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1. Проведення навчально-виховного процесу на рівні державних 

вимог щодо якості підготовки фахівців відповідного рівня кваліфікації.

Я, Деміденко Віктор Володимирович, згідно з контрактом № IV-139 

Міністерства освіти і науки України призначений на посаду директора на 

термін із 22.02.2019 року по 1.02.2024 року. Безпосередньо та через органи 

управління закладом освіти здійснюю поточне управління закладом, 

забезпечую його ефективну діяльність, реалізую державну політику в галузі 

освіти на засадах єдиноначальності та колегіальності прийняття рішень.

Самостійно, у межах повноважень, установлених законодавством, 

Статутом коледжу та згідно з контрактом № IV-139 від 21.02.2019, 

розв’язувалися всі питання поточного керівництва діяльністю закладу освіти.

Куп’янський автотранспортний коледж за статутом -  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 

автомобільйому транспорті»; '

- 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
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право готувати кваліфікованих робітників за такими професіями:

- водій автотранспортних засобів категорії «В»;

- водій автотранспортних засобів категорії «С».

Діяльність коледжу у звітний період здійснювалася відповідно до 

чинного законодавства України і визначалася інструктивними листами, 

розпорядженнями, наказами та іншими нормативно-правовими актами 

Міністерства освіти і науки України, листами та розпорядженнями 

департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації.

Поточна робота адміністративних, освітньо-виховних, фінансово- 

господарських та інших структур коледжу регламентувалася Статутом
%закладу, річним планом роботи, заходами з основних напрямків діяльності та 

Колективним договором між первинною профспілковою організацією та 

адміністрацією коледжу.

Найважливіші питання життєдіяльності коледжу обговорювалися та 

вирішувалися на зборах трудового та студентського колективу, засіданнях 

педагогічної та методичної рад, адміністративних нарадах, засіданнях 

методичного об’єднання керівників груп, засіданнях предметних (циклових) 

комісій, засіданнях студентської ради.

Метою освітнього процесу в коледжі є підготовка фахівців для потреб 

галузей автомобільної галузі шляхом забезпечення умов, необхідних для 

отримання особою вищої освіти. Освіта в процесі навчання у коледжі 

покликана сформувати в особи систему професійних, світоглядних і 

громадянських якостей, обумовлену цілями та потребами особи і суспільства.

Освітній'процес та його організація ґрунтується на принципах:

- поваги до кожної людини, забезпечення її прав і свобод, зокрема, права 

на освіту;

- неухильної відповідності Конституції України, чинному Законодавству;

- науковості, гуманізму, демократизму;

- наступності, нерозривності;

- органічної єдності навчальної, методичної, науково-дослідницької та
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виховної роботи;

- гуманізації освіти як невід'ємної складової суспільної діяльності;

- нерозривної єдності форм і змісту навчання та потреб професійної 

діяльності;

- незалежності від утручання будь-яких політичних партій, інших 

громадських та релігійних організацій.

Діяльність адміністрації коледжу була спрямована на покращення

якості надання освітніх послуг, підвищення ролі особистості в освітньому

процесі, зростання ролі талановитої студентської молоді у діяльності

коледжу, підвищення ролі студентського самоврядування, покращення
І

фінансової дисципліни та ощадливого використання матеріальних ресурсів, 

енергозбереження та розвитку соціальних програм. Враховуючи нові підходи 

держави до змісту та якості вищої освіти, в коледжі впродовж звітного 

періоду проводилася робота, спрямована передусім на:

• адаптацію системи якісної підготовки спеціалістів у коледжі до умов 

ринку праці;

• здійснення комплексу заходів що^о профорієнтаційної роботи та 

підвищення якості знань студентів;

• .упровадження в освітній процес інноваційно-інформаційних 

технологій;

• підвищення ефективності роботи викладачів коледжу шляхом 

впровадження у практичну діяльність наукових розробок та продуктивного 

практичного педагогічного досвіду;

• посилення директорського контролю за якістю навчально-освітнього 

процесу, який відповідав би встановленим державним стандартам вищої 

освіти.

Основними напрямками діяльності коледжу у звітному періоді були:

- підготовка випускників за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший 

спеціаліст» за ліцензованими спеціальностями згідно зі стандартами 

вищої освіти; ,
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- оцовлення навчально-методичного забезпечення викладання дисциплін із 

урахуванням сучасних тенденцій та вимог державного стандарту вищої 

освіти;

- інтеграція теоретичного та практичного навчання, викладання навчальних

дисциплін у процесі підготовки конкурентоспроможного спеціаліста;

створення умов для найбільш повного використання творчого потенціалу , /
викладачів коледжу;

- підвищення кваліфікаційного рівня викладачів коледжу ;

- удосконалення системи навчально-виробничої, методичної та виховної 

роботи коледжу з урахуванням зміни нормативно-правової бази;
%

формування у студентів громадянської позиції, патріотизму, готовності 

до трудової діяльності, відповідальності за свою долю, долю суспільства, 

держави, людства;

- розкриття індивідуальних особливостей, творчих здібностей студентів 

коледжу та створення умов для подальшої реалізації їх у освітній та 

майбутній професійній діяльності;

- здійснення заходів, спрямованих на зміцнення здоров’я студентів, 

створення здорових та безпечних умов праці для студентів та 

співробітників коледжу, виховання потреби вести здоровий спосіб життя;

налагодження й посилення співпраці з випускниками та сприяння їх 

працевлаштуванню.

Освітня діяльність закладу регламентується Конституцією України, 

законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про загальну середню 

освіту», «Про основні засади, державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності», постановами Кабінету Міністрів України та 

іншими нормативно-правовими правовими актами. Для забезпечення 

конституційних прав педагогічних працівників і співробітників коледжу, 

регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин, 

керуючись Законами України «Про соціальний діалог в Україні», «Про 

професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про освіту», «Про вищу



освіту», «Про колективні договори й угоди», «Про оплату праці», «Про

відпустки», «Про наукову та науково-технічну діяльність», іншими

нормативно-правовими актами, між адміністрацією коледжу і його трудовим

колективом укладено Колективний договір. З метою узгодження та успішного

функціонування всіх структурних підрозділів коледжу щорічно розробляється

та затверджується комплексний план роботи закладу на навчальний рік, у
. /

якому чітко визначені головна мета, завдання та очікувані результати за 

наслідками роботц колективу в навчальному році, деталізовані та 

календаризовані заплановані заходи. Для вирішення поточних питань 

діяльності коледжу щодо організації навчально-виховного процесу, наукової, 

методичної, кадрової, фінансової та господарської роботи створені робочі 

органи: відділення,' предметні (циклові) комісії, педагогічна та методична 

ради, приймальна комісія, студентська рада. Положення про робочі органи 

схвалені рішенням педагогічної ради та затверджені наказами директора 

відповідно до Статуту коледжу. Діяльність коледжу здійснюється відповідно 

до діючого законодавства та схвалених педагогічною радою положень.

