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Звіт директора  

 Харківського державного професійно-педагогічного  

коледжу імені В.І. Вернадського 

Курбатова Олександра Петровича  

про виконання умов контракту за 2018 рік 

 

(контракт № ІІ-140  від 17 травня 2018 року) 

 

ВСТУП 

Впродовж звітного періоду управління діяльністю Харківського державного 

професійно-педагогічного коледжу імені В.І. Вернадського у 2018 році 

здійснювалось відповідно до Конституції України,  Законів України «Про освіту», 

«По вищу освіту», «Про професійно-технічну освіту», Указів Президента, 

Постанов Верхової Ради та Кабінету Міністрів України, інших нормативно- 

правових актів України, рішень педагогічної ради, Статуту коледжу та умов 

контракту директора з Міністерством освіти і науки України.  

За звітний період у 2018 році робота була направлена на здійснення основних 

правових, організаційних, фінансових засад функціонування нашого коледжу, 

створення умов та забезпечення навчального процесу з підготовки молодших 

спеціалістів.  

Управління реалізацією державної політики у сфері освіти забезпечення 

закладу покладено на керівника. Тому, я в повній мірі, розумію свою 

відповідальність перед колективом всіх співробітників і студентів нашого коледжу.  

Але все що ми робимо, ми робимо разом, кожний у відповідності до своїх 

повноважень і обов’язків.  

Адміністрація коледжу організовує і забезпечує виконання законодавчих та 

нормативних актів України, статуту коледжу, наших планів 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 
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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 

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 2018 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.  

Аналізуючи діяльність 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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1. 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 (№ 193 від 28 серпня 2018 року «Про склад 

педагогічної ради, робочих та дорадчих органів коледжу у 2018/2019 навчальному 

році»).   
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2. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО РОЗГЛЯДАЛИСЯ НА ЗАСІДАННЯХ 

ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ 

 

Найбільш важливі і актуальні питання діяльності педагогічного колективу у 

2018 році були розглянуті на засіданнях педагогічної ради, а саме: 

 

1. Про підсумки роботи педагогічного колективу коледжу у 2017/2018 н.р. та 

основні завдання на 2018/2019 н.р. 

Доповідач директор коледжу Курбатов О.П. 

 

2. Про затвердження Правил прийому до коледжу у 2018 році та задачі щодо 

забезпечення якості профорієнтаційної роботи педагогічного колективу коледжу у 

2018/2019 н.р 

Доповідач відповідальний секретар ПК Тремль Л.Я. 

 

3. Про інформаційно-бібліографічне  обслуговування читачів  бібліотеки  

коледжу. 

Доповідач завідувач бібліотеки Федорук О.М. 

 

4. Про стан організації і проведення виробничої практики та задачі підвищення 

її організації. 

Доповідачі завідувачі майстерень Куранова М.В., Гайворонський А.І. 

 

5. Про результати зимової екзаменаційної сесії, збереження контингенту та стан 

навчальної дисципліни студентів. 

Доповідачі завідувачі відділень Тремль Л.Я., Мосолова С.М. 

 

6. Про збереження психічного здоров’я молоді. 

Доповідач практичний психолог Котенко Н.М. 

 

7. Про підсумки роботи державних екзаменаційних комісій коледжу з 

Державної атестації випускників. 

Доповідач заступник директора з НВирР Ніколаєвська Г.Ю. 

 

8. Засідання нетрадиційної педагогічної ради за темою: «Ефективне 

студентське самоврядування – запорука успіху в освіті та вихованні» 

 

9. Підсумки розвитку фахової передвищої освіти в Харківському державному 

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

навчальному році та пріоритетні напрямки на 2018/2019 навчальний рік 

Доповідач директор коледжу Курбатов О.П. 

 

10. Про виконання регіонального замовлення з підготовки кадрів та підсумки 

вступної кампанії 2018 року. 

Доповідач відповідальний секретар ПК Тремль Л.Я. 
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11. Обговорення та узгодження плану роботи педагогічної  ради  на 

2018/2019 н.р. 

Доповідач заступник директора з НВирР Ніколаєвська Г.Ю. 

 

12. Про затвердження Правил прийому до коледжу у 2019 році та задачі щодо 

забезпечення ефективності профорієнтаційної роботи педагогічним колективом 

коледжу  у 2018/2019 н.р 

Доповідач відповідальний секретар ПК Тремль Л.Я. 

 

13. Про стан викладання дисциплін психолого-педагогічного циклу  та 

відповідність його сучасним вимогам. 

Доповідач голова циклової комісії психолого-педагогічних дисциплін 

Беленченко Л.Ф.  

 

14. Місце та значення навчальної та технологічної практик в професійної 

підготовці молодших спеціалістів та  їх вплив на формування професійних 

компетентностей. 

Доповідачі завідувачі майстерень Куранова М.В., Гайворонський А.І. 
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3. 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 176 осіб, (станом на 01.01.2019 року ) у т.ч.  

 

 Категорія працівників Кількість 

 2018 2019 

1 Працівників усього, у т.ч.: 194 176 

1.1 Педагогічних працівників, у т.ч.: 81 75 

− Викладачі 46 46 

− Майстри в/н 14 6 

− Адміністративний персонал, за умовами 

оплати праці віднесений до педпрацівників 

10 10 

− Завідувач навчальної лабораторії  1 4 

− Вихователь 3 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 74 65 

3. Фахівці 39 38 

 

Якісний склад педагогічних працівників у порівнянні з минулим роком 

наступний: 
 

Категорії  1.01.18  %  1.01.19 % 

Всього педпрацівників  81   73  

Мають педагогічне  звання:      

- викладач-методист  6  8  7 9 

- старший викладач  4  5  4 5 

Майстер в\н І категорії  3  4  0 0 

Майстер в\н ІІ категорії  -  -  0 0 

Мають кваліфікацію:      

-  спеціаліст вищої категорії  36  45  38 52 

-  спеціаліст першої категорії  16  20  12 16 

-  спеціаліст другої категорії  15  19  19 26 

-  спеціаліст  5  6  2 3 



4. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У КОЛЕДЖІ 

Свою діяльність педагогічний колектив проводив згідно із затвердженим 

планом навчально-виховної роботи закладу та відповідно до статутних положень.  

