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1. ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ НА 

РІВНІ ДЕРЖАВНИХ ВИМОГ ЩОДО ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ 

ФАХІВЦІВ ВІДПОВІДНОГО РІВНЯ КВАЛІФІКАЦІЇ. 

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 

автомобільному транспорті»; 

- 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)  за 

освітньою програмою «Організація та регулювання дорожнього руху»; 

- 274 Автомобільний транспорт за освітньою програмою 

«Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів». 

Усі спеціальності є акредитованими.   

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 

управління освіти і науки 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 
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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. 

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 

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 щодо 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:   

1. Підготовка випускників за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«молодший спеціаліст» за ліцензованими спеціальностями згідно стандартів 
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вищої освіти.  

2. Оновлення навчально-методичного забезпечення викладання 

дисциплін з урахуванням сучасних тенденцій та вимог державного стандарту 

вищої освіти. 

3. Інтеграція теоретичного та практичного навчання, викладання 

навчальних дисциплін у процесі підготовки конкурентоспроможного 

спеціаліста.   

4. Створення умов для найбільш повного використання творчого 

потенціалу викладачів коледжу.   

5. Підвищення кваліфікаційного рівня викладачів коледжу шляхом 

стажування, участі у веб-семінарах, у роботі методичних об’єднань 

обласного та регіонального рівня, самоосвіти.  

6. Удосконалення системи навчально-виробничої, методичної та 

виховної роботи коледжу, з урахуванням зміни нормативно-правової бази.   

7. Формування у студентів громадянської позиції, патріотизму, 

готовності до трудової діяльності, відповідальності за свою долю, долю 

суспільства, держави, людства.   

8. Розкриття індивідуальних особливостей, творчих здібностей 

студентів коледжу та створення умов для подальшої реалізації їх у освітній 

та майбутній професійній діяльності.   

9. Здійснення заходів, спрямованих на зміцнення здоров’я студентів, 

створення здорових та безпечних умов праці для студентів та співробітників 

коледжу, виховання потреби у здоровому способі життя.   

10.  Налагодження і посилення співпраці з випускниками та сприяння 

їх працевлаштуванню;  вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку 

праці з метою планування роботи закладу на перспективу. 

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 
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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 роботи 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 2019 року (згідно зі штатним розкладом) у коледжі працює 

78  робітник, у т.ч. викладачі – 34 чол. (з яких 25 – викладачі вищої категорії, 

3  – I категорії, 7  викладачів мають звання «викладач-методист»).  
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За поточний рік було прийнято на роботу 3 чоловіка, звільнено за 

згодою сторін 7 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 2019 року в Куп'янському автотранспортному  коледжі 

навчається 284 студентів.  

2.ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ 

Куп'янський автотранспортний коледж здійснює прийом студентів за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст». Прийом студентів 

проводиться згідно ліцензованого обсягу на бюджетній та контрактній основі 

з числа громадян, що мають освіту в обсязі базової загальної середньої освіти 

та повної загальної середньої освіти. 

У коледжі діє єдина програма профорієнтаційної роботи. Програма 

передбачає тісні стосунки з закладами середньої освіти, підприємствами 

міста та регіону, центрами зайнятості населення, громадськими 

організаціями.  

Заходи з проведення профорієнтаційної роботи передбачають: 

-  закріплення   за   школами   міста   та   районів   області 

відповідальних за проведення профорієнтації; 

-  презентація  у  засобах  масової  інформації, соціальних мережах, на 

місцевому телебаченні   та  на  сайті  коледжу спеціальностей, досягнень 

кращих випускників коледжу, пропаганда переваг навчання у ВНЗ І-ІІ рівнів 

акредитації; 

- співпраця   з    центрами    зайнятості    населення,    соціальними 

молодіжними службами, управлінням у справах сім’ї   та молоді; 

- участь у загальноміських заходах, що організовані міським 

управлінням освіти спільно зі службою зайнятості, таких як «Ярмарка 
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професій», профорієнтаційні конференції та інші; 

- організація «Днів відкритих дверей», зустрічей студентів коледжу з 

учнями-випускниками шкіл, проведення спільних виховних заходів, 

спортивних змагань; 

- підготовка    профорієнтаційної   друкованої    продукції,    

створення відеофільмів. 

Система профорієнтаційної роботи постійно перебуває в центрі уваги 

педагогічного колективу. Ці питання обговорюються, аналізуються  та 

корегуються на засіданнях приймальної комісії, адміністративних,  

педагогічних рад, предметних комісій. 

Для підготовки абітурієнтів до вступних випробувань з математики та 

української мови та літератури в коледжі діють ліцензовані курси з надання 

освітніх послуг з підготовки до вступу в заклади вищої освіти.  

Правила прийому до коледжу розробляються приймальною комісією, 

погоджуються на засіданні педагогічної ради та затверджуються директором. 

Організацію прийому забезпечує приймальна комісія, яка працює 

відповідно до Положення про приймальну комісію, розроблених планів та 

заходів її роботи.  

Формування контингенту студентів коледжу проводиться в межах 

ліцензованого обсягу відповідно до наказів про обсяг державного замовлення 

на прийом і випуск фахівців, які щорічно визначаються наказами 

Міністерства освіти і науки України. 

Прийом до коледжу на всі спеціальності здійснюється за конкурсом на 

підставі результатів вступних випробувань (для абітурієнтів на основі базової 

загальної середньої освіти), конкурсу Сертифікатів Українського центру 

оцінювання якості освіти (для абітурієнтів на основі повної загальної 

середньої освіти). Всі конкурсні бали та рейтинги оперативно 

відображаються на сайті коледжу. 
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З метою адаптації студентів груп нового набору та в цілому збереження 

контингенту адміністрацією коледжу розроблені та запроваджуються заходи, 

а саме: 

- ознайомлення студентів  із  традиціями коледжу та Правилами 

внутрішнього  розпорядку ; 

-  проведення батьківських зборів; 

- знайомство керівників груп, завідувача відділення  зі студентами та їх 

родинами, позакласна робота, направлена на згуртування колективу 

навчальної групи; 

- години особистих бесід керівників  груп зі студентами; 

- проведення спільних позанавчальних заходів, таких як екскурсії, 

походи, спортивні змагання; 

- проведення презентації груп першого курсу «Дебют першокурсника»; 

- виявлення студентів із девіантною поведінкою; 

- анкетування студентів з метою отримання даних про сім’ю, перші 

враження від  закладу освіти; 

- залучення студентів першого курсу до роботи Ради студентського 

самоврядування. 

