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ЗВІТ 

ДИРЕКТОРА ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

«КУП’ЯНСЬКИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ КОЛЕДЖ» 

ДЕМІДЕНКА ВІКТОРА ВОЛОДИМИРОВИЧА   

ПРО ВИКОНАННЯ УМОВ КОНТРАКТУ 

ЗА 2017 р. 

1. Проведення навчально-виховного процесу на рівні 

державних вимог щодо якості підготовки фахівців відповідного рівня 

кваліфікації. 

Я, Деміденко Віктор Володимирович, призначений на посаду 

директора Державного вищого навчального закладу «Куп'янський 

автотранспортний  коледж» 15.12.2004 року. Згідно з контрактом № ІІІ-139 

Міністерства освіти і науки України призначений на посаду директора на 

третій термін  із 14.10.2013 року по 14.10.2018 року. Безпосередньо та через 

органи управління  здійснюю поточне управління закладом вищої освіти, 

забезпечую його ефективну діяльність, реалізую державну політику в галузі 

освіти на засадах єдиноначальності та колегіальності прийняття рішень.  

 Самостійно, у межах повноважень, установлених законодавством, 

Статутом закладу вищої освіти та згідно з контрактом № ІІІ-139 від 

14.10.2013, розв’язувалися всі питання поточного керівництва діяльністю 

коледжу. 

         Державний вищий навчальний заклад  «Куп’янський автотранспортний 

коледж» за статусом – заклад вищої освіти першого рівня акредитації, який 

здійснює підготовку фахівців за спеціальностями освітньо-кваліфікаційних 

рівнів молодшого спеціаліста. Підготовка проводиться за трьома 

спеціальностями: 

- 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) за освітньою 

програмою «Організація перевезень і управління на автомобільному 

транспорті»; 
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- 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)  за освітньою 

програмою «Організація та регулювання дорожнього руху»; 

- 274 Автомобільний транспорт за освітньою програмою «Обслуговування та 

ремонт автомобіів і двигунів». 

 Усі спеціальності є акредитованими. 

           Відповідно до рішення державної акредитаційної комісії коледж має 

право готувати кваліфікованих робітників за такими професіями: 

   - водій автотранспортних засобів категорії «В»; 

 - водій автотранспортних засобів категорії «С». 

        Коледж діє на підставі Закону України «Про вищу освіту», «Положення 

про навчальний заклад освіти», «Національної доктрини розвитку освіти 

України в ХХІ ст.», Статуту, затвердженому в установленому порядку 

27.01.2008 р., та на підставі ліцензії АЕ №270593 та сертифікатів про 

акредитацію НД-І №2125104, НД-І №2125103, НД-І № 2179957, виданих 

Міністерством освіти і науки України.            

       Освітня модель закладу враховує пріоритети державної політики у сфері 

освіти.  Коледж є закладом вищої освіти, у якому освітній процес будується 

на засадах  наукових знань. Домінантою в діяльності закладу є набуття 

майбутніми фахівцями життєвої і соціальної компетентностей. Тому в 

процесі загальноосвітньої та професійної підготовки основна увага 

спрямовується на формування цінностей, необхідних громадянину 

демократичної держави, на інтелектуальний, моральний, фізичний, 

художньо-естетичний розвиток студентів. Діяльність закладу сприяє 

саморозвитку і самореалізації особистості майбутнього фахівця, становленню 

його як творця і проектувальника власного життя. Модель навчально-

виховного процесу будується на основі багатокомпонентного змісту освіти, 

вікових індивідуально особистісних норм розвитку майбутніх фахівців, 

гуманності, застосування особистісно-орієнтованих педагогічних систем, 

вибору перспективних освітніх технологій, посилення ролі самостійної 

роботи студентів, комп'ютерної підтримки навчання, діагностичних і 
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стимулюючих форм контролю та оцінювання досягнень студентів у різних 

видах освітньої діяльності, проведення моніторингу якості освіти.  

  Підготовка молодших спеціалістів здійснюється за денною формою 

навчання як за держзамовленням, так і на договірних умовах. Прийом 

студентів до коледжу здійснюється на основі Правил прийому, які 

розробляються щорічно відповідно до Умов прийому до закладів вищої 

освіти України, затверджених відповідним наказом Міністерства освіти і 

науки України. 

У межах прав, наданих керівникові, було своєчасно затверджено 

структуру закладу, подано до МОНУ штатний розклад коледжу.  

  На 1 січня 2018 року (згідно зі штатним розкладом) у коледжі працює 

81 робітник, у т.ч. викладачі – 36 чол. (з яких 25 – викладачі вищої категорії, 

3 – I категорії, 7 викладачів мають звання «викладач-методист»).  

За поточний рік було прийнято на роботу 5 чоловік, звільнено за 

згодою сторін 8 чоловік. 

Постійно вживаються заходи щодо вдосконалення управління, 

зміцнення договірної, трудової дисципліни, створення в кожному 

структурному підрозділі й на кожному робочому місці умов праці відповідно 

до вимог нормативних актів, а також додержання прав працівників, 

гарантованих законодавством «Про працю».   

На 01 січня 2018 року в ДВНЗ «Куп'янський автотранспортний  коледж» 

навчається 326 студентів.  

Державне замовлення з підготовки спеціалістів виконано в повному 

обсязі з усіх спеціальностей.  

         Для організації та проведення прийому студентів до коледжу 

створюється Приймальна та Апеляційна комісії. 

Формування контингенту студентів здійснюється шляхом: 

-   інформування  про коледж на Інтернет-сайті Куп’янського міського центру 

зайнятості; 

-  на сайті коледжу; 
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-  реклами коледжу на телебаченні, радіо, у місцевих газетах; 

- проведення викладачами профорієнтаційної роботи в загальноосвітніх 

школах, професійно-технічних училищах міста та області; 

-  проведення індивідуальної роботи з абітурієнтами та їх батьками; 

- організація підготовчих курсів для вступу до коледжу. 

Регулярно проводяться «Дні відкритих дверей», під час яких майбутні 

абітурієнти знайомляться з організацією освітнього процесу, матеріально-

технічною базою та соціальними умовами в коледжі. 

Коледж тісно співпрацює з міським центром зайнятості населення, бере 

активну участь у масових профорієнтаційних заходах. 

Важливим завданням педагогічного колективу коледжу є робота зі 

збереження контингенту студентів. 

