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1. Організація навчального процесу
Сучасні умови розвитку суспільства, коли держава будує соціально орієнтовану ринкову
економіку, розвиває демократичні суспільні відносини, розширює свій духовний простір,
інтегрує у європейську спільноту, зумовлюють появу нових методик і технологій,
інформаційну насиченість навчально-виховного процесу, переорієнтацію методичної та
психологічної готовності педагога до реалізації завдань підготовки фахівців. Сучасна освіта
потребує викладачів-професіоналів, які здатні до інноваційної діяльності, професійного
зросту, мобільності та самовдосконалення. Педагогічний колектив коледжу працював у
цьому напрямку, відшукуючи шляхи удосконалення навчально-виховного процесу та
методичної роботи.
Педагогічний колектив коледжу протягом 2016 року працював над вирішенням
проблем навчально-виховного процесу через різні форми навчально-методичної роботи,
які передбачали систематичну колективну та індивідуальну діяльність, спрямовану на
впровадження в практику досягнень науки і професійної майстерності, інноваційних
педагогічних технологій, передового педагогічного досвіду.
Діяльність МХПК ПолтНТУ, всіх його структурних підрозділів представлена
цілісною системою спланованої роботи, що викладена у документі «Комплексний план
навчально-виробничої, методичної та виховної роботи МХПК ПолтНТУ» (далі
«Комплексний план»), який був укладений з урахуванням поданих пропозицій циклових
комісій та керівників структурних підрозділів.
Комплексний план виконувався відповідно визначених напрямків роботи.

1.1. Система організаційно-управлінської роботи
За 2016 рік проведено 7 засідань педагогічних рад, на яких розглядались актуальні
навчальні, виховні, психолого-педагогічні проблеми щодо підготовки молодших
спеціалістів:
1. Аналіз моніторингу якості загальноосвітньої та фахової підготовки за 1 семестр
2015-2016 н.р.
2. Аналіз підсумків роботи експертних комісій під час акредитаційних експертиз
підготовки молодших спеціалістів у 2015-2016 навчальному році.
3. Розгляд акредитаційної справи спеціальності 5.03050401 «Економіка
підприємства».
4. Затвердження змін до Правил прийому до коледжу.
5. Про результати підготовки до відзначення 120-ї річниці навчального закладу.
6. Про роботу студентського самоврядування.
7. Про хід атестації.
8. Підсумки наукової діяльності студентів та викладачів.
9. Про співпрацю коледжу з ПолтНТУ.
10. Аналіз проведення державної атестації та роботи ДКК.
11. Переведення студентів на старші курси та призначення стипендії.
12. Результати проведення акредитаційної експертизи.
13. Вибори секретаря педагогічної ради.
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14. Звіт відповідального секретаря відбіркової комісії про результати прийому у
2016 році.
15. Аналіз роботи педколективу за 2015-2016 навчальний рік та визначення
основних напрямів діяльності колективу на 2016-2017 н.р. Обговорення та затвердження
плану роботи педради на 2016-2017 н.р.
16. Затвердження комплексного плану роботи колективу на 2016-2017 н.р.
17. Про підготовку до відзначення 120-річниці заснування навчального закладу.
18. Про виконання рішень засідань попередньої педради.
19. Впровадження інформаційних технологій у роботу бібліотеки та стан
забезпечення навчального процесу навчальною та методичною літературою.
Використання електронної навчальної літератури: стан, проблеми, перспективи.
20. Педагогіка співробітництва як ефективна педагогічна технологія сучасного
освітнього процесу в умовах адаптації студентів нового набору.
21. Вибори відповідального секретаря відбіркової комісії.
22. Формування у студентів правової свідомості і громадської культури в системі
виховної роботи.
23. Фізична культура і виховання у коледжі: стан, проблеми, перспективи.
24. Сучасні підходи до організації профорієнтаційної роботи в навчальному закладі.
25. Форми і методи роботи керівників випускних груп.
Загальною науково-методичною проблемою коледжу на 2014-2019 рік є розвиток
професійної компетентності педагогічних працівників як умова результативності
навчально-виховного процесу в коледжі.
Основні напрямки роботи над проблемою:
 удосконалення навчально-методичних комплексів та зміцнення матеріальнотехнічної бази з усіх дисциплін;
 забезпечення якісного проведення кожного навчального заняття та ефективного
застосування створених викладачами коледжу друкованих та електронних матеріалів;
 вивчення професійної діяльності педагогів стосовно впровадження інноваційних
технологій навчання;
 організація роботи педагогів з обдарованою молоддю з метою участі в олімпіадах,
конкурсах, виставках, конференціях;
 організація і проведення педагогічних читань, методичних семінарів з метою
вирішення актуальних проблем навчання і виховання особистості.
За 2016 рік проведено 7 засідань методичної ради:
1. Про роботу колективу над навчально-методичною проблемою коледжу
«Забезпечення результативності навчально-виховного процесу шляхом ефективного
застосування інноваційних методів та технологій навчання».
2. Про співпрацю циклових комісій з кафедрами Університету.
3. Про підготовку до Державної підсумкової атестації із загальноосвітніх дисциплін
студентів II курсу.
4. Про підготовку матеріалів до вступних випробувань та творчих конкурсів для
вступу абітурієнтів в 2016 р.
5. Про план заходів до проведення Дня науки.
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6. Про роботу циклової комісії викладачів загальноосвітніх, гуманітарних і
соціально-економічних дисциплін.
7. Про виконання плану заходів з профорієнтаційної роботи.
8. Про результативність організації самостійної роботи студентів викладачами
циклової комісії декоративно-прикладного мистецтва.
9. Система роботи циклової комісії технологічних дисциплін з формування у
студентів навичок наукової організації навчання.
10. Виконання планів роботи циклових комісій.
11. Про підсумки участі студентів у олімпіадах та конкурсах протягом 2015-2016
н.р.
12. Перспективне педагогічне навантаження на 2016-2017 н.р.
13. Про основні напрямки роботи методичної ради коледжу та завдання на 20162017 н.р.
14. Затвердження плану роботи методичної ради на 2016-2017 н.р.
15. Ознайомлення з графіком навчального процесу на 2016-2017 н.р.
16. Затвердження навчальних програм з дисциплін.
17. Про оформлення індивідуальних планів роботи викладачів.
18. Розгляд та обговорення планів роботи циклових комісій.
19. Стан підготовки методичного забезпечення кабінетів на 2016-2017 н.р.
20. Затвердження плану профорієнтаційної роботи на 2016-2017 н.р.
21. Затвердження графіків проведення відкритих занять викладачів коледжу.
22. Атестація та підвищення кваліфікації викладачів у 2016-2017 н.р.
23. Розгляд графіка внутрішнього контролю.
24. Про організацію та проведення у коледжі олімпіад та участі студентів у
наукових студентських конференціях, творчих конкурсах.
25. Активізація
навчально-пізнавальної
діяльності
студентів
засобами
інтерактивного навчання.
26. Стан електронної бази даних навчально-методичної документації.
27. Система роботи циклової комісії теплотехнічних дисциплін з формування у
студентів навичок наукової організації навчання.
У 2016 н.р. спеціальність 5.03050401 «Економіка підприємства» пройшла
акредитацію і отримала сертифікати на освітню діяльність.