 

Головними завданнями коледжу у 2018 році були: 

− здійснення освітньої діяльності з ліцензованих напрямків, 

спеціальностей та професій, яка забезпечує підготовку фахівців 

освітньо-кваліфікаційних рівнів кваліфікований робітник, молодший 

спеціаліст та відповідає державним стандартам освіти; 

− здійснення творчої, мистецької, культурно-освітньої та спортивно-

оздоровчої діяльності; 

− забезпечення виконання регіонального замовлення та угод на підготовку 

молодшого спеціаліста та молодшого бакалавра; 

− вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці і сприяння 

працевлаштуванню випускників; 

− забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання 

студентів у дусі українського патріотизму та поваги до Конституції 

України; 

− підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня громадян; 

− підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів за сучасними 

досягненнями науки, техніки, виробництва. 

 

Основними напрямками діяльності коледжу є: 

− підготовка згідно з регіональним замовленням і договірними 

зобов'язаннями висококваліфікованих фахівців для системи професійно-

технічної освіти, сільського господарства, будівництва та інших галузей 

господарства України, для забезпечення потреб у фахівцях підприємств 

та організацій, заснованих на різних формах власності; 

− підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів за державним 

замовленням та на договірній основі; 

− здійснення неперервної ступеневої підготовки фахівців; 

− культурно-освітня, науково-методична та видавнича діяльність; 

− фінансово-господарська та виробничо-комерційна робота; 

− надання платних освітніх та інших послуг для фізичних та юридичних 

осіб; 

− здійснення зовнішніх зв'язків. 
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4.1 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 2018 році були встановлені на рівні 

виконання 2017 року, а саме 225 осіб; 

- на заочну форму навчання бюджетних місць не було надано 

У вересні 2018 року загалом було прийнято на навчання 366 осіб (з яких 257 

студентів – на денне форму навчання, 109 студентів – на заочну форму навчання. Із 

загальної чисельності на контракт було прийнято 32 особи на денне відділення, 109  

на заочне відділення. 

  Денна форма Заочна форма 

Бюджет Контракт Контракт 

Регіональне замовлення 225   

Набір 

(на 01.10.18) 
225 32 109 

Разом 257 109 

Разом прийнято 366 

Загальний контингент (на 01.10.18) 684 

 

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

виконано на 100%. 
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Факт

 

На 01.01.19 загальна чисельність студентів коледжу склала 641 особа. 
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Динаміка формування контингенту на 1 січня 2019 року 

 

Будівельно- 

технологічне 

відділення 

 1 січня  

2018 

1 січня 

2019 

+/- 

І курс 109 115 +6 

ІІ курс 138 81 -57 

Разом 247 196 -51 

Відділення 

механізації с/г  

І курс 120 111 -9 

ІІ курс 91 93 +2 

Разом 211 204 -7 

Заочне відділення 

І курс 81 97 + 16 

ІІ курс 66 79 + 13 

ІІІ курс 58 61 + 3 

Разом 205 237 + 32 

Усього по коледжу 663 637 -26 

Контингент студентів за спеціальностями та формами навчання станом на 

01.01.2019 року складає: 

Спеціальність Всього 
Денне Заочне 

Бюджет Контракт Бюджет Контракт 

015.01 Професійна освіта 

(Будівництво), будівельники 
132 83 1 14 34 

015.01 Професійна освіта 

(Будівництво), монтажники 
72 39 3 11 19 

015.16 Професійна освіта (Сфера 

обслуговування) 
136 57 13 19 47 

015.07 Професійна освіта 

(Електротехніка та 

електромеханіка) 
58 40 2 8 8 

015.18 Професійна освіта 

(Технологія виробництва і 

переробки продуктів сільського 

господарства) 

166 118 7 14 27 

015.20 Професійна освіта 

(Транспорт) 
73 36 1 13 23 

Разом по коледжу 637 373 27 79 158 
 (+4 академ відп =641)    
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Що стосується якості надання освітніх послуг, то за підсумками року 

абсолютна успішність по коледжу склала 91,5%, якісна – 51,4%. За результатами І 

семестру 2018/2019 навчального року (цієї зимової сесії) абсолютна успішність 

89,2%, якісна успішність 60,3%, кількість відмінників 43 студента (6,8%), на «4,5» 

навчається – 245 студентів (38,5%), на «3» - 179 студентів (28,1%). Більш детально 

ми розглянемо питання успішності студентів на засіданні педагогічної ради 

23.01.2019 року.  

 

Показники успішності та якості навчання  

за результатами І семестру 2018/2019 н. р. 

 

Відділення 
Успішність 

Абсолютна Якісна 

Будівельно-технологічне 91,7 61,2 

Механізації с/г 87,3 62,1 

Заочне  88,5 57,8 

Всього по коледжу 89,2 60,3 

 

 



 

4.2 Практична підготовка 

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. 

Перед початком кожного виду практики проводяться  інструктивні наради з 

керівниками практик та студентами.  

За наслідком проходження практики організовано проведення чотирьох  

педагогічних конференцій та двох відкритих захистів звітів з технологічної 

практики в групах менеджерів. 