Для  цього  реалізуються наступні заходи: 

- тематичні батьківські збори; 

- зустрічі із роботодавцями та з представниками закладів вищої освіти ІІІ-ІV 

рівнів акредитації; 

- тижні предметних комісій; 

-  організація роботи предметних гуртків, спортивних секцій; 

- індивідуальний та диференційований підхід до невстигаючих студентів 

шляхом активізації індивідуальної позааудиторної роботи. 

         У 2017 році пріоритетними були завдання забезпечення високої якості 

освітніх послуг та рівний доступ молоді до здобуття якісної освіти. 

Модернізація змісту освіти у коледжі ґрунтується на використанні 

позитивних надбань української і зарубіжної педагогіки, результатів новітніх 

наукових психолого-педагогічних досліджень, впровадженні нових 

технологій на автомобільному транспорті і передбачає врахування таких 

пріоритетів:  

- створення умов для всебічного розвитку особистості, індивідуалізації та 

диференціації навчання;  

- перехід до особистісно-орієнтованих освітніх технологій;  
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- виховання особистісних якостей громадянина-патріота України;  

- формування життєвої, фахової, соціальної, комунікативної і комп'ютерної 

компетентностей студентів;  

-  комплексна реалізація оздоровчої функції освіти;  

- забезпечення наступності змісту та координації навчально-виховної 

діяльності із загальної середньої та професійної підготовки. 

 

2. Проведення навчально-виховного процесу на рівні державних 

вимог щодо якості підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем «молодший    спеціаліст». Виконання положень Статуту закладу 

вищої освіти. 

Освітній процес у коледжі організовано відповідно до Законів України 

«Про освіту», «Про вищу освіту» та інших нормативно-правових актів 

законодавства України з питань освіти. 

Колективний договір, затверджений 01.11.2015 року на 2015-2019 р., та 

Статут коледжу, затверджений на загальних зборах трудового колективу від 

17.01.2008 року, виконувалися у повному обсязі. 

          Наявні всі нормативні документи методичного забезпечення освітнього 

процесу: 

- державні стандарти освіти (Освітньо-професійні програми); 

- навчальні плани, що відповідають вимогам ОПП; 

- робочі навчальні плани; 

- навчальні програми й робочі програми нормативних і вибіркових 

дисциплін; 

- програми навчальної, виробничої та інших видів практики; 

- інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних і 

лабораторних занять; 

- методичні матеріали для самостійної роботи студентів із усіх дисциплін 

відповідно до навчальних планів; 
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- контрольні завдання, тести для перевірки навчальних досягнень студентів, 

екзаменаційні білети та ін.; 

- методичні матеріали щодо планування, організації курсового та дипломного 

проектування. 

У встановленому порядку на кожний навчальний рік укладаються і 

затверджуються плани роботи: 

- адміністративної ради; 

- методичної ради; 

- педагогічної ради; 

- школи молодого викладача; 

- предметних комісій; 

- виховної  роботи; 

- спортивно-масової роботи; 

- лабораторій і кабінетів; 

- завідувача відділення; 

- керівників академічних груп; 

- виховної роботи в гуртожитку; 

- практикуючого психолога; 

- бібліотеки та читального залу; 

- завідувача майстерень.  

        Структурні підрозділи Державного вищого навчального закладу 

«Куп'янський автотранспортний коледж» створені і функціонують відповідно 

до чинного законодавства. Концепції освітньої діяльності та розвитку всіх 

спеціальностей розглянуті Педагогічною радою коледжу та затверджені 

директором. Стратегічною метою розвитку коледжу в світлі даних концепцій 

є збереження потенціалу коледжу і подальшого розвитку його навчальних та 

виховних функцій в інтересах розвитку особистості, суспільства, держави. 

Предметні (циклові) комісії викладачів є базовими структурними 

підрозділами, що створюються рішенням дирекції Коледжу і здійснюють 

навчально-виховну і методичну діяльність зі споріднених навчальних 
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дисциплін. Очолює роботу предметної (циклової) комісії голова предметної 

комісії. Для організації і проведення навчально-методичної та виховної 

роботи працюють 5 предметних комісій, в тому числі: 

 - комісія загальноосвітньої та гуманітарної  підготовки; 

 - комісія природничо-наукової та загальноекономічної підготовки;  

- комісія спеціальних дисциплін та практичного навчання спеціальності 

Автомобільний транспорт (Обслуговування та ремонт автомобілів і 

двигунів);  

- комісія спеціальних дисциплін та практичного навчання спеціальності 

Транспортні технології (на автомобільному транспорті) (Організація 

перевезень і управління на автомобільному транспорті); 

 - комісія спеціальних дисциплін та практичного навчання спеціальності 

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)  (Організація 

перевезень і управління на автомобільному транспорті). 

У коледжі функціонують 38 лабораторій та кабінетів, 2 комп’ютерних 

класи (45 комп'ютерів), бібліотека та читальна зала на 70 місць, актова зала 

на 250 місць, кабінет для курсового та дипломного проектування, корпуси 

навчальних майстерень, майданчик для навчальної їзди, автомобільний 

гараж, спортивна зала,  спортивний майданчик. Навчально–лабораторна база 

коледжу оновлюється сучасним новітнім обладнанням, яке використовується 

на підприємствах автомобільного транспорту. Так, у навчальних 

лабораторіях   є:  

- двигуни автомобіля OPEL; 

- автоматична коробка передач AUDI; 

- діагностичний адаптер NISSAN; 

- прилад для перевірки та регулювання форсунок дизельного двигуна; 

- обладнано діагностичний стенд двигунів автомобілей NISSAN та 

IVECO; 

- двигун автомобіля FIAT. 
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Структура навчального року, режим навчальних занять та інших форм 

роботи визначаються відповідно до вимог законодавства у сфері вищої освіти 

на основі навчальних планів. Навчальна система створюється на засадах 

врахування освітніх потреб, можливостей, творчих та професійних 

здібностей студентів, орієнтації на розвиток творчості - творчої активності, 

творчого мислення, здатності до адекватної діяльності в нових умовах, 

сприяння розвитку обдарованої студентської молоді. Широко 

використовуються в навчанні нові інформаційно-комунікаційні технології.  

