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Засідання педагогічної ради
Голова ради – директор коледжу Таберко Л.М.
Секретар – зав. методичним кабінетом Малишко І.П.
Присутні: педагогічні працівники
Відсутні: 4 викладача
Порядок денний:
1.Про підсумки навчально – виховної та методичної роботи в 2014– 2015 н. р. і
основні задачі на 2015 – 2016 н. р. Доповідає: Таберко Л.М.
2. Про завершення навчального року та переведення студентів на старші курси,
якість знань з аналізом по циклам підготовки. Доповідають зав. відділеннями
3. Вступна компанія 2015 – 2016 н. р. Звіт про роботу приймальної комісії.
Доповідає: Назаренко І.В.
1. СЛУХАЛИ:
Таберко Л.М. ‐ У 2014-2015 н.р. методична робота велася відповідно

загальній педагогічні ідеї коледжу за напрямками:
1. «Рік вдосконалення практичного навчання» - на рівні випускних
предметних комісій.
2.«Моніторинг якості та успішності навчання при підготовці молодшого
спеціаліста» - на рівні коледжу.
Колектив коледжу працював з цікавістю і високою соціальною
відповідальністю щодо проведення самоаналізу підготовки фахівців.
У коледжі налагоджена тісна співпраця студентського та педагогічного
колективу, яка спрямована на те, щоб, крім аудиторно – навчальної форми
діяльності, студенти проходили і школу громадського становлення через систему
різноманітних студентських структур.
НАВЧАЛЬНА РОБОТА
Коледж проводив підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівням
«Молодший спеціаліст» за 15 спеціальностями.
На денній формі навчалися 1321 особи, на заочній формі – 116 осіб.

Протягом навчального року викладачі працювали над створенням нових
навчально-методичних матеріалів для
навчальних дисциплін,
електронних
документів власної генерації.
Приділялась належна увага впровадженню інноваційних освітніх технологій
у навчально-виховний процес: особистісно орієнтованих, інтерактивних, ігрових,
інформаційних, тренінгових, кейс-технологій, технології кооперативного навчання.

Кінцевим результатом навчального процесу є випуск фахівців.
У 2015 році коледж випустив 412 молодших спеціаліста (у 2014 році 509
осіб).
Випуск молодших спеціалістів за формами навчання
навчальному році
№
п/п Форма навчання
Усього
1. - денна
370
2. - заочна
42
Разом :
412

у 2014-2015

Абсолютна
успішність,
%

Якісна
успішність, %

Абсолютна
успішність,
%

100
5.03040101 «Правознавство»
100
5.03050901 «Бухгалтерський 100
облік»
5.03050401
«Економіка 100
підприємства»
5.03050702
«Комерційна 100
діяльність»
5.05010201 «Обслуговування 100
комп’ютерних
систем
і
мереж»
5.05020204 «Обслуговування 100
та
ремонт
пристроїв
електрозв’язку на транспорті»
5.05170101
«Виробництво 100
харчової продукції»
5.07010103
«Організація 100
перевезень і управління на
залізничному транспорті»
5.07010501
«Технічне 100

5.02010501 «Діловодство»

Розбіжність

Якісна
успішність, %

2013-2014 н.р

Якість %

Спеціальності

2014-2015н.р

Абсолютна
успішність,
%

Якість підготовки фахівців визначається результатами здачі комплексних
державних екзаменів зі спеціальності і затребуванням фахівців на ринку праці.
Державна атестація студентів
Результати державних комплексних екзаменів з усіх спеціальностей коледжу
показали, що рівень підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня
«молодший спеціаліст» відповідає державним вимогам. Більшість студентів
коледжу в цілому засвоїли навчальний матеріал в обсязі діючих навчальних
програм.
Порівняльні оцінки успішності студентів
за результатами здачі державних комплексних екзаменів зі спеціальності

94,1

-

-

-

-

44,6
91,3

100
100

90
100
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-45,4
-8,7

50

100

71,9

-

-21,9

72,7

100

78,6

-

-5,9

86,7

100

100

-

-13,3

84,6

100

78,9

-

+5,7

65

100

72

-

-7

68

100

62,5

-

+5,5

63,2

100

72

-

-8,8
2

обслуговування, ремонт та
експлуатація
тягового
рухомого складу»
5.03060102
«Організація 100
обслуговування
на
транспорті»
5.14010301 Туристичне
обслуговування
(ДЕК – іноземна мова)
5.14010101 Готельне
обслуговування
(ДЕК – іноземна мова)
5.14010102
Ресторанне
обслуговування
5.07010602 Обслуговування
та ремонт автомобілів і
двигунів

50

100

71,4

-

-21,4

100
100

83,3
66,7

100
100

76
88

-

+7,3

100
100

80
40

100
100

60
76

-

+20
-36

-

-

-

-

-

-

100

69,4

100

73,9

-

-4,5

У 2014-2015 навчальному році кількість студентів, які отримали дипломи з
відзнакою – 40 (34 студента денного відділення та 6 студентів заочного відділення),
порівняно з минулим 2013-2014 н.р. кількість студенів, які отримали дипломи з
відзнакою зменшилась на 34 студента.
Аналіз успішності студентів коледжу за результатами літньої
екзаменаційної сесії
У 2014-2015 на відділеннях протягом навчального року здійснювався
систематичний контроль та
керівництво навчально-виховною роботою.
Контролювався хід навчального процесу і вживались заходи щодо усунення
виявлених порушень та недоліків. Ведеться облік успішності студентів та
відвідування занять, забезпечуються і перевіряються виконання студентами
обов’язків, покладених на них, готуються пропозиції щодо призначення стипендій
студентам навчальних груп, проводиться значна індивідуальна робота з батьками
студентів відділень, підтримується зв'язок зі студентами, що закінчили навчальний
заклад тощо.
На адміністративній та педагогічних Радах коледжу заслуховувались звіти
про роботу відділень
з різних питань, приймались рішення оперативного
характеру щодо вирішення поточних проблем у навчально-виховному процесі.
Підсумки контролю знань студентів
За підсумками літньої екзаменаційної сесії абсолютна успішність по коледжу
складає
99,3%, що в порівняні з зимовою екзаменаційною сесією вищі на
2,95%.
Результати якості знань студентів по коледжу становлять – 60,54%, що на 27,49%
вищі ніж за зимову екзаменаційну сесію.
Вищі показники якості знань студентів на юридичному, економічному та готельнотуристичному відділеннях.
Немає студентів боржників на економічному та готельно-туристичному
відділеннях.
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1.
2.
3.
4.

Результати успішності і якості знань по відділенням:
Зав.відділенням
ІІ с.
І с.
Відділення
2014-2015
2014-2015
Ус- Які Ус- якіст
ть
сть
ть
ь
Відділення
99,79 55,7 94,13 25,83
Вовк Т.І.
комп’ютерних
9
технологій та зв’язку
Механічне відділення Жиліна О.П.
99,8
53,4 94,45 38,41
5
Транспортне
97,83 60,1 94,57 24,83
Кіщенко Н.М.
відділення
7
Юридичне відділення Поливода Г.О.
99,9
64,1 97,95 42,2

Економічне
відділення
5. Готельно-туристичне
відділення
Ітого по коледжу
5.

Локоть Л.Є.

98,86

36,09

Ус-ть
+5,66
+5,35
+3,26
+1,95
+0,75

якіс
ть
+29,
96
+15,
04
+35,
34
+21,
9
+27,
61
+35,
11
+27,
49

66,0 100
30,94 5
99,37 60,5 96,42 33,05 +2,95
4
Результати директорських контрольних робіт у 2014-2015 н.р.
І семестр
- Успішність – 94,1%
- Якість – 52,7 %
ІІ семестр
- Успішність – 94,5%
- Якість – 53,4 %
Різниця:
Успішність +0,4%
Якість +0,7%
Порівняно з минулорічними показниками 2013-2014 н.р.
Успішність -0,7%
Якість -5,1%
Протягом поточного навчального року (не враховуючи студентів-випускників) зі
складу студентів коледжу було відраховано 104!!!!! студента, а у 2013-2014 – 54.
Серед відрахованих:
студентів денної форми навчання – 79 (що становить 5,98 % від загальної кількості
студентів).
студентів заочної форми навчання – 25(що становить 20,66% від загальної кількості
студентів)
В порівнянні з минулим 2013-2014 навчальним роком за цей період на денному
відділенні збільшилося відрахування студентів на 50 студентів.
Найбільший відсоток відрахувань студентів цього року набору на спеціальностях:
ПР-8,93, АД,ТО-6,41, ЕТ,КТ-6,7, ОП,ОТ-6,39
За результатами літньої екзаменаційної сесії
19 студентів залишились
боржниками, (1,58 % від загальної чисельності студентів).
За 2014-2015 навчальний рік викладачами коледжу виконано на 2661 годину
більше встановленого педагогічного навантаження (менше ніж у 2013-2014 н.р. на
2089 години)
Загальне виконане середнє навчальне навантаження на одного педагогічного
працівника становило 727 годин.
Хазнаферова
Л.О.

100

63,7 98,11

Різниця
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Рейтингові показники відділення згідно з рейтингом роботи коледжу за 2014-2015
н.р.:
І семестр
ІІ семестр
рейтинговий рейтинговий
коефіцієнт
коефіцієнт

Відділення
ПР (Поливода Г.О.)
ЕП, КД (Локоть Л.Є.)
ТК, ТХ, ОД, ОГ (Хазнаферова
Л.О.)
ТО, АД (Жиліна О. П.)
ЕТ, КТ (Вовк Т.І.)
ОП, ОТ (Кіщенко Н.М.)

326,66

351,16

323,70

348,76

314,18

351,55

323,39

338,02

306,13

341,55

301,86

342,89

Сума

Місце

677,83
672,47

1
2

665,73
661,41

3
4

647,68
644,74

5
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Менеджменту та комерційної діяльності, голова
п/к Баюл Т.П.
Історії та суспільних дисциплін, голова п/к Слива
О.Г.
Природничих дисциплін та ТХ, голова п/к Шевцова
Т.О.
Організація перевезень і охорона праці, голова п/к
Клюшник М.І.
Правознавство, голова п/к Мішура І.В.
Компьютерної техніки, голова п/к Крива Н.І.
Фізичного виховання та Захісту Вітчизни, голова
Морозова Т.І.
Іноземної мови, голова п/к Бондаренко О.А.
Сфера обслуговування, голова п/к Чернишова О.В.
Діловодство, голова п/к Назаренко І.В.
Філологічних дисциплін, голова п/к Галаган О.В.
Економічних дисциплін, голова Костюченко І.І.
Фізико-математичних дисциплін, голова п/ Вітер
Л.О.
Електрозв'язку, голова п/к Стрижак І.М.
АД,ТО, загальнотехнічних дисциплін, голова п/к
Ярмошенко М.В.

