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1. Організаційно-управлінська робота
Протягом 2017- 2018 навчального року у коледжі було проведено засідання:
−

вченої(педагогічної) рад - 6;

−

адміністративної ради (Ради з якості) - 41;

−

науково-методичної (методичної) ради - 5;

−

адміністративної ради на відділенні - 41;

−

кафедр (ЦК) - 10.

Діяльність Херсонського політехнічного коледжу Одеського національного
політехнічного університету (ХПТК ОНПУ), всіх його структурних підрозділів у
навчальному році була представлена цілісною системою спланованої роботи.
Продовжено роботу з реалізації політики коледжу в сфері якості, яка базується на
засадах національного стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 і спрямована на гарантоване
забезпечення вимог та очікувань замовників, фахівців, здобувачів освіти 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 звітному періоді експертними комісіями Міністерства освіти і науки України
у коледжі проведено 8 чергових акредитаційних експертиз підготовки молодших
спеціалістів та видано сертифікати про акредитацію (Протокол АК № 128 від 20.02.
2018 р.) на 10 років зі спеціальностей: 5.05070104 «Монтаж і експлуатація
електроустаткування підприємств і цивільних споруд», 5.07010602 «Обслуговування
та ремонт автомобілів і двигунів» , 5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних
систем і мереж», 5.05010301 «Розробка програмного забезпечення», 5.03050401
«Економіка

підприємства»,

5.03050901

«Бухгалтерський

облік»,

5.05050306

«Виробництво двигунів», 5.05050302 «Технологія обробки матеріалів на верстатах
та автоматичних лініях». На підставі Наказу Міністерства освіти і науки України
«Про

узагальнення

переліків

спеціальностей,

ліцензованих

обсягів

вищих

навчальних закладів та переоформлення сертифікатів про акредитацію напрямів та

4

спеціальностей»

від

19.12.2016

№

1565

переоформлено

сертифікати

на

спеціальності:
№
п/п

Серія, номер,
дата видачі
сертифіката

Шифр та найменування галузі знань.
Код та найменування
напряму/спеціальності
(відповідно до переліку2007, 2010 р.)

УД
16001341
від
27.02.2018
УД
16001342
від
27.02.2018
УД
16001343
від
27.02.2018
УД
16001344
від
27.02.2018

0305 Економіка та
підприємництво
5.03050401 Економіка
підприємства
0305 Економіка та
підприємництво
5.03050901
Бухгалтерський облік
0501 Інформатика та
обчислювальна техніка
5.05010201 Обслуговування
комп’ютерних систем і мереж
0501 Інформатика та
обчислювальна техніка
5.05010301 Розробка
програмного забезпечення

5

УД
16001345
від
27.02.2018
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УД
16001346
від
27.02.2018
УД
16001347
від
27.02.2018

0505 Машинобудування та
матеріалообробка
5.05050302 Технологія обробки
матеріалів на верстатах і
автоматичних лініях
0505 Машинобудування та
матеріалообробка
5.05050306 Виробництво
двигунів
0507 Електротехніка та
електромеханіка
5.05070104 Монтаж і
експлуатація
електроустаткування
підприємств і цивільних споруд
0701 Транспорт і транспортна
інфраструктура
5.07010602 Обслуговування та
ремонт автомобілів і двигунів

1
2

3

4

7

8

УД
16001348
від
27.02.2018

Шифр та найменування галузі
знань.
Шифр та найменування
напряму/спеціальності

(відповідно до переліку 2015 р.)