 Існуюча модель управління коледжем відповідає сучасним вимогам 

демократичності, передбачає розширення впливу громадської думки на 

прийняття управлінських рішень, динамічне реагування на потреби 

суспільства, перерозподіл функцій між державним управлінням та органами 

самоврядування. Основними шляхами модернізації управління коледжу є:  

- посилення ролі органів громадського самоврядування;  

- активізація участі професійних і громадських організацій у 

навчально-виховній, методичній, господарській діяльності коледжу, 

прогнозуванні його розвитку, оцінювання якості освітніх послуг;  

- всебічна підтримка та сприяння активній діяльності батьківських 

комітетів, опікунських рад, громадських організацій, фондів, засобів масової 

інформації, розширення ролі студентського самоврядування в навчально- 

виховному процесі;  

- поєднання державного контролю та впровадження нової етики 

управлінської діяльності, що ґрунтується на принципах взаємоповаги і 

позитивної мотивації;  

- виконання управлінських функцій з урахуванням прогресивних 

здобутків сучасної науки управління, педагогічного менеджменту, досвіду 

ефективного управління в освітянській та інших галузях суспільного життя 

та виробництва; 

- відкритість процесу розроблення управлінських рішень, їх апробації 

та затвердження;  
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- створення в коледжі системи моніторингу ефективності 

управлінських рішень, їх впливу на якість освітніх послуг, організація 

проведення перевірки навчально-виховної роботи відділеня.  

Головна мета освітнього процесу в ДВНЗ «Куп’янський 

автотранспортний коледж» – продовжувати втілювати інноваційні підходи до 

організації навчально-виховного процесу в контексті сучасної парадигми 

освіти, закладати фундамент різнобічного гармонійного розвитку особистості 

з високою морально-громадською позицією, високою культурою 

міжособистісних відносин.  

 

4. Високоефективна навчально-дослідницька робота з проблем 

освіти. 

4.1. Методична робота. 

Сучасна доба ставить нові вимоги до викладача. Суспільству 

потрібен викладач-професіонал з високою науково-теоретичною, 

методичною, психолого-педагогічною, теоретичною і практичною 

підготовкою, здатний до безперервного навчання і постійного 

самовдосконалення. 

Тому в сучасних умовах реформаційних змін в освітньому просторі 

всіх рівнів важливого значення набуває підвищення ефективності 

методичної роботи, яка має ґрунтуватися на досягненнях психолого-

педагогічної науки, перспективного педагогічного досвіду і спрямована на 

підвищення фахової майстерності педагогічних працівників, на розвиток 

творчого потенціалу кожного викладача. 

Уся методична робота в коледжі протягом 2017 року проводилася 

згідно з  планами, затвердженими директором коледжу.  

Методична рада розглядала шляхи розв'язання актуальних проблем, 

координувала роботу предметних комісій, здійснювала аналіз діяльності 

викладачів у системі науково-методичної роботи, вивчала та  

узагальнювала кращий педагогічний досвід викладачів. Особлива увага 
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зверталася на ті форми організації науково-методичної роботи, що 

сприяють  творчому розвитку викладачів та підвищенню результативності 

навчально-виховного процесу. 

Методична проблема, над якою працював педагогічний колектив 

коледжу,  «Формування професійної компетентності у студентів через 

упровадження інноваційних технологій навчання» - є актуальним чинником 

освітнього процесу. У 2017 році педколектив колежу працював за такими 

напрямами:   

-  робота над єдиною методичною проблемою; 

- вдосконалення навчально-методичного забезпечення та методики 

його використання; 

- підвищення професійної майстерності педагогів; 

- застосування сучасних технологій навчання та виховання; 

- науково-дослідна робота викладачів і студентів; 

- накопичення та запровадження педагогічного досвіду; 

- проведення моніторингу знань, умінь і навичок студентів із 

дисциплін.                                                

Планом роботи методичного кабінету коледжу передбачається 

методична допомога предметним комісіям з організації навчально-виховної 

роботи, як-от: проведення відкритих занять, позакласних заходів з дисциплін, 

тематичних виховних годин, а також організація занять Школи педагогічної 

майстерності, Школи молодого викладача. Проблема застосування 

інноваційних технологій та методів особистісно орієнтованого підходу до 

підготовки майбутніх фахівців, сучасні інноваційні форми та методи 

навчання, прищеплення інтересу до майбутньої спеціальності стали 

предметом обговорення на засіданнях методичної ради. Також на засіданнях 

методичної ради впродовж року розглядалися такі питання:  розроблення 

програми контролю за навчально-методичною роботою викладачів;  

здійснення заходів щодо трансформації у практику роботи передового 

педагогічного досвіду та елементів нових педагогічних технологій. 

http://www.shevchenkove.org.ua/metodrobota/oglyad/best/index.htm
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Експертна група коледжу в 2017 році вивчала роботу викладачів з 

використання у навчально-виховному процесі особистісно орієнтованих, 

інформаційних, комп’ютерних технологій, активних та інтерактивних 

методів навчання, а також проводився аналіз проблем формування мотивації 

навчальної  діяльності студентів за сучасних умов. 

Активно працювала Школа молодого викладача. Основною метою 

науково-методичної роботи з молодими педагогами є забезпечення 

зростання їх фахового рівня, надання кожному викладачу широких 

можливостей для удосконалення професійної підготовки, формування 

вміння прогнозувати свою професійну діяльність.  

На заняттях було обговорено питання щодо психолого-педагогічних 

аспектів організації заняття, зокрема: вимоги до структури та змісту 

заняття та методики якісного проведення заняття. 

Особливу увагу було звернуто на складання мультимедійного 

забезпечення лекцій, семінарських і практичних занять, створення 

електронних підручників, тестів тощо. Також на заняттях були 

проаналізовані заняття молодих викладачів, надані методичні поради щодо 

різноманітних педагогічних ситуацій. 

Методичний кабінет коледжу продовжував роботу з накопичення і 

систематизації методичного матеріалу на допомогу викладачам, керівникам 

груп, головам предметних комісій. Постійна виставка методичних розробок 

щорічно поповнювалася публікаціями, кращими творчими роботами 

викладачів коледжу.  

Аналіз роботи викладачів коледжу свідчить, що переважна більшість 

педагогів успішно використовує сучасні технології, активні та інтерактивні 

методи навчання (модульно-рейтингові, особистісно орієнтовані, 

комп’ютерні, інформаційні, інтерактивні; метод комп’ютерної презентації, 

пошуково- дослідницький, проектний, випереджальне навчання та ін.). На 

достатньо високому науковому та організаційно-методичному рівні були 

проведені  відкриті заняття, позакласні заходи з дисциплін, тематичні класні 
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години з використанням інноваційних технологій, складені методичні 

розробки відкритих занять і заходів.  