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.

На 1 січня 2020 року (згідно зі штатним розкладом) у коледжі працює 

75 робітників, у т.ч. викладачі. — 30 чол. (з яких 22 — викладачі вищої 

категорії, 2 — 1 категорії, 5 — викладачів мають звання «викладач-методист»).

За поточний рік було прийнято на роботу 12 чоловік, звільнено за 

згодою сторін 16 чоловік.
- 'ї

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 2020 року в Куп'янському автотранспортному коледжі 

навчається 272 студента.

2. Проведення навчально-виховного процесу на рівні державних
. *

вимог щодо якості підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем «молодший спеціаліст». Виконання положень Статуту закладу 

освіти.

У коледжі регулярно проводиться контроль за виконанням навчальних
%

планів та програм. Контролюється дотримання штатно-фінансової дисципліни 

всіма підрозділами; контролюється якість роботи викладачів, організація 

навчально-виховної та культурно-масової роботи, стан фізичного виховання 

та здоров'я працівників і студентів.

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

та Статут коледжу, затверджений на загальних зборах трудового колективу 

від 14.02.2018 року, виконувалися в повному обсязі.

Зміст підготовки молодших спеціалістів у коледжі формується на 

підставі Галузевих стандартів освіти, затверджених в установленому порядку.

На основі Галузевих стандартів у коледжі розроблені навчальні програми 

з усіх дисциплін та робочі навчальні програми, які розглянуті на засіданнях 

предметних комісій та методичної ради й затверджені в установленому 

порядку. За структурою й співвідношенням навчального часу вони повністю
• • • '» 

відповідають вимогам нормативних документів Міністерства освіти і науки 

України.

Освітній процес у коледжі організовано відповідно до Законів України 

«Про освіту», «Про вищу освіту», Положення про організацію освітнього 

процесу у закладах вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України та інших нормативно-правових актів з освітньої діяльності та 

Статуту коледжу.



Наявні всі нормативні документи методичного забезпечення освітнього 

процесу:

- державні стандарти освіти (Освітньо-професійні програми);

- навчальні плани, що відповідають вимогам 01111;

- 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;

- контрольні завдання, тести для перевірки навчальних досягнень 

студентів, екзаменаційні білети та ін.;

- методичні матеріали щодо планування, організації курсового та 

дипломного проектування.

Освітній процес регламентується графіком навчально-виховного процесу, 

розкладом занять, який укладається відповідно до нормативних вимог та 

виробничих потреб, графіком проведення лабораторних, практичних та 

контрольних робіт.

Графік освітнього процесу розроблено з урахуванням усіх видів 

теоретичних занять, навчальних і виробничих практик, екзаменаційних сесій, 

дипломного проектування, канікул і навчального плану.

Розклад зйнять своєчасно складається на кожний семестр і затверджується 

директором. У ньому враховуються вимоги робочих навчальних планів щодо 

логічної послідовності дисциплін, рівномірності завантаження студентів, 

оптимального використання аудиторного фонду. Розклад забезпечує 

виконання навчального плану в повному обсязі, передбачає оптимальне 

завантаження студентів, коригується за необхідністю, усі заміни фіксуються 

завідувачем відділення та затверджуються заступником директора з
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навчальної роботи.

Формою державної атестації випускників є захист дипломного проекту.

Щорічно перелік тем дипломного проектування розглядається та

затверджується наказом директора.

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 груп;

- виховної роботи в гуртожитку;

- практикуючого психолога;

- бібліотеки та читального залу;

- завідувача майстерень.

Головна мета освітнього процесу в Куп’янському автотранспортному 

коледжі -  продовжувати втілювати інноваційні підходи до організації 

навчально-виховного процесу в контексті сучасної парадигми освіти, 

закладати фундамент різнобічного гармонійного розвитку особистості з 

високою моральною громадською позицією, високою культурою 

міжособистісних відносин.
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3. Виконання державного замовлення та договорів, зобов’язання 

щодо підготовки фахівців для потреб народного господарства, в тому 

числі на комерційних засадах понад держзамовлення відповідно до 

законів України та нормативних документів Міністерства освіти і науки 
України.

У 2019 році державне замовлення по прийому та випуску молодших 

спеціалістів виконано.

Питання працевлаштування в коледжі вирішується комплексно згідно з 

Постановою Кабінету Міністрів України «Про порядок працевлаштування 

випускників вищих навчальний закладів, підготовка яких здійснюється за 

державними замовленнями», починаючи з укладення договорів зі студентами 

І курсу, моніторингу потреб ринку праці в регіоні, проходження виробничих 

практик на підприємствах до направлення на роботу. Проводиться постійна 

робота з роботодавцями щодо налагодження ефективної співпраці по 

залученню студентів коледжу, починаючи з молодших курсів, до 

проходження практик на конкретних робочих місцях із подальшим 

працевлаштуванням.

У коледжі проводиться робота щодо сприяння працевлаштуванню в 

період навчання студентів, а саме:

аналізується інформація Державної служби зайнятості з вимог ринку 

праці за спеціальностями , за якими проводиться навчання;

- забезпечується доступ студентів до інформації щодо стану ринку праці; 

проводиться організаційна робота із студентами, які самостійно 

знаходять місце роботи.

Випускники коледжу працюють на підприємствах міста та області (у 
2019 році випущено 80 спеціалістів).
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4. Високоефективна навчально-дослідницька робота з проблем 

освіти.

4.1. Методична робота.