Щороку на засіданні педагогічної ради у листопаді обговорюються 

питання адаптації студентів першого курсу до навчання у коледжі, 

аналізуються проблеми та приймаються рішення, які дозволяють 

поліпшувати ситуацію з адаптацією до навчання. Також питанням адаптації 

присвячуються засідання керівників груп, які організовує заступник 

директора з навчальної роботи. 

Щомісячно  аналізується стан успішності та відвідування занять в 

навчальних групах. За планом проводяться батьківські збори. 

Для збереження контингенту студентів у коледжі створена належна 

матеріально-технічна база, науково-методичне забезпечення, проводиться 

індивідуальна виховна робота зі студентами та підтримується зв'язок з їх 

батьками. 
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До профорієнтаційної роботи залучаються не лише викладачі, але й 

студенти і випускники. Рекламні буклети та оголошення про прийом 

розповсюджуються у школах, професійно-технічних закладах. Цікава 

інформація про заклад регулярно поновлюється на сайті коледжу. Життя і 

діяльність закладу висвітлюється у засобах масової інформації. 

Особливо слід відзначити таку форму профорієнтаційної роботи, як 

проведення Днів відкритих дверей. До коледжу кілька разів на рік 

запрошуються випускники шкіл та ВПУ. Гостям пропонується екскурсія по 

кабінетах, лабораторіях, майстернях, бібліотеці, гуртожитку та спортивному  

комплексу коледжу.  В ході екскурсії проводиться ознайомлення з 

матеріально-технічною базою.   

Формування, адаптація і збереження контингенту студентів є одним із 

головних завдань колективу, тому вся навчально-виховна робота спрямована 

на виховання у студентів бажання здобути обрану спеціальність.  

2. ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 

Основною метою освітньої діяльності коледжу є підготовка 

висококваліфікованих і конкурентоспроможних кадрів для підприємств всіх 

форм власності зі сформованими національними, культурними і 

загальнолюдськими якостями. Додатковим напрямом освітньої діяльності 

коледжу є надання послуг з набуття повної середньої освіти. Навчальний 

процес базується на принципах науковості, гуманізму, демократизму, 

наступності та безперервності, незалежності від втручання будь-яких 

політичних партій, інших громадських та релігійних організацій; він 

спрямований на створення умов для самореалізації особистості, забезпечення 

потреб суспільства і держави у кваліфікованих фахівцях.  

Зміст навчання, вимоги до змісту, обсягу та рівня освітньої та 

професійної підготовки молодших спеціалістів визначається освітньо-

професійною програмою. Освітньо-професійна програма підготовки -  це 

перелік нормативних та вибіркових навчальних дисциплін із зазначенням 

обсягу годин, відведених для їх вивчення, форм підсумкового контролю. 
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Підготовка молодших спеціалістів в коледжі ведеться у відповідності 

до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик молодшого спеціаліста за 

фахом. 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника є галузевим 

нормативним документом, в якому узагальнюється зміст вищої освіти, тобто 

відображається мета вищої освіти та професійної підготовки, визначається 

місце фахівця в структурі галузей економіки держави і вимоги до його 

компетентності, інших соціально важливих властивостей та якостей. 

Основним нормативним документом, що визначає організацію 

освітнього процесу, є навчальний план. Навчальний план складений за 

типовою формою, відповідно до чинної освітньо-професійної програми, 

включає нормативну та варіативну частину.  Навчальний план та його 

варіативна частина затверджена директором  коледжу.    Навчальні плани 

відповідають вимогам галузевих стандартів вищої освіти України та 

нормативних документів Міністерства освіти і науки України і визначають 

перелік та обсяг навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, форми 

занять, форми контролю. Співвідношення навчального часу між циклами 

підготовки відповідає рекомендаціям освітньо-професійної програми. 

Для конкретизації планування освітнього процесу на навчальний рік 

складається робочий навчальний план. 

Місце і значення навчальної дисципліни, її загальний зміст та вимоги 

до знань і вмінь визначаються навчальною програмою. 

Для кожної навчальної дисципліни, яка входить до освітньо-

професійної програми підготовки, на підставі навчальної програми 

дисципліни та навчального плану складається робоча навчальна програма. 

Робочі програми навчальних дисциплін розробляються на підставі 

діючих типових навчальних програм, затверджених Міністерством освіти і 

науки України. Робочі програми розглядаються на засіданнях предметних 

комісій і затверджуються заступником директора з навчальної роботи. 
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Освітній процес в коледжі здійснюється у таких формах: навчальні 

аудиторні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота 

студентів, практична підготовка, контрольні заходи. 

Для оцінювання результатів навчання студентів здійснюється 

поточний, рубіжний  і підсумковий контроль. Поточний контроль 

здійснюється під час проведення навчальних занять і має на меті перевірку 

рівня знань та підготовленості студентів з певних розділів (тем) навчальної 

програми, а також виконання індивідуальних завдань. Форми проведення 

поточного контролю під час навчальних занять та система оцінювання 

визначається викладачем і передбачаються у робочій навчальній програмі 

дисциплін. Результати поточного контролю фіксуються в журналі 

навчальних занять. За підсумками місяця проводиться рубіжний контроль 

знань у формі атестації навчальних досягнень студентів. 

Підсумковий контроль включає семестровий контроль та державну 

підсумкову атестацію. Семестровий контроль проводиться у формі екзамену 

або диференційованого заліку. Екзамени проводяться за екзаменаційними 

білетами  в усній, письмовій, формі та з використанням комп’ютерних 

тестових програм.  

Семестровий диференційований залік проводиться на підставі 

результатів поточного контролю знань студентів і результатів виконання 

ними певних видів роботи під час практичних, лабораторних та семінарських 

занять. 

Результати рубіжного та семестрового контролю є предметом 

особливої уваги адміністрації коледжу, постійно обговорюються на 

засіданнях педагогічної, методичної рад, предметних комісій. 

Питання змісту підготовки фахівців постійно перебуває під контролем 

педагогічної ради коледжу, адміністрації, методичної ради. 

До навчальних планів своєчасно та обґрунтовано вносяться зміни 

програм і змісту підготовки фахівців з урахуванням розпоряджень та 
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нормативних документів Міністерства освіти та науки України, потреб 

суспільства, вимог роботодавців. 

