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1. Організаційно-управлінська робота
За 2016- 2017 навчальний рік у коледжі було проведено:
- 5 педагогічних рад,
- 5 методичних рад,
- 38 адміністративних рад.
Відповідно до комплексного плану розглянуто питання про тенденції розвитку
вищої та професійної освіти на сучасному етапі, створення організаційних умов для
використання інтелектуальної власності в управлінні конкурентоспроможністю
ВНЗ, особливості підготовки документації для оформлення патентів на корисні
моделі та винаходи у державну службу інтелектуальної власності України,
вимірювання, аналізування та поліпшування СУЯ коледжу, проаналізовано
розвиток прикладної – наукової та науково-дослідної діяльності педагогічного
колективу коледжу, а також роль педагога як керівника напрямку проведення
прикладного наукового дослідження.
Продовжено роботу з реалізації політики коледжу в сфері якості, яка базується на
засадах національного стандарту ДСТУ ISO 9001:2009 і спрямована на гарантоване
забезпечення вимог та очікувань замовників, фахівців, студентів та слухачів
освітніми послугами на рівні, визначеному державним та світовим ринком, і
неперервне підвищення якості цих послуг з використанням ефективного зворотного
зв'язку із замовниками, випускниками та студентами. У листопаді 2016 року
органом з сертифікації систем управління ДП «Херсонстандартметрологія»
проведено технічний нагляд за сертифікованою системою управління якістю в
Херсонському політехнічному коледжі Одеського національного політехнічного
університету щодо надання послуг

вищої освіти, загальної середньої освіти,

професійно-технічної освіти відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001:2009 «Системи
управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2008, IDT)».
Розроблена та затверджена Програма проведення внутрішнього аудиту
структурних підрозділів коледжу на 2016-2017 н. р. Згідно з програмою за І семестр,
було проведено 5 внутрішніх аудитів. Перевірена діяльність навчально-методичного
2

відділу, відділу управління якістю, гуртожитку №1 та №2, ЦК комп’ютерної
інженерії.
У звітному періоді отримано 2 ліцензіі за першим (бакалаврським) рівнем
вищої освіти, за спеціальностями 051 «Економіка» з ліцензійним обсягом 30 осіб
(Наказ МОНУ № 1464Л від 21.10.2016р.

та

122 «Комп’ютерні науки» з

ліцензійним обсягом 30 осіб (Наказ МОНУ № 1503Л від 01.12.2016р.).
У січні 2017 року отримано сертифікат про акредитацію спеціальності
«Туристичне обслуговування» на 5 років, та у лютому сертифікат про акредитацію
напряму підготовки бакалаврів «Комп’ютерна інженерія» на 10 років.
2. Навчально-методична та наукова робота
Організація навчально-виховного процесу у коледжі здійснюється відповідно
до Закону України «Про вищу освіту» нормативних документів системи управління
якістю у коледжі ДП-1.4, ДП - 4.2 та П-5.3, П-5.37, П- 5.38.
Графік навчального процесу складено відповідно до затверджених навчальних
планів, в яких зазначено всі види занять (аудиторні, самостійна робота студентів,
практична підготовка, контрольні заходи).
У 2016-2017 н.р. на всіх спеціальностях молодших спеціалістів та бакалаврів
навчальний процес здійснювався згідно затверджених навчальних планів. Всі
дисципліни на всіх спеціальностях забезпечені навчальними програмами, робочими
навчальними програмами, лекційним матеріалом, методичними вказівками та
інструкціями для виконання практичних та лабораторних робіт, методичними
вказівками до виконання самостійних робіт.
Навчальний процес у 2016 - 2017 н. р. у коледжі охоплював:
-

на початок року 1300 студентів, з них за денною формою навчання – 1218

осіб ( у тому числі екстерни – 9 осіб ), за заочною формою навчання 82 особа.
-

на кінець навчального року 868 студентів, з них за денною формою

навчання – 819 осіб, за заочною формою навчання 49 осіб.
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Прийнято студентів на І курс за денною формою навчання - 318 осіб (у тому
числі за державним замовленням 309 осіб, за рахунок фізичних та юридичних осіб –
9 осіб.)
Успішно завершили теоретичне і практичне навчання у 2016 - 2017
навчальному році та отримали диплом молодшого спеціаліста – 325 осіб , бакалавра
-20 осіб, з них з відзнакою 18 осіб.
У порівнянні з минулим навчальним роком кількість студентів, що отримали
диплом з відзнакою збільшилася на 4, що складає 28,6%
Таблиця № 2.1 Випуск студентів по відділенням:
Відділення

Випуск
Всього
З відзнакою

Економіко-технологічне
Електротехнічне
Механічне
Комп’ютерної та програмної інженерії
Загальна по денним відділенням

74
46
75
130
325

9
2
7
18

Протягом 2016-17 н.р. на денному відділенні було відраховано 100 студентів,
що становило 8,2 % від загального континенту, з них 25 осіб було переведено на
заочну форму навчання. У порівнянні з минулим роком відсоток відрахованих
студентів на денному відділенні збільшився на 1,0%.
Проведено аналіз

якості освітніх послуг за

2016-2017 навчальний рік.