Якість навчально-виховного процесу закладу, результати його освітньої

діяльності певною мірою залежать від викладача, його теоретичної

підготовки, педагогічної та методичної майстерності. З метою поліпшення
. /

фахової підготовки педагогічних кадрів у коледжі значна увага приділяється

методичній роботі, що спонукає кожного викладача до підвищення свого

фахового рівня; сприяє взаємному збагаченню членів колективу

педагогічними знахідками, дає змогу молодим викладачам вчитися
І

педагогічної майстерності в досвідченіших колег, забезпечує підтримання в 

педагогічному коЛективі духу творчості, прагнення до пошуку. У процесі 

методичної роботи здійснюються підвищення наукового рівня викладача, 

його підготовка до засвоєння змісту нових програм і технологій їх реалізації, 

постійне ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічних дисциплін і 

методик викладання, вивчення і впровадження у практику передового 

педагогічного досвіду, збагачення новими, прогресивними й досконалими 

методами і засобами навчання, вдосконалення навичок самоосвітньої роботи 

викладача, надання йому кваліфікованої допомоги з теорії та практичної 

діяльності.

Основними напрямками методичної роботи у поточному році стали:

* підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки 

педагогічних працівників;

* підвищення рівня знань^ умінь і навичок студентів шляхом 

упровадження інноваційних форм і методів роботи;

* забезпечення виконання єдиних принципових підходів до навчання і 

виховання студентів;

* озброєння педагогічних працівників сучасними педагогічними 

технологіями та знанням сучасних форм і методів роботи;

* вивчення, узагальнення та використання передового _ педагогічного



досвіду роботи викладачів;

* виховання патріотизму, громадянських якостей особистості студентів;

* зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази 

коледжу.

* організація роботи творчих груп;

* надання методичної допомоги щодо організації роботи та контроль за 

діяльністю предметних (циклових) комісій;

поповнення, вдосконалення стану навчально-методичного 

забезпечення дисциплін, кабінетів;

* організація і контроль з |  навчально-методичною роботою викладачів;

* організація та проведення атестації викладачів

На початку навчального року була створена методична та педагогічна 

ради коледжу, які працювали над вдосконаленням науково-методичної та 

навчальновиховної роботи. Методичною радою було проведено вісім 

засідань, де розглянуті такі питання:

- Затвердження плану роботи методичної ради на 2018/2019 навчальний 

рік.

- Основні напрямки роботи предметних комісій відповідно до Закону 

України «Про вищу освіту» з метою підготовки 

конкурентноспроможного молодшого спеціаліста.

- Складання графіка проведення відкритих занять у 2018/2019 

навчальному році.

- ІКТ-компетентність викладача як одна із умов ефективності сучасного 

заняття;

- Практичні методи навчання. Роль практичного навчання у підготовці 

кваліфікованих фахівців.

- Роль самоосвіти в підвищені професійної компетенції педагога.

- Спрямованість особистості майбутнього молодшого спеціаліста в 

системі професійно значущих особистісних якостей.

- Індивідуалізація навчання як засіб активізації і творчої роботи
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студентів.

Слід відзначити, що всі засідання методичної ради пройшли на 

належному рівні: цікавими, змістовними були доповіді, вироблено методичні 

рекомендації, результати засідань методичної ради презентовано на сайті 

закладу.

Педагогічна рада коледжу є вищим колегіальним органом, який 
, *

координує питання навчально-виховної, навчально-методичної і навчально- 

виробничої діяльності. Вона визначає основні напрямки і завдання, конкретні 

форми роботи, а також визначає конструктивні рішення з важливих питань 

роботи педагогічного колективу. Педагогічна рада в 2018/2019 н.р. розглядала
%

такі питання:

- Підсумки роботи коледжу за 2017/2018 навчальний рік та основні 

завдання й напрямки роботи педагогічного колективу на 2018/2019 

навчальний рік.

- Звіт відповідального секретаря приймальної комісії про підсумки 

набору студентів на 2018/2019 навчальний рік.

- Інноваційні технології при проведенні лабораторних та практичних 

робіт на заняттях.

- Сучасні методи викладання фундаментальних дисциплін.

- Адаптація студентів нового набору.

- Методи самоосвіти викладача з використанням сучасних інноваційних 

технологій.

- Підсумки роботи педагогічного колективу за І семестр 2018/2019 

навчального року.

- Роль керівника групи у професійному становленні студентів та 

самоврядуванні. Організація самоврядування в групі як запорука 

самодисципліни студентів.

- Педагогічна майстерність та авторитет викладача -  складові успіху. 

Психологічні особливості формування ціннісних орієнтацій 

студентської молоді. Робота психологічної служби коледжу.
*
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Виховання особистості -  основне завдання закладів вищої освіти в 

процесі розвитку цивілізованого суспільства і країни.

Центром навчальної, науково-методичної роботи з викладачами і 

студентами коледжу є методичний кабінет. Головною метою його діяльності є 

надання допомоги викладачам у формуванні їхньої професійної майстерності, 

активізація творчого потенціалу кожного викладача.

Методичний кабінет коледжу систематично надавав організаційну та 

методичну допомогу викладачам-початківцям та досвідченим викладачам, 

здійснював пропаганду передового педагогічного досвіду викладачів 

коледжу, надавав допомогу щодо розробки навчально-методичної 

документації відповідно до сучасних вимог, продовжував роботу щодо 

впровадження нових інформаційно-інноваційних технологій відповідно до 

науково-методичної проблеми коледжу.

Одна із колективних форм методичної роботи є відкриті заняття. їх мета

-  підвищення майстерності викладачів. Великі можливості для навчання 

відкривають мультимедійні засоби, інформаційні технології, які сприяють 

формуванню репродуктивних знань студентів, розвивають їх творчі здібності, 

продуктивне мислення, творчу уяву, спостережливість, пошуково- 

інформаційні вміння. Проведення нестандартних занять за допомогою 

мультимедійних засобів навчання вимагає більшого часу на підготовку як 

викладача, так і студента. Але в результаті проведення таких занять зростає 

якість знань. Основні завдання відкритих занять -  упровадження в практику 

викладачів передового педагогічного досвіду і результатів досліджень 

педагогічної “науки, спрямованих на розв’язання завдань, що стоять перед 

навчальним закладом. Істотне значення у підвищенні педагогічної 

майстерності викладачів має взаємовідвідування занять. Якщо молодий і 

недосвідчений викладач відвідає заняття, що його проводить старший кфіега, 

то він може збагатити свій методичний багаж. Якщо ж  досвідчений педагог 

відвідає заняття менш досвідченого колеги, то зможе порадити йому, як 

удосконалити той чи інший момент заняття. Можливо, й досвідчений педагог



знайде корисне для себе у молодшого колеги. У методичному кабінеті 

формується «банк» конспектів відкритих занять. Нетрадиційні методи 

навчання використовують викладачі коледжу на відкритих заняттях, 

показуючи при цьому кращі свої напрацювання і ділячись досвідом з 

колегами по роботі та навчаючи молодих, малодосвідчених спеціалістів. У 

2018/2019 навчальному році викладачами коледжу були проведені відкриті
- *

навчальні та виховні заняття:

№
з/п

Тема Викладач

1. Майстер -  клас «Організація автомобільних 
вантажних перевезень» д^я учнів 9 класів ЗОШ міста 
Куп'янська в рамках профорієнтаційної роботи

Багінська Л.В.