Рівень вищої освіти

(молодший спеціаліст,
бакалавр, спеціаліст,
магістр)

05 Соціальні та
поведінкові науки
051 Економіка
07 Управління та
адміністрування
076 Облік і
оподаткування
12 Інформаційні
технології
123 Комп’ютерна
інженерія
12 Інформаційні
технології
121 Інженерія
програмного
забезпечення
13 Механічна інженерія
133 Галузеве
машинобудування

молодший
спеціаліст
молодший
спеціаліст
молодший
спеціаліст
молодший
спеціаліст

молодший
спеціаліст

13 Механічна інженерія
133 Галузеве
машинобудування

молодший
спеціаліст

14 Електрична інженерія
141 Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка

молодший
спеціаліст

27 Транспорт
274 Автомобільний
транспорт

молодший
спеціаліст

Система методичної роботи була спрямована на забезпечення освітнього
процесу вдосконаленими та оновленими навчально-методичними комплексами
дисциплін, методичними рекомендаціями щодо викладання дисциплін та виконання
самостійної роботи здобувачів освіти денної та заочної форм навчання.

5

На методичних радах розглянуто питання

модернізації навчальних

дисциплін та адаптації їх змісту до вимог нової редакції Закону «Про освіту»,
обговорено шляхи реалізації у коледжі студентоценторованого навчання, основними
категоріями якого є компетентності та результати навчання.
Сьогодні одним з пріоритетів Міністерства освіти і науки України є
модернізація системи освіти відповідно до потреб економіки держави та
регіонального ринку праці. Тому у коледжі розпочато активну роботу з
впровадження

механізму

взаємодії

з

роботодавцями

щодо

формування

регіонального замовлення на 2018-2019 н.р. на підготовку молодших спеціалістів та
бакалаврів для задоволення потреб економіки регіону.
Впровадження дуальної системи навчання на технічних спеціальностях у
2017-2018 навчальному році сприяло встановленню тісних взаємовідносин з
промисловими підприємствами м. Херсона.
У 2018 році 15-річні здобувачі освіти коледжу взяли участь у Програмі
міжнародного оцінювання учнів PISA, що проводиться під егідою Організації
економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР). Метою програми є визначення
тенденцій у результатах освітніх програм різних країн; чинників, що впливають на
рівень навчальних досягнень учнів у світі.
2. Навчально-методична та наукова робота
Організація навчально-виховного процесу у коледжі здійснюється відповідно
до Законів України «Про вищу освіту», «Про 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).
Навчальний процес у 2017 - 2018 н. р. у коледжі охоплював:
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- на початок семестру 1377 здобувачів освіти, з них за денною формою
навчання – 1276 осіб, за заочною формою навчання 101 особа. У порівнянні з
початком минулого року контингент збільшився на 77 осіб, що становить 5,9%.
- на кінець семестру 952 здобувача освіти, з них за денною формою навчання
– 910 осіб, за заочною формою навчання 42 особи.
Прийнято здобувачів вищої освіти на І курс за денною формою навчання - 325
осіб (з них за державним замовленням 290 осіб, за рахунок фізичних та юридичних
осіб – 35 осіб.).
Успішно завершили теоретичне і практичне навчання у 2017 - 2018
навчальному році та отримали диплом молодшого спеціаліста – 299 осіб , бакалавра
-15 осіб, з них з відзнакою 8 осіб.
У порівнянні з минулим навчальним роком кількість студентів, що отримали
диплом з відзнакою зменшилась на 10, що складає 55,6%
Таблиця № 2.1 Випуск студентів по відділенням:
Відділення
Економіко-технологічне
Електротехнічне
Механічне
Комп’ютерної та програмної інженерії
Загальна по денним відділенням
Заочна форма навчання

Випуск
Всього
З відзнакою
77
40
56
101
274
25

3
1
2
2
8
-

Отже, протягом 2017 - 18 н.р. у коледжі було відраховано 109 студентів, що
становило 7,9 % від загального континенту.
Проведено аналіз

якості освітніх послуг за 2017-2018 навчальний рік.