З метою стимулювання зацікавленості молоді актуальними 

проблемами сучасності, залучення талановитих студентів до наукових 

досліджень, створення умов для реалізації їхнього інтелектуального 

потенціалу, а також формування творчих зв'язків була проведена методрада 

«Розвиток пізнавальної самостійності і творчих здібностей студентів: досвід 

та проблеми педагогічної практики», де детально аналізувалася робота 

педколективу та студентів коледжу щодо участі у регіональних та обласних 

олімпіадах, конкурсах, конференціях тощо. Щорічно в  коледжі проводяться 

олімпіади з дисциплін загальноосвітньої, гуманітарної, природничої та 

професійної підготовки, а також студенти брали участь в обласних 

олімпіадах та конкурсах: «Математика»- Скляр Я., Чумак М.(викладач 

Тихонова О.В.); «Історія України» -Барабаш Д.,Сущенко В.(викладач 

Царевська О.В.); «Технічна механіка» - Демідас А., Богдан В.(І місце, 

викладач Захарченко А.І.) , «Кращій автомобіліст»- ІІІ місце, викладач 

Хиленко Б.К., щорічний міжнародний конкурс серед учнівської та 

студентської молоді  імені П.Яцика та Т.Шевченка- Барабаш Д., Петренко Д., 

Лазуренко О.,Петренко В., Бонь В., Цьопа Д. (викладачі Рябоконь О.Д., 

Підгайко В.А.) 

Зазначимо, що викладачі Куп'янського автотранспортного коледжу 

систематично беруть активну участь у засіданнях обласних методичних 

об’єднань з дисциплін, у науково-методичних конференціях. У лютому 2017 

року зокрема брали участь у ХVІ  науково-методичній конференції  

викладачів «Удосконалення освітнього процесу на основі іінформаційно-

комунікаційних технологій», були надруковані науково-дослідні статті 

викладачів Підгайко В.А., Пивоварової І.О., Захарченка А.І., Голіби З.В., 

Промської Л.М.. Захарченко А.І. –  брав участь у ІІІ Всеукраїнській  науково-

практичній конференції «Актуальні проблеми соціально-економічних систем 

в умовах трансформаційної економіки».  
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Таким чином, викладацький склад коледжу, враховуючи досягнення 

психолого-педагогічної науки та технічної думки, а також кращі надбання 

передового педагогічного досвіду, перебуває на шляху активного 

послуговування інноваційними ідеями, технологіями та пошуку способів 

підвищення ефективності навчально-виховного процесу, як того вимагає 

сучасна освіта.  

4.2. Виховна робота 

Виховна робота в коледжі планується і проводиться згідно з вимогами 

Державної національної програми «Освіта»: «Україна – ХХІ сторіччя», 

положеннями Закону України «Про вищу освіту», Концепції національного 

виховання молоді, відповідними інструктивно-методичними документами 

Міністерства освіти і науки України. Пріоритетними напрямами 

організаційно-педагогічної діяльності коледжу є індивідуальний підхід у 

вихованні особистості студента, стимулюванні його внутрішніх сил на 

саморозвиток і самовиховання, гармонізацію внутрішніх колективних 

відносин в академічних групах. Головною стратегічною метою виховної 

роботи у коледжі є виховання національно свідомого громадянина 

Української держави, з стійкими моральними та правовими засадами, 

висококваліфікованого, конкурентноспроможного та ініціативного 

спеціаліста. У коледжі складено комплексний план виховної роботи на весь 

період навчання з урахуванням вікових особливостей студентів. На підставі 

комплексного плану складені річні плани виховної роботи в групах, план 

виховної роботи в гуртожитку, план спортивно-масових заходів. У планах 

вказуються форми проведення виховної роботи. Виховні години керівниками 

груп проводяться щотижня. Основними формами проведення виховних 

годин є диспути («Щастя. Як ми його розуміємо?»; «Що таке національна 

самосвідомість?», « Про кар’єру, амбіції та кар’єризм», «Чи можна прожити 

без конфліктів?»); круглі столи («Чи можна вважати депортацію кримських 

татар ще одним геноцидом радянської влади»), уроки пам’яті («Запали 

свічу», присвячені пам’яті жертв голодомору 1932-1933 рр.,), бесіди («Етика 



14 

 

спілкування та культура мовлення», «По ту сторону життя – СНІД», 

«Олімпійські ігри – історія та сучасність», «Роль українського кіно у 

формуванні особистості» тощо). 

Систематична та цілеспрямована навчально-виховна робота усього 

педагогічного колективу дозволяє відкрити перед студентами престижність 

майбутньої професії та перспективи самореалізації в ній.    Тематичні виховні 

години професійного спрямування, зустрічі зі спеціалістами - практиками, 

змагання за звання «Кращого майбутнього фахівця», екскурсії на 

підприємства міста сприяють зростанню інтересу студентів до навчання.  

Національно-патріотичне виховання посідає значне місце у навчально- 

виховному процесі коледжу й спрямоване на прищеплення любові до 

України, її мови та звичаїв. Формування національної свідомості студентів- 

складова частина вирішення проблеми підготовки національних кадрів. Для 

успішної розбудови цивілізованої, демократичної, правової держави 

необхідно, щоб її громадяни, в першу чергу представники державного 

апарату, бізнесу, інтелігенції мали високу національну свідомість. Тому в 

коледжі проводиться наполеглива робота з національно-патріотичного 

виховання майбутніх фахівців. Традиційним вже стало проведення Дня 

української мови та писемності, Дня соборності України, Дня матері та 

християнських свят. Слід відзначити Шевченківські свята, які щорічно 

проходять у коледжі: літературно - музична композиція, конкурс читців 

віршів Кобзаря, випуск стіннівок студентськими групами, конкурс на кращий 

студентський твір «Шевченко і сучасник». Бібліотекою коледжу була 

підготовлена книжково - ілюстративна виставка до дня народження 

Т.Шевченка, в академічних групах проводилися виховні години «Шевченкові 

присвячується…». Студенти нашого коледжу брали участь у «Параді 

вишиванок» у рамках святкування Дня міста.  Розвиток громадсько-

патріотичної свідомості молодого покоління відбувається завдяки 

позакласним заходам, бесідам, дискусіям, участі у міських заходах.    

