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КОЛЕДЖУ 

 

 Завданням закладу фахової передвищої освіти є провадження на високому 

рівні освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття особами освітньо-

професійного ступеня фаховий молодший бакалавр за обраними ними 

спеціальностями для потреб економіки та суспільства. 

  Харківський державний професійно-педагогічний  коледж імені В.І. 

Вернадського є єдиним закладом фахової передвищої освіти  Харківщини, який 

одночасно надає педагогічну та технічну освіту майбутнім фахівцям системи 

професійної (професійно-технічної) освіти, будівництва, промисловості, 

транспорту та сільського господарства. 

У коледжі сформовано високопрофесійний педагогічний колектив, здатний 

забезпечити якісну підготовку фахівців на сучасному високому рівні з 

використанням інноваційних методів і прийомів навчання.  

В умовах європейського вибору України головною метою діяльності 

коледжу є формування фахівця з інноваційним типом мислення й культури, 

готового до професійної діяльності на рівні сучасних стандартів. 

Аналізуючи 2019 рік, що минув, можна стверджувати, що він був для 

закладу напруженим, але достатньо успішним щодо визначення свого місця у 

системі фахової передвищої освіти. 

За цей час здійснено багато вагомих як повсякденних заходів за всіма 

напрямами нашої діяльності, так і перспективних зрушень. Це свідчить про наше 

прагнення бути сучасним закладом освіти, потрібним суспільству. 

Виходячи з вищевикладеного означимо основні завдання та перспективи 

розвитку коледжу: 
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- успішно організувати і провести вперше вступну кампанію по 

прийому на підготовку за освітньо-професійним ступенем фаховий 

молодший бакалавр. 

- осучаснити освітній процес, наблизити навчальні плани і програми до 

реальних потреб виробництва та замовників фахівців, підвищити 

якість і конкурентоспроможність випускників коледжу; 

- розвивати інноваційну культуру педагогічних працівників, сприяти  

постійному саморозвитку та самовдосконаленню педагогічного 

колективу, здатного забезпечити якісну підготовку фахівців на 

сучасному рівні, продовжувати примножувати добрі традиції та 

попередні досягнення, посилювати кадровий потенціал, поєднуючи 

баланс досвідчених і молодих педагогів; 

- розширити партнерство з провідними ЗП(ПТ)О всіх регіонів України; 

- популяризувати позитивний імідж коледжу в усіх регіонах України та 

визначити успішність коледжу в системі фахової передвищої освіти; 

- відкрити нові освітні програми, які відповідають потребам сучасного 

ринку праці; 

- формувати сучасного фахівця з інноваційним типом мислення й 

культури, готового приймати нестандартні рішення, генерувати творчі 

уявлення й ідеї та прогнозувати альтернативні рішення; 

- забезпечити фінансово-матеріальну підтримку освітнього процесу на 

сучасному рівні; 

- здійснювати управлінській супровід діяльності коледжу відповідно до 

державної політики в галузі освіти. 

 

   Директор коледжу                                                               О.П. Курбатов
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