За 2018 рік в майстернях коледжу проходили практику 20 навчальних груп 2-3 

курсів.  

Основні показники підсумків практики по коледжу: 

- абсолютна успішність 75% ;  

- якісна успішність 63 %. 

Основні об’єкти,  на яких проходили практики  студенти будівельно-

технологічного відділення: 

- ремонтні роботи навчальних  корпусів та майстерень;  

- ремонтні роботи гуртожитків коледжу (ремонт кімнат, місць загального 

користування); 

- ремонт, ревізія та іспити опалювальних систем, водо забезпечення та 

водовідведення ( в усіх спорудах коледжу);  

- ремонтні роботи в санаторії « Роща» та « Житлобуд-2»; -; 

- ремонт фасадів  навчальних корпусів та майстерень; 

- та деякі інші об’єкти. 

Протягом 2018 року навчальна практика студентів відділення механізації 

сільського господарства проходила на базі навчально-виробничої майстерні в 

обсязі 5 тижнів у цехах: верстатному, зварювальному, столярному, ТО, 

ремонтному та електромонтажному. 

Протягом проведення практичного навчання студенти отримали необхідні 

навички ручної зварки металу, обробки деревини, нарізання різьби на верстатах, 

проведення ТО комбайнів, тракторів, автомобілів та с/г машин, ремонту с/г машин 

та устаткування, ремонту електрообладнання, засобів автоматики і приборів.. 

Під час технологічної практики  студенти механіки  проводили ТО і ремонт 

тракторів ДТ-75, МТЗ-82, ремонт комбайнів КСК-100, Дон-1500, вантажних та 

легкових автомобілів, виконували підготовку до роботи агрегатів для обробки 

ґрунту посівних і посадочних машин та машин міжрядної обробки с/г культур. 
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Студенти електрики виконували поновлення внутрішнього освітлення у 9-ти 

поверховому гуртожитку, у навчально-виробничих майстернях, у навчальних 

корпусах обох відділень. 

Студенти механіки під керівництвом керівника практики виконали наступні 

роботи для потреб коледжу:  

- виготовлення баків для сміття; 

- ремонт стільців в навчальних кабінетах; 

- виготовлення лопат для прибирання снігу; 

- виготовлення та установка решіток на вікна; 

- виготовлення держаків для лопат і граблів; 

- установка нових замків у двері гуртожитків; 

- виготовлення і установлення заземлення обладнання в навчальний корпус та 

майстерні; 

- закінчено ремонт воріт. 

Студенти ремонтники проходили практику у лабораторії тракторів і 

автомобілів, на пункті проведення ТО, на машинному дворі. 

В цьому році підтримуємо зв'язок з Липковатівським  аграрним коледжем 

щодо проходження технологічної практики, а також є нагода проходити практику 

на базі ТОВ «АК Авто-лакцентр» в м.Харків. 
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4.3 Випуск і працевлаштування 

В порівнянні з 2017 роком в цьому році скоротилась кількість випускників 

коледжу – з 233 до 201 (на 32 особи, 14%),  з них на 8 % більше було надано 

направлень на навчання випускникам та на 2 % менше направлень на роботу.  

 
 

У 2018 році 201 випускник  отримав  диплом за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем  молодший спеціаліст. 

Результати розподілу: 

• отримали направлення на роботу – 10 осіб, що складає  5 %  від загальної 

кількості випускників; 

• виявили бажання продовжити навчання   в  ВНЗ ІІІ – ІV р.а. –  171  особа, що 

складає  85 %  від загальної кількості випускників; 

• отримали вільне працевлаштування – 6 осіб, що складає  3 %  від загальної 

кількості випускників;  

• навчалися на контрактній основі – 14 осіб , що складає  7 %  від загальної 

кількості випускників.  

 

Навчання в 

ВНЗ-

171  (85 %)

Направленн

я на роботу – 

10  (5 %)

Вільне  – 

6 (3%)

Контракт – 

14 (7%)
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Майстрами 

в/н – 5
випускників

Підприємств

а різних 
форм 

власності –

5
випускників

В заклади ПТО -
майстрами в/н -5

На підприємства 
різних форм 
власності 

 

Виявили бажання продовжити  навчання  у  ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації  171  

випускник, а саме: 

- Харківський Національний університет міського господарства – 71 

випускник ( 42% ); 

- Харківський Національний технічний університет сільського 

господарства – 64 випускник ( 37% ); 

- Українська інженерно-педагогічна академія – 25 випускника 

 ( 15% ); 

- Харківський Національний університет будівництва та архітектури – 9 

випускників ( 5% );  

- інші ВНЗ України - 2 випускника ( 1% ).   

 

 



4.4 Навчально-методична робота 

 

Впродовж восьми місяців 2018 року педагогічний колектив опрацьовував 

науково-методичну проблему «Формування професійної компетентності студентів 

коледжу шляхом вдосконалення змісту, форм і методів навчання», згідно з якою у 

минулому році вирішувались наступні завдання: 

− забезпечення виконання Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», 

вивчення та використання інструктивно-методичних документів 

Міністерства освіти і науки. Систематизація та упорядкування 

інформаційного потоку із урядових рішень, рекомендацій органів освіти, 

професійних, галузевих, педагогічно-психологічних сфер знань. 

− орієнтація на виховання соціально активної особистості, яка у своєму житті 

керується загальнолюдськими (честь, совість, людська гідність, 

справедливість) та культурно-національними (працелюбність, волелюбність, 

толерантність тощо) цінностями і здатна до перетворення виробництва, до 

участі в управлінні, несе відповідальність за результати своєї діяльності 

тощо. 