Важливим аспектом формування стійкої громадянської позиції є участь 
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підлітків у благодійних акціях нашого міста, а також у волонтерському русі. 

Активна робота в КАТК проводиться з пропаганди здорового способу життя. 

Освітні лекції та групові заняття регулярно проводяться педпрацівниками 

коледжу, спеціалістами Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 

лікарями за темами: «Негативні прояви у студентському середовищі», «Стоп 

наркотик», «Твоя безпека у твоїх руках».  

На достатньо високому рівні проводиться спортивно-масова робота, 

система організації якої включає  спортивні змагання з різних видів спорту 

між всіма групами коледжу. Протягом календарного року були проведені 

змагання на першість коледжу за такими видами спорту, як міні-футбол, 

баскетбол, волейбол, настільний теніс;  товариські зустрічі з іншими 

закладами освіти з видів спорту.  

Протягом 2017 календарного року збірні команди  коледжу змагалися у 

спартакіаді Закладів вищої освіти I-II рівня акредитації та показали такі 

результати: 

  - 1 місце з волейболу серед юнаків та 1 місце з волейболу серед дівчат; 

  - 2 місце з легкої атлетики; 

  - 3 місце з настільного тенісу; 

  - 1 місце з футболу;  

  - 2 місце з шахів та 2 місце з шашок. 

Отже, така система навчально-виховної роботи з фізичної культури 

сприяє потягу студентів до здорового способу життя.  

     Не менш важливим напрямком діяльності є профорієнтаційна робота. 

Організація та проведення Днів відкритих дверей поширює серед населення 

інформацію про професіоналів у сферах автомобільного транспорту,  що 

позитивно відображається під час проведення вступної кампанії. Участь у 

«Ярмарках професій» відкриває перед студентами коледжу широкі 

можливості щодо працевлаштування, породжує бажання студентів 

реалізувати на практиці набуті навички та знання. У коледжі активно працює 
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орган студентського самоврядування, який допомагає студентам реалізувати 

свої лідерські та організаційні якості.  

Студрада коледжу бере активну участь у вихованні студентської 

учбової та дисциплінарної відповідальності, сприяє вирішенню питань щодо 

порушень правил внутрішнього розпорядку коледжу студентами, генерує 

нові ідеї масових культурно-розважальних заходів та застосовує значні 

зусилля для їхньої підготовки та проведення. Студентська рада гуртожитку 

сприяє дотриманню студентами правил проживання, пропонує ідеї для 

покращення щоденного побуту молоді, спостерігає за станом кімнат, 

допомагає студентам нового набору адаптуватися до умов самостійної 

життєдіяльності. Таким чином, органи студентського самоврядування не 

тільки надають підтримку педагогічному колективу, а й виконують важливу 

функцію покращення комунікації між представниками адміністрації, 

викладачами та молоддю. Навчальна дисципліна студентів підтримується на 

високому рівні завдяки виховним годинам, які дозволяють у доступній та 

сприятливій для розуміння формі роз’яснити студентам про відповідальність 

виконання правил внутрішнього розпорядку. Також дисциплінарні норми 

підтримуються завдяки вихованню у студентів поваги до закону через бесіди 

з соціальним педагогом та правознавцями коледжу, виступи представників 

соціальних служб та органів правопорядку на заходах КАТК. Крім того 

адміністрація та педагогічний колектив коледжу докладають значних зусиль 

для забезпечення соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. Систематично контролюються їх успіхи у 

навчанні, дозвіллі та побуті. Практичний психолог коледжу проводить 

діагностику адаптації студентів нового набору до умов навчання у коледжі. 

Сумісно з керівниками груп сприяє виявленню студентів схильних до 

девіантної та деліквентної поведінки, проводить заходи з психологічної 

корекції поведінки. Надає консультації студентам та їх батькам, рекомендації 

викладачам стосовно роботи з окремими студентами, які потребують 

підвищеної уваги. 
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Для покращення виховної роботи систематично проводяться наради 

керівників груп, педагогічні наради, на яких відбувається аналіз набутого 

попереднього досвіду, пошук найкращих рішень виховних питань, 

розглядаються проблеми впровадження особистісно-орієнтованого підходу у 

педагогічну практику.  

4.3. Практичне навчання. 

Особлива увага приділяється в коледжі змісту й організації 

практичного навчання студентів. Практика студентів є невід'ємною 

складовою частиною процесу підготовки спеціалістів у ДВНЗ «Куп'янський 

автотранспортний коледж», вона забезпечує ознайомлення студентів з 

основами сучасного виробництва, основними технологічними процесами, 

основами технічної творчості; формування технолого-конструкторських, 

економічних, екологічних знань і вмінь. Усе це  сприяє професійному 

самовизначенню студентів, формуванню в них якостей, необхідних для 

трудової діяльності й подальшого їх навчання та професійного 

удосконалення. Практичне навчання  проводиться на оснащених відповідним 

чином базах коледжу, які відповідають вимогам програм практики , а також 

на сучасних підприємствах і організаціях  автомобільної галузі. На всі види 

практичного навчання розроблені робочі програми. Практика студентів 

передбачає безперервність та послідовність її проведення при одержанні 

потрібного достатнього обсягу практичних знань і умінь відповідно до 

кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст. Перелік усіх видів практик для 

кожної спеціальності або спеціалізації, їх форми, тривалість і терміни 

проведення визначаються в навчальних планах. Студенти можуть самостійно 

підбирати для себе місце проходження практики і пропонувати його для 

використання, що розглядаються на засіданні предметних комісій та 

затверджується заступником директора з навчально-виробничої практики. З 

базами практики (підприємствами, організаціями, установами будь- яких 

форм власності) ДВНЗ «Куп'янський автотранспортний коледж» завчасно 

укладає договори на її проведення за встановленою формою. Тривалість дії 
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договорів погоджується договірними сторонами. За останній 2017 рік були 

оновлені та заключні договори з наступними підприємствами: філія 

«Куп'янський райавтодор», філія Куп'янський ДЕП, СТО «Флагман», СТО 

№7, Центральна диспетчерська служба міста Куп'янська, ВАТ «Харківське 

підприємство автобусних станцій Куп'янська АС», національна поліція 

Куп'янського відділу ГУМП в Харківській області.  

 

5. Підготовка необхідної кількості кадрів, їх атестація. Проведення  

організаційної роботи щодо зміцнення кадрового складу 

навчально-педагогічних працівників. 