2. Майстер -  клас «Організація та планування роботи 
підприємства» для учнів 9 класів ЗОШ міста 
Куп'янська в рамках профорієнтаційної роботи

Друшляк Т.ГІ.

3. Відкрите заняття з дисципліни «Організація 
пасажирських автомобільних перевезень»

Щербакова В.В.

4. Змагання присвячені Дню захисника Вітчизни 
«Козацькі розваги»

Обраменко В.П. 
Царевська О.В.

5. Проведення олімпіад із загальноосвітніх дисциплін Викладачі
коледжу

6. Проведення олімпіад зі спецдисциплін Викладачі
коледжу

7. Виховна година «Професія, яку я обрав» Багінський О.А.
8. Відкрите заняття «Технічне обслуговування та 

ремонт системи живлення»
Духновенко С.П.

9. Година єдності «Українська мова -  мова єднання» Пивоварова І.О. 
Рябоконь О.Д.

10. Літературно -  музична композиція «До рідного слова 
торкаюсь душею.»

Пивоварова І.О. 
Рябоконь О.Д.

11. Шевченківські свята. Літературно- музична 
композиція «І оживе добра слава , слава України»

Пивоварова І.О. 
Рябоконь О.Д.

12. Конкурс «Кращий за фахом» Багінський О.А. 
Руденко В.А.

13. Конкурс «Як ти знаєш автомобіль?» Пахомов В.В.
14. Конкурс «Кращий за фахом» серед студентів 

спеціальності 275 Транспортні технології(на 
автомобільному транспорті)

Багінська Д.В.

15. Конкурс «Як ти знаєш правила дорожнього руху?» Промська Л.М. 
Хрленко Б.К.
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Аналіз відвіданих занять показав, що викладачами коледжу 

впроваджуються інноваційні та інформаційні технологій, а саме: інтерактивні, 

рольові, сюжетні та ділові ігри, ситуаційні задачі, проблемно-пошуковий 

метод тощо. Усі викладачі продемонстрували належну науково-методичну 

підготовку.

Викладач -  основна дійова особа у реформуванні освіти. Перед ним 

поставлено важливе завдання: здійснювати розвиток гармонійної 

компетентної особистості. Змінюються орієнтири освіти -  змінюється й сам 

педагог, змінюється мета і завдання його освітньої діяльності. Плануючи 

самоосвіту, необхідно орієнтуватися на педагогічну діяльність як на процес
%

постійного особистісного зростання та професійного самовдосконалення. 

Тому план самоосвіти педагогічного працівника включає такі основні 

компоненти:

- визначення індивідуально теми для самоосвітньої діяльності 

(методична проблема, над реалізацією якої працює педагогічний працівник 

певний період своєї діяльності);

- оформлення отриманих результатів, підготовка доповідей, рефератів, 

статей, методичних розробок тощо;

- висвітлення результатів своєї діяльності в засобах масової інформації 

(видавнича діяльність).

Видавнича діяльність педагога посідає особливе місце в системі 

формування професійної компетентності. Завдання методичної служби

полягає в подальшому стимулюванні мотивації до публікації педагогів,
• «і 

розкриття їх педагогічного .потенціалу, зростання їхньої професійної

компетентності. Професійна підготовка педагога не може обмежуватися

тільки оволодінням фахових знань, умінь, навичок. Виконуючи професійні

функції, викладач аналізує, синтезує і відповідно продукує новітню наукову

інформацію. Тому дискусія про те, чи потрібно в процесі підвищення

кваліфікації педагогічних працівників здійснювати видавничу діяльність, є

безпідставною. Адже стаття або тези, реферат чи методичш рекомендації,



посібник чи підручник є інформаційним джерелом. Саме через ці та інші види 

неперіодичних і періодичних видань педагогічний працівник презентує себе 

як фахівець, що компетентноспроможний на ринку праці. Видавнича 

діяльність у коледжі не нова форма самоосвіти педагогічних працівників. На 

сьогоднішній день педагогічні працівники активно здійснюють свою 

видавничу діяльність: Деміденко В.В., Багінська Л.В., Багінський О.А., 

Промська Л.М., Пивоварова І.О., Руденко О.А., Руденко В.А., Голиба З.В., 

Друшляк Т.П., Щербакова В.В.

Активною формою підвищення фахової майстерності викладачів є участь 

у обласних та всеукраїнських^конференціях, круглих столах, семінарах. 

Упродовж навчального року студенти та викладачі гідно представляли заклад 

освіти на олімпіадах та конкурсах області:

№ з/п Назва конкурсу, олімпіади ПІП викладача
1. Кращій автомобіліст 2019 (III місце) Хиленко Б.К.
2. Кращий за фахом (II місце) Багінський О.А. 

Руденко О.А.3. Міжнародний конкурс з української мови 
ім. П.Яцика

Рябоконь О.Д.

4. Міжнародний мовцо-літературний конкурс учнівської 
та студентської молоді ім. Т.Шевченка

Рябоконь О.Д.

5. Виставка науково-технічної творчості, прикладного та 
художнього мистецтва студентів ЗВО

6. Науково — практична конференція «Сторіччя 
Української революції: актуальні проблеми 
державотворення України»

Гречук О.В.

7. Обласна олімпіада з креслення Маляренко В.О.
8. Науково -  практична конференція «Фізика. Наука. 

Життя»
Голіба З.В. 

Пивоварова І.О.9. XVI Міжнародна науково -  практична конференція 
«Побудова інформаційного суспільства: ресурси і 
технології»

Багінський О.А.

10. XXXIX Міжнародна наукова інтернет - конференція 
«Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в 
умовах глобалізації»

Промська Л.М. 
Деміденко В.В. 
Багінський О.А. 
Пивоварова І.О. 