− підвищення професійної компетентності студентів через впровадження 

інноваційних технологій в умовах інформатизації суспільства. 

− забезпечення єдності, органічного взаємозв’язку педагогічної та професійно-

орієнтованої складових підготовки студентів на основі принципів гнучкості, 

наступності, ступеневої освіти. 

− удосконалення бібліотечно-інформаційного забезпечення педагогічної науки, 

освіти і практики України 

− розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних працівників, 

їх загальної культури, створення мотивації і умов для професійного 

вдосконалення, вироблення інноваційного стилю діяльності. 

З вересня 2018 року педагогічний колектив коледжу почав працювати над 

новою навчально-методичною проблемою «Формування і розвиток 

компетентностей студентів коледжу шляхом впровадження педагогічної технології 

«Створення ситуації успіху», яка передбачає 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 пізнавального процесу шляхом освоєння студентами різноманітних 

професійно-значущих видів діяльності;  
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- 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. 

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 напрямками методичної роботи є: 

• надання методичних консультацій викладачам, студентам; 

• спрямування і координація роботи циклових комісій коледжу; 

• спрямування роботи засідань обласних, методичних об’єднань педагогічних 

працівників; 

• розробка, апробація та впровадження освітніх технологій, інноваційних 

методик в освітньому процесі; 

• створення комплексу методичного забезпечення навчальних дисциплін; 

• розробка й упровадження в практику роботи циклових комісій методичних 

рекомендацій, положень щодо вдосконалення науково-методичної роботи, 

професійної підготовки майбутніх фахівців; 

• сприяння розвитку творчого потенціалу кожного викладача, створення 

організаційних умов для безперервного фахового підвищення кваліфікації 

педагогів; 

• вивчення й узагальнення позитивного педагогічного досвіду викладачів 

коледжу, педагогічних працівників інших закладів освіти, ознайомлення 

 педагогів, студентів коледжу з цим досвідом та його впровадженням шляхом 

висвітлення цих питань на шпальтах Інформаційно-методичного вісника; 

• залучення викладачів та студентів до навчально-методичної, науково-

дослідної роботи та сприяння участі викладачів у Всеукраїнських конкурсах 

педагогічної майстерності; 

• організація виставок педагогічних досягнень викладачів, новинок психолого-

педагогічної, методичної літератури, періодичної преси; 

• робота з молодими викладачами; 

• допомога в підготовці викладачів до атестації. 

  

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; 
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• 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. 

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 

технологій і прогресивних форм організації навчання в освітньому процесі, 

контролю і координації роботи циклових комісій, розробки заходів з підвищення 

професійної майстерності викладачів тощо. 

Методична рада – це постійно діючий орган коледжу. Методична рада 

визначає основні напрями методичної роботи коледжу, сприяє впровадженню 

прогресивних форм і методів навчання та виховання, виконує заходи, спрямовані 

на удосконалення навчально-виховного процесу і підвищення якості підготовки 

молодших спеціалістів, надає допомогу щодо ефективності організації методичної 

та  навчальної роботи, здійснює контроль прийнятих рішень і заходів. 

До складу методичної ради входять завідуючі відділеннями, голови циклових 

комісій, провідні викладачі. 

Очолює методичну раду заступник директора з навчальної роботи. Засідання 

методичної ради проводяться відповідно до плану, який затверджується на початок 

кожного навчального року. 

Ключові питання роботи методичної ради: 

- обговорення та узгодження планів роботи педагогічного колективу на 

2018/2019 н.р.; 

- сприяння вивченню, узагальненню і поширенню передового педагогічного 

досвіду (проведення відбіркового етапу конкурсу професійної майстерності 

педагогічних працівників технікумів та коледжів «Педагогічний ОСКАР – 

2018»); 

- 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 – 2019»  

- шляхи впровадження педагогічних технологій «Створення ситуації успіху»  

викладачами ц.к.  

- підготовка до обласної науково – методичної конференції педагогічних  
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працівників і співробітників ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Харківської області  

- сучасні форми проведення якісної та ефективної профорієнтаційної роботи,  

які спрямовані на підняття престижності та популяризацію позитивного 

іміджу коледжу в Харківській області та регіонах України.  

Пріоритети навчально-методичної роботи: 

- підвищення якості навчання, розвитку та виховання студентів, формування 

компетентного фахівця через вдосконалення організаційних форм навчально 

– виховного процесу  та  методики навчання; 

- удосконалення навчально – методичного, психолого – педагогічного та 

матеріального забезпечення освітнього процесу; 

- підвищення професійної компетентності викладачів шляхом навчання на 

курсах підвищення кваліфікації, стажуванні, участі в науково-методичних, 

науково-практичних конференціях та семінарах, у Всеукраїнському конкурсі 

професійної майстерності педагогічних працівників «Педагогіний ОСКАР – 

2018»; 

- підтримка і розвиток професійних компетенцій педагогічних працівників на 

основі впровадження у навчальний процес інформаційних та педагогічних 

технологій, задоволення інформаційних, навчально – методичних, освітніх 

потреб педагогічних працівників коледжу; 

- виявлення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду 

творчо працюючих педагогічних працівників; 

- створення умов для розвитку творчого потенціалу особистості студентів,  їх 

дослідницької компетентності та самостійності шляхом залучення їх до 

пошуково – дослідної та експериментальної діяльності, участі в 

конференціях, олімпіадах, конкурсах. 

Видавничим органом методичної ради коледжу є Інформаційно-методичний 

вісник, який був заснований у січні 2003 року та протягом 2018 року в світ вийшло 

традиційно 6 номерів, в яких відображається життя нашого коледжу. Електронні 

варіанти вісника розміщенні на сайті коледжу в розділі методична робота.  