Викладачі коледжу мають відповідну вищу освіту. Згідно з графіком 

відбувається підвищення кваліфікаційного рівня. Атестація викладачів 

проводиться у відповідності до Типового положення про атестацію 

педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України № 930 від 06.10.2010, згідно з яким кожен викладач один раз 

на п’ять років атестується атестаційною комісією коледжу. В особових 

справах викладачів є необхідна документація про проведення атестації, а 

також матеріали щодо підвищення кваліфікації. Атестація здійснюється на 

основі комплексної оцінки рівня педагогічної майстерності, результатів 

фахової діяльності педпрацівників. Терміни оформлення та надання 

документів визначаються в плані-графіку організаційних заходів щодо 

атестації педагогічних працівників на поточний навчальний рік.  З метою 

здійснення кваліфікованого вивчення роботи педагогічних працівників, які 

атестуються, атестаційна комісія коледжу враховує думку фахівців 

відповідних предметних комісій. Викладачі подають на розгляд предметних 

комісії свій творчий звіт, в який включають питання навчально-виховної та 

методичної роботи у міжатестаційний період. Предметні комісії надають до 

атестаційної комісії свої висновки, оформлені за спеціально розробленою 

формою. Матеріали з визначення результатів діяльності педагогічного 

працівника в міжатестаційний період разом з описом досвіду роботи й 
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відповідними відгуками (характеристиками) розглядаються під час засідання 

атестаційної комісії. Так, 12 викладачів коледжу в 2017 році пройшли курси 

підвищення кваліфікації, було проатестовано 8 викладачів, з яких 

відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «Спеціаліст вищої 

категорії»-4, присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої 

категорії»-2, присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст ІІ категорії»- 2. 

Штатний розпис коледжу затверджений в установленому порядку. 

Посадові інструкції в коледжі розроблено на всі посади та затверджено 

наказом директора. Співробітників ознайомлено з посадовими інструкціями 

під розпис. На викладацький склад сформовані особові справи, які 

відповідають вимогам до ведення особових справ. Педагогічне навантаження 

викладачів визначається обсягом навчальної, методичної та організаційної 

роботи, згідно з вимогами наказу Міністерства освіти і науки України. 

Комплектування кадрового складу відбувається відповідно до вимог вищої 

школи на конкурсній основі. Висока відповідна кваліфікація викладацького 

складу дає змогу вважати його роботу задовільною і такою, що може в 

основному обсязі забезпечувати вимоги навчально-виховного процесу. 

Гуманітарна, природничо-наукова, загальнотехнічна та професійна 

підготовка студентів за всіма спеціальностями забезпечується протягом 

всього терміну навчання в основному штатними викладачами. 

Планується та проводиться поступове оновлення педагогічних кадрів 

шляхом агітаційної роботи серед випускників закладу для подальшої їх 

роботи в коледжі викладачами. На початок навчального року в ДВНЗ 

«Куп’янський автотранспортний коледж» працюють 5 молодих викладачів, 3 

з яких є випускниками коледжу. Куп’янський автотранспортний коледж 

співпрацює з Харківським державним педагогічним університетом ім. 

Г.С.Сковороди, Харківським національним автомобільно-дорожнім 

університетом, Харківською інженерно-педагогічною академією, 

Харківським політехнічним інститутом.  
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6. Показник ефективності використання державного майна. 

Виконані показники ефективності використання державного майна і 

доходу, а також показники збереження майнового стану закладу вищої 

освіти, затверджені постановою Кабінету Міністрів України. 

  Своєчасно здійснювалися розрахунки з установами, організаціями, 

банками, постачальниками енергоносіїв, іншими організаціями. Своєчасно та 

в повному обсязі виконані платежі до бюджету, включаючи внески до 

Пенсійного фонду, кошториси доходів і видатків навчального закладу.  

   Порядок використання бюджетних коштів, укладання договорів оренди 

нерухомого майна, закріпленого за закладом освіти, було дотримано.  

   Забезпечувалося своєчасне складання в установленому порядку річного 

кошторису доходів і видатків закладу вищої освіти та подача його на 

затвердження до МОН України.  

   У 2017 році (згідно з затвердженим в установленому порядку в МОН 

України кошторисом) бюджетом було передбачено доходів та видатків на 

суму 9,08607715 млн. грн., використаних у повному обсязі:   

- на виплату заробітної плати – 5,7421млн. грн., що складає 63,20 % від 

суми кошторису;   

- нарахування на заробітну плату–1,2523 млн. грн., що складає 13,78 %;   

- на оплату природного газу-  0,51085215  млн. грн., що складає 5,62% 

від суми кошторису;   

- на водопостачання – 0,0339 млн грн. – 0,37 %;  

- на оплату споживання електроенергії – 0,143млн. грн. – 1,58 %;  

          -  виплата стипендії – 1,2547 млн. грн. – 13,81%;  

 - компенсація відшкодування харчування студентів пільгової категорії 

–0,122845 млн. грн., що складає 1,35 % від суми кошторису;  

- інші виплати населенню – 0,024 млн. грн. – 0,26 %;  

- предмети, матеріали, інвентар – 0,00238 млн. грн. – 0,03 %. 
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    Питому вагу видатків кошторису складає заробітна плата з 

нарахуваннями на неї та стипендія студентам – 90,79% від усієї суми 

кошторису.  

     Заборгованості з платежів до бюджету та перед робітниками по 

заробітній платі немає.  

   Протягом 2017 року проводилась індексація заробітної плати 

працівникам та стипендії студентам.  

  Немає заборгованості за спожиті енергоносії.  

     У повному обсязі проведені розрахунки зі студентами щодо виплат 

стипендії, харчування, підручників одягу та взуття дітям-сиротам.  

  Своїми силами був проведений поточний ремонт:  

- Послуги з радіаційного захисту 941,0 грн.;  

- ремонт та обслуговування пожежних рукавів та гідрантів – 10319,00 

грн.; 

- перевірка димоходів та вентиляційних систем  – 1680,00 грн.;  

- повірка, ремонт газових приладів –10500,00 грн.; 

- технічне обслуговування газових приладів – 1700,00 грн.; 

- технічне обслуговування електроустаткування,заземлення пристроїв 

блискавко захисту – 6132,00 грн.; 

- проведення робіт по повірці вимірювальної техніки – 259,00 грн. 