Руденко О.А.
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11. Конкурс -  презентація творчих мініпроєктів студентів і Пивоварова І.О. 
викладачів «Пейзаж після мору: голодомор із Студені групи 
перспективи мистецтва»_____________ _________________ 41 -т Пащенко МЛ

Важливу роль в організації навчально-методичної роботи відіграють 

предметні комісії, їх робота є логічним продовженням роботи педагогічних і 

методичних рад. Предметні комісії забезпечують викладання предметів на 

належному рівні та спрямовують свою роботу на підвищення якості 

теоретичних знань, практичних умінь та навичок студентів. Вимоги 

сьогодення стимулюють викладачів до підвищення педагогічного рівня та

методичної майстерності.

Проведення місячників предметних комісій — багаторічна традиція і 

одна з форм вивчення передового педагогічного досвіду в коледжі.

Мета місячника: розвиток інтересу у студентів до обраної професії, 

активізація їх творчих і професійних здібностей, залучення студентів до

позанавчальної роботи.

Завдання місячника: вдосконалення професійної майстерності викладачів 

через участь в організації та проведенні заходів, використання різноманітних 

форм і методів роботи для розкриття творчого потенціалу студентів та 

викладачів.

Заходи, які були проведені у рамках місячників ПК, презентовано на 

сайті коледжу на інформаційних стендах. Упродовж навчального року 

місячники предметних комісій проводився згідно з графіком:

№
з/п

Предметна (циклова) 
комісія

Дата
виконання

Відповідальні

1. Комісія загальноосвітньої та*гуманітарної 
підготовки

Жовтень
Листопад Голіба З.В.

2. Комісія природничо - наукової та 
загальноекономічної підготовки Грудень Голіба З.В.

3. Спеціальних дисциплін та практичного 
навчання спеціальності Автомобільний 
транспорт (Обслуговування та ремонт 
автомобіів і двигунів)

Лютий
Багінський О.А.
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№ Предметна (циклова) 
комісія

Дата
виконання

Відповідальні

3/11
4 Спеціальних дисциплін та практичного 

навчання спеціальності Транспортні 
технології (на автомобільному транспорті) 
(Організація перевезень і управління на 
пгтпмобі ттьному транспорті)

Березень Багінська Л.В.

5. Спеціальних дисциплін та практичного 
навчання спеціальності Транспортні

Квітень

Травень
6.

технології (на автомобільному транспорті) 
(Організація перевезень і управління на
автомобільному транспорті)____ _________ ____
Комісія практичного навчання

Промська Л.М. 

Руденко О.А.

Такими є результати мелодичної роботи педагогічного колективу 

коледжу, метою • діяльності якого є підготовка кваліфікованих, 

к о н к у р е н т о с п р о м о ж н и х  кадрів з високим рівнем професійних знань, умінь, 

навичок, виховання соціально-активних членів суспільства, формування в них 

творчого мислення, високих людських якостей, національної свідомості.

4.2. Виховна робота
Виховна робота у коледжі є вагомою складовою підготовки фахівців, в 

результаті якої студенти, що одержують професійну освіту, набувають 

значного життєвого потенціалу, високого рівня духовного і морального 

розвитку, патріотизму, якостей і властивостей фахівця, що дозволяють 

максимально проявити себе у праці, досягти особистих цілей, принести 

користь суспільству та державі. Виховний процес у закладі регулюється 

річним планом, на основі якого щомісячно проводяться відповідні виховні 

заходи. Координатором реалізації вйховних заходів є методичне об'єднання 

керівників груп. Згідно з планом, за 2019 рік було проведено конкурси: 

«Кращий студент року», Конкурс знавців української мови ім. П. Яцика; 

заходи, присвяченні «Дню Знань», Міжнародному дню пам’яті жертв 

фашизму, Дню звільнення України від німецьких загарбників, Міжнародному 

Дню миру, Дню вшануванню пам'яті жертв Голодомору, Дню Збройних Сил 

України, Дню Соборності та пам'яті героїв Крут, Дню вшанування пам'яті
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Героїв Небесної Сотні; організовано зустрічі з воїнами АТО, волонтерами; 

цикл виховних годин: «Розвиток науки в Україні. Ми пишаємося вами, 

українські вчені», «Європа та Європейський союз: Єдність у різноманітті», 

«Сім чудес України. » тощо. Протягом звітного періоду викладачі та студенти 

коледжу брали участь у загальноміських заходах з нагоди Дня Соборності, 

Дня Прапора, Дня Незалежності України, Дня пам’яті та примирення, Дня 

вшанування пам’яті загиблих у Другій світовій війні, Дня вшанування 

учасників Чорнобильської трагедії, Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні, Дня 

вшанування учасників бойових дій на території інших держав.

Виконуючи «Державну програму національно-патріотичного виховання на 

2016-2020 р. р.» бібліотекою коледжу було проведено такі заходи: книжково- 

ілюстративна виставка «Хай живе козацька доля-хай живе козацький дух», 

конкурс «Козацька сила України» (до Дня козацтва та Дня захисника 

Вітчизни), виставка-пам’ять «Священна земля України і слава, безсмертя і 

спогад живий» (до визволення України від фашистських загарбників), 

виставка-факт «Голодомор мовою документів», виставка газетно 

ілюстративних матеріалів «На шляху до Відродження» (до Дня Гідності та 

Свободи) та ін. Органічною складовою єдиного освітнього процесу коледжу є 

виховна робота зі студентами-мешканцями гуртожитку. Вихователь 

намагається використовувати всі можливі засоби для створення комфортних 

умов, які сприятимуть всебічному розвитку студентів. Координуючим 

органом культмасової та виховної роботи є Студентська рада гуртожитку, яка 

активно залучена до організації дозвілля та побуту студентів.
* Н-

• (
Заклад освіти тісно співпрацює з Відділом сім'ї, молоді та спорту 

Куп'янської міської адміністрації, Центром соціальних служб , Службами у 

справах дітей міста, з працівниками правоохоронних органів, які надають 

нашим студентам кваліфіковані психологічні поради, проводять лекції, заходи 

з пропаганди здорового способу життя, запобігання розповсюдженню 

наркоманії, алкоголізму, тютюнозалежності серед неповнолітніх.



< Значну роль у здійсненні виховного процесу коледжу відіграє 

спортивно-масова робота. У коледжі ведеться пропаганда здорового способу 

життя шляхом залучення якомога більшої кількості студентів до участі в 

спортивних секціях, гуртках.

Протягом календарного року були проведені змагання на першість 

коледжу за такими видами спорту:

- міні-футбол, баскетбол, волейбол, настільний теніс;

- товариські'зустрічі з іншими навчальними закладами з видів спорту;

- змагання з допризовної підготовки «Ну-мо, хлопці»;

- спортивне свято «Деш> здоров’я»;

-навчально-тренувальні заняття з легкої атлетики, футболу, настільного 

тенісу, баскетболу, волейболу, шахів та шашок;

- змагання з видів спорту міського рівня.