Циклова комісій психолого-педагогічних дисциплін була ініціатором 

проведення міжвузівської науково-практичної конференції, присвяченій 100 – 

річчю до дня народження В.О. Сухомлинського.  10 жовтня 2018 року відбулась І 

міжвузівська науково-практична конференція «Видатний педагог ХХ століття В.О. 

Сухомлинський: вчора, сьогодні, завтра», ведучою якої була викладач, голова 

циклової комісії психолого-педагогічних дисциплін Харківського державного 

професійно-педагогічного коледжу імені В.І. Вернадського Беленченко Л.Ф., 

виступили 3 педпрацівника та 3 студента нашого коледжу, 6 запрошених осіб з 

інших закладів освіти і установ.  

Центральне місце в структурі науково-методичної роботи посідає робота 

циклових комісій, головне завдання яких – удосконалення професійної 

майстерності викладачів, підвищення якості навчально-виховного процесу, рівня 

підготовки майбутніх спеціалістів, розвиток творчого потенціалу кожного 

викладача. В коледжі використовуються три групи форм організації науково-

методичної роботи: колективні, групові та індивідуальні. 

Протягом року в коледжі функціонувало 10 циклових комісій, які працювали 

згідно з планами, ухваленими на засіданнях ц.к. Завдання, поставлені перед 
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членами комісії,  виконані у повному обсязі, про що свідчать звіти голів циклових 

комісій. 

Протягом року на засіданнях циклових комісій розглядались актуальні 

питання організації навчально-виховного процесу:  

- ознайомлення з нормативними документами, веденням ділової 

документації; 

- моніторинг якості знань студентів; 

- адаптація студентів груп нового набору;  

- відвідування занять студентами та виконання навчальних планів та 

програм; 

- робота з обдарованими та невстигаючими студентами; 

-  стан ведення навчальної документації тощо. 

З метою удосконалення професійної майстерності, підвищення рівня 

компетентності педагогічних працівників та співпрацівників навчального закладу 

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 2018 рік 

пройшли курси підвищення кваліфікації та стажування 18 педпрацівників в 

наступних закладах освіти: 

Харківський національний університет будівництва та архітектури –  

2 педпрацівника: 

• Малахова В.П. (Технічна механіка, Будівельна механіка); 

• Мацкеєв В.Б. (Технічна механіка, Опір матеріалів, будівельна механіка, 

Деталі машин) 

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. 

Бекетова – 1 педпрацівник: 

• Шашко І.Є. (Теплотехніка, Опалення та теплопостачання, Виконання 

санітарно-технічних робіт, Санітарно-технічне обладнання і 

газопостачання будівель)  

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна - 1 

педпрацівник: 

•  Качура О.В. (Релігієзнавство, Історія України, Культурологія) 

Харківський національний технічний університет сільського 

господарства імені Петра Василенка – 3 педпрацівника: 

• Божко Л.А. (Вища математика, Фізика);  

• Марусов М.С. (Фізика); 

• Марченко В.М. (Правила дорожнього руху, Основи безпеки 

дорожнього руху та перша медична допомога, Професійна етика та 

культура  водіння) 

Українська інженерно-педагогічна академія – 7 педпрацівників 

• Галушко І.В. (ОМПН); 

• Корнєєнкова М.М. (Електротехніка з основами електроніки. 

Електрообладнання агрегатів і установок. Електрообладнання та засоби 

автоматизації. Основи електроніки та МПТ) 

https://www.education.ua/ua/universities/429/
https://www.education.ua/ua/universities/429/
https://www.education.ua/ua/universities/429/
https://www.education.ua/ua/universities/429/
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• Лобко-Лобановська В.А. (Організація і методика виховної роботи, 

Українська мова (за професійним спрямуванням); 

• Змієвський Є.В. (Майстер виробничого навчання); 

• Колишкіна М.І. (Педагогіка); 

• Богдан І.М. (Педагогіка); 

• Мосолова С.М. (Педагогіка); 

КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» - 2 педпрацівника 

• Курбатов О.П. (Основи охорони праці, Охорона праці в галузі) 

• Головко І.О. (Основи охорони праці, Охорона праці в галузі) 

Харківська гуманітарно – педагогічна академія  - 2 педпрацівника: 

• Беленченко І.В. (Соціальний педагог); 

• Васильченко О.В. (Вихователь гуртожитку) 

Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-

економічного університету - 1 педпрацівник 

• Беленченко І.В. (Соціологія) 

У наявності звіти про проходження курсів підвищення кваліфікації та 

стажування,  копії свідоцтв (посвідчень), що 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 2018 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 2018 року відбулося засідання атестаційної комісії коледжу. Рішенням 

атестаційної комісії було присвоєно (підтверджено) кваліфікаційні категорії (т/р) 

24 особам («спеціаліст вищої категорії» – 11 особам, «педагогічне звання 

«викладач-методист» - 1 особі, «спеціаліст першої категорії» - 4 особам, 

«спеціаліст другої категорії» - 6 особам, підтверджено 14 т/р майстра виробничого 

навчання – 2 особи та педагогічне звання «майстер виробничого навчання І 

категорії» -1 особі).  

05 квітня 2018 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 та майстри 

виробничого навчання коледжу (13осіб), яких було подано на розгляд. 

Протягом навчального року викладачі коледжу відвідали засідань обласних 

методичних об’єднань педагогів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Харківської області: 

(15.03.18, 17.05.18, 18.10.18, 20.12.18).  