Місце

Рік

Рейтинговий
коефіцієнт

Місце

Рейтинговий
коефіцієнт

Назва ПК

ІІ семестр

Місце

№

І семестр

Рейтинговий
коефіцієнт

Показники на предметних комісіях за 2014-2015 н.р.:

0,859

1 0,969

2 0,914

1

0,793

3 0,968

3 0,881

2

0,675

13 1,022

1 0,848

3

0,82

2 0,828

0,759
0,766

5 0,889
4 0,842

0,753
0,722
0,701
0,559
0,742
0,696

6
8
9
15
7
10

0,684
0,672
0,681

0,852
0,868
0,889
0,952
0,764
0,778

10

0,824
5 0,824
9 0,804

8
7
6
4
14
13

4
5
6

0,803
0,795
0,795
0,756
0,753
0,737

7
8
9
10

11 0,788
14 0,78

11 0,736
12 0,726

13
14

12 0,728

15 0,704

15

11
12

У порівнянні з минулим навчальним роком рейтингові показники покращились на
предметних комісіях, де голови п/к: Шевцова Т.О., Морозова Т.І., Крива Н.І., Клюшник
М.І.
Гіршими
стали
рейтингові
показники,
де
голови
п/к:
Бондаренко О.А., Галаган О.В., Чернишова О.В..
Згідно з рейтинговими показниками за ІІ семестр 2014-2015 н.р. у першу
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десятку кращих викладачів коледжу увійшли: Баюл Т.П., Шевцова Т.О., Галаган О.В.,
Крива Н.І.
Костюченко І.І., Швайко Т.Ю., Чабаненко М.В., Слива О.Г., Шамрай М.В, Клюшник М.І.
Найгірші рейтингові показники мають викладачі: Чернишов В.І. – 70, Черниш
О.С.
Карманов О.В., Мірошнічено Н.Г., Рудюк Н.В., Єлізарьєв Д.Ю., Зотік О.В., Гонтар М.Г.,
Ніколаєв В.А., Кучерявенко О.В., Редька К.В.

Кращі куратори згідно з рейтинговими показниками:
1
ПР-13-1/9
БО-12-1/9
ПР-14-1/9
ОД-13-1/9
ПР-11-1/9
ОД-12-1/9
КТ-14-1/9
АД-11-1/9

2
Кузякова Ю.С.
Панченко О.А.
Барцева С.В.
Соколовська Н.Г.
Бондаренко О.А.
Назаренко.І.В
Афанасьєва І.І.
Черниш О.С.

ТК-12-1/9

Костюченко І.І.

КД-12-1/9

Баюл Т.П.

10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Найгірші рейтингові показники мають куратори груп:
1
КТ-11-1/9
ПР-13-2/9
ОП-13-1/9
ТО-13-1/9
ЕТ-11-1/9
БО-13-1/9
ЕП-14-1/9
ОГ-13-1/9
ТО-12-1/9
ПР-13-3/9
АД-13-2/9

2
Рогова К.О.
Мішура І.В.
Фадєєва Л.В.
Кіндратишин О.Й.
Маслов В.Є.
Слива О.Г.
Сімакова О.А.
Янченко В.В.
Ярмошенко М.В.
Ващилко.О.П
Ніколаєв В.А.

10
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Якість навчально-виховного процесу коледжу, його ефективність та
результати певною мірою залежать від якісних характеристик роботи викладачів, їх
педагогічної та методичної майстерності. В коледжі діє система допомоги
викладачу з питань методів підвищення кваліфікації.
У 2014-2015 н.р. проходили чергову атестацію 24 викладача та позачергову –
3 викладача. Підвисили кваліфікацію і отримали 2 категорію – 7 викладачів, 1
категорію – 4 викладача ( з них вперше – 3 особи), вищу – 17 викладачів ( з них 3
викладача вперше), отримала звання «викладач-методист» – 1 особа.
Всі викладачі в повному обсязі виконали індивідуальні плани підвищення
кваліфікації, мають відповідні категорії рейтингові показники в роботі. Рівень
педагогічної майстерності викладачів відповідає кваліфікаційним вимогам.
Таблиця 1
Якісний склад викладачів колледжу
з урахуванням атестації 2014-2015н.р.
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З метою підвищення педагогічної майстерності в минулому році пройшли
стажування 16 викладачів. У 2014-2015 н.р. стажувалися 23 викладача.
Робота над індивідуальними планами підвищення кваліфікації є етапом
підготовки викладачів до атестації, тому цей напрям ретельно контролюється.
Кращі надбання викладачів фіксуються в електронній програмі «Викладач». Весь
педагогічний колектив склав плани ще в червні 2015 р. Для нових викладачів та
викладачів початківців був проведений семінар-консультація зі створення
індивідуальних планів підвищення ділової кваліфікації.
Результати реалізації планів підвищення кваліфікації контролювала спеціаліст
Ільїна Г.К. В разі потреби методисти надавали організаційну та методичну
допомогу викладачам. Такої допомоги потребували протягом семестру більше 60
викладачів. Більшість з викладачів своєчасно і якісно виконували заплановану
роботу та надавали підтверджуючу інформацію до методичного кабінету або
головам предметних комісій.
Але є викладачі, які кожного року затримують виконання планів з підвищення
кваліфікації. Не виконали планів підвищення у 2014-2015 н.р. 6 викладачів: Огійко
О.С.(1 пункт), Єлізарьєв Д.Ю.(3), Афанасьєва І.І.( 2), Воробйова Л.М.(2), Каліберда
С.І.( 1– за хворобою), Кучерявенко О.В.(1).
2.Забезпечення навчального процесу
нормативною документацією
Щорічно значна увага приділяється забезпеченню навчального процесу
нормативною документацією та її сучасному оновленню. Викладачі коледжу
більше 80 разів за навчальний рік звернулися до методичного кабінету з метою
оновлення робочих програм, поновлення втрачених документів, формування та
розробки нових програм для спеціальності «Ресторанне обслуговування».
Ефективно організовано процес замін застарілих програм на нові. Найбільш
результативною і в скорочені терміни відбулась заміна програм на другий семестр.
Протягом року найбільше працювали в напрямку розробки та оновлення
документації викладачі Чабаненко М.В., Шевцова Т.О., Кузякова Ю.С., Сіліна
Ю.О., Костюченко І.І., Оката О.В.,Черкас В.В., Чернишова О.В., Сімакова О.А.,
Афанасьєва І.І.,Жиліна О.П., Ковальова О.Б., Кузьміна Н.А., Швайко Т.Ю.,
Дмитренко І.М., Плешкун С.В.
В зв’язку з сучасними вимогами до викладання іноземної мови викладачі
предметної комісії повністю оновили навчальні та робочі програми для 15
спеціальностей 1,2,3,4 семестрів з іноземної мови загальноосвітнього циклу.
Відповідно було розроблено нові опорні конспекти лекцій-семінарів для занять.
Кращою в цій роботі була Бондаренко О.А.
Недоліки були в темпах, термінах та оформленні документації. Найдовше
оновлювали документацію (протягом 2 місяців) Шапошніков М.М., Зейналова
Ж.А. З викладачами проводилась роз’яснювальна робота, надавалась допомога.
Необхідно відмітити, що були випадки коли голови предметних комісій
«Правознавство» Мішура І.В., «Природничих дисциплін та ТХ» Шевцова Т.О.,
«Історії та суспільних дисциплін» Слива О.Г. поверхово перевіряли та
затверджували робочі програми з помилками.
Відмічаю роботу наставника Чернишової О.В., яка допомагала молодим
викладачам не тільки своєї комісії опанувати створення робочих програм для
спеціальностей «Ресторанне обслуговування», «Готельне обслуговування».
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Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 04.03.2015 року
№1/9-108 «Щодо листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від
08.02.2012 №1/9-89» відмінено навчальну дисципліну «Чинники успішного
працевлаштування за фахом». З метою подальшого вдосконалення навчальних
планів та підвищення якості професійної підготовки молодших спеціалістів замість
неї введено інші професійно орієнтовані вибіркові дисципліни: «Нотаріат
України», «Етика ділового спілкування», «Етика і психологія ділових стосунків»,
«Харчова хімія», «Організація секретарського обслуговування».
Відповідно змінам у типових навчальних планах внесено оновлення
структурно-логічних схем спеціальностей, робочих планів, варіативних складових
ОПП, здійснено розробку навчальних та робочих програм нових дисциплін. Таким
чином, нормативна основа для проведення акредитації 11 спеціальностей коледжу
готова в повному обсязі.
3.Здійснення адміністративного контролю
за якістю надання освітніх послуг
Адміністративний контроль протягом навчального року здійснювався в
кількох напрямках: контроль якості викладання та застосованих при цьому
методик, контроль якості засвоєння знань студентами - післяекзаменаційний,
контроль надання освітніх послуг в цілому, контроль передекзаменаційний,
контроль поточний. Таким чином, в порівнянні з минулим роком форми та
методики контролю урізноманітнено та вдосконалено аналіз результатів, також
відслідковується вплив контролю на якість освітніх послуг в цілому.
З метою вивчення та вдосконалення рівня викладання в коледжі та якості
надання освітніх послуг було відвідане адміністрацією та головами комісій понад
900 занять та екзаменів у 128 викладачів і співробітників коледжу, при плані 715.
Таким чином контролем охоплені всі викладачі та навчально-виховний процес в
цілому: кожного викладача відвідали в різний навчальний час в середньому від 3 до
5 разів.
За результатами річного контролю навчального процесу більшість з занять
підтвердила високий рівень кваліфікації викладачів та майстерність у проведенні
навчальних занять: викладачів з найвищою оцінкою заняття від 9 до 10 балів
відзначено 58 осіб (45% від педагогічного колективу). Наприклад: Бондаренко
О.А., Жарікова О.А., Ковтун В.В., Баюл Т.П., Чернишова О.В., Галаган О.В.,
Рубанов Є.І., Шевцова Т.О., Бойко К.М., Троць Л.П., Галаган О.В., Поливода Г.О.,
Ярмошенко М.В., Кожушкіна Т.Л., Єйхман О.А., Кабанець О.Є., Кривчик С.І.,
Морозова Т.І., Курносова Т.Д., Барцева С.В., Степаненкова Л.Т., Долина А.В.,
Сорокіна Н.А.,Оката О.В., Дмитренко І.М., Ковальова О.Б. та ін.
Стабільно підвищувалися показники викладання у 13 викладачів: Кузякової
Ю.С., Мішури І.В., Коваленко О.О., Видмиша Ю.А., Горбенко Я.В., Каліберди С.І.,
Кузьміної Н.А., Фісун Н.Ю., Лебідь О.В. Ізюменко І.О., Гонтар М.Г., Дрожакова
К.В., Бахіркіної О.О., Бойко В.В.
Молоді викладачі мали стабільні показники з покращення педагогічної
майстерності і бажання працювати зі студентами Дрожаков К.В., Бахіркіна О.О.,
Кривий Р.А., Чабаненко М.В., Горбенко Я.В., Каліберда С.І., Гонтар М.Г.
Ці показники збігається з даними анкетування студентів у 2 семестрі
навчального року.
Але протягом року при адміністративному контролі відмічено епізодичне
зниження показників викладання в порівнянні з кваліфікаційною категорією у 15
викладачів Огійко О.С., Карманова О.В., Рогової К.О., Сухорутченко В.Г.,
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Черниша О.С., Рудюк Н.В., Кучерявенко О.В., Кирашенко О.В., Тиміної Л.В.,
Єлізарьєва Д.Ю., Плешкуна С.В., Гончаренко Г.П., Сіліної Ю.О. Кіндратишин
О.Й., Янченко В.В.
Відмічалось також сильне зниження показників рівня викладання у викладачів
Зотік О.В., Ващилко О.П., Карась І.О., Ніколаєва В.А., Сухорутченка В.Г.
З викладачами проводилась методична консультаційна робота з усунення
причин, які вплинули на оцінку заняття та проводився повторний контроль іншими
перевіряючими. Внаслідок уваги з боку голів предметних комісій, наставників,
методистів більша частина негативних суб’єктивних та об’єктивних чинників була
усунена з роботи викладачів.
Зауваження з методик опитування і пропозиції щодо їх вдосконалення
отримали біля 35 викладачів, що менше ніж в попередньому навчальному році.
Серед тих, хто отримав зауваження є викладачі всіх категорій. Прискіпливе
відношення до контролю результатів навчання пов’язане з посиленням загальної
діяльності коледжу у напрямку підвищення якості освіти на спеціальностях.
Наприклад, Новицька Л.Л., Плешкун С.В., Янченко В.В., Тиміна Л.В., Карась І.О.,
Кузьміна Н.А., Шамрай М.В., Єлізарюєв Д.Ю., Товстик Р.І., Кучерявенко О.В.,
Степаненкова Л.Т., Маслов В.Є., Стрижак І.М., Ізюменко І.О., Лебідь О.В., Рудюк
Н.В., Кирашенко О.В., Кіндратишин О.Й., Сімакова О.А., Карманов О.В. та ін.
Найбільша частина зауважень стосувалась дидактичного забезпечення До
вдосконалення методики викладання були рекомендації до більше ніж 30
викладачів. Наприклад, до Опришко В.В., Тиміної Л.В. , Плєшкуна С.В., Янченко
В.В., Шепітько Г.М., Карась І.О., Шамрай М.В.,Маслова В.Є., Кирашенко О.В.,
Єлізарюєва Д.Ю., Назаренко І.В., Кривого Р.А., Дмитренко І.М., Мирської Т.К.,
Соколовської Н.Г. , Фісун Н.Ю., Огійко О.С., Чабаненко М.В., Карманова О.В.
Черниша О.С. В більшості випадків рекомендації стосувались активних методик та
залучення до роботи студентів. Жодний з перевіряючих не засвідчив незнання
викладачами навчального матеріалу, або неспроможності до викладання дисциплін,
окрім як до Шапошнікова М.М., який в наслідок, перейшов на іншу не викладацьку
роботу.
Системно запроваджують результативні методики та технології викладачі
предметних комісій філологів та істориків, комп’ютерної техніки, фізичного
виховання, природничих дисциплін, іноземної мови. Наприклад, Галаган О.В.,
Мирська Т.К., Уласевич Н.В., Морозова Т.І., Лутак Н.А., Слива О.Г., Воробйова
Л.М., Швайко Т.Ю., Ярмошенко М.В., Шевцова Т.О., Нурулліна О.М., Крива Н.І.,
Дмитренко І.М., Бондаренко О.А., Барцева С.В., Замула Л.В., Сорокіна Н.О.,
Кузякова Ю.С., Костюченко І.І., Ковальова О.Б., Кожушкіна Т.Л. та ін.
Молоді викладачі Бахіркіна О.О., Горбенко Я.В., Чабаненко М.В., Дрожаков
К.В., Кривий Р.А., Ізюменко І.О. швидко нарощують педагогічний багаж,
впроваджують нестандартні заняття, покращують методики викладання.
Разом з цим є над чим працювати всьому колективу: наприклад, над
підвищенням результативності педагогічних технологій, вдосконаленню та
ефективності організації навчальної роботи студентів,введенню і збільшенню долі
творчих завдань, які вимагають від студента креативності мислення, створення
контролюючих комп’ютерних засобів перевірки знань поза межами коледжу,
розвитку дистанційних форм надання освіти та проведення консультацій.
Особливістю контролю якості надання освітніх послуг у 2014-2015н.р. стало
системне введення перед- та післяекзаменаційного контролю знань.
З метою контролю за дотриманням єдиних вимог щодо базового рівня
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фахової підготовки студентів коледжу з 11.02.2015 по 17.02.2015 було проведено
після екзаменаційний контроль знань у 20 навчальних групах.
За результатами перевірки встановлено:
- підтвердили екзаменаційні результати та державні вимоги до якості навчання
групи ПР-12 1/9, ПР-12 2/9, ПР- 11 1/9, АД-11 2/9, АД-11 1/9, АД-12 1/9, ЕП13 1/9 , ОТ-13 1/9, де працювали викладачі Черниш О.С., Єлізарьєв Д.Ю.,
Лутак Н.А., Кузякова Ю.С., Сімакова О.А., Долина А.В.
- не підтверджені результати під час адмінконтролю та виявлена несумісність
результатів з екзаменаційною оцінкою в групах КД- 12 1/9, ТК-12 1/9, ОГ-12 1/9,
БО-12 1/9, КТ-12 1/9, АД-11 1/9, АД-11 2/9, ЕТ-12 1/9, ЕТ-11 1/9, ТО-11 1/9, де
працювали викладачі Панченко О.А., Зотік О.В., Соколовська Н.Г., Слива О.Г.,
Сухорутченко В.Г., Бойко К.М., Приходько О.О., Стрижак І.М., Товстик Р.І., Пукар
О.А. Різниця в результатах складає від 30 до 88%.
Надмірно високі показники за екзамени були виставлені в групах
економічного та готельно-туристичного відділень, що не підтвердилось
адміністративним контролем. Найгірші показники мало відділення комп’ютерних
технологій: КТ-12 1/9- 0 - якість,0 – успішність. Групи юридичного та механічного
відділень в більшості випадків підтвердили екзаменаційні показники, хоча є
невелике перебільшення при оцінюванні знань студентів.
Внаслідок вжитих додаткових заходів з підвищення рівня теоретичної та
практичної підготовки студентів до державної атестації випускні екзамени на
спеціальностях відбулись успішно з наступними результатами якості засвоєння
професійних компетенцій:
На практичній частині випускники покращили власні показники якості та
успішності в порівнянні з тестовою частиною:
№