1.2. Система навчально-методичної та наукової роботи
Центром методичної роботи коледжу є методичний кабінет, одним із завдань якого є
організація методичної роботи викладачів. Тут зібрана бібліотека методичної літератури,
організовуються консультації для викладачів, діє виставка навчально-методичних розробок,
оформлено інформаційний стенд, надаються необхідні матеріали для організації навчальновиховного процесу коледжу.
Основною метою роботи методичного кабінету у 2016 році було забезпечення
результативності навчально-виховного процесу шляхом ефективного застосування
педагогічних технологій та підвищення рівня професійної компетентності викладачів.
Методична компетентність викладача забезпечує результативність процесу навчання
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студентів, оскільки дозволяє з наукової точки зору визначати і реалізовувати принципи,
зміст, форми, методи і засоби навчально-педагогічної діяльності.
Робота методичного кабінету відбувалася в тісній співпраці з головами циклових
комісій, завідувачами відділень, іншими структурними підрозділами коледжу.
Однією із форм методичної роботи є робота педагога над підвищенням власної
професійної та педагогічної майстерності шляхом самоосвіти. Викладачі розробляли
навчально-методичні комплекси дисциплін, готували лекції, брали участь в розробці
відкритих занять, вивчали науково-педагогічну літературу і методичні рекомендації.
Для підвищення якості навчання та швидкої інтеграції студентів у виробнчу
діяльність лекційні заняття у коледжі вдало поєднуються із заняттями на підприємствах,
установах (ОКВПТГ «Миргородводоканал», ПАТ «Армапром», Полтавський гірничозбагачувальний комбінат, ТОВ «Керамейя» у м.Суми, «Миргородтеплоенерго», ТОВ
«Комбімікс», банківські установи міста, міський архів, Миргородська музична школа,
музеї міста та області).
Підвищення професіоналізму, кваліфікації і творчого потенціалу педагогів відбувалося
шляхом підвищення кваліфікації у ПолтНТУ, ПОІППО та через заходи, що проводилися
всередині коледжу. Основними з них є Школа молодого викладача та педагогічні читання.
У 2016 році проводився психолого-педагогічний семінар, де розглядалися такі питання:
1. Види конфліктів між викладачами та студентами і шляхи їх подолання.
(Голишко Н.В., психолог).
2. Використання ІКТ в процесі викладання предметів професійно-теоретичної
підготовки як один із шляхів інтеграції змісту освіти з новітніми технологіями.
(Овсяннікова С.М., викладач).
3. Методи та прийоми активізації пізнавальної діяльності студентів як один із
чинників підвищення мотивації навчання (Голови ЦК).
Працювала школа молодого викладача, де розглянуті такі питання:
1. Комп’ютеризація навчального процесу. Складання мультимедійних презентацій.
2. Особистість викладача як чинник навчання.
3. Профорієнтаційна робота.
4. Складання навчальних програм та робочих навчальних програм з дисциплін.
5. Вимоги до формування навчально-методичних комплексів у підготовці до
викладацької діяльності.
6. Ознайомлення з положенням «Про організацію освітньої діяльності в коледжі»
7. Консультації з питань організації навчально-виховної роботи.
8. Відвідування та обговорення занять викладачів-наставників
9. Круглий стіл на тему «Адаптація молодих спеціалістів до педагогічної діяльності»
10. Ведення навчальної документації. Основні вимоги.
11. Ознайомлення з методичними рекомендаціями та методичними розробками
викладачів вищої категорії
12. Обговорення результатів відвідування молодими викладачами занять
викладачів-наставників
13. Класифікація можливих помилок, які допускають молоді викладачі, їх
обговорення з викладачами-наставниками.
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Школу молодого викладача протягом 2016 р. відвідувало 12 чоловік, а саме:
Поросюк В.С., Богомаз А.С., Берук С.М., Мироненко Н.В., Радченко М.В., Войцун С.М.,
Овчаренко Н.О., Ярошенко Р.А., Одай А.В., Голуб В.М., Шаповал Н.П, Горскіте І.А.
Адміністрація, методист, наставники спостерігали за характером роботи та поведінкою
початківців, проводили з ними бесіди, знайомили з документацією, досвідом оснащення
навчальних кабінетів. Для ознайомлення з методикою проведення занять викладачіпочатківці відвідували відкриті заняття досвідчених педагогів.
У травні 2016 року проведено тиждень творчості та ініціативи молодих викладачів,
який показав значні здобутки викладачів-початківців, а саме: уміння проводити заняття на
достатньому методичному рівні, використовувати інтерактивні методи, працювати з
мультимедійними презентаціями, правильно вести навчальну документацію та
організовувати навчальний процес зі своєї дисципліни.
Протягом року викладачами коледжу проведено 27 відкритих заняття.
На виконання указу Президента України №641/2015 «Про оголошення 2016 року
Роком англійської мови в Україні» у коледжі поводився комплекс заходів, спрямованих на
активізацію вивчення студентами і викладачами англійської мови: працювали курси із
вивчення англійської мови студентами і викладачами; англійською мовою проводилися
виховні заходи, флеш-моб, вікторини.
У 2016 н.р. викладачі та студенти брали участь у конференціях (табл.1)
Таблиця 1. Участь викладачів у конференціях
Назва заходу
1
Участь в міжнародній конференції « Aktualne
zagadnienie energetyki, budownictwa i inzynierii
srodowiska»
Міжнародна науково-практична інтернетконференція «Фінансова безпека України на
сучасному етапі». Тема «Економічна безпека
України в правовому аспекті»