21 березня 2018 в коледжі було проведено засідання нетрадиційної 

педагогічної ради – калейдоскопу педагогічних і студентських надбань за темою 

«Ефективне студентське самоврядування – запорука успіху в освіті та в 

вихованні», на якому відбулося вивчення та проведення аналізу проблем і досвіду 

формування та діяльності різних рівнів студентського самоврядування та їх вплив 

на навчально-виховну, суспільну діяльність коледжу та кожного студента.  
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Однією із форм методичної роботи коледжу є робота «Педагогічної 

майстерні» (керівник О.М. Петренко) - 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. 

Під час роботи «Педагогічної майстерні» відбувається обмін думками, 

знаннями, творчими знахідками між учасниками освітнього процесу, надання 

 допомоги молодим педагогам в адаптації та набутті педагогічного досвіду задля 

забезпечення якісної освіти і системної підготовки нової генерації 

висококваліфікованих працівників освіти, підвищення  професійного рівня 

педагогів,  формування у них високих професійних ідеалів та потреб в постійному 

саморозвитку і самовдосконаленні.  

Всі заняття «Педагогічної майстерні» пройшли організовано, цікаво, з 

використанням мультимедійної техніки та декоративно – прикладного інвентарю, 

інформаційно насичено і результативно.  

Одним із важливих завдань сучасної освіти викладачі коледжу 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 2018 року викладачі та студенти коледжу були активними 

учасниками Всеукраїнських, обласних та регіональних олімпіад з: 

− математики; 

− інформатики; 

− хімія; 

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

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

− обласної студентської олімпіада з креслення. 

 



4.5 Навчально-виховна робота 

 

Виховна робота у коледжі у 2018 року відбувалась згідно плану робіт, рішень 

педагогічних, методичних нарад, а також завдань 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); 

- Концерт студента Мамочки Є. до Дня Св. Валентина та Міжнародного 

жіночого дня; 

- День вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні 

- Вперше було проведено День студентського самоврядування, який визвав 

інтерес серед студентів і надихає їх на його продовження за участю 

студентів нового набору; 

- Проведені традиційні зустрічі з випускниками коледжу за участю 

викладачів та майстрів в/н. 

У жовтні місяці проведено велике свято, присвячене Дню Покрова, Дню 

захисника вітчизни, Дню козацтва з запрошенням воїнів АТО, які розповіли про 

свій життєвий шлях та долю бійця. 

 2 березня 2018 року в коледжі вперше проходив 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" та намітили такий захід проводити щорічно.  

Інформаційно-комунікативний сектор студентського самоврядування 

започаткував видання друкованої студентської газети «Лідер», яка за 2018 рік 

вийшла трьома випусками. Електронна версія студентської газети розташована на 

головній сторінці сайту коледжу. Також була відновлена робота по використанню 

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

У березні місяці у гуртожитку № 1 було проведено Свято Масляної, що сприяє 

об’єднанню проживаючих у гуртожитку, дозволило проявити свої  кулінарні 

навички, пізнати історичне значення Великої народної масляниці в Україні.  

 У квітні на відділенні механізації с/г було проведено свято до Дня матері за 

участю матерів студентів. Кожен присутній на святі відчуває материнську роль у 

вихованні, збереження нею домашньої теплоти, турботи про своїх дітей незалежно 

від їх віку. 
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Національно-патріотичне виховання студентів проводилось згідно 

затвердженою педагогічною радою «Концепції національно - патріотичного 

виховання студентської молоді у 2016-2020 роки».  

Були проведені заходи: 

- екскурсії до музею бойової слави та історії коледжу; 

- змагання до дня захисника Вітчизни – «Козацькі розваги»; 

        -  неодноразово студенти коледжу приймали участь у зустрічах в бібліотеці 

Короленко В.Г. 

 -  участь в обласній конференції з питань ефективного студентського 

самоврядування серед   ВНЗ з I – II рівня акредитації (з докладом виступили 

студенти Стрілець М., Попов І., Чикалюк Т.), також активно прийняли участь у 

тренінгу щодо практичного застосування навичок роботи студради коледжу; 

 -   поновлені стенди  «Ними пишається  коледж» 

- придбані та оформлені стенди «Студентське самоврядування» (І від.), 

«Розклад», «Інформація» - 2 шт.(ІІ від.) 

- придбані та встановлені у фойє 1 та 2 відділень прапори України та 

Харкова.  

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.  

У бібліотеці згідно плану робіт відбувались круглі столи, бесіди, виставки 

присвячені до знаменних  дат, 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. 

На протязі року у гуртожитках проводились «Санітарні дні», які були 

спрямовані на покращення  санітарного і естетичного стану кімнат – секцій, 

поверхів гуртожитків. 

Одним із завдань виховного процесу залишається подальше вирішення 

питання підвищення якості та ефективності студентського самоврядування та  

системи національно-патріотичного виховання спрямованого на стійкий 

суспільний розвиток, забезпечення продовження славних традицій коледжу. 



4.6 Фізично-оздоровча та спортивно-масова робота 

 

Спортивна робота спрямована на гармонійний фізичний і духовний розвиток 

студентської молоді.  