Протягом 2019 календарного року збірні команди коледжу змагалися в 

спартакіаді серед Закладів вищої освіти І-ІІ рівня акредитації й показали такі 

результати:

- 1 місце у конкурсі «Козацькі розваги»;

- 1 місце з легкої атлетики;

-.2 місце з настільного тенісу;

- 2 місце з футболу;

- 2 місце волейбол;

- 2 місце з паркового волейболу;

- 2 місце з шахів;
• '1

- З мібце з шашок.

Отже, така система навчально-виховної роботи з фізичної культури 

сприяє зміцненню бажання студентів вести здоровий спосіб життя.

Не менш важливим напрямком діяльності є профорієнтаційна робота. 

Організація та проведення Днів відкритих дверей поширює серед населення 

інформацію про навчальний заклад, що позитивно впливає на результати 

вступної кампанії. Участь у «Ярмарках професій» відкриває перед студентами
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коледжу широкі можливості працевлаштування, породжує бажання студентів 

реалізувати на практиці набуті навички та знання.

Навчальна дисципліна студентів підтримується на високому рівні 

завдяки виховним годинам, які дозволяють у доступній для розуміння формі 

роз’яснити студентам встановлені внутрішні норми та правила. Також 

дисциплінарні нор^ги підтримуються завдяки вихованню в студентів поваги 

до закону через бесіди з правознавцями коледжу, виступи представників 

соціальних служб та органів правопорядку на заходах КАТК.

Також адміністрація та педагогічний колектив коледжу прикладають 

значні зусилля для забезпечення соціального захисту дітей-сиріт та дітей 

позбавлених батьківського піклування. Систематично проводиться
*

діагностика адаптації студентів нового набору до умов навчання в коледжі.

Для покращення виховної роботи систематично проводяться наради 

керівників груп, педагогічні наради, на яких відбувається аналіз набутого 

попереднього досвіду, пошук найкращих рішень у розв’язанні виховних 

питань, розглядаються проблеми впровадження особистісно-орієнтованого 

підходу в педагогічну практику.

4.3. Практичне навчання

Особлива увага приділяється в коледжі змісту й організації практичного 

навчання студентів. Розроблені програми практики, концепція практичного 

навчання й Положення про організацію практичного навчання студентів.

Системність практичної підготовки забезпечується логічною 

послідовністю всіх етапів навчання.

Для організації практичного навчання в коледжі створені й працюють 

навчальні майстерні та навчальні лабораторії:

слюсарна, обладнана слюсарними робочими місцями й необхідним 

слюсарним інструментом;

-механічна, забезпечена металообробним обладнанням: токарні, 

фрезерні, шліфувальні, стругальні, свердлильні та інші верстатй; у наявності
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необхідні інструменти й пристосування.

- зварювальна, забезпечена необхідним обладнанням для виконання еле

ктрозварювальних і газозварювальних робіт та термічним обладнанням;

- монтажу-демонтажу, в майстерні є в наявності вузли та агрегати авто

мобілів, які дають можливість у повному обсязі забезпечити програму прак
тики;

ТО автомобілів, обладнана трьома оглядовими канавами та діагности
чними комплексами.

Вищевказані аудиторії оснащені необхідним обладнанням, наочними та 

технічними засобами навчанш^

- двигуни автомобіля ОРЕЬ;
*

автоматична коробка передач АІЮІ;

- діагностичний адаптер МІЗЗАІЧ;

- прилад для перевірки та регулювання форсунок дизельного двигуна;

- обладнано діагностичний стенд двигунів автомобілей М 88АИ та 
ІУЕСО;

- двигун автомобіля ПАТ.

Практика студентів є невід'ємною складовою частиною процесу 

підготовки спеціалістів у Куп’янському автотранспортному коледжі й 

проводиться на оснащених відповідним чином базах та відповідає вимогам 

програм практики в КАТК, а також на сучасних підприємствах й організаціях 

різних галузей господарства.

Практика студентів передбачає безперервність та послідовність її• я
проведення при одержанні потрібного достатнього обсягу практичних знань й 

умінь відповідно до кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст.

Залежно від конкретної спеціальності чи спеціалізації студенти 

проходять практику: слюсарну, механічну, теплову, ТО автомобілів, 

технологічну, навчальну в АТП та в національній поліції Куп'янського відділу 

ГУМП в Харківській області, переддипломну.

Перелік усіх видів практик для кожної спеціальності, їх форми,
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тривалість і терміни проведення визначаються в навчальних планах.

Під час практик поглиблюються та закріплюються теоретичні знання з

усіх дисциплін навчального плану.

Зміст і послідовність практик визначаються програмами, які

розробляються предметними комісіями згідно з навчальним планом.

Студенти можуть самостійно підбирати для себе місце практики й

пропонувати його для проходження, що розглядається на засіданні

предметних комісій та затверджується заступником директора з НВР.

Особливо корисними стали Паспорти практичного навчання. В цих

документах знаходиться інформація про технічний і технологічний рівень

виробництва на підприємстві, нові технічні й технологічні об’єкти, які
і

дозволяють студентам вивчити сучасні технології експлуатації та ремонту 

дорожньо-будівельних машин, обслуговування та ремонту автомобілів і 

двигунів, будівництва, експлуатації та ремонту автомобільних доріг.

З базами практики (підприємствами, організаціями, установами будь- 

яких форм власності) Куп’янський автотранспортний коледж завчасно 

укладає договори на її проведення за встановленою формою. Тривалість дії 

договорів погоджується договірними сторонами.

За 2019 рік були оновлені та заключені договори з такими 

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.

Одним із найважливіших показників роботи коледжу є його кадрове'З*
забезпечення. Формування педагогічного колективу здійснюється на підставі 

існуючого законодавства відповідно до базової освіти.

Необхідною умовою розвитку навчального закладу є , навчання та



підвищення кваліфікації педагогічного колективу, яке проходить відповідно до 

планів-графіків, затверджених наказом по коледжу на початку навчального року. 

Коледж забезпечує підвищення кваліфікації та стажування педагогічних 

працівників не рідше одного разу на п’ять років із збереженням 

середньомісячної заробітної плати.