- проведення технічного стану закладу до початку навчального року – 

6200 грн.; 

- перевірка і контроль газових приладів – 3200 грн.; 

- частково замінені вікна на енергозберігаючі – 47633,00 грн.(13 

вікон) 

- встановлення газобалонної установки на учбовий автомобіль – 

5000,00 грн. 

У 2017 році на баланс коледжу надійшло благодійних внесків, грантів 

та дарунків  на загальну суму 71,202 тис. грн. 
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№ 

з/п 
Показник Рік 2017,тис.грн 

1. Надходження всього 9816,10097 

1.1 Надходження коштів загального фонду 9086,07715 

1.2 Надходження коштів спеціального фонду та інші джерела 

власних наджоджень, зокрема отримані, як: 

730,02382 

 оплата за навчання 329,2908 

 від господарської діяльності 318,38721 

 за оренду приміщення 11,14381 

 благодійні внески, гранти, дарунки 71,202 

 інші надходження 0,00 

2. Видатки всього: 9759,27195 

2.1 Видатки загального фонду, зокрема: 9086,07715 

 заробітна плата 5742,1 

 нарахування на зарплату 1252,3 

 стипендія студентам 1254,7 

 на харчування сиротам 122,845 

 виплати сиротам на підручники, одяг і взуття 24,0 

 придбання обладнання, інвентарю, матеріалів 2,380 

 комунальні послуги (оплата природного газу, 

електроенергії, води та водовідведення) 

687,75215 

2.2 Видатки спеціального фонду та інших джерел власних 

надходжень, зокрема: 

673,1948 

 заробітна плата 287,43157 

 нарахування на зарплату 59,55293 

 предмети, матеріали, обладнання, інвентар 54,99693 

 медикаменти та перев’язувальні матеріали 0,00 

 оплата послуг, крім комунальних 86,59684 

 інші видатки (податки) 11,78890 

 видатки на відрядження 7,5299 

 оплата комунальних послуг та енергоносіїв 165,29773 
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     Наразі є потреба в поточному ремонті системи опалення, покрівлі та 

придбанні системи автоматичної пожежної сигналізації, коштів на придбання 

якої бракує.  

Договором оренди передана площа – 43,6 м2, а саме: 

- кіоск канцтоварів – 8,7 м2; 

- буфет – 34,9 м2. 

   Заборгованість із сплати за оренду та відшкодування комунальних 

послуг орендарями відсутня.  

  На поточний рахунок спеціального фонду в казначействі надійшло 

коштів – 658,82182 тис . грн.  у тому числі: 

- від сплати за навчання – 329,2908 тис.грн.; 

- від оренди – 11,14381 тис. грн.;   

- від господарської діяльності – 318,38721 тис. грн.; 

   Кошти за послуги з урахуванням залишку минулого року використані в 

сумі 673,1948 тис. грн., в тому числі:  

- на виплату заробітної плати 287,43157 тис. грн., що складає 42,70 % 

від суми використання;  

- нарахування на заробітну плату – 59,55293 тис. грн. – 8,85 %;  

-на оплату видатків утримання приміщення, рекламних послуг, поточні 

ремонти обладнання, перевірку лічильників, послуги зв’язку – 86,59684 тис. 

грн. –12,86 %;   

- витрачено на оплату енергоносіїв – 165,29773 тис. грн. – 24,55 %;  

- витрачено на сплату податків – 11,7889 тис. грн. – 1,75 %;  

- видатки на відрядження – 7,5299 тис. грн. – 1,12 %;  

- придбано матеріальних цінностей – канцелярські товари, папір, 

фарба,  різноманітні будівельні та господарчі матеріали для ремонту, ПММ 

та інше  на суму 54,99693 тис. грн, що складає 8,17 %. 
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7. Охорона праці. Соціально-трудові пільги, гарантії. 

7.1. Охорона праці: 

- забезпечується своєчасна розробка й виконання заходів по створенню 

безпечних та нешкідливих умов праці відповідно до вимог нормативних 

документів із охорони праці; 

- працівниками коледжу не виконуються роботи, поєднані з явною 

небезпекою для життя, та в умовах, що не відповідають законодавству про 

охорону праці; 

- директор, заступники директора, виконуючий обов’язки інженера з 

охорони праці пройшли перевірку на знання законів, нормативних актів з 

охорони праці та отримали посвідчення; 

- систематично виконуючий обов’язки інженера з охорони праці 

проводить інструктажі працівників і студентів із питань охорони праці, 

протипожежної безпеки; 

- здійснюються організаційно-технічні заходи з охорони праці по 

коледжу згідно з розробленим планом; 

- щороку проводиться навчання співробітників із питань охорони праці 

й техніки безпеки;  

- підтримується задовільний санітарно-гігієнічний стан навчального 

корпусу та території навчального закладу; 

- усі приміщення закладу приведено у відповідність до вимог техніки 

безпеки й пожежної безпеки; 

- відповідальними особами здійснюється нагляд за безпечною 

експлуатацією й технічним станом будівель і споруд коледжу; 

- навчальні автомобілі, гуртожиток і навчальний корпус 

укомплектовано вогнегасниками. 

7.2. Соціально-трудові пільги, гарантії: 

- педагогічним працівникам виплачується допомога на оздоровлення в 

розмірі місячного посадового окладу при наданні основної щорічної 

відпустки; 
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- працівникам коледжу надається вільний час для проходження 

медичного обстеження відповідно ст. 123 КЗпП України; 

- працівникам надається матеріальна допомога при народженні дитини, 

на ювілей (50, 55, 60 років), смерті близьких у розмірі не більше одного 

посадового окладу (з фонду оплати праці); 

- жінкам, які працюють у коледжі і мають двох чи більше дітей віком до 15 

років або дитину-інваліда та  ті, що усиновили дитину, самотнім матерям, 

батькам, які виховують дитину без матері (зокрема у разі тривалого 

перебування матері в лікувальному закладі), а також особам, що взяли 

дитину під опіку, щорічно надається додатково оплачувана відпустка 

тривалістю 10 календарних днів; 

- працівникам, які працюють на умовах неповного робочого часу, зокрема 

тим, що перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею 

трирічного віку, надається щорічна відпустка повної тривалості; 

- за бажанням працівника частину щорічної відпустки замінюється грошовою 

компенсацією; 

- працівникам з ненормованим робочим днем надається  щорічна додаткова 

відпустка тривалістю до 7 календарних днів. 