Реалізуючи виконання навчальних програм, викладачі фахових 

дисциплін адаптують зміст навчального матеріалу до новітніх досягнень 

науки і техніки, до змін у суспільстві, законодавстві, в економіці. 

Щоб бути в курсі подій, викладачі беруть участь у виставках 

технічних досягнень, у роботі обласних методичних об’єднань, обговорюють 

нововведення на засіданнях методичної ради, предметних комісій, 

використовують новітню інформацію у мережі Інтернет. 

Викладачі коледжу щорічно удосконалюють і поповнюють навчально-

методичні комплекси з кожної навчальної дисципліни. У комплекси 

методичного забезпечення навчальних дисциплін входять навчальна та 

робоча програми, лекції, опорні конспекти, плани семінарів, інструкції до 

виконання практичних та лабораторних робіт, контролюючі матеріали, 

довідкові матеріали, нормативні документи з відповідної галузі, матеріали, 

що наочно ілюструють теми навчальних програм, тестові завдання для 

поточного і рубіжного контролю, дидактичний матеріал. Значна частина 

методичних  матеріалів знаходиться в електронному вигляді – електронні 

каталоги навчальної літератури, електронні посібники і підручники.  

Державна атестація студентів здійснюється державною 

кваліфікаційною комісією після завершення навчання з метою встановлення 

фактичної відповідності рівня освітньо-кваліфікаційної підготовки вимогам 

освітньо-кваліфікаційної характеристики. Голови державних екзаменаційних 

комісій на присвоєння кваліфікації «молодший спеціаліст» призначаються 

наказом директора з числа провідних фахівців підприємств та установ міста. 

Державна підсумкова атестація виявляє якість роботи педагогічного 

колективу протягом усього періоду навчання студентів. Державна комісія 

перевіряє науково-теоретичну та практичну підготовку випускників, вирішує 

питання про присвоєння їм відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня, що 

засвідчується дипломом молодшого спеціаліста.  
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Щорічно предметні комісії на засіданнях аналізують звіти голів 

державних кваліфікаційних комісій і розробляють заходи з поліпшення 

якості навчання, враховуючи   нові   вимоги роботодавців   в   умовах   

ринкової  економіки. 

 Реалізовуючи наближення змісту підготовки фахівців до вимог 

автомобільної галузі коледж: 

- забезпечує умови для самореалізації особистості відповідно до її 

здібностей, суспільних та власних інтересів; 

- формує почуття господарської відповідальності, діловитості та 

ініціативи, готує студентів до життя в умовах ринкових відносин; 

- реформує зміст навчання, у т. ч. за рахунок комп'ютеризації, 

впровадження в освітній процес інноваційних форм і методів навчання; 

- продовжує розвивати зв'язки з закладами вищої освіти  ІІІ -ІV 

рівнів акредитації; 

- розвиває і поглиблює зв'язки з базовими підприємствами та 

установами, організаціями різних форм власності, які оснащені сучасним 

устаткуванням і обладнанням; 

- залучає провідних спеціалістів до участі у проведенні 

комплексних державних екзаменів за фахом; 

- формує національну свідомість і людську гідність, любов до 

рідної землі, родини, свого народу, бажання працювати задля розвитку 

держави, готовності її захищати. 

4. ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ 

 Закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час 

навчання за відповідною спеціальністю відбувається під час проходження 

практик. Програми з навчальної, виробничої та переддипломної практик 

розроблені відповідно до навчальних планів, розглянуті на засіданнях 

предметних комісій і затверджені в установленому порядку. 

На виробничу практику студенти направляються згідно двосторонніх 

угод. Оптимальну форму проведення практик, їх програму визначають 
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профільні предметні комісії з урахуванням вимог державного стандарту. Під 

час виробничої практики студент набуває практичні знання і вміння, 

опановує сучасне обладнання і методи роботи, отримує уявлення про вимоги 

роботодавців як до кваліфікації працівників, так і до якості їх роботи. 

Виробнича практика для студента є єдиним шляхом отримати навички 

адаптації до робочого місця, познайомитись із сучасними формами 

організації праці і здобути досвід роботи за фахом, той досвід, без якого 

роботодавці все частіше відмовляються брати молодих фахівців на роботу. 

Таким чином, від якості організації виробничих практик залежить 

конкурентоспроможність наших випускників на ринку праці, їх здатність до 

працевлаштування. Тому більш ніж актуальним є курс коледжу як на 

посилення ролі виробничих практик, так і на залучення роботодавців до 

практичної підготовки наших студентів. 

    5. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

Навчально-виховний процес у коледжі базується на системі 

організаційних та дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту 

освіти відповідно до освітньо-професійної програми, наближеної до 

розробленого Державного стандарту вищої освіти для освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст». 

Організація навчально-виховного процесу у коледжі здійснюється у 

відповідності до Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про 

освіту», «Про загальну середню освіту», галузевих стандартів освіти, 

Положення про організацію освітнього процесу, Статуту коледжу, інших 

нормативних положень, що регламентують освітній процес. 

 Освітній процес має два головні аспекти: навчання як система 

цілеспрямованої діяльності предметних комісій, що передбачає передання 

студентам наукових знань і формування їх особистих якостей і учіння, як 

навчальна діяльність студентів. Освітній процес організовується з 

урахуванням педагогічного потенціалу, навчально-методичної і матеріальної 
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бази коледжу, сучасних інформаційних технологій навчання та спрямований 

на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, професійних та 

життєвих компетенцій молодої людини. 

Вся навчальна, методична, виховна робота у коледжі проводиться за 

планами, які складаються заступником директора з навчальної роботи, 

завідувачем відділення, методистом, керівником фізичного виховання, 

завідувачем бібліотекою, вихователем гуртожитку та затвердженими у 

встановленому порядку. Планування освітнього процесу здійснюється під 

керівництвом заступника директора з навчальної роботи на основі 

нормативних документів Міністерства освіти і науки України, діючих 

навчальних планів з урахуванням аналізу виконання планів попередніх 

періодів. Основні питання організації освітнього процесу у коледжі 

розглядаються на засіданнях педагогічної ради і методичної ради.  