Час
2
січень

Місце
проведення
3
Польща

Викладач
4
Лимаренко О.М.

2016
Університет
державної
17.03.2016 фіскальної
служби
України

XVІІ
Міжнародна
науково-практична
конференція «Людина, культура, техніка у 19ХАІ
новому тисячолітті». Тема «Взаємовплив 20.04.2016
книжкової та електронної комунікації»

Заброда О.О.

Заброда О.О.
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XVІІ
Міжнародна
науково-практична
конференція «Людина, культура, техніка у 19ХАІ
новому тисячолітті». Тема «Взаємовплив 20.04.2016
книжкової та електронної комунікації»

Овсяннікова С.М

Участь у Всеукраїнській науково-практичній
конференції «Актуальні проблеми розвитку 16ПолтНТУ
архітектури,
містобудування,
дизайну
та 18.05.2016
мистецтва»

Волкова Н.В.

ХVІ
Міжнародна
науково-практична
конференція «Тенденції та перспективи розвитку
науки і освіти в умовах глобалізації». Тема

«Навчально-виробнича
майстерня
Миргородського керамічного технікуму імені
М.В. Гоголя»

травень

м. ПереяславШолуха О.М.
Хмельницький

ІІІ обласна науково-практична конференція «Світ
Полтавський
очима
суспільствознавця»
(соціологічний
17.05.2016 політехнічний Шовкопляс І.В.
напрямок), Надруковані тези статті «Молодіжні
коледж
субкультури»
Міжнародна наукова конференція «ІV Спаські
червень
читання», член оргкомітету

м. Ніжин,
м. Батурин

Шолуха О.М.

ІV Всеукраїнська науково-практична Інтернет –
конференція «Розвиток фінансового ринку в
Україні: проблеми та перспективи». Тема
10.11.2016 ПолтНТУ
«Проблеми
та
перспективи
розвитку
недержавних пенсійних фондів на ринку
фінансових послуг України»

Овчаренко Н.О.

Всеукраїнська науково-практична конференція
студентів і молодих учених «Архітектурний 18.11.2016 м. Полтава
рисунок у контексті професійної освіти»

Шимко В.В.

ІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернетконференція
«Документно-інформаційні
комунікації в умовах глобалізації: стан, 23.11.2016 ПолтНТУ
проблеми і перспективи». Тема «Правовий
аспект музейної справи»

Заброда О.О.
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Х ювілейна міжнародна науково-практична
конференція «Проблеми та перспективи розвитку
підприємництва».
Теми
«Проблеми
та
25.11.2016
перспективи розвитку підприємств художньої
кераміки», «Бюджетування як елемент системи
управління сучасним підприємством»

Харківський
національний Поросюк В.С.
автомобільноГусєва А.О.
дорожній
університет

Міжнародна
науково-практична
інтернетконференція «Фінансова безпека України на
сучасному етапі». Тема доповіді «Роль 28.11.2016
інформаційних технологій при забезпеченні
інформаційної безпеки держави»

Університет
державної
фіскальної
служби
України

Міжнародна
молодіжна
науково-практична
Інтернет - конференція «Наука і молодь в ХХI
1-2.12.2016 ПУЕТ
столітті». Тема «Надання інформаційних послуг
як важлива функція служби діловодства»
ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернетконференція «Актуальні проблеми управління
соціально-економічними
системами».
Тема 08.12.2016
«Вплив рівня зайнятості на стан пенсійного
забезпечення в Україні»

Заброда О.О.
Овсяннікова С.М.

Овсяннікова С.М

Луцькийнаціональний
Овчаренко Н.О.
технічний
університет

VІІІ науково-практична інтернет-конференція
«Трансформація фіскальної політики України в
Університет
умовах євроінтеграції». Тема «Роль місцевих 01державної
податків у фінансовій незалежності місцевих 15.12.2016
фіскальної
бюджетів за умов децентралізації»
служби
України

Овчаренко Н.О.

Підготовлені матеріали до публікацій у фахових виданнях (табл.2).
Таблиця 2. Публікації у фахових виданнях
Назва видання

Збірник: «Мистецтвознавчі записки»,м. Київ

Назва статті
Миргородський художньокерамічний навчальний
осередок – віхи становлення
(кінець ХІХ – перша третина
ХХ століття).

ПІП викладача

Шолуха О.М.
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Studia Vkrainica Varsoviensia. – Varszawa:
Wjdawnictwa Vhiwersytetu Warszawskiego,
2016. С.499 – 508.

Мистецькі технології
Миргородського художньокерамічного навчального
осередку

Збірник матеріалів міжнародної
конференції. Energy, energy saving and
radional nature use – Radom. 2016. – С.27 – 35

Effect of geothermal energy
production on ecological
environment in Ukraine

Збірник матеріалів міжнародної
конференції. Actual tasks of Energy and
Construction and Engineering – Oradea. 2016.
– С.56 – 62

Effect of geothermal energy
production on ecological
environment in Ukraine

Лимаренко О.М.

Збірник матеріалів міжнародної
конференції. Actual tasks of Energy and
Construction and Engineering – Oradea. 2016.
– С.16 – 24

Fighting salt deposits Removal and Prevention
Education

Лимаренко О.М.

Збірник матеріалів XIII Міжнародних
педагогічно-мистецьких читань пам'яті
професора О. П. Рудницької «Педагогіка
мистецтва і мистецтво педагогічної дії».

Психологічні засади
професійної мистецької
освіти художниківкерамістів.

Шимко В.В.

Збірник Всеукраїнської науково-практичної
конференції студентів і молодих вчених

Рисунок, як основа
образотворчого мистецтва

Шимко В.В.

Збірка доповідей до VІІ Міжнародної
науково-практичної конференції
«Образование. Наука. Культура».

Способ реализации
творчества педагога – его
креативность.

Одай В.М.

Фаховий збірник наукових праць КНУБА
«Сучасні проблеми архітектури та
містобудування» як матеріал конференції.

Особливості професійної
підготовки молодших
спеціалістів художників у
сучасній мистецькій
практиці.

Волкова Н.В.

Шолуха О.М.

Лимаренко О.М.
Пермяшкіна С.А
.

Лупашко В.В.
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Викладачі ЦК художніх дисциплін протягом року виконували творчу роботу (табл.3).
Таблиця 3. Творча робота
Дата проведення

ПІБ

Назва виставки

Січень

викладача (ів)
Ковгана С. В.

Участь у зимовій виставці

Березень

Ковган В. В.

Травень

Кириченко В.О.,
Кириченко Л.М.,
Волкова Н.В.,
Войцун С.М.,
Ковган В.В.,

Виставка вишивальниць

Місце проведення
Миргородський
музей імені
Д.Гурамішвілі
Миргородський
музей імені
Д.Гурамішвілі

Профорієнтаційна виставка робіт
викладачів

Краєзнавчий музей,

Одай В.М. та
Волкова Н.В.