1
№

2
3
4
5

Спеціальність

5.02010501
Діловодство

Кількість
студентів

Якість
Загальний показник
покращений на

3

9%

Кількість
студентів

Якість
Загальний показник
покращений на

‐

-

4

8%

2

8%

1

5%

-

-

18 (на 3‐5)
8‐(на 4‐5)

На 28% -пр.частина
На 12,6% -загальний
результат

10

15%

Спеціальність

5.03050901
Бухгалтерський
облік
5.03050401
Економіка
підприємства
5.03050702
Комерційна
діяльність
5.03040101
Правознавство

Успішність
Кількість
Загальний
студентів
показник
покращений на
Успішність
Кількість
Загальний
студентів
показник
покращений на
-

Детальний аналіз результатів державних екзаменів надавався окремо у
довідці.
Захист дипломних проектів надав наступний результат:
Таблиця 3
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№п/п Спеціальність
5.05020204 Обслуговування та ремонт пристроїв
1
2
3
4
5

електрозв’язку на транспорті
5.07010103 Організація перевезень і управління на
залізничному транспорті
5.07010501 Технічне обслуговування, ремонт та
експлуатація тягового рухомого складу
5.07010602 Обслуговування та ремонт автомобілів і
двигунів
5.05010201 Обслуговування комп’ютерних систем і мереж

Якість
85

Успішність

68

100

63

100

69

100

87

100

100

Час від часу система контролю впливає на посилення вимогливості відповідно
вже досягнутим успіхам в її реалізації. В зимову та літню сесії коледжі
здійснювався системний контроль за об’єктивністю оцінювання знань та вмінь
студентів на екзаменах спеціальними адміністративними заходами відповідно
графіків контролю.
Наслідком контролю стають вдосконалення системи, усунення суб’єктивних
чинників, які можуть впливати на результат оцінювання. Випадків порушення
графіків проведення екзаменів у 2014-2015 н.р., порушень правил проведення
екзаменів, фактів необ’єктивності оцінювання не виявлено.
Зауваження, які висловлювались головами ДЕК до колективів предметних
комісій протягом першого семестру усунені. Усунені зауваження до практичної
складової фахових екзаменів на 11 спеціальностях. Залишаються до виконання
обробка тестової частини та практичної частини екзамену на 4 спеціальностях
(ТК, РО, ОГ, ОД).
Під час контролю за проведенням екзаменів відмічено, що траплялись випадки
дуже слабкої підготовки студентів до окремих екзаменів у викладачів Фадеєвої
Л.М., Клант Л.М., Фісун Н.Ю., Афанасьєвої І.І., Редьки К.В. З’ясовувались та
усувались причини виявлених недоліків, вживались заходи щодо недопущення
таких ситуацій у майбутньому.