В коледжі за 2018 рік проведені оздоровчі фізкультурні і спортивні заходи у 

позанавчальний час, такі як: 

• спартакіада навчальних груп І-ІІІ курсів — 220 осіб; 

• спортивне свято “День Здоров'я” - 320 осіб; 

• змагання з ігрових видів спорту серед мешканців гуртожитку - 100 осіб; 

• 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 

футболу, баскетболу та волейболу; 

Проводились додаткові заняття з таких видів спорту: 

• волейбол — 24 осіб; 

• футбол — 22 осіб; 

• атлетична гімнастика — 15 осіб; 

• настільній теніс — 20 осіб; 

• шашки, шахи — 10 осіб; 

• баскетбол — 12 осіб; 

Викладачі циклової комісії забезпечують участь студентів у запланованих 

заходах поза межами коледжу. Ми брали участь у спартакіаді серед ЗВО І-ІІ рівня 

акредитації. В цьому році наші збірні команди посіли такі місця: 

• настільний теніс - 5 місце;   

• волейбол (юнаки) — 3 місце; 

• волейбол (дівчата) — 3 місце; 

• футбол — 1 місце; 

• легка атлетика — 4 місце; 

• баскетбол (хлопці) — 4 місце; 

          У травні студенти коледжу взяли участь в урочистих заходах зустрічі  кубку 

Ліги чемпіонів УЄФА та в  V Харківському Міжнародному  марафоні. 

Студенти-спортсмени гідно представляють коледж на різного роду змаганнях. На 

протязі 2018 року у різних спортивних змаганнях приймали участь близько 50% 

студентів від загального контингенту коледжу. 
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4.7 Психолого-педагогічний супровід освітнього процесу 

 

        Протягом 2018 р. психологічною службою Харківського державного 

професійно-педагогічного коледжу імені В. І. Вернадського  були проведені 

діагностична, профілактична, психокорекцій на та виховна, консультативна та 

соціально-захисна роботи. Здійснено моніторинг учнівської молоді  для складання 

соціального паспорту закладу. За результатами проведеної роботи  на час початку 

навчального року виявлено 88 студентів пільгової категорії:  

 

- 48 особи з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського 

піклування; 

- 12 студентів з багатодітних сімей; 

- 3 студентів з обмеженими фізичними можливостями.  

- осіб, батьки яких учасники АТО; 

- 10 внутрішньо переміщені особи; 

- 4 особи з малозабезпечених сімей; 

- 2 особи 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, яка здійснювалась 

за наступними темами заходів: 

 

1.  Обери життя! Наркотикам – НІ! 

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

3. Дискримінація обмежує. Не мовчи. 

4. Алкоголізм – невиліковна прогресуюча хвороба. Технологія   спаювання; 

5. Попередження сімейного насилля на гендерній основі у рамках акції 16 днів 

проти насилля в Україні.    

6. Наркотики та ВІЛ/СНІД завжди поряд; 

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

наслідки; 

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

9. ВІЛ/СНІД – чума ХХІ століття; 

10. Обери життя!; 

11. Дискримінація обмежує! Не мовчи!; 

12.  Торгівля людьми-грубе порушення прав громадянина; 

13. Ділова гра «Корабельна аварія»; 

 

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 2018 році 

проведено психологічні дослідження студентського середовища за темами: 

 

1. Викладач очима студентів; 

2. Задоволеність організацією педагогічної практики. 
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3. Профорієнтація; 

4. Адаптація студентів нового набору. 

Були проведені з метою адаптації студентів нового набору, бесіди зі 

студентами випускних курсів щодо подальшого працевлаштування з метою 

протидії торгівлі людьми, підвищення правової культури студентів та 

профілактика правопорушень.  

Проведені тренінги з розвитку комунікативних здібностей та навичок 

вирішення конфліктних ситуацій. 

За потребою проводились індивідуала корекційна робота зі студентами з 

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

психологічна допомога під час стресів та емоційних зривів, у конфліктних та інших 

екстремальних ситуаціях з метою профілактики та попередження негативних 

ризиків та проявів у студентському середовищі.    

Психологічна служба співпрацювала з Державними та громадськими 

установами з питань соціального захисту студентів пільгового контингенту. 

 



4.8 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 2018 навчальному році послугами бібліотеки скористалися 787  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, з них навчальної літератури  – 32725, літературно-художніх видань – 

11702. Наприкінці звітного року нарешті відбулось поновлення бібліотечного 

фонду навчальною літературою. Було придбано 45 підручників, з яких 25 – 

інженерно-технічного профілю, 10 – будівельного та 10 – аграрного. Відновлена 

підписка 24 найменувань періодичних видань фахового спрямування на 2018 рік. 

 

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

презентації, тематично-літературні вечори та перегляд  документальних фільмів:  

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. «Наша воля, наша  слава  не вмре, не загине» (День  захисника 

України). 

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

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

6. « Мистецтво вулиць. Найкращі мурали та графіті України».  

 

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. 
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Бібліотека приймала участь у проведенні науково-практичної конференції: 

«Видатний педагог xx століття В.О.Сухомлинський: вчора,сьогодні,завтра» 

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 електроному вигляді, новинки сучасної  

української  літератури  та  ссилки  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.  

 



4.9 Робота з питань охорони праці 

 

Стосовно зобов’язань за розділом 6 “Охорона праці” в 2018 році робота в 

цьому дуже важливому напрямку нашої діяльності значно поліпшилася і 

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. 

26-27 лютого 2018 р. була проведена комплексна перевірка опору заземлення 

та ізоляції електроустановок. 

Систематично проводяться загальні технічні огляди будівель і споруд (двічі на 

рік) зі складанням акту.  

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 2019 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. Зокрема 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 тощо. 



 

5. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Особливістю для ВНЗ І-ІІ рівня акредитації у 2018 році стала передача на 

фінансування з місцевого (обласного) бюджету відповідно до Закону України 

«Про бюджет України на 2018 рік». 

Для нашого коледжу ще й додаткові проблеми щодо припинення 

фінансування першої ступені за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«кваліфікований робітник». Але все ж таки питання було вирішено і в повному 

обсязі виплати заборгованості по стипендіях, харчуванню та заробітній платі 

здійснені в 2018 році. 