Участь у роботі VІІІ
Міжнародного фестивалю
«Художня кераміка», представили
по кілька робіт у кераміці

Гжельський
державний
університет

Шолуха О.М.,
Войцун С.М.,
Волкова Н.В.

Кінно-спортивне свято, виїзний
спільний майстер-клас

с.Дібрівка

Шолуха О.М.,
Войцун С.М.

Національний Сорочинський
ярмарок, майстер-клас
«гончарство»

с. Великі Сорочинці

Жовтень

Викладачі ЦК
худ. дисц.

Виставка до Дня художника

Музей імені
Д. Гурамішвілі

Листопад

Викладачі ЦК
худ. дисц.

Виставка викладачів до 120-річчя
коледжу

Краєзнавчий музей

Ковган С.В.,

м. Миргород

Одай В.М.,
Шимко В.В.
Травень

Травень

Серпень
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Викладачі коледжу протягом 2016 року працювали з обдарованою молоддю, а саме:
керували науковими роботами, готували студентів до олімпіад, конкурсів, виставок
(табл.4).
Таблиця 4.Робота викладачів з обдарованими дітьми
ПІП викладача
1

Гусєва А.О.

Гусєва А.О.

Овчаренко Н.О.

Поросюк В.С.

Шовкопляс І.В.

ПІП студента
2
Студенти
спеціальностей
5.03050801
«Фінанси і
кредит»,
5.03050401
«Економіка
підприємства»

Досягнення
3
Участь у науково-практичній конференції
«Інформаційні технології в економіці: зміст та стан
впровадження в Україні», 15.03.2016, м.Полтава,
ПолтНТУ

Доповідь «Сучасний стан соціально-економічного
розвитку України», 22-23.03.2016, Міжнародна
науково-практична інтернет-конференція молодих
учених, магістрантів і студентів «Ефективне
Туркеніч О.О.
управління і розвиток невиробничої сфери в умовах
кризи: погляд молодих науковців», м. Харків,
Національний торговельно-економічний інститут
КНТЕУ
Доповідь «Кредитування громадян в умовах
фінансово-економічної кризи в Україні». 2223.03.2016,
Міжнародна
науково-практична
інтернет-конференція молодих учених, магістрантів
Сухановська О.О.,
і студентів «Ефективне управління і розвиток
Ярута К.О.
невиробничої сфери в умовах кризи: погляд
молодих науковців», м. Харків на базі Харківського
національного торговельно-економічного інституту
КНТЕУ
Доповідь «Сучасні підходи до розвитку маркетингу
в Україні», 22-23.03.2016, Міжнародна науковопрактична інтернет-конференція молодих учених,
магістрантів і студентів «Ефективне управління і
Ізотова А.К.
розвиток невиробничої сфери в умовах кризи:
погляд
молодих
науковців»,
м.
Харків,
Національний торговельно-економічний інститут
КНТЕУ
Участі у проекті «ЄС: вибір української молоді» у
Всеукраїнській онлайн- євровікторині, лютий Криворотова О.
березень 2016. (студентка отримала подяку і
сувенір).
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19.04.2016
Студентська наукова екологічна конференція до Всесвітнього дня Землі, МХПК
ПолтНТУ
Богомаз А.С.

Дивинська Є.

Козлова В.І.

Пасько Г.

Доповідь. «Побутова хімія - небезпека кожен день»
Доповідь. «Користь здорового сну»

Лупашко В.В.

Арцибашева В.

Доповідь. «Вплив куріння на організм людини»

Лупашко Г.О.

Пономарьова О. Доповідь. «Проблема вживання алкоголю»

Одай В.Г.

Білоус Д.

Доповідь. «Вплив побутової техніки на організм
людини»

Тараненко О.О.

Іщенко В.

Доповідь. «Шкідливі звички»

26.04.2016
Участь студентів та викладачів МХПК ПолтНТУ в 68 науковій конференції професорів,
викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету
Доповідь «Дослідження застосування скловиробів в
Ксьонз В.П.
Худенко І.
сучасному будівництві»
Доповідь «Дослідження застосування
Степанова В.П.
Хітайлов М.
теплоізоляційних матеріалів в сучасному
будівництві»
Хоролець О.
Халітова Л.А.
Доповідь «Еволюція українського житла»
Ковальчук Р.
27.04.2016
День науки, МХПК ПолтНТУ
Доповідь «Комбіноване використання стисненого
Лимаренко О.М
Сирота В.
повітря і сонячних панелей»
Доповідь «Роль теплоізоляційних матеріалів в
Балакарева Т.В.
Олійник М.
теплоенергетиці»
Ізотова А.,
Борсук О.М.
Доповідь «Реклама: погляд економіста»
Олефір О.
Сухановська О., Доповідь «Проблеми та перспективи розвитку
Овчаренко Н.О.
Ярута К.
кредитування громадян в Україні»
Одай В.Г.
Нечай М.
Доповідь «Цікава хімія житя»
Дяченко К.,
Заброда О. О.
Доповідь «Пам’ятники міста Миргорода»
Ошейко О.
Пономарьова О., Доповідь
«Кіно-,
фото-,
фонодокументи
Радченко М. В.
Пилипенко Є. Миргородщини»
27.04.2016. Обласний фестиваль-конкурс поетичної
Мацюра Н.І.
Хміль А.
творчості студентів. Номінація «Філософія життя»,
Кременчуцький педагогічний коледж
Квітень 2016. Участь у І Всеукраїнському (ХІІ
Всекримському)
конкурсі
учнівської
та
Новак О.М.
Ромах Т.
студентської творчості «ЗМАГАЙМОСЬ ЗА НОВЕ
ЖИТТЯ!»,
присвяченому
ЛЕСІ
УКРАЇНЦІ
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Мацюра Н.І.