4.Підвищення педагогічної майстерності
і обмін досвідом шляхом взаємовідвідування
Допомогти у вирішенні цих завдань може неформальний обмін досвідом при
взаємовідвідуваннях викладачів, процес регулюється наказом від 04.12.2013 №185
«Про взаємовідвідування занять в коледжі». В цьому процесі взяли участь в 1
семестрі 58 викладачів коледжу (дані без урахування аналізів занять, які
відбувались за планом контролю адміністрацією, завідуючими відділенням,
головами предметних комісій) здійснили 106 відвідувань, в минулому році – 69
відвідувань на 41 викладача. В 2 семестрі взаємовівідуванням охоплено – 57
викладачів, які здійснили 101 взаємовідвідування, в минулому році за цей період –
84 відвідування на 74 викладача, показник стабільний.
Частина з викладачів та співробітників з адміністративного підрозділу
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відвідують заняття колег не тільки за бажанням, але й за посадовими обов’язками:
заступники директора, методисти, завідувачі відділеннями. Обов’язково
здійснюється зворотній зв’язок відвідувань, що стимулює посадовців працювати
краще та з застосуванням сучасних методик викладання.
Кількість адміністративних перевірок у 2014-2015н.р. – понад 900, в
порівнянні з минулим роком - понад 800.
Таблиця 4
Порівняльна таблиця взаємовідвідування занять та адміністративного
контролю навчального процесу в коледжі
Активно і ефективно застосовують взаємовідвідування як метод підвищення
педагогічної майстерності в предметних комісіях «Історії та суспільних
дисциплін», «Правознавства», «Фізико-математичних дисциплін», «Іноземної
мови», «Комп’ютерної техніки», які є кращими і результативнішими за
різноманітністю методик викладання та опитування.
Недостаньо уваги приділялось організації взаємовідвідування як засобу
підвищення педагогічної майстерності та обміну досвідом у предметних комісіях
«Електрозв’язку», «АД, ТО, загальнотехнічних дисциплін», «Організації
перевезень і охорони праці», «Сфери обслуговування», «Природничих дисциплін»,
«Фізичного виховання та захисту Вітчизни».
Не доопрацювали норму відвідувань: Кіндратишин О.Й., Кучерявенко О.В.,
Огійко О.С.
Разом з цим є викладачі (10), які не виконали наказу: Плешкун С.В., Товстик
Р.І., Фадеева Л.В., Черниш О.С.,Сорокіна Н.О., Кузьміна Н.О., Ковальова О.Б.,
Єлізарьєв Д.Ю., Ніколаєв В.А., Шамрай М.В.
5.Інновації в процесі реалізації загальної педагогічної ідеї коледжу
та підвищення майстерності викладачів
У 2014-2015 році запроваджені інновації в процес підвищення педагогічної
майстерності і реалізації загальної педагогічної ідеї.
22 грудня 2014 року в коледжі відбулась значна подія з підвищення
педагогічної майстерності колективу: вперше за останні роки педагогічні читання
проходили за 3 різними сценаріями. Колектив був розділений на 3 частини
відповідно кваліфікації. Для кожної з частин було проведено окреме засідання: два
майстер-класи та педагогічна конференція. Весь колектив взяв участь у заході,
окрім захворілих (в 1 секції – 4 викладача, в 2 секції – 1 викладач, в 3 секції – 2
викладачі). 22 викладача доповідали по секціях з питань реалізації Закону «Про
вищу освіту», досягнень коледжу, моніторингу знань в коледжі, демонстрували
досягнення та плани щодо покращення професійного практичного навчання,
застосування новітніх методик, опрацьовували вміння з аналізу занять викладачів
та оформлення навчальної документації.
Успішно реалізованим силами викладачів та голів предметних комісій був
план завідуючої методичним кабінетом Малишко І.П. зі створення інформаційних
карток впровадження передових педагогічних технологій в навчальний процес.
Викладачами разом з головами предметних комісій створено презентаційну базу
якості викладацького складу і застосованих в навчально-виховному процесі
сучасних методик навчання та виховання.
Завершено узагальнення педагогічної діяльності викладачів коледжу з
реалізації головної ідеї колективу на 2014-2015 н.р. з підвищення якості освіти на
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спеціальностях. За результатами надруковано 4 збірки, які містять 90
узагальнюючих статей з практичного навчання, методики викладання та
моніторингу знань. Викладачами коледжу під час методичного конкурсу високо
оцінені результативність та колективні зусилля з реалізації основної педагогічної
ідеї 2014-2015 навчального року.
Яскравим доказом потужного творчого потенціалу викладачів коледжу був
огляд-конкурс на кращу методичну розробку. На огляд-конкурс було надано 211
розробок (проти 174, 167 у минулих роках), які брали участь в 11 номінаціях. 97
викладачів коледжу (проти 92 у минулому році) взяли участь у конкурсі, що є
найвищим показником за останні роки. Не було викладачів, які самоусунулись від
участі в конкурсі.
41( в минулому році 52) викладача нагороджені грамотами за призові місця в
конкурсі.
1 місце посіла предметна комісія «Історії та суспільних дисциплін» голова
Слива О.Г.;
2 місце посіла предметна комісія «Фізико-математичних дисциплін» голова
Вітер Л.О..
3 місце посіла предметна комісія «АД,ТО, загальнотехнічних дисциплін»
голова Ярмошенко М.В.
15 викладачів посіли під час конкурсу 2 та більше призових місця – Поливода
Г.О., Воробйова Л.М., Соколовська Н.Г., Лутак Н.А., Чернишова О.В., Слива О.Г.
Крива Н.І., Ярмошенко М.В., Морозова Т.І., Горбенко Я.В., Бахіркіна О.О.,
Клюшник М.І., Швайко Т.Ю., Бондаренко О.А., Кирашенко О.В.
За узагальненими результатами найбільш потужною протягом навчального
року визначена навчально-методична робота викладачів в предметних комісіях
«Організації перевезень та охорони праці» голова Клюшнік М.І., «Фізикоматематичних дисциплін» голова Вітер Л.О., «Історії та суспільних дисциплін»
голова Слива О.Г. Стабільно потужно працювали викладачі п\к «Філологічних
дисциплін», «Історії та суспільних дисциплін», «Комп’ютерної техніки»,
«Економічних дисциплін», «Іноземної мови», «Сфери обслуговування». Знизили
результативність методичної роботи п/к «Фізичного виховання», «Діловодства»,
«Менеджменту та комерційної діяльності».
Разом з цим є над чим працювати всьому колективу: наприклад, над
підвищенням результативності педагогічних технологій, вдосконаленню та
ефективності організації навчальної роботи студентів, створення контролюючих
комп’ютерних засобів перевірки знань вдома, розвитку дистанційних форм надання
освіти та проведення консультацій.
6.Відкриті заняття
Для пропаганди досвіду проведення відкритих занять та кращої
інформативності щодо впровадження результативних методик навчання та
опитування методичним кабінетом видано 21 інформаційно-методичний бюлетень.
В коледжі протягом року проведено 32 відкрите заняття та 23 виховних
заходи, більшість з яких проведена на високому навчально-методичному та
результативному рівні. Викладачі
яскраво показали педагогічні здобутки,
зростання майстерності.
Найцікавішими були відкриті заняття Локоть Л.Є., Бахіркіної О.О.,Сорокіної
Н.О., Бойко К.М.,Лебідь О.В.,Плєшкової І.М.,Морозової Т.І., Воробйової Л.М.
7. Узагальнення передового досвіду
Протягом навчального року узагальнено та представлено на конкурс 15
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напрямків кращого педагогічного досвіду. У обласну збірку «Передового
педагогічного досвіду» направлені відомості про педагогічний досвід викладачів
коледжу Уласевич Н.В., Морозової Т.О., Поливоди Г.О.
Не встигли завершити планове узагальнення досвіду викладачі Клюшник М.І.,
Сорокіна Н.О., Локоть Л.Є., Вовк Т.І.
Вся навчально-методична та творча діяльність викладачів коледжу
зареєстрована в електронній програмі «Викладач».
Розпочато створення інформаційних карток впровадження передових
технологій в навчальний процес.
8. Вдосконалення навчально-методичного забезпечення дисциплін.
Створення посібників
З метою виправлення недоліків, на які було вказано при попередній
акредитації спеціальностей, у вересні було надано методичне завдання з
упорядкування методичних рекомендацій та посібників для їх затвердження на
педагогічних радах коледжу. На кінець навчального року коледж має наступні
показники з розробки посібників: надруковано - 56, створено в електронному
вигляді і надано до бібліотеки коледжу – 153 посібника.
Особливістю навчального року є акцент на посібники з практичного навчання
та контроль знань, розробка контролюючих електронних програм.
З метою чіткої та якісної підготовки до чергової акредитації 10 спеціальностей
предметні комісії отримали завдання на оновлення конспектів лекцій зі всіх
нормативних та вибіркових дисциплін, поповнення ними «Портфелів студента» до
19 грудня 2014 року.
Причиною системної уваги до цього напряму методичної роботи став аналіз
методиста Лутак Н.А., що виявів та упорядковував інформацію з наявності
лекційного матеріалу в електронних «портфелях студентів»: ТК- 60%, ПР-57%, КД56%, КТ,ОТ - 55%, АД- 50%, ОГ-46%, ОД-45%, ОП-42%, ЕП, ТО - 40%, ТХ-35%,
БО- 30%, ЕТ-27%, РО-43%.
На кінець другого семестру 2014-2015н.р. рейтингова забезпеченість
спеціальностей оновленими конспектами лекцій виглядає наступним чином:
- економічний напрям - БО, КД, ЕП -100%,
- транспортний напрям – АД,ОП -100%, ТО – 99%, ОТ – 99%
- комп’ютерні технології та зв'язок – ЕТ-100%, КТ- 92%,
- сфери обслуговування – ОГ- 94%, ТК – 93%, РО -73%, ТХ -98%, ОД-99%,
- правознавство - 99%.
- Блоки ГСЕ, МПН, вибіркові дисципліни -100%.
Борги з дисциплін професійного спрямування залишились у викладачів
Назаренко І.В. – 5 дисциплін, Плешкуна С.В. – з 3 дисциплін, Зейналової Ж.А.,
Кіндратишин О.Й. – з 1 дисципліни. Також неоновленими зашились лекції
дисциплін, що винесені на вакансію.
9. Участь викладачів у конкурсах ММО та ОМО
З метою розповсюдження кращого педагогічного досвіду та підвищення
педагогічної майстерності викладачі коледжу беруть активну участь у роботі всіх
методичних об’єднань міста та області. 10 з них є керівниками ММО та ОМО:
Уласевич Н.В., Слива О.Г., Галаган О.В., Швайко Т.Ю., Баюл Т.П., Назаренко І.В.,
Рубанов Є.І., Соколовська Н.Г., Жарікова О.А., Ковтун В.В. Інститут інноваційних
технологій і змісту освіти відзначив Галаган О.В. Почесною грамотою за вагомий
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особистий внесок у розвиток освіти та піднесення престижу української мови.
Інститут інноваційних технологій грамотами тричі за навчальний рік відмічав
сумлінну багаторічну працю, високий професіоналізм та персональний внесок у
розвиток української мови в державі голови ОМО Галаган О.В.
Відчутні успіхи має педагогічний колектив у змаганнях викладачів різного
рівня. Змагання серед викладачів на кращу методичну роботу в місті та області
показали потужний потенціал педагогічного колективу коледжу. На 9 конкурсах
викладачі отримали 21 переможне або призове місце.
Колективна методична розробка Ковтуна В.В., Лутак Н.А.,Малишко І.П.
«Рейтингова оцінка роботи викладачів у ВНЗ І-ІІ р.а. – шлях до підвищення
ефективності та результативності навчально-виховного процесу в коледжі» посіла
2 місце на Всеукраїнському конкурсі на кращу методичну розробку з питань
організації навчально-виховного процесу.
Переможцями на конкурсах методичних розробок в місті стали Шевцова Т.О.,
Оката О.В., Шамрай М.В. Призери міських змагань - Нурулліна О.М.,Ізюменко
І.О., Бахіркіна О.О.
Переможцями на конкурсах в області стали Сімакова О.А., Швайко Т.Ю.,
Долина А.В. Призерами змагань були Воробйова Л.М., Лутак Н.А., Курносова Т.Д.
На перших в історії ВНЗ І-ІІ р.а. міських змаганнях з фізичної культури
серед викладачів команди коледжу посіли 3 перших місця. На обласних
змаганнях отримали 1 місця у волейболі та дарці, 3 місце у шахах.
Невдалою була участь у міському конкурсі методичних розробок з фізики, де
викладачі коледжу не змогли посісти призових місць.
Організація та результативність методичної роботи в коледжі популяризується
на засіданнях ОМО заступників директора з навчальної роботи. 30 жовтня на базі
коледжу відбулось засідання обласного методичного об’єднання заступників
директора з навчальної роботи, яке було присвячено ролі методичної роботи у ВНЗ.
З доповіддю виступала методист з МР Лутак Н.А. В заході взяли участь 25
навчальних закладів, їх представники високо оцінили зміст, форми та
різноманітність методичної роботи в нашому закладі, написали схвальні відгуки у
книзі про рівень підготовки закладу до семінару заступників директора.
Більша частина представників навчальних закладів висловила бажання щодо
співпраці методичних кабінетів за для підвищення якості освіти в коледжах та
технікумах. Впродовж семестру кілька закладів звертались по допомогу до
методиста з різноманітних питань, консультації надавались в усній та електронній
формах.
10. Робота школи викладача-початківця
Активно і нестандартно працювала в 2014-2015н.р. школа викладачапочатківця та інститут наставництва, діяльність яких регулювалась наказом
від 08.09.2014 № 170 «Про закріплення наставників».
Першою інновацією стало розподілення молодих викладачів на 2 групи,
кожна з яких працювала за власним графіком і тільки декілька засідань були
спільними.
Другою інноваційною складовою стало запрошення молодих викладачів до
спільних з головами предметних комісій методичних засідань з популяризації
кращого педагогічного досвіду в коледжі. До роботи з молодими викладачами
активно залучені досвідчені викладачі, які ділились досвідом, проводили майстеркласи Воробйова Л.М., Баюл Т.П., Шепітько Г.М., Сорокіна Н.О., Клант Л.М.,
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Новицька Л.Л. Загалом проведено 9 засідань. Методисти коледжу Лутак Н.А. та
Ноздрачова Н.П. проводили семінари-тренінги та майстер-класи з різноманітних
питань навчального процесу.
Серед молодих викладачів-початківців відмічено методичну активність
викладачів Горберко Я.В., Дрожакова К.В., Чабаненко М.В., Кривого Р.А.,
Бахіркіної О.А., Ізюменко І.О. Наставники молодих викладачів Чернишова О.В.,
Шевцова Т.О., Вітер Л.О., Мірошніченко Н.Г. можуть пишатись педагогічними
успіхами своїх підопічних.
Другий рік в коледжі застосовуються така цікава і результативна форма
наставництва та роботи школи викладача-початківця як спільні з наставниками та
відкриті заняття молодих викладачів. Найбільш цікавими відкритими заняттями у
2014-2015н.р. стали заняття з формування професійних вмінь майбутніх кухарів
Горбенко Я.В. та Чабаненко М.В., розвитку на нетрадиційних заняттях з
математики логічних здібностей студентів у Бахіркіної О.О.
Традиційною була участь молодих викладачів на огляді-конкурсі на кращу
методичну розробку у 2014-2015н.р. Позитивним моментом стала участь у конкурсі
12 викладачів-початківців з 13. Вперше за останні роки викладачі-початківці посіли
7 призових місць в конкурсі досвідчених викладачів. Серед молодих викладачів
тільки Рогова К.С. не брала участі у змаганнях. Конкурс серед молодих викладачівпочатківців надав наступний результат: 1 місце посів викладач Горбенко Я.В., 2
місце - Бахіркіна О.О. , 3 місце - Кривий Р.А.
11. Результативність роботи з розвитку обдарованості студентів
та фахової майстерності
В коледжі проведена результативна робота серед викладачів та студентів з
організації в коледжі відповідних заходів та участі в змаганнях на різних рівнях
поза коледжем.
А. На рівні коледжу.
У 2013-2014 н.р. відмічалось недостатня діяльність предметних комісій з
проведення фахових змагань, фахових олімпіад, фахових конкурсів та майстеркласів. Не вистачало спільних з роботодавцями заходів, професійно спрямованих
екскурсій.
Вжиті у 2014-2015 н.р. в предметних комісіях і коледжі в цілому
організаційно-методичні заходи суттєво змінили ситуацію на краще. Цікавою та
насиченою була робота з розвитку обдарованості студентів коледжу, яка
втілювалась в проведених конкурсах та змаганнях. В порівнянні з минулими
роками упорядкування та прозорість проведення конкурсів, врахування досягнень
та цілеспрямованість зусиль призвела до різкого покращення в цьому напрямку
організаційно-методичної роботи.
Посилилась позааудиторна навчальна робота в коледжі, так за рік було
проведено 19 олімпіад (15 в минулому році), 8 конференцій (4 в минулому році), 34
конкурси (10 в минулому році), 7 фахових змагань (3 в минулому році), що є
кращим показником ніж в минулому році.
Найбільш активно поза аудиторну навчальну роботу проводили в коледжі
предметні комісії «Сфери обслуговування», «Організації перевезень та охорони
праці», «Природничих дисциплін», «Філологічних дисциплін», «Історії та
суспільних дисциплін», «Правознавства», «Фізико-математичних дисциплін»,
«Комп’ютерної техніки», «Фізичного виховання та захисту Вітчизни».
Тижні предметної комісії регулярно проводяться на спеціальностях ОП, ЕТ,
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ТО, КТ, ПР. За результатами тижнів якісно оформлюються методичні матеріали
головами п/к Ярмошенко М.В., Клюшніком М.І.,Кривою Н.І.
Найбільш насиченими та різноманітними протягом року були заходи на
спеціальностях «Туристичне обслуговування», «Готельне обслуговування», куди
систематично запрошувались студенти «Ресторанного обслуговування». Голова п/к
«Сфери обслуговування» Чернишова О.В. разом з викладачами Бойко Т.В., Бойко
К.М., Соколовською Н.Г., Єйхман О.А. на якісному рівні провели фахові конкурси,
конференції, олімпіади з застосуванням комунікаційно-інформаційних технологій.
Цікавими та різноманітними були заходи протягом навчального року на п/к
Клюшніка М.І., Кривої Н.І.: конференції, олімпіади, фахові конкурси.
Зовсім не приділяли увагу проведенню фахових змагань та конкурсів в
коледжі у предметних комісіях Назаренко І.В. на спеціальності «Діловодство»,
Баюл Т.П. на спеціальності «Комерційна діяльність» та «Організація
обслуговування на транспорті», Стрижака І.М. на спеціальності «Обслуговування
та ремонт пристроїв електрозв’язку на транспорті», Ярмошенка М.В. на
спеціальності «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів».
В НМЦ також надаються окремі методичні матеріали з конкурсів,
конференцій, брейн-рингів - зі спеціальності ОГ,ТК, ПР, КТ, ТХ,ЕТ,ОП,ЕП. Зовсім
немає матеріалів зі спеціальностей ОТ, КД, ОД, АД, БО.
Серед не випускних предметних комісій визначалась робота зі студентами
філологів, математиків та істориків.
Комісія філологічних дисциплін на чолі з Галаган О.В. значну увагу приділила
в цьому році проведенню різноманітних конкурсів, які були посвячені діяльності
українських та світових письменників. До 12 конкурсів були розроблені
положення, визначені переможці.
На високому рівні проведено та оформлено тиждень фізико-математичних
дисциплін на комісії «Фізико-математичних дисциплін» Вітер Л.О. та Бахіркіною
О.О. За рік проведено 8 конкурсів та 3 олімпіади.
Історики в коледжі провели 2 конкурса, олімпіаду та конференцію, численні
творчі заходи з підготовки до міських та обласних змагань. Особливо відзначалась
робота зі студентами Сливи О.Г., Швайко Т.Ю. та Долини А.В.
Інші комісії оформлюють численні звіти, методичні розробки заходів,
конкурсів, олімпіад. Нажаль відсутні матеріали з проведення в коледжі змагань
серед знавців природничих дисциплін, іноземної мови, економічної теорії.
Відмічено збільшення якості фахових конкурсів, доля яких стала значно
зростати після конкретизації вимог до їх проведення у відповідному Положенні.
Яскравим проявом якості та результативності роботи зі студентами
спеціальності «Туристичне обслуговування» стала конкурс-виставка «Презентація
тур фірми моєї мрії», яку підготувала Бойко Т.В. разом з членами предметної
комісії «Сфери обслуговування». На спеціальності «Технічне обслуговування,
ремонт та експлуатація тягового рухомого складу» яскравим прикладом був
щорічний конкурс «Я –механік», який проводив Ярмошенко М.В.
Голова предметної комісії «Історії та суспільних дисциплін» Слива О.Г.
провела масштабний конкурс студентських науково-дослідних робіт до 70-річчя
визволення від німецько-фашистських загарбників. В конкурсі взяли участь 38
студентів, яких готували Сімакова О.А.,Долина А.В.
Новою формою національно-патріотичної роботи стало проведення
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викладачем Швайко Т.Ю. квесту з історії до 70-річчя Перемоги над фашистами, в
якому взяли участь 6 команд студентів. Викладач разом зі студентами ПР-12 1/9,
ПР-13 1/9 розробила та презентувала дві театралізовані вистави до Днія Перемоги,
студенти виступали перед ветеранами війни та на обласному фестивалі колективів,
який проводило ОМО істориків.
Якщо проведення олімпіад з загальноосвітніх дисциплін стало нормою в
коледжі, фахові олімпіади – нестандартна форма роботи з формування професійних
компетенцій у студентів. Олімпіади зі спеціальних фахових дисциплін проведені на
7 спеціальностях. Окремою цікавою формою роботи зі студентами стало
проведення як відкритого заходу олімпіади з «Охорони праці» викладачами
Клюшником М.І. та Бойко К.М. Визначені під час змагань форми роботи зі
студентами необхідно розповсюджувати у коледжі серед інших предметних
комісій.
Необхідно звернути увагу на розповсюдження цієї форми роботи на 7
спеціальностях «Бухгалтерський облік», «Виробництво харчової продукції»,
«Комерційна діяльність», «Організація обслуговування на транспорті»,
«Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів», «Обслуговування та ремонт
пристроїв електрозв’язку на транспорті», «Діловодство».
Узагальнення підсумків з окремих навчальних дисциплін та технологічної або
виробничої практики знайшло відображення у 7 конференціях, які, як правило,
проводяться під час тижнів спеціальності або окремі навчальні поза аудиторні
заходи. Конференції проведені на 5 спеціальностях. Кращими за якістю підготовки
та проведення були конференції предметної комісії «Історії та суспільних
дисциплін» та «Сфери обслуговування, заходи на спеціальностях «Туристичне
обслуговування», «Готельне обслуговування». Відмічаються викладачі Замула
Л.В., Чернишова О.В., Соколовська Н.Г., Бойко Т.В., Слива О.Г., які якісно
підготували студентів до участі в конференціях.
За результатами другого семестру відзначились конференції «Правова
культура молоді» та «Готельно-туристична індустрія, сфера обслуговування, в якій
я планую працювати». Заходи свідчать про цілеспрямовану роботу з формування
фахових здібностей студентів та прищеплення зацікавленості та поваги до
професії.
Б. Міські змагання
На міському рівні студенти брали участь у 17 олімпіадах та конкурсах і
отримали 19 призових місць, що є стабільним показником.
Переможців підготували викладачі Степаненкова Л.Т., Швайко Т.Ю., Вовк
Т.І., Морозова Т.І., Мирська Т.К., Пукар О.А., Коваленко О.О. Призерів
підготували викладачі Костюченко І.І., Тиміна Л.В., Нурулліна О.М., Морозова
Т.І., Каліберда С.І.,Опришко В.В., Пліс М.В., Оката О.В., Бондаренко О.А.,
Шамрай М.В.
Переможцями стали студенти коледжу на міському етапі Всеукраїнського
мовно-літературного конкурсу ім.Т.Шевченка, Всеукраїнського конкурсу з
української мови ім.П.Яцика, на олімпаді зі світової літератури та квесті з історії
України, з підготовки фахівців з бухгалтерського обліку та на спортивних
змаганнях.
Вперше у місті проводилась спільна зі школами олімпіада з математики та
фізики, де брали участь представники тільки нашого навчального закладу.
Невдалими були виступи на олімпіаді з технічної механіки – тренер
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Кіндратишин О.Й., з інформатики та комп’ютерної техніки – команда тренерів на
чолі з Кривою Н.І.; на брейн-рингу з економіки підприємства – тренер Костюченко
І.І.
В. Обласні та республіканські змагання
На 8 обласних змаганнях студенти отримали 9 призових місць, що є кращим
показником ніж в минулому році. Переможців підготували Швайко Т.Ю., Троць
Л.П., Гончаренко Г.П., команда викладачів фізичного виховання у Спартакіаді
області. Призерів підготували Слива О.Г., Тиміна Л.М., Шевцова Т.О., Морозова
Т.І. Цей показник є кращим ніж в минулому навчальному році.
Недостатньо підготовленими для участі в обласних змаганнях були студенти з
економіки підприємства та комп’ютерних технологій в бухгалтерському обліку,
відповідальними за підготовку студентів були Костюченко І.І. та Вовк Т.І.
Студент коледжу Кузнецов Євген посів 1 місця у чемпіонаті України з легкої
атлетики серед юнаків 1998року народження з бігу на 800 метрів та бігу на 1500
метрів. Також він отримав 3 місце на чемпіонаті України з легкої атлетики серед
юніорів у приміщенні з бігу на 800 метрів.
Переможним став виступ на обласному етапі квесту з історії України до Дня
Перемоги над нацизмом у другий світовій війні, який відбувався в радіоприладобудівному технікумі, команда студентів з гр. ПР-11 1/9 на чолі зі Швайко
Т.Ю. посіли 1 місце.
Невдалими були виступи студентів коледжу на обласному етапі олімпіади з
«Комп’ютерних технологій в бухгалтерському обліку» та на міський олімпіаді з
математики. На обласній олімпіаді з «Економіки підприємства» студентка
Горбачова Юлія посіла 7 місце серед 19 учасників.
Студенти та викладачі коледжу брали активну участь в 9 конференціях, в
тому числі в 4 міжнародних, які проводили виші міста. Показник участі в
конференціях поза коледжем стабільний. За участь в роботі конференцій викладачі
та студенти отримали сертифікати, подяки, грамоти, їх статті надруковані в збірках
конференцій.
Найактивнішими учасниками заходів були на рівні міста викладачі Шевцова
Т.О., Шамрай М.В., Кучерявенко О.В., на обласному рівні - Шевцова Т.О.,
Нурулліна О.В., Кривчик С.І., Шамрай М.В.,Слива О.Г., на рівні Міжнародних
заходів - Баюл Т.П., Кузьміна Н.А.,Ковальова О.Б., Огійко О.С., Шевцова Т.О.,
Шамрай М.В. та їх студенти, Фадеєва Л.В.
Наведемо кілька прикладів.
- Участь у конференціях ММО, ОМО, у таких вишах як ДГУ є стабільною.
Наприклад, на обласній студентській конференції «Екохім-2015» студенти
Захарова К. та Олійник Ю отримали диплом 1 степеня за «Дослідження
властивостей буряка звичайного як практичного та фізіологічно активного
продукту харчування». Диплом 2 ступеня отримала колективна робота
студентів Дурнєва Д, Дернєвої О, Донської О. на тему «Визначення
принципів екологічної безпеки сучасного готелю». Колективна робота
студентів Рудь У, Тихої К.,Кіптіли А. «Сучасне харчування студентської
молоді, вплив на здоров’я, якість життя» отримала диплом 2 ступеня.
- ОМО викладачів правознавства на чолі зі Сливою О.Г. провели на базі
коледжу науково-практичну конференцію «Правова освіта та правове
виховання», в який взяли участь 20 викладачів та 18 студентів з 20
навчальних закладів міста і області. На конференції з доповідями виступили
Чичкань А., Моткіна Н., Слива О.Г. Дипломами 1 ступеня відмічені Чичкань
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А. в номінації «Правова і політична думка періоду Київської Русі», Моткіна
Н. в номінації «Українська політико-правова думка в другий половині 18-19
століттях».
- Дипломом І ступеня нагороджені студенти коледжу Захарова К. та Олійник
Ю., яки виступали на VІ науково-технічній конференції студентів, аспірантів
і молодих вчених «Наукова весна – 2015», участь студентів та рівень їх
підготовки відмічені подякою від організаторів конференції, кафедри екології
ДВНЗ НГУ.
- Успішно виступили студенти та викладачі Баюл Т.П., Ковальова О.Б.,
Кузьміна Н.А., Огійко О.С.
на VІ Міжнародній науково-практичній
конференції «Маркетингове управління конкурентоспроможністю» та VІ
Міжнародній науковій практичній конференції «Формування механізмів
управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств».
Викладачі отримали подяки за підготовку студентів до участі у конференціях
від Університету імені А.Нобеля. Статті 16 студентів надруковано у збірках
конференцій.
- Студенти та викладачі коледжу Шамрай М.В. та Шевцова Т.О. взяли участь у
ХХ Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених
«Екологічний інтелект -2015». Студенти Рудь У. та Тиха К. отримали
дипломи 1 ступеня за кращу наукову доповідь. Інші доповіді студентів
надруковані у збірці конференції.
12. Зв’язок з роботодавцями
Активізувалась робота предметних комісій з організації спільних заходів з
роботодавцями.
У предметній комісії «Правознавства» активно просувається робота, де
зустрічі з роботодавцями стає нормою навчання студентів спеціальності. Фісун
Н.Ю.
організувала
зустріч
студентів-правознавців
з
представником
правоохоронних органів( старший уповноважений карного розшуку міського
управління МВС майором Височиним І.П.), в межах знайомства з майбутніми
робочими місцями.
Кузякова Ю.С. звітувала про результати спільного з міським управлінням
юстиції та Координаційною радою молодих юристів виховного заходу
«Особливості професії юрист».
Студенти юридичного відділення коледжу протягом 16.02.2015- 27.02.2015 за
підтримки Всеукраїнської громадської організації «Громадська палата України»
спільно з Дніпропетровським міським управлінням юстиції та Управлінням освіти
та науки Дніпропетровської міської ради брали участь у Мандрівній методичній
виставці «Кожен має право знати свої права». У заході було задіяно 903 учня шкіл.
12 студентів коледжу отримали сертифікати спеціальної підготовки як волонтеригіди.
Предметна комісія «Сфери обслуговування» брала участь у зустрічі з
працівником Департаменту з питань формування збалансованої інфраструктури
розташування підприємств готельного сервісу. В цьому є напрямку Чернишова
О.В. систематично співпрацює з головою акредитаційної комісії спеціальностей
«Готельне обслуговування» та «Туристичне обслуговування» Поколоїдною М.М. з
Харьківського національного університету.
Також предметна комісія «Сфери обслуговування» брала участь у конференції
департаменту освіти з представниками Люблінського католицького університету
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(Республіка Польща) щодо співпраці з роботодавцями та працевлаштування
випускників.
Студенти коледжу спеціальностей «Ресторанне обслуговування», «Готельне
обслуговування», «Туристичне обслуговування» зустрічались з представником
Академії праці, соціальних відносин і туризму Базяєвою С.О. з питань ступеневої
підготовки студентів-випускників.