Робота педагогічної ради проводиться за планом, що складається на 

кожний навчальний рік. План роботи після розгляду його на засіданні 

педагогічної ради затверджується директором. Педагогічна рада розглядає й 

обговорює:  

- заходи щодо виконання коледжем нормативно-правових актів, що 

регламентують освітній процес, інструкцій і вказівок вищих організацій про 

підготовку спеціалістів із вищою фаховою освітою; 

- стан і підсумки навчально-виховної і методичної роботи, питання 

удосконалення методів навчання; 

- стан і підсумки роботи відділення, а також звіти керівників груп та 

інших працівників закладу освіти; 

- питання виховання студентів, стан виховної, культурно-масової і 

спортивної роботи; 

-  досвід роботи предметних комісій та кращих викладачів; 

- доповіді викладачів та інших працівників з найбільш актуальних 

питань навчання і виховання студентів; 
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-  питання підвищення кваліфікації викладачів, майстрів виробничого 

навчання; 

-  питання нового прийому студентів і випуску фахівців, удосконалення 

роботи з навчання і виховання студентів; 

-  заходи щодо підготовки, проведення, а також підсумки поточного 

контролю, семестрових, державних екзаменів і захисту дипломних проектів; 

-  дисципліну студентів;  

- питання відрахування студентів за неуспішність, за порушення 

навчальної дисципліни, правил внутрішнього розпорядку гуртожитку, а 

також в окремих випадках питання поновлення студентів у  закладі освіти. 

Засідання педагогічної ради ретельно готуються. Члени ради 

заздалегідь ознайомлюються з порядком денним засідання. З питань, що 

обговорювалися на засіданнях педагогічної ради, виносяться рішення з 

визначенням термінів виконання й осіб, відповідальних за виконання. 

Щодо найбільш важливих рішень педагогічної ради видаються накази. 

Інформація про результати виконання попередньо прийнятих рішень 

заслуховується на черговому засіданні ради. 

За наказом директора у коледжі створено дорадчий орган – методичну 

раду. Методична рада визначає основні напрями методичної роботи коледжу, 

сприяє впровадженню прогресивних форм і методів навчання та виховання, 

пропонує заходи, спрямовані на удосконалення навчально-виховного 

процесу і підвищення якості підготовки спеціалістів, надає допомогу щодо 

ефективності організації методичної і навчально-виховної роботи, здійснює 

контроль прийнятих рішень і заходів. Методична рада проводить засідання 

один раз у місяць згідно з планом роботи, затвердженим директором 

коледжу.    

Робота методичної ради полягає у вирішенні таких питань:  

- розгляд заходів по виконанню наказів, положень, інструкцій і вказівок 

вищих організацій з методичної та навчально-виховної роботи; 

- подання пропозицій щодо обговорення на педагогічній раді питань з 
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методичної та навчально-виховної роботи; 

- розгляд нормативних матеріалів коледжу (положення, рекомендації, 

інструкції тощо) та заходів з методичної і навчально-виховної роботи і 

подання їх на затвердження директору закладу; 

- визначення основних напрямків методичної роботи коледжу на 

навчальний рік; 

- заходи з впровадження інноваційних технологій і прогресивних форм 

організації навчання в освітній процес;  

- заходи зі сприяння вивченню, узагальненню і поширенню передового 

педагогічного досвіду;  

- контроль і координація роботи предметних комісій. 

З метою вивчення, узагальнення, поширення передового педагогічного 

досвіду викладачів, у коледжі методичну роботу організовує і координує 

методичний кабінет. Система включає в себе такі форми роботи, як 

організація проведення семінарів, конференцій, інформування викладачів про 

новини педагогіки та законодавства, накопичення матеріалів передового 

досвіду, організація виставки методичних досягнень викладачів. Вивчення 

передового досвіду викладачів пов’язане з реалізацією розв’язання загальної 

навчально-методичної проблеми: «Формування компетентного молодого 

спеціаліста на основі впровадження інноваційних педагогічних технологій». 

Крім того, викладачі працюють над розв’язанням індивідуальних методичних 

проблем, формуючи свою систему роботи.  Вивчення та поширення 

передового досвіду організовується методичною службою у формі щорічних 

педагогічних читань, а також обміну досвідом здійснюється на рівні 

обласних методичних об’єднань. Серед викладачів коледжу – активні 

учасники та керівники обласних методичних об’єднань.  

Викладачі та студенти коледжу беруть участь у науково-практичних 

конференціях, конкурсах, олімпіадах, що проводяться іншими закладами 

освіти. Так, у поточному році студенти коледжу брали участь у обласних 

змаганнях «Найкращий автомобіліст» де посіли І місце, «Кращій за фахом» - 
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ІІІ місце, брали участь у ХІХ Міжнародному конкурсі з української мови 

імені П. Яцика та ІХ Міжнародному мовно-літературному конкурсі 

учнівської та студентської молоді імені Т. Шевченка.  

Пріоритетним напрямком методичної роботи є активне впровадження в 

освітній процес інформаційних технологій. Викладачі коледжу активно 

використовують у навчально-виховному процесі сучасні інформаційні 

технології. Серед найбільш поширених – створення електронних програмно-

методичних комплексів з навчальних дисциплін, лекції-презентації, тестові 

програми, персональні сайти.   

 Важливим напрямком методичної роботи є робота Школи молодого 

викладача, яка працює за планом, складеним методистом та затвердженим 

директором коледжу. Робота з молодими викладачами спрямована на 

створення умов для адаптації молодого спеціаліста у педагогічному 

колективі, сприяння формуванню професійних якостей педагога-наставника, 

професійному зростанню, розкриттю творчого потенціалу молодого педагога.   

Заняття у школі проводяться щомісяця під керівництвом методиста з 

залученням досвідчених педагогів, які мають звання «викладач-методист». У 

ході занять молоді викладачі вивчають передовий педагогічний досвід, 

формують власні методики, спільно обговорюють власні педагогічні 

проблеми та здійснюють пошук шляхів їх розв’язання, набувають досвід 

формування власних методичних комплексів, виконують інтерактивні вправи 

з метою зміцнення педагогічної компетентності молодих викладачів. 