Що стосується важливого управлінського питання, яке безпосередньо 

покладено на керівника, фінансового забезпечення соціально-захищених статей 

вирішено в повному обсязі. Але треба відмітити, що розмір додаткових виплат 

зменшився із-за зменшення обсягів фінансування. Що стосується наших 

позабюджетних находжень, то ми спрацювали краще ніж в 2017 році.  

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.  

Практично за власні позабюджетні находження нам вдається підтримувати 

життєдіяльність коледжу, його нерухомого майна, підтримувати достатній 

рівень матеріально-технічного забезпечення навчально-виробничого процесу.  

Свою діяльність коледж у 2018 році здійснював  за рахунок бюджетних 

коштів та власних надходжень. 

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. 

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. 

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

на 2018 рік склало у сумі 25.328.577 грн., що на 5.830.557 грн. більше у 

порівнянні  з 2017 роком у т.ч.:  
 

- загальний фонд 23.075.743 грн. ; 

- спеціальний фонд 2.252.834 грн. . 
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Фінансування   

 (0611120) 

ВСЬОГО 2017 рік 2018 рік +/- 

 (КПКВ 0611120) 22098020 27478578 +5830557 

 

 Порівняльна таблиця по загальному фонду    
 

 (0611120)  
 2017 рік 2018 рік +/- 

Надійшло коштів з 

бюджету 
20120881 23075743 +2954862 

 

Порівняльна таблиця по спеціальному фонду фонду    
 

 (0611120)  
 2017 рік 2018 рік +/- 

Надійшло коштів 1977139 2252834 +275695 

 

 

 

Загальний фонд. 

Затверджено кошторисом по загальному фонду на 2018 рік  23.075.743 грн. , 

у т.ч.: 
 

- зар плата  11950342 грн. 

- нарах, на зар плату  2631075 грн. 

- на одяг сиріт   54400 грн. 

- харчування  1309335 грн. 

- теплопостачання  3167584 грн. 

- водопост водовідведен.  87200 грн.   

- електроен.  198000 грн. 

- стипендія  2538001 грн.   

- на літерат сиріт та працевлашт  388000 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 2018 рік 

складають  2252834 грн., у тому числі :  
 

Плата за послуги згідно основної діяльності 1258981  грн. 55,88% 

(навчання) 

Надходження від додаткової господарської діяльності 809064 грн. 35,91 % 

(оплата за гуртожиток студентів та співрабітників, проживання в житловому 

будинку) 

Надходженні за оренду майна 184789 грн. 8,21 % 

Затверджено кошторисом по спеціальному фонду на 2018 рік 2.232.266 грн. . 
 

- зар плата  825283 грн 

- нарах, на зар плату  179999 грн 

- предмети, матеріали  461816 грн. 

- медикаменти   

- продукти харчування  34641грн. 

- послуги  108328 грн. 

- відрядження  4538 грн. 

- податки  3105 грн 

- теплопостачання  460796 грн. 

- водопост водовідведення  100280 грн.   

- електроенергія 363568 грн. 

- навчання(курси пов кваліф)  1948 грн. 

- стипендія  172964 грн. 

 

На потребу коледжу по спеціальному фонду було витрачено 2207648 грн., у 

т. ч.  
 

 сума % 

Заробітна плата 825237 грн. 37,38 

Нарахування на оплату праці 176705 грн. 8,00    

Предмети, матеріали та інвентар 60974 грн. 2,76 

Медикаменти   

Продукти харчування 34641 грн 1,57 

Оплата послуг 108153 грн 4,90 

Видатки на відрядження 4538 грн 0,21 

Теплопостачання 421243 грн. 19,08 

Водопостачання водовідведення 95173 грн 4,31 

Електроенергія 304259 грн 13,78 

Оплата податків 1813 грн. 0,08 

Навчання (курси пов кваліф) 1948 грн. 0,09 

Стипендія 172964 грн 7,83 

Придбання основного капіталу   
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6. ЗАВДАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КОЛЕДЖУ. 

 

Завданням закладу вищої освіти завжди була освітня діяльність, пов’язана з 

наданням вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого 

спеціаліста за відповідними напрямами підготовки та наданням освітньої 

кваліфікації майстра виробничого навчання. Коледж є закладом вищої освіти І 

рівня акредитації. 

У коледжі сформовано високопрофесійний педагогічний колектив, здатний 

забезпечити підготовку фахівців на сучасному високому рівні, створені достатні 

умови для плідної роботи працівників і студентів. 

В умовах європейського вибору України головною метою діяльності 

навчального закладу є формування фахівця з інноваційним типом мислення й 

культури, готового до професійної діяльності на рівні сучасних стандартів. 

Аналізуючи пройдений 2018 рік, можна стверджувати, що він був для 

закладу напруженим, але достатньо успішним щодо майбутнього визначення 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 навчальним закладом, потрібним суспільству. 

Виходячи з вищевикладеного означимо основні завдання та перспективи 

розвитку коледжу: 

- осучаснити освітній процес, наблизити навчальні плани і програми до 

реальних потреб виробництва та замовників фахівців, підвищити 

якість і конкурентоспроможність випускників коледжу; 

- розвивати високопрофесійний педагогічний колектив, здатний 

забезпечити 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 ПТНЗ 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 фахівця з інноваційним типом мислення й культури, 

готового до професійної діяльності на рівні сучасних стандартів; 

- поліпшити фінансування освітнього процесу за рахунок збільшення 

отримання додаткових коштів. 

Ставимо перед собою завдання поліпшення фінансування освітнього 

процесу за рахунок збільшення отримання додаткових коштів (контракти, 

оренда, участь у сільгоспроботах, доходи від виробничої практики, надання 

послуг тощо). 

 

 

Директор коледжу     О.П. Курбатов 