Виробниче навчання
Навчальна практика проводиться в навчально-виробничих майстернях ,в
аудиторіях коледжу та на підприємствах. Для проведення цієї практики в коледжі
обладнано лабораторії,в повному обсязі використовуються навчально – виробничі
майстерні,створені навчально-методичні комплекси За 2014-2015 н.р. в НВМ
коледжу проведені роботи по художньому оформленню слюсарної майстерні. В
електрорадіомонтажній майстерні завершений капітальний ремонт приміщення,
побудована
примусова
повітряна
вентиляція,обладнане
робоче
місце
регулювальника радіоелектронної апаратури. В верстатній майстерні прицезійний
токарно-гвинторізний верстат обладнаний станцією підвищеного тиску змащення.
Обладнано три робочих місця в зварювальній майстерні. Добре попрацював зав.
майстернями Сердюков С.М.
Технологічна та переддипломна(виробнича) практики проводяться
відповідно наказу директора і укладених договорів.В основному студенти
проходять
практику по індивідуальним договорам.Організовано пройшло
розподілення на практику на ПК де голови: Мішура І.В.,Назаренко І.В.,Баюл
Т.П.,Крива Н.І.,Стрижак І.М.В зв`язку з масовими скороченнями працівників на
підприємствах складно вирішувались питання укладення угод на спеціальностях
ТО,ОП.
Загальні результати виробничої практики по
коледжу:успішність-1 00%,якість- 80%. Середнє значення за три роки:
-2012/2013 н.р.- успішність – 100%,якість – 78.76% ;
-2013/2014н.р. - успішність – 100%,якість – 84.36%;
-2014/2015н.р. - успішність – 100%,якість – 77%;
Працевлаштування випускників денної форми навчання проводилось за
участю комісії по працевлаштуванню ,зі звітом зав відділенням на адміністративній
раді.
Станом на 01.07.2015 розподілено 80%, за держзамовленням 100%. Слід
відмітити що найкраще положення по заключенню довгострокових договорів на
відділенні де завідуючі:Локоть Л.Є.,Вовк Т.І., Хазноферова Л.О..
Дипломне проектування(ДП) – завершальний етап навчального процесу,де
систематизується,поглиблюється і узагальнюються одержані студентами
знання,закріплюються всі набуті практичні навички. Кращими керівниками
дипломних проектів є: Крива Н.І.,Стрижак І.М., Клюшник М.І., Ярмошенко
М.В.,Сорокіна Н.О.,Новицька Л.Л.,Черниш О.Д..,Давидова Н.В.
Реальне ДП сприяє не тільки підвищенню рівня професійної підготовки,а й
поповненню матеріально-технічної бази кабінетів і лабораторій. Найкращі
результати на ПК Кривої Н.І., де всі дипломні проекти реальні. Велику увагу ДП
приділяють
Плешкун
С.В.,Видмиш
Ю.А.,Сухорутченко
В.Г.,Дмитренко
І.М.,Рогова К.О.
Середні показники дипломування по спеціальностям за три
роки,слідуючі: - 2012/2013 н.р.- успішність-100%,якість – 83.34%; 2013/2014 н.р.успішність-100%,якість – 77.44%; 2014/2015 н.р.- успішність-100%,якість – 74,2%.
По коледжу: успішність-100%;якість-78.3%. Як бачимо
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показники успішності і якості досить високі,але є питання на які необхідно
звернути увагу:
- переглянути вимоги до графічної частини в
положенні по дипломуванню;
- звернути увагу на слабкі знання
студентів з математики,фізики,загально технічних дисциплін; слабо
використовуються комп`ютерні програми при розрахунках в розділах
пояснювальної записки;
Матеріально-технічна база(МТБ).
На протязі 2014-2015 навчального року проводились роботи по покращенню
МТБ, так на внутрішньому дворі корпусу №1 було створено спортивний майданчик
на площі – 600 м2,на базі складського приміщення побудована лабораторія
«Технічних засобів навчання»,в навчально- виробничих майстернях побудований
кабінет для підрозділу «Охорона праці»,на базі аудиторій № 406,305 створені
комп`ютерні зали,на базі аудиторії №204 створено кабінет для зав.
від.ЕП,БО,КД(Локоть Л.Є.) та кабінет «Економіки і нормування праці»(Оката
О.В.).
Проведено косметичні ремонти в аудиторіях: 417(Афанасьєва І.І.),230
(ЯнченкоВ.В.),05
(КіндратішинО.Й.),
110
(Горбенко
Я.В.),310(Кривий
Р.А.),спортивна зала №1 (Пліс М.В.), 222 (Пукар О.А.), 301(Шамрай М.В.), 315
(Фадєєва Л.В.), 313 (Мішура І.В.),408 (Кузякова Ю.С.), 314 (Ващилко О.П.).
Господарча
частина
виконала
ремонти
вестибюля,
гардеробу,
трансформаторної підстанції,ремонт криші на топочній та гуртожитку та інше.
Комп`ютеризація. В 2014/2015 н.р. проводилась робота по поліпшенню
комп`ютериації навчального закладу: - доопрацьована локальна мережа яка
розділена на чотири під мережі.Обслуговують мережі два сервери. Локальна
мережа має доступ до глобальної мережі Інтернет; -встановлена бездротова мережа
Wi-Fi в І,ІІ корпусах ,майстернях та гуртожитку;
-впроваджена
антивірусна
програма «Zillya; -інформаційно підтримується комп`ютерний центр на 8 робочих
місць при бібліотеці; -поточна інформація діяльності коледжу систематично
виноситься на сайт коледжу;- відкритий і працює сайт ради директорів; - втілена в
навчальний процес комп`ютерна програма «Компас»;- підключений до локальної
мережі електронний телефонний довідник;- введений в експлуатацію електронний
лист замін на сайті;- розроблена і працює комп`ютерна програма «Пропуски
занять»; - працює фалообмінний сервер,який значно спрощує роботу по
створенню,обміну та корегуванню документації; - створена лабораторія
«Периферійні пристрої ПЕОМ».
Комп’ютерна база коледжу налічує 243 ПК, із них 135 входить до 9
комп`ютерних класів. Оскільки в останній час ми працюємо в першому корпусі то
в навчальному процесі задіяно п`ять комп`ютерних класів по 17 ПК в кожному, які
використовуються для проведення практичних занять на всіх спеціальностях та
прийняття тестових екзаменів. Аналіз технічного стану ПК показує що більша
частина персональних комп’ютерів, а саме 60% потребує заміни так як вони
фізично та морально застарілі і запасні частини на них не випускаються. А ще тому
що Міністерство вимагає при акредитації враховувати комп`ютери які в
експлуатації знаходяться не більше 8 років. Ремонт ПК виконують працівники
навчально-виробничих майстерень. Таким чином нам необхідно поміняти 59
персональних комп’ютерів, відповідно мінімальної норми 6 ПК на 100 чоловік, а
також необхідно придбати ліцензійні програмні засоби:
(як мінімум) операційну систему Windows, програмиOffis, Антивірус.
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ВИХОВНА РОБОТА
У 2014-2015н.р. робота з виховання студентської молоді посідала чільне місце в
діяльності викладацького складу та органів студентського самоврядування навчального
закладу.
Відповідно до річного плану та попереднього рішення педагогічної ради в коледжі
було проведено близько двадцяти п’яти масових заходів. Особливо слід відзначити:
- відкриті виховні заходи для відділень за темою: «Україна – єдина країна», які на
високому рівні провели викладачі: Швайко Т.Ю., Долина А.В., Афанасьєва І.І.