Предметна комісія   є первинною, стрижневою ланкою в системі методичної 

роботи закладу освіти. Предметна комісія є об’єднанням викладачів 

споріднених дисциплін, створена   наказом директора, Статуту закладу освіти 

та Положення про циклову (предметну) комісію. У коледжі   працює 5 

предметних комісій, які об’єднують 38 викладачів.  На   роботу предметних 

комісій покладені наступні завдання:  

-  забезпечення виконання навчальних планів і навчальних програм 

дисциплін протягом поточного навчального року; 
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-  розгляд, обговорення та затвердження планів роботи предметної 

комісії, методичних комплексів; 

-  розробка та впровадження в освітній процес заходів, спрямованих 

на забезпечення якісної підготовки фахівців і чіткої організації освітнього 

процесу; 

- розробка і впровадження в дію заходів з питань удосконалення 

практичної підготовки студентів, вивчення та поширення досвіду роботи 

викладачів, надання допомоги викладачам-початківцям в оволодінні 

педагогічною майстерністю; 

-  розробка методик, застосування комп’ютерних та інших сучасних і 

інноваційних технологій в освітньому процесі; 

- розгляд і обговорення підготовлених навчальних посібників, 

навчально-методичної літератури, навчальних програм дисциплін, 

методичних розробок, статей; 

-  підготовка, розгляд й обговорення екзаменаційних та 

контролюючих матеріалів; 

- проведення педагогічних експериментів з питань педагогіки та 

методики викладання; 

-  контроль та аналіз знань студентів, контроль об’єктивного оціню-

вання знань студентів викладачами; 

-  надання методичної підтримки викладачам у період проходження 

чергової чи позачергової атестації;  

- сприяння організації стажування та підвищення кваліфікації 

викладачів, розгляд звітів викладачів після проходження підвищення 

кваліфікації.  

  Підведення підсумків роботи предметних комісій та презентація 

кращих здобутків здійснюється під час проведення місячників предметних 

комісій. Викладачі організовують і презентують відкриті заняття, відкриті 

виховні заходи, зустрічі з випускниками, провідними спеціалістами, 

профорієнтаційні бесіди з науковцями ВНЗ III-IV рівнів акредитації, 
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студентські науково-практичні конференції, виставки технічної творчості. 

Вже стали традиційними у коледжі конкурси «Кращий за професією», 

«Кращій автомобіліст», предметні олімпіади. Такі заходи сприяють 

популяризації спеціальностей, підвищенню рівня відповідальності кожного 

викладача комісії, згуртовують студентський та викладацький колективи. 

Матеріали тижнів предметні комісії оформлюють у методичних бюлетенях, 

портфоліо, творчих звітах, які зберігаються у методичному кабінеті і є 

засобом узагальнення та поширення кращого педагогічного досвіду. 

У 2018 році найбільш вдало були проведені відкриті заняття  з 

використанням інноваційних технологій, зокрема: 

1. Головаш О.Ю.  - відкрите заняття з іноземної мови: «Природа і 

дозвілля». 

2. Гречук О.В. - відкрите заняття з історії України «Українська 

державність 1017-1921р.Гетьманський переворот». 

3. Підгайко В.А. – відкрите заняття з української літератури 

«Література рідного краю». 

4. Захарченко А.І. - відкритий заняття з навчальної дисципліни 

«Технічна механіка» на тему: «Деформація розтягу». 

5. Багінський О.А. – відкрите заняття з дисципліни «Технічна 

експлуатація автомобілів» на тему «Технічне обслуговування та поточний 

ремонт механізмів керування автомобілів». 

6. Царевська О.В. - відкрите заняття з історії України «Гетьманський 

переворот. П. Скоропадський. Утворення Директорії. Відновлення УНР». 

  На відкритих заняттях відбувається обмін досвідом стосовно 

застосування сучасних інноваційних технологій, власних педагогічних 

знахідок. Позитивний досвід узагальнюється, аналізується та пропонується 

до поширення на рівні області.  

  Сучасні педагогічні технології знайшли застосування і у виховних 

заходах, кращі з яких стали вже традиційними у коледжі. Так, наприклад, 

викладачі української мови та літератури  щорічно  відзначають День 
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української писемності такими заходами, як «День вишиванки», « Мовний 

марафон», проводять літературні читання, літературно-музичні композиції, 

присвячені  Дню народження Великого кобзаря «Наша дума, наша пісня не 

вмирає, не загине». Традиційним стало проведення викладачами фізичного 

виховання спортивних свят «Козацькі забави», «Ну ж бо, хлопці», 

викладачами екології та географії  екологічної акції «Чисте місто», 

викладачами економічних дисциплін круглого столу «Інвестиційні ресурси 

регіону», викладачі історії провели відкритий виховний захід «Я єсть 

народ…» до вшанування Революції гідності, викладачі спецдисциплін 

проводять конкурси «Кращий за професією» з різних спеціальностей та 

багато інших цікавих заходів.  

Щороку до методичного кабінету коледжу викладачі подають 

методичні розробки. У кінці навчального року проводиться виставка 

методичних розробок, відзначаються кращі. У звітному році серед кращих 

розробок: 

- Багінський О.А.- Лабораторний практикум з дисципліни «Технічна 

експлуатація автомобілів» для студентів спеціальності 5.07010602 

«Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»; 

- Руденко О.А. - Методичні вказівки з курсового проектування з 

дисципліни «Основи технології ремонту» для студентів спеціальності 

5.07010602 «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»; 

- Руденко В.А.-  Тестовий контроль знань студентів з дисципліни 

«Автомобільні двигуни»  для студентів спеціальності 5.07010602 

«Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»; 

- Друшляк Т.П.- Методичні вказівки до виконання курсового 

проекту з дисципліни «Організація та планування роботи підприємства» для 

студентів  спеціальності 5.07010102 «Організація перевезень і управління на 

автомобільному транспорті»; 

- Промська Л. М. - Методичні вказівки до самостійної роботи 

студентів з дисципліни «Технічні засоби ОДР» для студентів спеціальності  
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275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) за освітньою 

програмою «Організація та регулювання дорожнього руху»; 

- Хиленко Б. К. - Тестовий контроль знань з дисципліни «Правила і 

безпека дорожнього руху» для студентів спеціальності  275 Транспортні 

технології(на автомобільному транспорті) за освітньою програмою 

«Організація та регулювання дорожнього руху». 

Видавнича діяльність педагога посідає особливе місце в системі 

формування професійної компетентності. Завдання методичної служби 

полягає в подальшому стимулюванні мотивації до публікації педагогів, 

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. У поточному році викладачі Багінський О.А., Багінська Л.В., 

Тихонова О.В., Захарченко А.І., Головаш О.Ю.,  Лісова Т.В., Друшляк Т.П., 

Підгайко В.А., Пивоварова І.О., Руденко В.А., Руденко О.А. брали участь у 

ХІV Міжнародній науково-практичній конференції «Методологія сучасних 

наукових досліджень»  де представили свої науково-методичні матеріали, 

Багінський О.А. брав участь у ХVІ Міжнародній науково-практичній 

конференції «Побудова інформаційного суспільства: ресурси і технології», 

викладачі Промська Л.М., Пивоварова І.О., Підгайко В.А., Руденко О.А., 

Багінський О.А. брали участь у ХХХІХ Міжнародній наукової інтернет-

конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах 

глобалізації».  Стаття або тези, реферат чи методичні вказівки, 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. 

6. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

Викладачі коледжу мають відповідну вищу освіту. Згідно з графіком 

відбувається підвищення кваліфікаційного рівня. Атестація викладачів 
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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.  

У 2018 році 11 викладачів коледжу пройшли курси підвищення 

кваліфікації, було проатестовано 9 викладачів, з яких відповідають раніше 

присвоєній кваліфікаційній категорії «Спеціаліст вищої категорії»-6, 

присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії»-1, 

присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст І категорії»- 1, відповідає 

раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «Спеціаліст І категорії»- 1.  

 Високопрофесійний кадровий склад – запорука успішного 

функціонування коледжу. У кадровій політиці пріоритетним є подальше 

підвищення якісного складу педагогічних працівників, досягнення кожним 

викладачем високої педагогічної майстерності, опанування інноваційними 

освітніми технологіями для забезпечення якості освіти відповідно до 

галузевих стандартів вищої освіти. 

7.   ВИХОВНА   РОБОТА   ТА   РОЗВИТОК  СТУДЕНТСЬКОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ 
 

Виховна робота у коледжі проводиться відповідно до законодавчих та 

нормативних актів про освіту в Україні та спрямована на виховання 

високоосвічених майбутніх фахівців, з високою суспільною, моральною, 

політичною, художньо-естетичною професійною культурою. 

Організація виховної роботи в коледжі спланована і реалізується 

відповідно до положень Конституції України, Загальної декларації прав 

людини, Конвенції ООН про права дитини, Законів України «Про освіту», 

«Про вищу освіту», Указів  Президента України, Постанов Кабінету 
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Міністрів України, Наказів Міністерства освіти і науки України, Концепції 

національно-патріотичного виховання, методичних рекомендацій щодо 

національно-патріотичного та інших нормативно-правових документів, на 

основі яких розроблена та ефективно втілюється Концепція національно-

патріотичного виховання студентської молоді коледжу. 

Виховна робота в коледжі здійснювалася на засадах демократизму, 

була спрямована на забезпечення гармонійного цілісного розвитку 

особистості, створювалися умови для розвитку особистості студента в 

навчальний і позааудиторний час через покращення якості освітнього 

процесу, виховної роботи керівників груп, організацію виховних заходів 

національно-патріотичного, морально-етичного, правового, трудового, 

екологічного, естетичного спрямування, урізноманітнення гуртків технічної 

творчості, гуртків художньої самодіяльності, спортивних секцій, активізацію 

діяльності органів студентського самоврядування тощо. 

 Основними завданнями виховання були:  

1. Реалізація основних напрямків Концепції національного виховання 

студентської молоді: підготовка національно свідомого громадянина, 

оновлення і збагачення інтелектуального генофонду нації, примноження 

культурного потенціалу, який забезпечить ефективність діяльності майбутніх 

спеціалістів. 

 2. Формування громадянської, соціальної активності та 

відповідальності, залучення молоді до участі в процесі державотворення, 

розвитку суспільних відносин. 

 3. Усвідомлення взаємозв’язку індивідуальної свободи з правами 

людини та її громадянського обов’язку.  

4. Виховання майбутніх спеціалістів авторитетними 

високоосвіченими людьми, носіями високої загальної, політичної, правової, 

інтелектуальної,естетичної та фізичної культури. 

 5. Культивування кращих рис української ментальності: 

працелюбності, прагнення свободи, гармонії з природою, любові до рідної 
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Батьківщини, до рідного краю та нашого коледжу.  

6. Пропаганда здорового способу життя, боротьба з шкідливими 

звичками та запобігання правопорушенням. 

 7. Формування у студентів потреби створення здорової сім’ї і уміння 

правильно будувати сімейні стосунки.  

8. Сприяння розвитку спортивних секцій і участі студентів у 

спортивних змаганнях.  

Вирішення завдань виховної діяльності здійснюється за такими 

напрямами: 

- ставлення особистості до суспільства і держави (громадянське 

виховання); 

- ставлення особистості до мистецтва (художньо – естетичне виховання);  

- ставлення особистості до сім’ї, родини, людей (родинно-сімейне та 

моральне виховання); 

- ставлення особистості до природи (екологічне виховання); 

- ставлення особистості до себе (превентивне виховання);  

- ставлення особистості до праці (профорієнтаційне виховання). 

Ці напрямки тісно взаємопов'язані, доповнюють один одного і 

утворюють цілісну систему виховання. Ця система знаходить своє 

відображення у виховних заходах, які проводяться в коледжі. Головне 

покликання їх - пробудження й поглиблення інтересу студентів до різних 

галузей культури і видів діяльності, до пізнання себе і свого місця в Україні, 

виявлення і розвитку талантів і здібностей, стимулювання творчості, 

винахідливості, підприємливості й ініціативи, організація розумного 

дозвілля й відпочинку. 

Форми і методи виховання у коледжі обираються педагогічним і 

студентським колективами на основі системного демократичного підходу. 

У здійсненні виховного процесу головним залишається особистість 

керівника групи. До цієї роботи залучені педагоги по-справжньому творчі, 

які серйозно ставляться як до навчання, так і до виховання, застосовуючи в 
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своїй роботі різні форми, методи та педагогічні технології у вихованні 

молодого покоління. З перших днів навчання прагнуть згуртувати групу, 

ознайомити студентів із традиціями коледжу, обирають органи 

самоврядування, організовують навчально-виховний процес групи. 

У коледжі значна увага приділяється прищепленню студентам інтересу 

до обраної спеціальності. Педагогічний колектив розкриває перед 

студентами широку панораму майбутньої професії. В навчальних групах І 

курсу відбувається посвята у студенти,  тематичні класні години «У 

майбутнє - з надійною професією»,  для студентів III і IV курсу були 

організовані екскурсії на  провідні підприємства міста. 

Одним із пріоритетних напрямків виховання у коледжі є формування 

національної свідомості, патріотизму, любові до рідної землі, свого народу. 

Стало доброю традицією проводити у коледжі такі заходи, як «День 

вишиванки», «Козацька Покрова», «Панночка-україночка», «День студента», 

«День матері», Шевченківські дні, літературні читання та ін. 