Абсолютна успішність навчальних досягнень студентів у коледжі 99,45%,
абсолютна якість – 39,3%.
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Таблиця 2.2

Результати навчальних досягнень студентів денних

відділень коледжу за 2017-2018 н.р.
Відділення

Навчальні досягнення
студентів, у відсотках
Абсолютна
Абсолютна
якість
успішність
40,5
99,7
43,7
100,0
39,2
99,6
45,0
99,5
42,1
99,7

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

Отже, у порівнянні з результатами 2016-2017 н.р., абсолютна успішність
навчальних досягнень студентів у коледжі у 2017-2018 навчальному році зросла на
1,6%, а абсолютна якість зросла на 1,2 %.
З метою подальшої співпраці з ВНЗ ІІІ – ІV р.а. для здобувачів вищої освіти
випускних груп у коледжі організовано курси підготовки до вступу до Одеського
національного політехнічного університету та інших закладів вищої освіти ІІІ-ІV р.а.
за відповідними галузями знань. Успішно закінчили навчання на курсах 27 осіб,
вони рекомендовані для подальшого навчання в ОНПУ.
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1224 від
22.08.2017 року «Про затвердження Положення про Державну підсумкову атестацію
студентів, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста з
одночасним

завершенням

здобуття

повної

загальної

середньої

освіти»

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.09.2017 року за № 1138/31006, у
2017-2018 навчальному році проведена атестація здобувачів освіти другого курсу з
української мови у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Кількість
студентів, що зареєструвались для участі у ЗНО з української мови склала 286 осіб, з
них отримали незадовільні оцінки (1,2,3) – 30 осіб, що складає 10,4%.
На виконання Закону України «Про вищу освіту», ст.. 42 Закону України
«Про освіту», Положення «Про академічну доброчесність» СУЯ – П – 5.51 – 2017 у
коледжі впроваджена система перевірки дотримання академічної доброчесності
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здобувачами освіти при виконанні дипломних робіт та проектів щодо виявлення
академічного плагіату.
Результати прикладної наукової та професійної активності викладачів.
Протягом 2017-2018 н.р. викладачами коледжу проводилися прикладні наукові
дослідження, результати яких було представлено у січні 2018 року під час
проведення науково-практичної конференції та опубліковано у збірнику наукових
праць «Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві», та інших наукових
виданнях.
Викладачі коледжу ведуть активну роботу з узагальнення та розповсюдження
передового педагогічного досвіду.
У серпні 2017 року отримано Свідоцтво про реєстрацію авторського права на
твір Комп’ютерна програма "Тестова система узагальнення та контролю знань
студентів." та Навчальне видання «Методичні вказівки до виконання практичної
роботи на тему: «Розрахунок природного освітлення» з дисципліни «Основи
охорони праці». Всього протягом 2017-2018 навчального року було отримано 19
авторських свідоцтв та 1 патент на корисну модель.
У вересні викладачі відділення комп’ютерної та програмної інженерії та
електротехнічного відділення взяли участь у Міжнародному форумі «Житло для
молоді ХХІ століття: світовий досвід, зелені технології, інновації», що відбувся на
рівні Херсонської обласної державної адміністрації та Херсонської обласної ради.
На виставці було представлено результати науково-прикладних досліджень
Херсонського політехнічного коледжу щодо впровадження енергозберігаючих та
інноваційних технологій в будівництві.
Протягом навчального року у коледжі було підготовлено та проведено
студентські науково-практичні конференції на тему: «Сучасні напрямки історикокультурного туризму в Україні та світі» ( листопад 2017 р.); «Сучасні тенденції
розвитку інформаційних технологій» ( листопад 2017 р.); «Конкурентоспроможність
моєї майбутньої професії на світовому ринку праці» (травень 2018 р.); «Розв’язання
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технічних і побутових задач методами диференціального числення» (червень 2018
р.).
На базі коледжу організовано курси IT Essentials (базові комп’ютерні та
професійні навички) мережевої академії Cisco Networking Academy. З метою
поглиблення знань у сфері інформаційної безпеки студенти та викладачі коледжу
прийняли участь у вебінарі з Кібербезпеки для студентів України від інженера Cisco
Павла Родіонова.
У жовтні 2017 року студенти