Участь у міських та обласних конкурсах:
- Музей коледжу посів І місце у огляді-конкурсі музеїв коледжів в плані
національно-патріотичного виховання(керівник Долина А.В.);
- Команда коледжу під керівництвом Швайко Т.Ю. посіла І місце у
обласному історичному квесті до 70-річчя Перемоги ( презентувала виставу під
назвою: «Історія країни в історії однієї родини»)
- Команда КВК коледжу посіла ІІ місце у І відкритому чемпіонаті КВК серед
ВНЗ І-ІІ ступеню акредитації;
Плідно і змістовно велася робота на економічному, юридичному, відділеннях.
Основі питання, які були впродовж всього навчального року центральними у
виховній роботі, - це питання успішності і відвідування занять.
Відділення
Завідуючий
2013-2014н.р. 2014-2015н.р. Різниця
Економічне
Локоть Л.Є.)
91,7%
93,1%
1,4%
відділення
Юридичне
Поливода Г.О 89,4%
90,6%
 1,2%
ГотельноХазнаферова
88,9%
90,1%
1,2%
туристичне
Л.О.
Транспортне
Кіщенко Н.М. 88,5%
90,4%
1,9%
відділення
Механічне
Жиліна О.П.
87,6%
92,8%
5,2%
відділення
Від.
комп. Вовк Т.І.)
87,2%
92,2%
5%
технолог.
та
зв’язку
По коледжу
88,7%
91,6%
2,9%
В цьому навчальному році було зосереджено
зусилля педколективу для
покращення відвідування занять студентами, і тому має плідний результат. Показники
відповідають вимогам МОН України і в цілому по коледжу покращилися на 2,9% , але є
ряд груп, де виконання не відповідає вимогам, тому кураторам та завідуючим необхідно в
наступному році посилити роботу в цьому напрямку і більш активізувати роботу
батьківських комітетів та студентського самоврядування
Кращі показники у групах, де куратори: Дрожаков К.В.,Давидова Н.В., Новицька
Л.Л.,Афанасьєва І.І.,Мирська Т.К., Стрижак І.М.,Клюшник М.І.,Фадєєва Л.В.,Кузякова
Ю.С., Мішура І.В., Кузьміна Н.А.,Галаган О.В.,Панченко О.А., Бойко К.М., Чабаненко
М.В.
Кураторам: Ващилко О.П., Тиміній Л.В.,Плешковій І.М.,Янченко В.В., Замулі
Л.В.,Карась І.О. слід особливу увагу звернути на відвідування їхніми групами занять;
адже у всіх цих групах відсотки відвідування занять дуже низькі. У цих групах слабкий
зв’язок із батьками, нестабільно і неефективно працюють батьківські комітети і органи
студентського самоврядування.
За результатами роботи відділень впродовж семестру було винесено доган
студентам на:
- Юридичному відділені – 24 доган;
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- Економічному відділенні – 3 догани;
- Механічному відділенні – 10 доган;
- Готельно-туристичному відділенні – 9 доган;
- Комп’ютерних технологій та мереж – 3 догани.
- Транспортному відділенні – 8 доган;
Слід зазначити, що: 8 доган – за розпиття спиртних напоїв,17– за порушення
правил проживання у гуртожитку; 26 – за систематичні пропуски занять без поважної
причини та несвоєчасне виконання навчального плану студента;11 – за недбайливе
ставлення до майна гуртожитку, 3-за паління у гуртожитку всі ці порушення свідчать про
низьку мотивацію студентів з боку викладачів по залучення студентів на заняття.
За активну участь у громадському житті відділень та коледжу було оголошено
подяки:
- Юридичному відділені – 10;
- Готельно-туристичному – 8;
- Комп’ютерних технологій та мереж –0;
- Механічному відділенні – 0;
- Економічному відділенні – 4;
- Транспортному відділенні – 0.
Відсутність заохочень на відділеннях свідчіть про низькій рівень залучення
студентів до гурткової роботи та недостатній рівень виховної роботи на відділеннях з
боку кураторів та завідуючих відділень.
Кількість відвідування гуртожитку по відділенням складає:
Транспортне відділення
420 (143,5%)
(Кіщенко Н.М.)
Механічне відділення
388 (100%)
(Жиліна О.П.)
Від. комп. технолог. та зв’язку
410 (130%)
(Вовк Т.І.)
Юридичне
249(79%)
(Поливода Г.О.)
Економічне відділення
279 (79%)
(Локоть Л.Є.)
Готельно-туристичне
375 (78%)
(Хазнаферова Л.О.)
Тільки куратори транспортного та механічного, комп’ютерних технологій та
зв’язку відділень виконали показники з відвідування гуртожитку.
Кращі показники у кураторів:Тиміної Л.В.,Кузякової Ю.С., Мирської
Т.К.,ПлешкунаС.В.,АфанасьєвоїІ.І.,ФадєєвоїЛ.В.,КурицькоїС.Г.,Лебідь О.В.,Дрожакова
К.В., Новицької Л.Л.
Найгірші показники у кураторів: Кірашенко О.В.,Окатої О.В.,Кіндратишин
О.Й.,Єлізар`єва Д.Ю.,Ніколаєва В.А.,КостюченкоІ.І.,Огійко О.С.,Бондаренко О.А.,
КарасьІ.О.,Бойко К.М.,Соколовської Н.Г..
Це не найкращі показники, тому і трапляються порушення у гуртожитку:
1) механічне – 90 порушень;
2) транспортне – 89 порушень
3) комп’ютерних технологій та зв’язку – 18 порушень
4) економічне – 33 порушення
5) юридичне – 40 порушень
6) готельно-туристичне – 51 порушення
Загальна кількість порушень 321.