Абсолютна успішність навчальних досягнень студентів у коледжі 98,1%, абсолютна
якість – 40,9%. Отже, якість знизилась на 3%.
Таблиця 2.2 Результати навчальних досягнень студентів денних відділень
коледжу за 2016-2017 н.р.
Відділення
Економіко-технологічне
Електротехнічне
Механічне
Комп’ютерної та програмної
інженерії
Загальна

Навчальні досягнення студентів, у відсотках
Абсолютна якість Абсолютна успішність
37,5
98,0
40,7
97,8
37,6
96,7
48,0
100,00
40,9
4

98,1

З метою подальшої співпраці з ВНЗ ІІІ – ІV р.а. для студентів випускних груп
у коледжі організовано курси підготовки до вступу до Одеського національного
політехнічного університету та інших університетів за відповідними напрямками
підготовки. Успішно закінчили навчання на курсах 34 особи, вони рекомендовані
для подальшого навчання в ОНПУ.
Згідно з Положенням про дистанційне навчання, затвердженим Наказом
Міністерства освіти і науки України 25 квітня 2013 року №466 та з метою успішної
адаптації до сучасних вимог інформаційного суспільства, до вимог ринкової
економіки, до інтеграційних процесів систем вищої освіти різних країн,
впровадження
педагогічних

і

використання

технологій,

в

інноваційних

коледжі

при

інформаційно-комунікаційних

організації

навчального

і

процесу

впроваджено технології дистанційного навчання. З використанням інтернеттехнологій: сервісу вебінарів, електроної пошти та сервісу Skype

викладачами

коледжу було проведено лекційні, практичні, лабораторні та семінарські заняття,
консультації до курсового проектування. Розроблена система контрольних заходів,
що реалізувалися в очному та дистанційному режимах.
Велика увага приділяється організації виробничої та переддипломної практик
студентів, розширенню бази практик, вдосконаленню проведення лабораторних робіт
та створенню лабораторної бази спеціальностей.
Результати прикладної наукової та професійної активності викладачів.
Протягом

2016-2017 н.р. викладачами коледжу активно проводилися

прикладні наукові дослідження, результати яких опубліковано у збірнику наукових
праць «Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві». Проведено роботу з
оформлення прав інтелектуальної власності. Отримано патент та свідоцтва.
Викладачі коледжу ведуть активну роботу з узагальнення та розповсюдження
передового педагогічного досвіду.
Брали участь у міжнародних конференціях:
1. Носов П.С., Баранецкий Е.В., Свириденко А.Н. Разработка аппаратных
средств контроля жизнеобеспечения лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата // Сучасні інформаційні технології 2016 (MIT-2016): Матеріали шостої
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міжнародної конференції студентів і молодих науковців, ОНПУ. – Одеса, ВМВ,
2016. – С. 135-136.
2. Цобров В.В., Щербаков Д.М. Яковенко О.Є. Підходи щодо створення
Інформаційної асистивної технології навчання осіб з порушенням опорнорухального апарату засобами Tobii-х Eye tracker // Сучасні інформаційні технології
2016

(MIT-2016):