спеціальності «Розробка програмного

забезпечення» під керівництвом викладачів циклової комісії інженерії програмного
забезпечення Арбузової Ю.В., Багмет Т.Є., Сафонова М.С. взяли участь у ІТ
форумі, що відбувся в Херсонському державному університеті.
У листопаді на базі коледжу відбувся обласний семінар-практикум з теми
«Новітні технології в освіті. 3D технології у дослідницькій роботі учнівської молоді.
Огляд конкурсних робіт МАН». Захід відвідали 57 вчителів інформатики

з

м.Херсона та області.
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 року
№1045

«Про

організацію

проведення

щорічного

оцінювання

фізичної

підготовленості населення України» у травні 2018 року викладачами фізичного
виховання було проведено оцінювання фізичної підготовленості здобувачів освіти
Херсонського політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного
університету .
Протягом навчального року 5 педагогічних працівників коледжу (Яковенко
В.Д., Арбузова Ю.В., Васеньова Ю.О., Якушенко С.О., Сорокін О.М.) працювали в
складі експертних рад МОН Акредитаційної комісії України щодо підготовки
молодших спеціалістів в закладах фахової передвищої освіти
3. Навчально-виробнича робота
Сьогодні співпраця між закладом освіти та замовником кадрів є гарним
прикладом дуальної освіти, яка успішно використовується у більшості розвинених
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країн. Наразі один з ключових пріоритетів МОН - розробка необхідної законодавчої
бази та широке впровадження дуальної освіти в Україні.
З метою реалізації зазначених пріоритетів, створення умов для якісної
підготовки

конкурентоспроможних

кадрів,

здатних

задовольнити

вимоги

загальнодержавного та регіональних ринків праці, забезпечення гнучкості та
мобільності організації навчально-виробничого процесу, оновлення змісту освіти у
коледжі розпочато експеримент з впровадження дуальної форми навчання.
Укладено договори про співробітництво з підприємствами – роботодавцями м.
Херсона, а саме Херсонським машинобудівним заводом

та Херсонським

механічним заводом, щодо створення належних умов для відпрацювання вмінь і
навичок здобувачів вищої освіти на виробництві. Протягом навчального року за
дуальною формою навчання організовано освітній процес для студентів 4 курсу
спеціальностей

5.05070104

“Монтаж

і

експлуатація

електроустаткування

підприємств і цивільних споруд”, 5.05050302 «Технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях» та 5.05050306 «Виробництво двигунів».
За звітний період підписано нові довгострокові договори

та оновлено

договори термін дії яких закінчився, щодо проходження виробничої практики
здобувачів вищої освіти коледжу, з такими підприємствами та організаціями як
Туристична агенція «Вояж», ФОП Шевчук, ПВКП «Універсаль», ТОВ «Автопланета
Плюс», ООО «ТД Вест ЛТД», МКП «Херсонелектротранс», ФОП Ткаченко В.В.,
ФОП Левченко О.П, ПП Автокомплекс “Час Пік”, ТОВ НВП «Херсонський
машинобудівний завод», ТОВ «ЛАДА-Сервіс СТО-1», ПВКП «Матриця», ТОВ
„Авто-Електромаш”, ПрАТ «Херсонліфт», ПВКФ «Пані Крістіна», «Білозерський
ПТУ №6», ПАТ «ЕК» «Херсонобленерго», ПФ "ОПТІМА", ТБ «Аграрная Биржа»,
ПП