Пропозиції щодо покращення навчально-методичної роботи на 2015-2016
н.р.:
1. Підготовка до акредитації 11 спеціальностей: систематизація НМК,
провести контрольні зрізи знань до самоаналізу, вдосконалення ККР навчальних
дисциплін. Підготовка акредитаційних справ.
2. Оновлення
бази «Колоквіума» для спеціальностей галузі готельно24

туристичного обслуговування до 15 жовтня 2015р.
3. Виконати заміни тестової частини та практичної частини екзамену на 4
спеціальностях (ТК, РО, ОГ, ОД).
4. Оновити та вдосконалити бланки аналізу занять для більш ефективного
контролю навчального процесу.
5. Викладачам Локоть Л.Є., Вовк Т.І.,Сорокіній Н.О., Клюшнику М.І. –
завершити узагальнення досвіду протягом вересня 2015р.
6. Провести нараду з питання методики проведення та захисту практичних
робіт і розробки загальних рекомендацій до вдосконалення форм опитування
студентів з практичних робіт. Вважаю необхідним чітко визначити обов’язки
викладачів під час проведення практичних(лабораторних) робіт та переглянути
вимоги до методики їх проведення.
7. Необхідно обговорити єдині вимоги до студентів з термінів виконання
обсягів самостійної роботи, термінів з захисту практичних та лабораторних робіт.
8. Проводити перевірку стану проведення заліків у студентів, які мають
заборгованості з дисциплін на комісіях, показала, що більшість викладачів не
розробили залікові завдання для таких випадків. Тому необхідно предметних
комісіям звернути на це питання увагу. Чи слід створювати базу заліків в
методичному центрі? Але на предметних комісіях – обов’язково. До складу НМК
обов’язково включити пункт про існування залікової роботи.
9. Залучити до адміністративного контролю знань завідувачів відділеннями.
Провести контроль за підсумками літньої сесії.
10.
Впровадити в практику роботи попереднього захисту професійних
знань та вмінь на спеціальностях, які мають державний екзамен: 1 семестр: ТК, ОГ,
ОТ, ТХ. 2 семестр: ПР, БО, ЕП, КД, ОД.
11. Доукомплектувати всі майстерні інструментом.
12. Виконати художнє оформлення електрорадіомонтажної майстерні.
13. Обладнати робоче місце для слюсарних робіт в електрорадіомонтажній
майстерні.
14. Побудувати приміщення для ремонту комп`ютерної та радіоелектронної
техніки та препараторську для викладачів спеціальності АД;
15. Виконати ремонт криші;
16. Зменшити віконні пройоми, для покращення температурного режиму
приміщень;
17. Виконати ремонт аудиторій 4М, 5М.
Для подальшої комп`ютеризації коледжу необхідно:
1. Оновити комп`ютерну базу.
1. Рубіжну , семестрову атестацію студентів винести на веб-сайт коледжу.
2. Розробити автоматичну систему підрахунку рейтингу викладачів.
3. Продовжити подальше впровадження операційної системи Linuх.
4. Придбати мультимедійну техніку.
5. Придбати сучасне ліцензійне програмне забезпечення.
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2. СЛУХАЛИ:
Зав. відділеннями - про завершення навчального року та переведення студентів на
старші курси, якість знань з аналізом по циклам підготовки.
3. СЛУХАЛИ
Назаренко І.В. - підготовка до прийому 2015 року розпочалась у вересні 2014.