Підвищенню кваліфікації викладачів коледжу сприяє:

- самоосвіта;

- участь у роботі методичних об’єднань;

- робота педради і методради;

- самостійне ознайомлення^ сучасними технологіями;

- взаємовідвідування навчальних занять;

- підготовка й проведення відкритих занять із наступним узагальненням;

- вивчення та впровадження в педагогічну практику досвіду кращих 

викладачів;

- підготовка й проведення навчальних і науково-практичних 

конференцій.

Постійно проводиться підготовка та перепідготовка педагогічних 

працівників і спеціалістів навчального закладу. Так, 14 викладачів коледжу в 

2019 році пройшли курси підвищення кваліфікації, було про атестовано 8 

викладачів, з яких відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії 

«Спеціаліст вищої категорії»- 4, присвоєно кваліфікаційну категорію 

«Спеціаліст вищої категорії»- 2, присвоєно кваліфікаційну 

категорію«Спеціаліст II категорії»- 2.

6. Показник ефективності використання державного майна. 

Виконані показники ефективності використання державного майна і 

доходу, а також показники збереження майнового стану навчального закладу, 

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
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Пенсійного фонду, кошториси доходів і видатків навчального закладу.

Порядок використання бюджетних коштів, укладання договорів оренди 

нерухомого майна, закріпленого за навчальним закладом, було дотримано.

Забезпечувалося своєчасне складання в установленому порядку річного 

кошторису доходів і видатків навчального закладу та подача його на 

затвердження до Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної 

адміністрації.

У 2019 році бюджетом Департаменту науки і освіти Харківської 

обласної державної адміністрації було передбачено доходів та видатків, що 

використані в Повному обсязі тга суму 13854,7216 тис.грн., в т.ч.:

- на виплату заробітної плати — 8005,63098 тис. грн., що складає 57,78 %

від суми кошторису;

- нарахування на заробітну плату — 1638,99465 тис.грн., що складає

11,83 %;

- на оплату природного газу - 1011,88482 тис. грн., що складає 7,3% від

суми кошторису;

- на водопостачання -  55,58470 тис. ^рн. -  0,4 %;

- на оплату споживання електроенергії -  145,61046 тис. грн. -  1,05 %;

-• інші енергоносії — 3,150 тис.грн., що складає 0,02 % від суми 

кошторису

- виплата стипендії -  1514,772 тис. грн. -  10,93 %;

- компенсація відшкодування харчування студентів пільгової категорії- 

121,016 тис. грн., що складає 0,87 % від суми кошторису;
*  'V

- інші виплати населенню -  30,70884 тис. грн. -  0,22 %;

- предмети, матеріали, інвентар -  536,653 тис. грн. -  3,88 %.

- послуги (окрім комунальних ) -  780,00 тис.грн., що складає 5,64 % від 

суми кошторису;

- видатки на відрядження -  10,71615 тис. грн., що складає 0,08 % від 

суми кошторису

У 2019 році бюджетом Департаменту науки і осві,ти Харківської
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обласної державної адміністрації були передбачені та використані капітальні 

видатки в сумі 442,89 тис.грн. , а саме на придбання обладнання 

довгострокового користування, а саме придбання кабінету «Фізики» та меблів 

до нього.

Питому вагу видатків кошторису складає заробітна плата з 

нарахуваннями на неї та стипендія студентам -  80,54 % від усієї суми 

кошторису.

Заборгованості з платежів до бюджету та перед робітниками по 

заробітній платі немає.

Протягом 2019 року ^проводилась індексація заробітної плати 

працівникам.

Немає заборгованості за спожиті енергоносії.

У повному обсязі проведені розрахунки зі студентами щодо виплат 

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

У 2019 році коледжем за рахунок коштів, які були виділені 

Департаментом науки і освіти ХОДА, а також своїми силами були зроблені 

такі закупки та виконані наступні послуги:

1. обробка з , вогнезахисного оброблення дерев’яних конструкцій -  

62698,00. грн.

2. обслуговування та випробування пожарних кранів, гідрантів, 

рукавів, - 20689,00 грн.

3. випробування вимірювальних приладів -  10000,00 грн.

4. виготовлення проектно-кошторисної документації реконструкції
•  'V

систем газопостачання -  17000,00 грн.

5. поточний ремонт даху гуртожитку -  60000,00 грн.

6. поточний ремонт даху майстерні та гаражу -  414228,24 грн.

7. придбання кабінету «Фізика» - 393300,00 грн.

8. придбання меблів для кабінету «Фізики» - 49590,00 грн.

9. заміна вікон у спортзалі та лабораторії «Хімії» - 198238,03 грн.

10. поточний ремонт двигуна ЗИЛ -  47758,00 грн.
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‘ 11. закупка господарський та електротоварів -  120000,00 грн.

12. закупка запчастин для автомобіля -  23000,00 грн.

13. придбання вогнегасників - 12035,00 грн,

14. поточний ремонт меблів по навчальни кабінетам -  49995,00грн.

15. закупка спортивного інвентарю -  32392,00 грн.

16. заміна фасаду у гуртожитку -  31343,00 грн,

17. поточний ремонт спортзалу - 14750,00 грн.

18. та інше.

У 2019 році на баланс коледжу надійшло благодійних внесків, грантів та 

дарунків на загальну суму 83,3^)778 тис.грн.

Наразі є потреба в придбанні системи автоматичної пожежної 

сигналізації, потреба в придбанні системи оповіщення людей про евакуацію 

та встановлення блискавкозахисту коштів на придбання яких бракує.

Договором оренди передана площа -  34,9 м2, а саме:

- буфет -  34,9 м2.

Заборгованість із сплати за оренду та відшкодування комунальних 

послуг орендарями відсутня.

На поточний ‘рахунок спеціального фонду в казначействі надійшло 

коштів -  556,91808 тис . грн. у тому числі:

- від сплати за навчання -  240,09871 тис.грн.;

- від оренди -  5,60506 тис.грн..;

- від господарської діяльності -  311,21431 тис. грн.;

Кошти за послуги з урахуванням залишку минулого року використані в 

сумі 408,77917тис. грн., в тому ч’ислі:

- на виплату заробітної плати 250,57277 тис. грн., що складає 61,30 % 

від суми використання;

- нарахування на заробітну плату -  51,14724 тис. грн. -1 2 ,5 1 % ; *

-на оплату видатків утримання приміщення, рекламних послуг, поточні 

ремонти обладнання, перевірку лічильників, послуги зв’язку -  

37,85810 тис.грн. -  9,26 %;



- витрачено на оплату енергоносіїв -  54,91269 тис. грн. -  13,43 %;

- витрачено на сплату податків, сертифікати -  тис. грн. -  5,74721-1,41%;

- видатки на відрядження -  2,02198 тис. грн. -  0,50 %;

- придбано матеріальних цінностей -  канцелярські товари, папір, фарба, 

різноманітні будівельні та господарчі матеріали для ремонту, світильники,

ПММ та інше на суму- 6,51918 тис. грн, що складає 1,59 %  .