АРТ-софт,

ТОВ

НВП

«Херсонський

машинобудівний

завод»,

ПАТ

«Херсонський хлібокомбінат», ТОВ «Авто-Електромаш», ППБ Райффайзен Банк
Аваль,

ФОП Бедрінов О.К. ТА «PanGEO», «Вокруг Света Tours», ПАТ

«Туристичний комплекс «Фрегат»», ФОП Цуркан І.М., ПАТ «Українська залізниця»
філія «Головний інформаційно-обчислювальний центр» ВП «Одеське відділення»,
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ЧП Токарь К.І., ТОВ «Ліміард», «Techno Stream», ПАТ “Укртелеком” , Веб-студія
WEZOM, ФОП Павлюк Андрій Ігорович.
4. Робота з кадрами
Навчальний процес у коледжі забезпечують 105 педагогічних працівників, з
них 75 викладачів, 4 майстри виробничого навчання; 28 працівника з числа
адміністративно-господарського, навчально-допоміжного та іншого персоналу.
Серед педагогічних працівників спеціалістів вищої категорії 50 осіб – (47,6%), з них
викладачів-методистів – 15 осіб, спеціалістів І категорії – 24 особи (22,9%),
спеціалістів ІІ категорії – 16 осіб (15,2%). Кандидатів наук - 12 осіб (11,4%) , з них
мають вчене звання «доцент» – 8 осіб (7,6%).
5. Профорієнтаційна робота
З метою підвищення ефективності проведення профорієнтаційної роботи
серед школярів, щодо залучення до навчання у коледжі, викладачів циклових
комісій закріплено за

закладами освіти м. Херсона та області. Протягом

навчального року організовано та проведено Дні відкритих дверей, підготовлено
виставки-презентації технічної творчості, макетування та друкування рекламних
буклетів. У жовтні та квітні викладачі та здобувачі вищої освіти коледжу взяли
участь у регіональному профорієнтаційному заході «Твоя професія – майбутнє
Херсонщини». Організовано підготовчі курси тривалістю 8 місяців, які діятиме з
жовтня по червень, 6-місячні, 5-місячні та 1 - місячні курси. На курсах навчались
216 слухачів зі шкіл міста та області, створено 9 академічних груп.
У листопаді 2017 року у коледжі відбувся семінар для студентів випускних
груп не тему: «Допомога студентам і випускникам у плануванні професійної
кар’єри». Під керівництвом фахівця підрозділу сприяння працевлаштування
випускників та студентів коледжу активісти коледжу розповіли присутнім: про
основні правила, якими необхідно керуватися при виборі професії, про небезпеки,

12

які можуть виникати при працевлаштуванні. У квітні 2018 року здобувачі освіти
відвідали

відкритий

захід

«Ярмарок

вакансій»

проведений

за

підтримки

Херсонського центру зайнятості.
В рамках поширення профорієнтації у квітні 2018 року на базі коледжу було
проведено очний етап конкурсу «Фізика і життя» серед учнів 8 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів.
6. Результати атестації педагогічних працівників
У 2018 році атестувалося 17 педагогічних працівників коледжу:
1. Підтверджено кваліфікаційну категорію:
- «спеціаліст першої категорії» -1 особі,
- «спеціаліст вищої категорії» - 4 особам,
- «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «викладач-методист» - 5
особам.
2. Підтверджено відповідність займаній посаді директору коледжу;
3. Встановлено кваліфікаційну категорію:
- «спеціаліст першої категорії» 4 особам,
- «спеціаліст вищої категорії» 3 особам.
Підвищення кваліфікації (стажування) пройшли 31 педагогічний працівник
відповідно до плану та укладених договорів між підприємствами (установами) та
коледжем про співпрацю.
Крім того, у 2017-2018 навчальному році 30 педагогічних працівників
пройшли спеціальну педагогічну підготовку за очно-дистанційною формою навчання в
Херсонському державному університеті.
7. Робота викладачів коледжу у рамках діяльності ради директорів
закладів фахової передвищої освіти Херсонської області
Активну участь педагоги коледжу брали у роботі обласних методичних
об’єднань.
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На базі коледжу були проведені: обласне методичне об’єднання заступників
директорів

з

виховної

економічних дисциплін,

роботи,

обласні

методичні

об’єднання

викладачів

викладачів бухгалтерського обліку та інформаційних

технологій у бухгалтерському обліку, викладачів інформатики та обчислювальної
техніки ВНЗ І-ІІ р.а. Херсонської області в т.ч. секція