Було складено графік проведення днів відкритих дверей, в проведенні яких
прийняли участь всі відділення коледжу. Всього було проведено 7 днів відкритих
дверей, щомісяця інформація про колеж розміщувалась в газеті "Робота плюс
зарплата", довідниках "Абітурієнт", друкувались статті в газеті "Наше місто" тощо
але я вважаю що необхідно більш уваги приділяти сайту коледжу.
У листопаді місяці 2015 року було розроблено за затверджено Правила
прийому на 2015 рік, а в липні Зміни до Правил прийому. В яких було змінено
терміни прийому документів та вступних іспитів. Правила прийому було та зміни
до них було розміщенні на сайті коледжу для ознайомлення вступниками. У 2015
році вступники мали право вступати на базі повної загальної середньої освіти лише
за сертифікатами зовнішнього незалежного тестування 2015 року, що визивало
велике непокоєння, також була введена пріоритетність заяв. В грудні місяці 2014
року було підготовлено пакет документів щодо участі в тендері на державне
замовлення підготовки фахівців, було підготовлено пропозиції, в яких було
враховано значне зменшення випускників шкіл.
Протягом 2014-2015 навчального року працювали підготовці курси, які були
про ліцензовані в червні 2015 року. Всього на підготовчі курси було залучено на 96 місячні -137 осіб, з яких 121 особа вступила на перший курс коледжу. Для
слухачів підготовчих курсів було розроблено Положення щодо нарахування
додаткових балів за успішне закінчення курсів, за результатами екзаменів на
курсах. Додаткові бали нараховувались тим вступникам які вступали за
спеціальностями ТО, АД, ЕТ, ТХ, КТ, ОП. За підсумками роботи підготовчих
курсів були проведені батьківські збори, в яких прийняли участь всі предметні
комісії. На зборах були розглянути такі питання: Правила прийому до коледжу,
надані роз’яснення до формування рейтингових списків, умови зарахування
пільговиків, умови проживання у гуртожитку, робота спортивних секцій, гуртків
художньо самодіяльності.
Своєчасно була підготовлена вся документація: роздруковані заяви, розписки,
описи, зошити для вступних іспитів, складено розклад вступних іспитів, розклад
засідань апеляційної комісії, матеріали фахових вступних іспитів зі спеціальностей
КД. ОД, КТ, ТО, АД, ТХ, ТК, ОГ для вступників на основі диплому
кваліфікованого робітника тощо.
З 2012 році всі дання про вступника заносяться в ЄДЕБО. Яка більш
дисциплінує в організації роботи приймальної комісії, але і вносить деякі труднощі.
Так на приклад не можливо перекинути абітурієнтів з однієї спеціальності на іншу,
зарахувати на навчання з інших навчальних закладів. Програма ЄДЕБО та
програма "Абітурієнт" не одабтовані одна до однієї і приходилось окремо
працювати з ЄДЕБО та програмою "Абітурієнт".
План прийому за державним замовленням був доведений у липні 2015 року, і
склав 204 особи на основі базової загальної середньої освіти, порівняно з 2014 році
зменшено на 25%.
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До приймальної комісії в 2014 році було подано заяв: всього – 1261 в
минулому році 1055, від вступників на базі 9 класів 895 в минулому році, на базі 11
класів – 366 , з них оригіналів документів 280. Практично всі вступники подавали
документи на 2-3 спеціальності. Конкурс по коледжу склав 4,4 Найбільший
конкурс за спеціальностями: РО – 11,5, ТК – 8,0;
ПР – 6,9; КД – 5,3; ОД – 5,3 найменший конкурс був на спеціальностях:
ТО – 2,4, ОП – 2,5, ТХ-2,8, БО – 2,9.
За перебігом вступної кампанії можна було постеригати на сайті коледжу: на
якому було представлені списки вступників, результати вступних іспитів,
рейтингові списки вступників, накази про зарахування та на сайті МОН України
інформаційна система "Конкурс" на базі даних ЄДЕБО.
Державне замовлення виконано на 100% - 204 особи та 6 осіб поповнення на
другий курс. За контрактом – на базі 9 кл. –_____(в минулому році 21) на базі 11
кл. ___ (в минулому році 61). Ліцензійний обсяг виконано лише на ___%.
Ліцензійний обсяг на заочне відділення складає 250 осіб (спеціальності ОД,
ПР, БО, ОП, ТО, АД та ОГ). План прийому на заочне відділення за державним
замовленням було відсутнє. Прийнято 25 (в минулому році за кошти фізичних та
юридичних осіб. Відкрито 1 групу ПР. В цьому році зацікавленість навчатися на
заочному відділенні була майже відсутня.
Портрет першокурсника – прийнято 4 дітей сиріт (в минулому році 11), 4
дитини інваліда, 8 дітей – шахтарів,3 дитини з багатодітних сімей, 2 – ЧАЄС та в
перше в цьому році прийнято 2 дітей батьки яких загинули в зоні АТО. Значно
менше в цьому році дітей з неповних сімей.
Рівень знань більш кращий ніж 2014 році з української мови – 6,5 бали; з
математики 6,4 балів.
Що необхідно зробити для більш вдалого прийому 2016 році.
1. Адаптувати програму "Абітурієнт" до ЄДЕБО щоб відомості про
абітурієнта фіксувалися і цій програмі та закріпити за обслуговуванням ЄДЕБО ще
- 2 осіб.
2. Кожній предметній комісії розробити рекламні матеріли на більш
сучасному рівні. Термін – 25 вересня 2015 р.
3. Предметним комісіям залучати в роботі спортивних секцій, творчих
гуртках, у виставці технічної творчості слухачів підготовчих курсів
4. При підрахунку рейтингових показників відділень та викладачів увагу
приділяти збереженню контингенту.
4. Сайт коледжу повинен буди динамічним. Кожен тиждень нова інформація.
На кожному відділенні призначити відповідальну особу, яка займалася збором
інформації.
5. Залучати більш осіб на підготовчі курси, Життя показало що майже 90%
прийому це слухачі підготовчих курсів.
6. Заключити договори зі професійно-технічними училищами на підготовку
спеціалістів на основі диплому кваліфікованого робітника.
7. Закріпити викладачів, класних керівників, фахівців структурних
підрозділів за відділеннями з метою проведення проф. роботи та при розподілу
педагогічного навантаження приймати до уваги участь кожного в виконанні
ліцензійного прийому.
Заслухавши та обговоривши доповіді, педагогічна рада,
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ПОСТАНОВИЛА :
1. Затвердити навчальні програми дисциплін.
2. Затвердити кошторис для органів студентського самоврядування на 2015-2016
н.р.
3. Затвердити акредитаційні справи 11 спеціальностей.
4. Зобов’язати всіх студентів, які були доукомплектовані у 2015-2016 н.р. на ІІ курс
на обов’язкове відвідування загальноосвітніх занять.
Відповідальні: куратори груп, голови п/к, викладачі.
5.Забезпечити контроль за виконанням нормативно-правових документів та
рекомендацій Міністерства освіти і науки України.
Відповідальні: керівники структурних підрозділів
Термін: на протязі навчального 2015-2016 навчального року.
6. Своєчасно підготувати коледж до 60-ти річчя з дня існування
Відповідальні: директор коледжу, керівники структурних підрозділів.
Термін:до 07.10.2015
7. Проводити заходи щодо виконання рекомендацій експертних комісій з
акредитованих спеціальностей, за якими коледж здійснює підготовку фахівців.
Відповідальна: заступник директора з НР Уласевич Н.В.
Термін: з 01.09.2015.
8. Провести заходи щодо підготовки до акредитації 11 спеціальностей:
систематизувати НМК, провести контрольні зрізи знань до самоаналізу, вдосконалити
ККР навчальних дисциплін. Підготувати акредитаційні справи.
Відповідальні: заступник директора з НР Уласевич Н.В., методист з МР Лутак
Н.А., голови п/к.
Термін: до 18.12.2015
9. Оновити базу «Колоквіума» для спеціальностей галузі готельно-туристичного
обслуговування.
Відповідальна: голова п/к Чернишова О.В.
Термін: до 15.10.2016
10. Виконати заміни тестової частини та практичної частини екзамену на 4
спеціальностях (ТК, РО, ОГ, ОД).
Відповідальні: голови п/к Чернишова О.В., Назаренко І.В., Шевцова Т.О.
Термін: до 15.10.2016
11. Оновити та вдосконалити бланки аналізу занять для більш ефективного
контролю навчального процесу.
Відповідальні: заступник директора з НР Уласевич Н.В., методист з МР Лутак
Н.А.
Термін: до 15.10.2016
12. Організувати роботу з молодими та прийнятими на роботу в 2015-2016 н.р.
викладачами.
Відповідальні: заступник директора з НР Уласевич Н.В., методисти
Термін: з 01.09.2015
13. Забезпечити 100 % працевлаштування випускників коледжу в 2016 році.
Відповідальні: заступник директора з виробничого навчання Ковтун В.В.,
зав. відділеннями.
Термін: до 01.07.2016.
14. Забезпечити 100 % проходження виробничої і технологічної практики
студентами коледжу на підприємствах м. Дніпропетровська.
Відповідальний: заступник директора з виробничого навчання Ковтун В.В.
Термін: на протязі 2015-2016 навчального року
15. Практикувати інформування батьків про стан навчання студентів через мережу
Internet.
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Відповідальні: зав. відділеннями
Термін: з 01.09.2015
16. Забезпечити покращення присутності студентів на навчальних заняттях.
Відповідальні: заступник директора з ВР Жарікова О.А., зав. відділеннями
Термін: 2 рази на семестр.
17. Удосконалити методичне забезпечення підготовки студентів з практики
з урахуванням пропозицій керівників практики від підприємств і організацій.
Відповідальний: заступник директора з виробничого навчання Ковтун В.В.
Термін: до листопада 2015 року.
18. Забезпечити підвищення кваліфікації керівного складу коледжу в Інституті
післядипломної освіти
Відповідальні: заступник директора з НР Уласевич Н.В., помічник директора з
кадрової роботи Щербакова Н.С.
Термін: на протязі 2015-2016 н.р.
19. Забезпечити подальший розвиток матеріально-технічної бази коледжу, здатної
забезпечити здійснення освітньої, виховної, соціальної та господарської функцій.
Відповідальні: заступник директора з виробничого навчання Ковтун В.В.
Термін: на протязі 2015-2016 н.р.
20. Провести комплексне енергетичне обстеження навчального корпусу, систем та
обладнання з водо, тепло і електропостачання коледжу та реалізувати заходи щодо
енергозбереження.
Відповідальні: заступник директора з АГР Вінніченко П.М.
Термін: термін до 15.10.2015
21. Продовжити роботу щодо встановлення в навчальному корпусі
металопластикових вікон.
Відповідальний: заступник директора з АГР Вінніченко П.М.
Термін: на протязі 2015-2016 н.р.
22. Доукомплектувати всі майстерні інструментом.
Відповідальний: заступник директора з виробничого навчання Ковтун В.В.
Термін: до листопада 2015 року.
23. Виконати художнє оформлення електрорадіомонтажної майстерні.
Відповідальний: заступник директора з виробничого навчання Ковтун В.В.
Термін: 07.10. 2015.
24. Обладнати робоче місце для слюсарних робіт в електрорадіомонтажній
майстерні.
Відповідальний: заступник директора з виробничого навчання Ковтун В.В.
Термін: 01.12.2015
25. Побудувати приміщення для ремонту комп`ютерної та радіоелектронної
техніки та препараторську для викладачів спеціальності АД.
Відповідальний: заступник директора з виробничого навчання Ковтун В.В.
Термін: 01.09.2015.
26. Виконати ремонт даху.
Відповідальний: заступник директора з АГР Вінніченко П.М.
Термін: до 01.11.2015.
27. Зменшити віконні пройоми, для покращення температурного режиму
приміщень.
Відповідальний: заступник директора з АГР Вінніченко П.М.
Термін: до 01.11.2015.
28. Виконати ремонт аудиторій 4М, 5М.
Відповідальний: заступник директора з АГР Вінніченко П.М.
Термін: до 01.11.2015.
29. Оновити комп`ютерну базу.
Відповідальний: заступник директора з виробничого навчання Ковтун В.В.
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Термін: на протязі 2015-2016 н.р.
30. Рубіжну , семестрову атестацію студентів винести на веб-сайт коледжу.
Відповідальний: заступник директора з виробничого навчання Ковтун В.В.
Термін: з 01.09.2015.
31. Розробити автоматичну систему підрахунку рейтингу викладачів.
Відповідальний: заступник директора з виробничого навчання Ковтун В.В.
Термін: 01.09.2015.
32. Продовжити подальше впровадження операційної системи Linuх.
Відповідальний: заступник директора з виробничого навчання Ковтун В.В.
Термін: на протязі 2015-2016 н.р.
33. Придбати мультимедійну техніку.
Відповідальний: заступник директора з виробничого навчання Ковтун В.В.
Термін: до 01.10.2015.
34. Придбати сучасне ліцензійне програмне забезпечення.
Відповідальний: заступник директора з виробничого навчання Ковтун В.В.
Термін: до 01.12.2015.

Голова ради

Л.М.Таберко

Секретар

І.П.Малишко
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