Заброда О.О.
Балакарева Т.В.
Гусєва А.О.
Заброда О.О.
Степанова В.П.
Тараненко О.О.
Шовокопляс І.В.
Поросюк В.С.

Гречко О.В.

Заброда О.О.

Мироненко Н.В.
Волкова Н.В.
Войцун С.М.
Шимко В.В.
Кириченко Л.М.

(відбірковий етап у Полтаві), номінація «Твір». Есе
на тему «Я вийду сама проти бурі І стану, поміряєм силу! Леся Українка».
Травень. І етап Міжнародного мовно-літературного
Савченко В.
конкурсу імені Т.Г.Шевченка (м. Полтава)
Савченко Д. 23.11.2016. Доповідь «Правовий аспект музейної
справи» ПолтНТУ. ІІ Всеукраїнська науковоКриворотова О.
практична
Інтернет-конференція
«ДокументноКовтун Ю.
інформаційні комунікації в умовах глобалізації: стан,
Підгорна Ю. проблеми і перспективи».
Панченко Є
02.11.2016. Студентська науково-практична
Крутько Н.
конференція «Погляд крізь 120 років», МХПК
Щербаненко А. ПолтНТУ
Шамо Б
Халітов А.
Бровко І.
Помінова О.
08.12.2016. Тези «Методологічні основи визначення
перспектив розвитку підприємств». ІІ Всеукраїнська
Крутько Н.
науково-практична
інтернет-конференція
«Актуальні проблеми управління соціальноекономічними системами». м.Луцьк, НТУ
Квітень. Регіональний тур І Всеукраїнського (ХІІ
Всекримського)
конкурсу
учнівської
та
Помінова О.
студентської творчості «Змагаймось за нове
життя!», присвяченому Лесі Українці.
Жовтень. Полтавська обласна бібліотека для
юнацтва ім. О. Гончара та Управління культури
Полтавської обласної державної адміністрації
Дяченко К.
Конкурс
на
кращу
пізнавально-патріотичну
віртуальну екскурсію рідним краєм «Полтавським
краєм на вітрилах часу» Ролик «Історія Миргорода
в пам’ятниках». І місце
ХК-31
Виставка творчих робіт студентів – живопис
ХК-41
Корп. №1, хол. Лютий 2016
11.02.2016. Персональна виставка «Портрет –
Ващенко Л.
дзеркало душі». Літературно-меморіальний музей
Кучеренко М.
імені Д. Гурамішвілі.
Виставка творчих робіт студентів – кераміка
ХК-31
Корп. №1, хол. Березень 2016
Виставка творчих робіт студентів – пленер
ХК-31
Корп. №1, хол. Березень 2016
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лютий – березень 2016
Участь у І Всеукраїнському (ХІІ Всекримському) конкурсі учнівської і студентської
творчості «Змагаймось за нове життя!» (Леся Українка) у номінації «Малюнок»

Волкова Н.В.

Ващенко Л.

Кириченко В.О.

ХК-21
ХК-31
ХК-41

Ковган В.В.

ХК-41

Волкова Н.В.

ХК-41

Шолуха О.М.

ХК-21
ХК-31
ХК-41

Лютий. Регіональний етап м. Миргород/ м. Полтава
(участь заочна). Диплом І ступеня, сертифікат
учасника
27.02.2016. Відбірковий етап м. Полтава (участь
очна), диплом І ступеня
20.03.2016. Фінальний етап. м. Київ, диплом І
ступеня
Виставка творчих робіт студентів до Дня
народження М.В. Гоголя, кераміка
Корп. №1, хол. Квітень 2016
Виставка творчих робіт студентів «Пори року»
Корп. №1, хол. Квітень 2016
Виставка «Архітектурні світлини» – макети
(паперопластика). Бібліотека. Квітень 2016
Збірна виставка студентів на тему «Мій Гоголь»
Музей імені Д. Гурамішвілі. Квітень 2016

30.04.2016
Обласна олімпіада з рисунка, ПолтНТУ
Чапча І.О.
Верещака К.В.
Даценко В.К.
Ульянова К.О.
Конєв В. М.
Шимко В.В.,
Кононенко А.О. Сертифікат учасника
Мироненко Н.В.
Хромих Д.В.
Новак К.П.
Кущ О.В.
Гуслєва В.В.
Кобріна А.О.
10.05. 2016.
Конференція «Тенденції сучасного живопису України», ПолтНТУ
Євтодієва А.
Фундатори академічних шкіл
Буряк О.
Акценти в роботі майстрів
Мироненко Н.В.
Дадабаєва Е.
Особливості академічних шкіл
Волошина Д.
Гоголяни
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Волкова Н.В.