викладачів креслення,

інженерної та комп’ютерної графіки. Викладачі коледжу взяли участь у виїзних
засіданнях обласних методичних об’єднаннях завідувачів денними відділеннями,
викладачів зарубіжної літератури,

іноземної мови,

інформатики

техніки,

та

обчислювальної

математики, фізики,

електротехнічних

дисциплін,

бухгалтерського обліку та інформаційних систем в обліку, біології та хімії, ,
охорони праці, БЖД та екології, фізичного виховання.
Голова циклової комісії «Комп’ютерної інженерії» Уткіна Н. Є. взяла участь у
засіданні Всеукраїнського методичного об’єднання викладачів радіотехнічних
дисциплін, на базі технічного коледжу Тернопільського національного технічного
університету ім. І Пулюя.
Головою Всеукраїнського методичного об’єднання Яковенко В. Д. було
організовано засідання

Всеукраїнського методичного об’єднання викладачів

інформатики та комп’ютерних технологій на базі Природничо-гуманітарного
коледжу ДВНЗ «Ужгородський національний університет».
На базі коледжу проведено ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з інформатики та
обчислювальної техніки ВНЗ І-ІІ р.а. Херсонської області, ІІ етап обласної олімпіади
з електротехніки, ІІІ (всеукраїнський етап) олімпіади з інженерної та комп’ютерної
графіки (секції машинобудівне креслення та дизайн-проекти), ІІ (обласний) етап
фахового конкурсу «Кращий токар».
Для активізації навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти викладачі
коледжу заохочували студентів до участі в олімпіадах та конкурсах, зокрема І
етапах обласних та Всеукраїнських олімпіад, обласних етапів МАН. У коледжі серед
здобувачів освіти перших курсів було проведено І етапи мовно-літературних
конкурсів:

VІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та

студентської молоді імені Тараса Шевченка,

ХVІІІ Міжнародного конкурсу з
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української мови ім. Петра Яцика, І етапи предметних олімпіад: Всеукраїнської
олімпіади з математики, олімпіади з хімії, з біології, зарубіжної літератури.
У рамках

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт

Малої академії наук учнівської молоді здобувачі освіти посіли ІІ місце у ІІ етапі в
секції «Українська література» (Ткачук Д. ) та

ІІІ місце у ІІІ етапі VІІІ

Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді
імені Тараса Шевченка серед студентів закладів вищої освіти (технікуми і коледжі,
негуманітарний профіль) (Грачов А.).
За результатами обласних етапів олімпіад студенти коледжу вибороли: ІІ
місце в обласному етапі олімпіади «Англійська(іноземна) мова , ІІІ місце в обласній
оліміпаді із зарубжної літератури, ІІ місце в ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади
«Інформатика та комп’ютерна техніка», ІІ місце в ІІ етапі конкурсу «Комп’ютерні
технології в бухгалтерському обліку», ІІ місце у ІІ етапі олімпіади з комп’ютерної
графіки, що проводилася на базі Херсонського політехнічного коледжу (секція
машинобудівне креслення), І та ІІ місце в обласній олімпіаді з електротехніки, І та
ІІ місце у творчому конкурсі на обласній олімпіаді з радіоелектроніки.
І місце у Обласному турі

Міжнародного мовно-літературного конкурсу

учнівської та студентської молоді ім. Т.Г. Шевченка, І місце у Обласному заочному
конкурсі літературних творів «Японія від періоду Нара до сьогодення», ІІ місце у
Обласному заочному конкурсі

«Державні символи України – віддзеркалення

української душі», І та ІІІ місця у І етапі Всеукраїнської науково-технічної виставкиконкурсу молодіжних

інноваційних проектів «Майбутнє України» в номінаціях

«Машинобудування» та «Технічна творчість та винахідництво», та 9 здобувачів
вищої освіти перемогли у І етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України.
У травні 2018 року на базі коледжу пройшов вперше Обласний конкурс
фахової майстерності за професією «Токар» серед здобувачів фахової перед вищої
та професійно-технічної освіти Херсонської області за участі об’єднання організацій
роботодавців Херсонщини, Херсонського обласного центру зайнятості та ТОВ НВП
«Херсонський машинобудівний завод».
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Команда студентів спеціальності «Обслуговування комп’ютерних систем і
мереж»