Активно працює в коледжі волонтерська група, організовуючи заходи з 

надання посильної допомоги захисникам України.  

У коледжі значна увага приділяється організації студентського 

самоврядування. Головним завданням самоврядування є удосконалення 

навчально-виховної, науково-дослідницької, фізкультурно-масової роботи, 

трудового виховання, покращення дозвілля та побуту студентів. 

З метою залучення студентів до управління, студентську раду 

заохочують до співпраці з педагогічним колективом. Члени студентського 

колективу входять до складу  ради профілактики правопорушень та 

стипендіальної комісії. Самоврядування в коледжі з кожним роком 

розвивається та наповнюється новим змістом.  

Члени студентської ради - ініціатори багатьох молодіжних тематичних 

і розважальних програм.  На засіданнях розглядають підсумки навчальної 

дисципліни та навчання студентів,  підсумки рейдів по гуртожитку.  
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З метою покращення успішності та дисципліни в кожній групі 

проводиться щоденний, щотижневий контроль старостатом, керівниками 

груп та завідувачем відділення. Студентська рада коледжу впливає на 

студентів, які допустили порушення навчальної дисципліни, надають 

допомогу студентам, які з поважних причин були відсутні на заняттях. 

Студенти коледжу беруть активну участь у загальноміських заходах, 

таких як фестиваль до Дня студента, заходи з нагоди Дня примирення і 

пам’яті, Дня пам’яті жертв голодомору, річниці аварії на ЧАЕС. Члени 

студентської ради щорічно беруть участь у акції «Допоможи дитині», 

збираючи кошти та необхідні речі для малозабезпечених сімей. 

У коледжі проводиться планомірна робота з питань запобігання 

правопорушень. Рада з профілактики правопорушень приділяє велику увагу 

роботі зі студентами з метою підвищення навчальної дисципліни, 

попередження аморальних вчинків та правопорушень. 

Значна робота проводиться з впровадження здорового способу життя: 

тематичні бесіди, диспути, тренінги «Твоє здоров'я в твоїх руках», «Загроза 

життю», «Планування сім'ї», «Травматизм і його профілактика», «Стоп 

наркотик», «Лікарі попереджають».  

На засіданні педагогічної ради, методичному об'єднанні керівників 

груп розглядаються питання національного виховання, проблеми 

особистісно-зорієнтованого виховання, обміну досвідом з різних напрямків 

роботи. 

Система організації фізкультурно-оздоровчої і спортивно-масової 

роботи у коледжі спрямована на реалізацію основних напрямків 

Національної доктрини розвитку освіти України в XXI столітті та Цільової 

комплексної програми «Фізичне виховання - здоров'я нації» і яка 

впроваджується з метою: 

- виховання відповідального ставлення до власного здоров'я і здоров'я 

оточуючих як до вищої індивідуальної і суспільної цінності; 

- формування у студентів навичок здорового способу життя; 
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- оптимізації режиму навчально-виховного процесу; 

- збільшення рухової активності студентської молоді; 

-  активізації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи всіх ланок 

системи освіти. 

Система організації фізкультурно-оздоровчої і спортивно-масової 

роботи у коледжі включає: 

- фізкультурно-оздоровчі заходи (заняття з фізичної культури; заняття зі 

студентами, віднесеними за станом здоров'я до спеціальної медичної 

групи); 

- «Дні здоров'я» для студентів та працівників коледжу; 

- спортивно-масові заходи (спортивні змагання з різних видів спорту між 

всіма групами коледжу, товариські спортивні зустрічі); 

- спортивні заходи (навчально-тренувальні заняття з легкої атлетики, 

футболу, настільного тенісу, баскетболу, волейболу, шахів; спортивні  

змагання міського, обласного  рівнів). 

В коледжі працюють спортивні секції, а саме: з волейболу, баскетболу. 

Протягом 2018 року збірні команди  коледжу змагалися у спартакіаді 

Закладів вищої освіти I-II рівня акредитації та показали такі результати: 

       - 1 місце з паркового волейболу серед дівчат та 2 місце серед юнаків;  

  - 3 місце з легкої атлетики; 

  - 2 місце з футболу;  

  - 3 місце з шахів та 2 місце з шашок; 

  - 1 місце з баскетболу серед юнаків та 3 місце серед дівчат. 

8. 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. 
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  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 навчальним закладом, було дотримано.  

   У 2018 році державна програма КПКВ 2201150 «Підготовка кадрів 

вищими навчальними закладами I- II рівнів акредитації та забезпечення 

діяльності їх баз практики» передана на фінансування з обласного бюджету 

за КПК 0611120. Згідно з затвердженим в установленому порядку 

кошторисом Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної 

адміністрації бюджетом було передбачено доходів та видатків на суму 

10825,64243 тис. грн., використаних у повному обсязі:   

- на виплату заробітної плати –  6200,12856 тис. грн., що складає 

57,27% від суми кошторису;   

- нарахування на заробітну плату –  1307,92375 тис. грн. , що складає 

12,09 %;   

- на оплату природного газу 888,98633 тис. грн., що складає - 8,21%;   

- на водопостачання – 62,00  тис. грн. – 0,57 %;  

- на оплату споживання електроенергії –  127,67195 тис. грн. – 1,18 %;  

          - виплата стипендії –  1757,871 тис. грн. –16,24  %;  

- компенсація відшкодування харчування студентів пільгової категорії 

–112,00 тис. грн., що складає 1,03 % ;  

- інші виплати населенню –  25,26084 тис. грн. – 0,23 %;  

- предмети, матеріали, інвентар – 298,500 тис. грн. –2,76  %. 

- оплата послуг (крім комунальних) – 43,500 тис.грн. – 0,40% 

- медикаменти та перев’язувальні матеріали – 1,8 тис.грн. – 0,02 % 

    Питому вагу видатків кошторису складає заробітна плата з 

нарахуваннями на неї та стипендія студентам – 85,6 % від усієї суми 

кошторису.  
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     Заборгованості з платежів до бюджету та перед робітниками по 

заробітній платі немає.  

  Протягом 2018 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 були виконані наступні роботи:  

-  оплата за охорону гуртожитку – 2170,00 грн.;  

- страхування транспортних засобів – 2166,02 грн.; 

- перевірка вимірювальних приладів – 292,27  грн.;  

- повірка, ремонт газових приладів – 14692,69 грн.; 

- перевірка технічного обстеження підприємства – 4200,00 грн.; 

- оплата за навчання з цивільного захисту – 338,84 грн.; 

- поточний ремонт – 2211,00 грн. 