Одай В.М.
Одай В.М.
Шолуха О.М.
Шолуха О.М.
Шимко В.В.
Шолуха О.М.
Шолуха О.М.
Одай В.М.
Кириченко Л.М.
Шимко В.В.
Мироненко Н.В.
Мироненко Н.В.
Шолуха О.М.
Кириченко В.О.
Одай В.М.

Травень. Участь у конкурсі-виставка (online) на
кафедрі книжкової та станкової графіки в
Івасюк К.
Українській академії друкарства у м. Львів.
Ващенко Л.
Результат участі – нагороджені спеціальним
Сертифікатом та Подякою журі.
Травень. Участь у роботі VІІІ Міжнародного
Студенти групи
фестивалю «Художня кераміка» у Гжельському
ХК-41
державному університеті.
Виставка творчих робіт студентів «Керамічні
ХК-21
рукотвори» Корп. №1. хол Травень 2016
Виставка гуртківців «Творчість» – кераміка.
ХК-31
м. Опішня. Травень 2016
Виставка ювілейної листівки
ХК-41
Корп. №1, хол. Травень 2016
Виставка гуртківців «Графіка» – графіка
ХК-21
Корп. №1, хол. Червень 2016
ХК-31
Виставка творчих робіт студентів «Фестиваль
ХК-41
гітарного мистецтва». РБК, хол. Червень 2016
Червень. Міжнародний гончарний фестиваль. м.
Мешко А.
Опішне.
Виставка «Кераміка», Корп. № 1, хол. Вересень
ХК-21
2016
Виставка «Пленер 2016», Корп. № 1, хол. Вересень
ХК-21
2016
Виставка за мотивами творчості П. Пікассо
ХК-31
Бібліотека коледжу. Жовтень 2016
Виставка робіт студентів до 120-річчя коледжу
ХК 11-41
Корп. № 1, хол, корп. № 2, хол. Листопад 2016
Виставка робіт студентів до 120-річчя коледжу РБК,
ХК 11-41
хол. Листопад 2016
Випускники
Виставка випускників до 120-річчя коледжу
коледжу різних
Краєзнавчий музей. Листопад 2016
років
Виставка робіт студентів до 120-річчя коледжу
ХК 21-31
Корп. № 1, хол. Листопад 2016

Шолуха О.М.

ХК-41

Звітна фото-виставка Х Міжнародного гончарного
фестивалю в Опішному 2016. Корп. № 1, хол.
Грудень 2016

Волкова Н.В.

ХК-41

Виставка «Архітектура Миргорода» – макети. Корп.
№ 1, хол. Грудень 2016

Ковган С.В.
Мироненко Н.В.

Виставка робіт студентів (кераміка). Корп. № 1, хол.
Грудень 2016
Грудень, гуртківці Звітна виставка художньої студії імені О.Сластьона
ХК-41
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18.11.2016
Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів і молодих учених
«Архітектурний рисунок у контексті професійної освіти»
Маленко С.
Горєлова К.
Парфенович М.
Волкова Н.В.
П’ятак В.
секція «Архітектурна фантазія»
Шпірна К.
Васильченко А.
Балабуха А.
Хміль А.
Шимко В.В.
секція «Рисунок з натури»
Шемеляк А.
Штомпель А.
Шелофастов М.
Волкова Н.В.
секція «Рисунок з натури»
Вовк А.
Федоренко В.

Результатом роботи гуртків цього року стало виготовлення (ремонт) моделей
(макетів) приладів, апаратів; плакатів, стендів. Випускалися стіннівки, розпочато або
продовжено оформлення колекцій листівок, грошових знаків та монет світу.
В результаті методичного супроводу навчального процесу були встановлені такі
особливості педагогічного колективу коледжу:
 гарне знання викладачами своїх дисциплін;
 творче ставлення до роботи;
 бажання вивчати інноваційні методи викладання дисциплін і вміння використовувати
їх на заняттях;
 прагнення до нового в методиці викладання.
Одночасно з цим росте незадоволення доколеджною підготовкою студентів, їх
пасивністю, а відповідно ‒ результатами навчання: з одного боку викладачі стурбовані
тим, як дати обов’язковий мінімум студентам, з іншого боку – надати глибокі знання зі
спеціальності. Вирішенню цієї проблеми і буде сприяти подальше оволодіння
викладачами коледжу інноваційних методів та технологій навчання.