 

8. Захист відомостей, що складають державну, службову та 

комерційну таємницю відповідно до Закону України «Про державну 

таємницю». 

 Виконується відповідно до вимог. 

 

           9.Запобігання корупції у коледжі. 

У коледжі проведено наступну роботу з питань запобігання та виявлення 

корупції: 

 на виконання вимог антикорупційного законодавства в частині 

декларування майна, доходів та витрат і зобов’язань фінансового 
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характеру  директором коледжу та його заступниками було подано 

відповідні Декларації; 

 проведена нарада з членами трудового колективу коледжу з питань 

запобігання корупції. Викладачів, працівників та педагогічних 

працівників коледжу під особистий підпис повідомлено про 

відповідальність за вчинення корупційних діянь – отримання 

неправомірної вигоди; 

 звернень та перевірок за повідомленнями щодо причетності працівників 

закладу освіти до вчинених корупційних або пов’язаних з корупцією 

діянь не зареєстровано. 

 

10. Дотримання чинного законодавства, належне використання 

засобів щодо удосконалення управління, вживання заходів для 

створення умов праці відповідно до вимог нормативних актів.  

У своїй роботі дотримуюсь вимог Конституції України, закону України 

«Про освіту» та інших нормативно-правових актів, які регламентують 

діяльність коледжу  відповідно до його Статуту. 

Значну увагу приділяю самовдосконаленню, формуванню такого типу 

управлінського мислення, яке відповідає новим соціально-економічним 

реаліям. 

Для цього систематично вивчаю нові нормативно-правові документи, 

досвід роботи інших закладів освіти. Беру участь у засіданнях наукових 

нарад закладів вищої освіти І-ІІ рівня, з якими співпрацює наш коледж. 

Кадрову роботу в колективі спрямовую на формування згуртованого 

складу колективу, який має високий рівень фахової підготовки, 

відповідально ставиться до виконання своїх обов’язків.  

Усі найбільш важливі питання вирішуються колегіально: на зборах 

трудового колективу, засіданнях педради, виробничих нарадах і т.д. 
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Висока виконавча дисципліна формується шляхом персональної 

відповідальності за доручену справу, дотримання термінів виконання, 

належної організації внутрішнього контролю. 

У колективі створені умови для свободи висловлювань, ініціативи, 

взаємодопомоги. 

Усе це сприяє створенню стійкого психологічного клімату в колективі, 

дає можливість готувати молодших спеціалістів для автомобільного 

транспорту на належному рівні. 

 

11. Виконання екологічної програми. 

Охорона навколишнього середовища, забезпечення здорових гігієнічних 

умов життя і праці є невід’ємною частиною роботи закладу вищої освіти. 

Відповідно до вимог екологічної програми міста в коледжі 

забезпечується належний рівень господарювання.  

 Харківським регіональним центром поводження з небезпечними 

відходами було проведено інвентаризацію викидів забруднюючих речовин у 

атмосферне повітря  від стаціонарних джерел. За результатами інвентаризації 

був отриманий дозвіл Державного управління охорони навколишнього 

природного середовища в Харківській області  № 6310700000-92  на викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. 

Під час перевірки коледжу санітарно-епідеміологічною станцією 

недоліків не виявлено. 

Студенти усіх спеціальностей вивчають предмет «Основи екології». 

За коледжем закріплено територію, яка прилягає до коледжу (S=25864 

м2), та територія, на якій розташований гуртожиток (S=6425 м2). 

Території коледжу постійно підтримують в належному стані: 

- ведеться регулярне прибирання; 

- упорядковуються та озеленюються території (висаджено в 2017 році 2 

декоративних верби, 4 кущі туї, 15 ямок мордвини); 

- оновлюються квітники посадковим матеріалом. 
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За кожною групою закріплена територія, на якій студенти підтримують 

чистоту й порядок.  

У коледжі велика увага приділяється екологічному вихованню студентів 

та екологічній культурі людини взагалі, адже збереження навколишнього 

середовища – одна з найважливіших проблем сьогодення. 

Щороку  коледж бере активну участь в екологічних десантах, на яких: 

-  прибирають в міських парках (парк Макієвської, парк Перемоги, парк 

Партизанської слави); 

- упорядковують засмічену територію м. Куп’янська; 

- наводять порядок на прилеглих до коледжу вулицях. 

 

12. Перспективи й напрями розвитку. 

        З метою подальшого вдосконалення форм і методів навчально-виховної 

роботи, підвищення якості навчання, задоволення потреб держави у 

молодших спеціалістах відповідних напрямів педагогічний колектив коледжу 

передбачає надалі проведення такої роботи:  

1. формування позитивного іміджу коледжу як сучасного 

конкурентноспроможного на ринку праці освітнього закладу; забезпечення 

якісної підготовки фахівців із ліцензованих спеціальностей, становлення 

громадянської позиції студентів коледжу; розширення баз практик для 

проведення практичних занять для студентів коледжу; 

2. подальше зміцнення кадрового потенціалу, збереження балансу 

досвідчених і молодих викладачів, створення реальних сприятливих умов для 

творчого росту й професійного становлення викладача; 

3. забезпечення чіткого функціонування системи контролю якості 

освіти (якісне проведення відкритих навчальних занять, директорських 
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контрольних робіт, регулярне анкетування серед студентів щодо якості 

освітнього процесу); 

4. формування фінансових ресурсів, що сприятимуть розвитку і 

зміцненню навчально-методичної, матеріально-технічної бази коледжу і 

забезпечуватимуть комфортні умови роботи викладацькому складу, 

співробітникам і студентам коледжу; 

5. наповнення навчально-методичних комплексів нормативних і 

вибіркових дисциплін електронними матеріалами; створення дистанційних 

курсів із усіх навчальних дисциплін; якісне функціонування веб-сайту 

коледжу; 

6.  збереження та оновлення матеріально-технічної бази, пошуки 

шляхів додаткової економії та раціонального використання енергоресурсів; 

7. систематизація та чітке планування профорієнтаційної роботи, 

підвищення її якості та інтенсивності; 

8. спільна діяльність коледжу з підприємствами та організаціями 

автомобільної та інших галузей народного господарства для забезпечення 

покращення якості підготовки спеціалістів; 

9. формування у студентів навичок безперервної освіти, що є 

обов’язковою умовою для формування освіченої, конкурентноспроможної, 

демократичної особистості. 

 

 

 

 

Директор коледжу                                                         В. В. Деміденко 
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