Матеріали шостої

міжнародної

конференції

студентів

і

молодих науковців, ОНПУ. – Одеса, ВМВ, 2016. – С. 137-138.
3 Литвиненко К., 351 група, керівник Носов П.С., Яковенко О.Є – 26.04.2017,
участь у Всеукраїнській науковій конференції для творчої молоді «Перспектива2017» публікація у збірнику англомовної статті «Аналіз використання технології
ТОВІІ як апаратно-програмний засіб підвищення ефективності інклюзивної освіти»;
4 Литош С., керівник Заболотна С.О.– 161 група 26.04.2017, участь у
Всеукраїнській науковій конференції для творчої молоді «Перспектива-2017»
публікація у збірнику статті
«Вплив шуму та звуку на організм людини»;
5 Студентка 331 групи Поліш А., керівник Аносова Ю.П. 26.04.2017, участь у
Всеукраїнській науковій конференції для творчої молоді «Перспектива-2017»
публікація у збірнику англомовної статті «Економіка в електротехніці».
Брали участь у міжнародному конкурсі на іменну премію Delcam plc.
«3D моделювання коробки передач автомобіля Nissan Bluebird засобами
Delcam PowerShape». Виконали: студент, Любченко Роман Валерійович, студент,
Костенко Владислав Олександрович. Керівник: к.т.н., доцент, Носов Павло
Сергійович.
Участь у міжнародному конкурсі на іменну премію Delcam plc. «3D
моделювання пристрою зворотної деформації пошкоджених металевих поверхонь
автомобілів засобами Delcam PowerShape» Виконали: студент, Костенко Владислав
Олександрович, аспірант, Воробйов Павло Олександрович. Керівники: к.т.н.,
доцент, Носов П.С., к.т.н., доцент, Яковенко О.Є.
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Відповідно до комплексного плану постійно діяли семінари: «Школа
викладача-початківця»,

«Школа

педагогічної

майстерності»,

проводились

педагогічні читання, тренінги для викладачів.
Протягом навчального року 4 педагогічні працівники працювали в складі
експертних рад МОН Акредитаційної комісії України щодо підготовки молодших
спеціалістів в навчальних закладах І-ІІ р.а.
3. Робота з кадрами
Навчальний процес у коледжі забезпечують 108 педагогічних працівників, з
них 75 викладачів, 3 майстри виробничого навчання; 30 працівників з числа
адміністративно-господарського, навчально-допоміжного та іншого персоналу.
Серед педагогічних працівників спеціалістів вищої категорії – 49 осіб ( 45,4 %), з
них викладачів-методистів – 18 осіб, спеціалістів І категорії – 25 осіб (23,1 %),
спеціалістів ІІ категорії – 21 особа (19,4 %), майстрів виробничого навчання – 3
особи. Кандидатів наук - 12 осіб (11,1 %), з них мають вчене звання «доцент» – 9
осіб (8,3 %).
4. Результати атестації педагогічних працівників
У 2016-2017 н.р.

за результатами атестації присвоєно кваліфікаційну

категорію: «спеціаліст другої категорії» - 5 викладачам, «спеціаліст першої
категорії» 3 викладачам, «спеціаліст вищої категорії» 6 викладачам
Підтверджено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії
«спеціаліст першої категорії» 3 викладачам, раніше присвоєній кваліфікаційній
категорії

«спеціаліст

вищої

категорії»

3

викладачам,

раніше

присвоєній

кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєному
педагогічному званню «викладач-методист» 1 викладачу, раніше присвоєній
кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно педагогічне
звання «викладач-методист» 2 викладачам, займаній посаді 3 завідувачам
навчальних лабораторій, 11 тарифному розряду 1 майстру виробничого навчання
7

5. Робота викладачів коледжу у рамках діяльності ради директорів ВНЗ І-ІІ
р.а. Херсонської області
Активну участь педагоги коледжу брали у роботі обласних методичних
об’єднань. На базі коледжу були проведені обласні методоб’єднання викладачів:
історії та історії України, української мови та літератури, біології та хімії,
бухгалтерського обліку та інформаційних технологій у бухгалтерському обліку
креслення, інженерної та комп’ютерної графіки; інформатики та обчислювальної
техніки ВНЗ І-ІІ р.а. Херсонської області.
Проведено ІІ етап обласної олімпіади з інженерної та комп’ютерної
графіки (секції машинобудівне креслення та дизайн-проекти); ІІ етап Всеукраїнської
олімпіади з інформатики та обчислювальної техніки ВНЗ І-ІІ р.а. Херсонської
області, ІІ етап обласної олімпіади з електротехніки.
Викладачі коледжу взяли участь у виїзних засіданнях обласних методичних
об’єднань: заступників директора з виховної роботи, завідувачів денними
відділеннями, викладачів спеціальних дисциплін.
Активну участь педагоги коледжу брали у роботі Всеукраїнських методичних
об’єднань.
На базі

Чернівецького Державного

вищого навчального закладу

"Чернівецький політехнічний коледж" проходило перше засідання Всеукраїнського
методичного об’єднання викладачів інформатики та комп’ютерних технологій.
Участь в засіданні взяли голова Всеукраїнського

методичного

об’єднання

Яковенко В.Д. та голова ЦК комп’ютерної графіки Носов П.С.
Для активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів викладачі
коледжу заохочували студентів до участі в олімпіадах та конкурсах, зокрема
обласних етапів МАН, І-ІІ етапах обласних та Всеукраїнських олімпіад,
За результатами ІІ-ІІІ етапів олімпіад у 2016-2017 році студенти коледжу
отримали 18 призових місць. Серед них І місць 6, ІІ –8, ІІІ місць– 4.