- частково замінені вікна на енергозберігаючі  - 27605,00 грн. 

   Наразі є потреба в поточному ремонті системи опалення, покрівлі та 

придбанні системи автоматичної пожежної сигналізації, коштів на придбання 

якої бракує.  

Договором оренди були передані площі приміщення  – 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 – 663,69219 тис . грн.  у тому числі: 

- від сплати за навчання – 261,54228 тис. грн.; 

- від оренди – 7,86673 тис. грн.;   

- від господарської діяльності – 326,52918 тис. грн.; 

- благодійні внески, гранти – 67,754 тис. грн.; 
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- інші надходження – 0,00 тис. грн. 

   Кошти за послуги з урахуванням залишку минулого року використані в 

сумі 613,05864 тис. грн., в тому числі:  

- на виплату заробітної плати 299,7744тис. грн., що складає 48,90 % від 

суми використання;  

- нарахування на заробітну плату – 57,80496 тис. грн. – 9,43 %;  

-на оплату видатків утримання приміщення, рекламних послуг, поточні 

ремонти обладнання, перевірку лічильників, послуги зв’язку –

56,82674 тис. грн. – 9,27 %;   

- витрачено на оплату енергоносіїв – 110,8167 тис. грн. – 18,08 %;  

- витрачено на сплату податків – 1,4258 тис. грн. – 0,23 %;  

- видатки на відрядження – 8,19639 тис. грн. – 1,34 %;  

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

різноманітні будівельні та господарчі матеріали для ремонту, світильники, 

ПММ та інше  на суму 78,21365 тис. грн, що складає 12,75 % від витраченої 

суми. 

Таблиця 1 

№ з/п Показник Рік 2018 

1 2 3 

1. Надходження всього, грн.: 11489334,62 

1.1 Надходження коштів загального фонду 10825642,43 

1.2 
Надходження коштів спеціального фонду та інші джерела 

власних надходжень, зокрема отримані, як: 

663692,19 

 оплата за навчання 261542,28 

 від господарської діяльності 326529,18 

 за оренду приміщення 7866,73 

 благодійні внески, гранти, дарунки 67754,00 

 інші надходження 0,00 
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Продовження таблиці 1 

1 2 3 

2. Видатки всього:  

2.1 Видатки загального фонду, зокрема: 10825642,43 

 заробітна плата 6200128,56 

 нарахування на зарплату 1307923,75 

 стипендія студентам 1757871,00 

 на харчування сиротам 112000,00 

 інші виплати населенню 25260,84 

 придбання обладнання, інвентарю, матеріалів 298500,00 

 
комунальні послуги (опалення, електроенергія, вода, 

вивіз сміття) 

1078658,28 

 медикаменти  1800,00 

 оплата послуг (крім комунальних) 43500,00 

2.2 
Видатки спеціального фонду та інших джерел власних 

надходжень, зокрема: 

613058,64 

 заробітна плата 299774,40 

 нарахування на зарплату 57804,96 

 предмети, матеріали, обладнання, інвентар 78213,65 

 медикаменти та перев’язувальні матеріали 0,00 

 оплата послуг, крім комунальних 56826,74 

 інші видатки 1425,80 

 видатки на відрядження 8196,39 

 оплата комунальних послуг та енергоносіїв 110816,70 

 

9. ОХОРОНА ПРАЦІ. СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ПІЛЬГИ, 

ГАРАНТІЇ. 

9.1. Охорона праці: 

- забезпечується своєчасна розробка й виконання заходів по створенню 

безпечних та нешкідливих умов праці відповідно до вимог нормативних 
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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  закладу освіти; 

- 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. 

9.2. Соціально-трудові пільги, гарантії: 

- педагогічним працівникам виплачується допомога на оздоровлення в 

розмірі місячного посадового 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 
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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. 

10. ЗАХИСТ ВІДОМОСТЕЙ, ЩО СКЛАДАЮТЬ ДЕРЖАВНУ, 

СЛУЖБОВУ ТА КОМЕРЦІЙНУ ТАЄМНИЦЮ ВІДПОВІДНО ДО 

ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ДЕРЖАВНУ ТАЄМНИЦЮ». 

 Виконується відповідно до вимог. 

11. 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 

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 
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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. 

12. 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. 

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. 
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Усе це сприяє створенню стійкого психологічного клімату в колективі, 

дає можливість готувати молодших спеціалістів для автомобільного 

транспорту на належному рівні. 

13. 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 ; 

- 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: 
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- прибирають в міських парках (парк  ім. Л. Макієвської, парк 

Перемоги, парк Партизанської слави); 

-  упорядковують засмічену територію м. Куп’янська; 

-  наводять порядок на прилеглих до коледжу вулицях. 

14. ПЕРСЕКТИВИ 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; 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. Сприяти виховуванню студентів на традиціях і звичаях українського 

народу, його історичної та культурної спадщини, формувати у студентів 

високу патріотичну свідомість, готовність до виконання громадських і 

конституційних обов’язків. 

4. Забезпечити психологічний супровід учасників навчально-виховного 

процесу, захист психологічного здоров’я учасників освітнього процесу, 

профілактику протиправної поведінки, насильства над дітьми, підвищення 

психологічної культури студентів, батьків, педагогічних працівників. 

5. Сприяти подальшому розвитку студентського самоврядування та 

громадської активності студентів; забезпечувати всебічний, моральний, 

духовний та фізичний розвиток студентської молоді шляхом залучення їх до 

участі в гуртках, спортивних секціях, волонтерській та громадській 

діяльності. 
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6. Спрямувати навчально-методичну роботу на вдосконалення рівня 

педагогічної майстерності, формування професійної компетентності 

викладачів, розвиток особистої культури і творчого потенціалу, спрямований 

на підвищення якості й активне використання інноваційних технологій. 

7. 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. 

8. Збереження та оновлення матеріально-технічної бази, пошуки 

шляхів додаткової економії та раціонального використання енергоресурсів. 

9. Поліпшити забезпеченість бібліотеки електронними підручниками 

та навчальними посібниками. 

10.  Спільна діяльність коледжу з підприємствами та організаціями 

автомобільної та інших галузей народного господарства для забезпечення 

покращення якості підготовки спеціалістів. 

 

 

 

Директор коледжу                                                         В. В. Деміденко 

 
 