Херсонського

політехнічного

коледжу

Одеського

національного

політехнічного університету у складі Смола О.481, і Нагорна А. 481 гр. взяли участь
VІІІ Всеукраїнській олімпіаді з радіоелектроніки серед студентів закладів фахової
передвищої освіти яка проходила на базі Вінницького технічного коледжу.
Команда з 4 студентів спеціальності «Бухгалтерський облік» 361 групи (викл.
Цветкова О.М.) у 7-8 червня взяли участь у Національному фіналі Всеукраїнської
студентській олімпіади з інформаційних технологій «ІТ – Universe» у м. Київ.
Протягом року викладачами коледжу було надруковано 53 навчальних
видання, з них: 1 навчальний посібник,

1 збірник-практикум творчих робіт

студентів, 41 методична розробка, 2 посібника, 5 практикумів, 3 конспекти лекцій,
що на 21 методичну розробку більше ніж у попередньому році.
8. Система управління якості коледжу
Система управління якості (далі-СУЯ) коледжу розроблена і введена в дію в
листопаді 2014 року. У листопаді 2015р. отримано сертифікат, зареєстрований в
Системі сертифікації УкрСЕПРО на підтвердження відповідності вимогам ДСТУ
ISO 9001:2009 під номером UA2.159.09395-15 (дата реєстрації 19.11.2015 р.).
У 2017-2018 навчальному році для забезпечення роботи внутрішньої системи
забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти проведені заходи:
-

навчальні семінари для керівників процесів та всіх структурних

підрозділів (нові вимоги стандарту ДСТУ ISO 9000:2015, ДСТУ ISO 9001:2015)
(вересень, листопад, січень);
-

внесені зміни у документацію СУЯ відповідно нової термінології та

вимог ДСТУ ISO 9000:2015, ДСТУ ISO 9001:2015, Законів України «Про освіту»,
«Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність».
Створена нова версія документів:
1) СТВ-1.0 «Словник термінів та визначень» у відповідності із ДСТУ ISO
9000:2015, ДСТУ ISO 9001:2015, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту»,
«Про наукову та науково-технічну діяльність».
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2) П-5.4-2017 Положення про Херсонський політехнічний коледж.
3) П-5.48-2017 Положення про проведення державної підсумкової атестації
(загальноосвітня підготовка).
4) П–5.20–2017 Положення про призначення і виплати стипендій, надання
матеріальної допомоги та заохочення студентам.
Створені нові документи:
1)

П-5.51-2017 Положення про академічну доброчесність.

2)

ЗІ-1.1-2018 Норми часу для планування і обліку навчальної роботи та

перелік основних видів методичної, наукової й організаційної

роботи науково-

педагогічних та педагогічних працівників коледжу.
З метою підвищення якості освітнього процесу в коледжі відповідно до ДП1.1-2014 Маркетинг у травні 2018 року проведене опитування студентів І-ІІІ курсів
щодо викладання іноземної мови. За результатами опитування плануються заходи
щодо поліпшення роботи ЦК іноземної мови на 2018-2019 н.р.
Формування коригувальних дій та процесу поліпшування відбувалося за
результатами проведеного: аналізу роботи кафедр, ЦК за І-ІІ семестр;
- моніторингу оцінки задоволеності споживачів;
- рубіжного та семестрового контролю;
- проведених внутрішніх аудитів (навчальних кабінетів, лабораторій,
гуртожитків; навчально-методичного забезпечення ЦК);
-

атестації

викладачів

та

співробітників,

а

також

за

невиконання

індивідуального робочого плану.
Отже, заплановані у Комплексному плані на 2017 – 2018 н.р. заходи, виконано
в повному обсязі.

Директор коледжу

О. Є. Яковенко
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