№

Вид роботи

Кількість
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Місце

з/п
1
1.1

1.2

студентів
Студентські олімпіади :
ІІ (обласний) етап:
Українська мова
Математика
Економіка
Інформатика та комп’ютерна техніка
Інженерна та комп’ютерна графіка
Електротехніка
Історія України
Радіоелектроніка
Комп’ютерні технології в бухгалтерському обліку
Фізика
Охорона праці, безпека життєдіяльності та екологія
Іноземна мова
Світова література
Хімія
Всього:
ІІІ (Всеукраїнський) етап:

1
1
2
1
2
2
1
2
2
1
2
1
2
1
21

ІІ
ІІ
І, І
ІІ
ІІ,ІІІ
І,ІІ
Брали участь
І,ІІ
ІІ
Брали участь
І, І
Брали участь
Брали участь
ІІ

2

ІІ,
VI загальнокомандне
місце
ІІ, ІІІ

Радіоелектроніка
Інженерна та комп’ютерна графіка
3.1
4.1

2
Всього:
4
3. Мовно-літературний конкурс ім. Т.Шевченко
ІІ (обласний) етап:
1
Всього:
1
4. Міжнародний конкурс з української мови ім. П. Яцика
ІІ (обласний) етап:
1
Всього:
1
5. Участь студентів у науково-дослідній роботі
Кількість
10

5.2
5.3
5.4.
5.5

Студентські наукові гуртки*
(Додаток 2)
Проблемні інноваційні групи
Студентські наукові товариства
Проектно-технологічні бюро
МАН

5.6

Міжнародні конференції**

6

5.1

ІІІ
Брали участь
Кількість
залучених
студентів
332

–
–
–
48
І місце -4;
ІІ місце 4;
ІІІ місце-5

Таблиця 5.1 Результати участі в олімпіадах та конкурсах
6. Форми заохочення студентів коледжу
Назва форми заохочення
Кількість студентів
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6.1
6.2
3
4
5

Стипендія Президента України
Стипендія Верховної ради України
Стипендія Кабінету міністрів України
Соціальна стипендія Верховної Ради
Обласна стипендія

2
1
–
–
2
5

Всього:

Протягом року викладачами коледжу було надруковано 32 методичні
розробки, що на 2 методичні розробки менше ніж у попередньому році.
За результатами роботи викладачів циклової комісії фізичного виховання та
студентів ХПТК посів І загальнокомандне місце серед ВНЗ І-ІІ р.а з восьми видів
спорту в заліку Обласної студентської Універсіади. Проведено тестування з
щорічного оцінювання стану фізичної підготовленості населення.

6. Робота бібліотеки.
Ефективно використовуються мультимедійні засоби навчання.
Бібліотечний фонд становить 52955 примірників, з них: художньої літератури
-5984, навчальної – 46971, фахової – 41512.
Нові надходження літератури за

2016-2017 н.р - 78 екземплярів.

На даний час в електронній бібліотеці налічується 1627 екземплярів електронних
книг.

Електронна

база

коледжу

постійно

поповнюється

навчальними

та

методичними матеріалами з узагальненими і систематизованими електронними
варіантами

комплексного

методичного

забезпечення

навчальних

дисциплін,

розробленими викладачами коледжу.
Було здійснено підписку на 10 періодичних видань газет та науковометодичних журналів, а саме «Баланс-бюджет», «Бюджетная бухгалтерия», «Гривна
СВ», «Джерела», «Казна України», «Освіта України», «Надзвичайна ситуація»,
«Пожежна та техногенна безпека», «Фінансовий контроль», «Шкільна бібліотека».

7. Профорієнтаційна робота
10

З метою підвищення ефективності проведення профорієнтаційної роботи
серед школярів, щодо залучення до навчання у коледжі, викладачів циклових
комісій закріплено за навчальними закладами м. Херсона та області. Протягом
навчального року тричі організовано та проведено День відкритих дверей,
підготовлено виставки-презентації технічної творчості, макетування та друкування
рекламних буклетів. Організовано підготовчі курси тривалістю 8 місяців, які
діятиме з жовтня по червень, 5-місячні з лютого по червень, та 1 - місячні курси
впродовж червня. На курсах навчалися 256 слухача зі шкіл міста та області,
Кількість слухачів курсів у порівняні з минулим роком зросла на 17 осіб, що
становить 6,6%
Отже, комплексний план роботи на 2016 - 2017 н.р. виконано в повному
обсязі.

Директор коледжу

О. Є. Яковенко
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