№ з/п Показник Рік 2019

1. Надходження'всього 14495,00746
1.1 Надходження коштів загального фонду 13854,7216

1.2
Надходження коштів спеціального фонду та інші 

джерела власних наджоджень, зокрема отримані, як:

640,28586

оплата за навчання 240,09871

від господарської діяльності 311,21431

за оренду приміщення 5,60506

благодійні внески, гранти, дарунки 83,36778

інші надходження 0,00
2. Видатки всього: 'г 14334,82577

2.1 Видатки загального фонду, зокрема: 13854,7216

заробітна плата 8005,63098

нарахування на зарплату 1638,99465

стипендія студентам 1514,772

на харчування сиротам 121,016

виплати.сиротам на підручники,; одяг і взуття 30,70884

придбання обладнання, інвентарю, матеріалів 536,653

послуги (окрім комунальних) 780,00

Видатки на відрядження 10,71615

комунальні послуги (опалення, електроенергія, вода, 

вивіз сміття)
1216,22998
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№ з/п Показник Рік 2019

2.2
Видатки спеціального фонду та інших джерел власних 

надходжень, зокрема:

480,10417

заробітна плата 250,57277

нарахування на зарплату 51,14724

предмети, матеріали, обладнання, інвентар 77,844,18

оплата послуг, крім комунальних 37,85810

інші видатки 5,74721

видатки на відрядження 2,02198

оплата комунальних послуг та енергоносіїв 54,91269

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
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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 посадово^» окладу при наданні основної щорічної 

відпустки;

- 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,
• 'і

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 замінюються 

грошовою компенсацією;

- працівникам з ненормованим робочим днем надається щорічна 

додаткова відпустка тривалістю до 7 календарних днів.
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8. Захист відомостей, що складають державну, службову та

комерційну таємницю відповідно до Закону України «Про державну 
таємницю».

Виконується відповідно до вимог.

9. 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 відповідну 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’ 

вищих навчальних закладів 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. Працюю з ініціативою.

Усі найбільш важливі питання вирішуються колегіально: на зборах 

трудового колективу, засіданнях педради, виробничих нарадах і т.д.

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 нормального психологічного клімаїу в 

колективі, дає можливість готувати молодших спеціалістів для 

автомобільного транспорту на належному рівні.
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10. Виконання екологічної програми.

Охорона навколишнього середовища, забезпечення здорових гігієнічних 

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

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 

(8=25864 м2), та територія, на якій розташований гуртожиток (8=6425 м2).

Території коледжу постійно підтримують в належному стані:

- ведеться регулярне прибирання;

- упорядковуються та озеленюються території;

- оновлюються квітники посадковим матеріалом.

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 ;

- упорядковують засмічену територію м. Куп’янська;

- наводять порядок на прилеглих до коледжу вулицях.

і
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11. Перспективи й напрями розвитку.

Навчальна робота

Забезпечити реалізацію права громадян на вищу освіту, формування і 

розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою 

громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, 

високо професійною підготовкою.

Сприяти подальшому розвитку процесів демократизації, гуманізації 

та індивідуалізації освітнього процесу, широкому впровадженню 

елементів українознавства, української культури, основ 

Конституційного права України у процес фахової підготовки 

майбутніх фахівців.

Здійснювати психолого-педагогічний супровід обдарованих 

студентів.

Якісно комплектувати заклад кваліфікованими педагогічними 

кадрами, сприяти підвищенню рівня фахової педагогічної 

майстерності викладачів.

Виховна робота

Формувати громадянина, патріота, інтелектуально розвинену, 

духовно і морально зрілу особистість, готову протистояти ворогам 

Батьківщини та асоціальним впливам, здатну робити свідомий вибір, 

встановлювати особисті цілі, спрямовані на розвиток суспільства, 

держави, власного професійного розвитку.

Забезпечити виконання всіх норм законодавства України із захисту 

дітей пільгових категорій та інших учасників навчально-виховного 

процесу. -?

Створити сприятливі умови для розвитку творчої особистості 

майбутнього педагога шляхом залучення до участі у фестивалях, 

конкурсах, конференціях, виставках та формуванйя здорового
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способу життя.
Забезпечити подальший розвиток студентського самоврядування із 

систематичним залучення його до вирішення питань навчально- 

виховного процесу, розвитку громадської активності, організації 

здорового способу життя.

Методична робота.

Забезпечйти зростання фахової компетентності викладачів за 

рахунок продовження роботи над оволодінням педагогами 

сучасними інформативно-комунікативними технологіями з метою 

активного їх упровадження в навчально-виховний процес.
*

Створити умови для підготовки, перепідготовки й підвищення 

кваліфікації всіх категорій педагогічних працівників коледжу, 

надання їм наукової і методичної допомоги у фаховому 

вдосконаленні.

Організувати систему заходів, спрямованих на розвиток іворчого 

потенціалу викладачів, упровадження досягнень кращої о 

педагогічного вітчизняного й закордонного досвіду.

Упроваджувати рейтингову оцінку професійної діяльності 

викладачів на основі результатів роботи (моніторинг навчальних 

досягнень студентів, результативність їх участі в олімпіадах, 

конкурсах, змаганнях, публікації у фахових виданнях тощо). 

Активізувати участь викладачів у всеукраїнських освітніх заходах з 

метою популяризації досвіду роботи серед освітянської 

громадськості.

Залучати викладачів до науково-дослідницької роботи через 

навчання в магістратурі й аспірантурі, у процесі підвищення 

кваліфікації та атестації педагогічних працівників.
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Створювати належні умови праці, навчання, відпочинку для всіх 

учасників навчально-виховного процесу.

Розробити і реалізовувати програму оновлення і поповнення 

матеріально-технічної бази, лабораторій, кабінетів із

загальноосвітньої та професійної підготовки, майстерень.

Здійснити заходи щодо поповнення бібліотечного фонду, навчальних 

кабінетів підручниками, енциклопедичними виданнями, словниками, 

довідковою літературою.

Адміністративно-господарська діяльність.

В. ДЕМІДЕНКО
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