1.3. Система навчально-виробничої роботи
Протягом року підписано 87 договорів про проходження студентами навчальних,
технологічних і виробничих практик.
За укладеними договорами (табл.5) нашим студентам у поточному році для усіх видів
практики було запропоновано 285 робочих місць на базі 62 підприємств (установ).
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Таблиця 5. Бази практики та кількість робочих місць,
запропонованих студентам МХПК ПолтНТУ у 2016 році

№
з/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

База практики

2
ТОВ «Керамейя» м. Суми
ТОВ «Спецстрой.»
ТОВ «Виробничо-торговельна фірма «Керамік-Прилуки»
ЗАТ «Славутський комбінат «Будфарфор»
ТОВ «Гефест» м.Миргород
ПП «Укрбудсервіс-ДВМ»
ПП «Миргородський завод будівельних матеріалів»
ФОП Мартинов Руслан Іванович
ОКВПТГ «Миргородтеплоенерго»
ПрАТ «Армапром»
МРЦ «Миргород» МВС України
БПКГ ЗАТ ЛОЗ «Миргородкурорт»
ДП «Миргородське лісове господарство»
ПрАТ «Миргородкурорт»
Військова частина А 1515
ТОВ «Енергофінанс»
ФОП Ленда Олексій Олексійович
ОКВПВКГ «Миргородводоканал»
Санаторій імені М.В. Гоголя Південної залізниці м. Миргород
Комунальне підприємство «Лубни-водоканал» Лубенської міської
ради
ТОВ «Савинці»
ВП шахта «Гірська» ДП «Первомайськвугілля»
ПП «Білоцерківська агропромислова група»
Миргородська міська рада
Миргородське міськрайонне управління юстиції у Полтавській області
Управління державного казначейства у Миргородському районі
Миргородський Центр поштового зв’язку № 5
Миргородська райдержадміністрація (районний архів)
Управління пенсійного фонду у м.Миргород
Миргородський міжрайонний комісаріат
Філія ПГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м.Миргород
Відділення ЦОК №273 ПАТ «Акцент-Банк»
Відділення ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» в м.Миргород
ТВБВ №10016/0157 філія - Полтавське обласне управління АТ
«Ощадбанк»

К-ть
робочих
місць за
договорам
и
3
6
5
5
4
6
2
5
1
44
4
30
4
4
20
4
3
3
16
1
1
1
1
1
6
2
7
7
7
15
4
5
2
5
3
18

35 ПрАТ «Дика орхідея, Україна»
36 Професійно-технічне училище №44 м.Миргорода
37 ПП Сьомін Сергій Михайлович
Початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад (школа
38
естетичного виховання) Лубенська художня школа
39 Миргородська СЗОШ №5
40 Миргородська ЗОШ №1 ім. Панаса Мирного
41 Миргородська гімназія імені Т.Г.Шевченка
42 Лубенська міська станція юних техніків і натуралістів
Гадяцька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №4 Гадяцької міської
43
ради
Чапаєвська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Диканської районної
44
ради Полтавської області
Новооржицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
45
Оржицької районної ради Полтавської області
46 Гребінківська станція юних техніків
Дошкільний навчальний заклад , спеціальний, компенсуючого типу для
47
дітей з тяжкими вадами мови при збереженні слуху
48 Кременчуцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №26
Чорнявський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний
49
заклад загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів»
Савинцівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
50
Миргородської районної ради Полтавської області
Хомутецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Миргородської
51
районної ради Полтавської області
52 ФОП Андрійчук Тамара Андріївна
Григоро-Бригадирівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів
53
Кобеляцької районної ради Полтавської області
Центр естетичного виховання Відділу освіти Миргородської міської
54
ради Полтавської області
Хорольський початковий спеціалізований мистецький навчальний
55
заклад (музична школа)
Приватний позашкільний навчальний заклад
56
дитяча школа художньої творчості «Віка»
57 Біленченківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів
58 Дитяча художня школа імені Данила Нарбута (м.Черкаси)
59 Горошинська ЗОШ І-ІІІ ступенів Семенівської районної ради
60 Новомажарівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Зачепилівської районної ради
61 Кременчуцька дитяча художня школа імені О.Д.Литовченка
Дитячий оздоровчо-екологічний центр (позашкільний навчальний
62
заклад)
Разом

1
1
1
1
5
6
5
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
9
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
285
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1.4. Система роботи бібліотеки
Протягом року проведено 4 засідань бібліотечної ради.
У 2016 році бібліотека передплачувала 12 профільних періодичних видань.
Протягом року оформлено 18 книжкових виставок, приурочених видатним датам
історії на базі стенда-календаря знаменних дат.
Бібліотечний фонд за 2016 н.р. поповнився на 166 примірників на суму 9276 гривень.
Найбільшими за обсягом джерелом безкоштовного надходження були книги для художніх
дисциплін, передані в подарунок від видавництва «Софія – А» ЛТД м. Києва (51
примірника на суму 5560 грн.)
З нагоди 120 – річчя коледжу, бібліотеці було подаровано цінні книги у кількості 80
екземплярів.
Від Полтавської обласної адміністрації бібліотека отримала книги в двох томах на
суму 1000 грн.
9 примірників на суму 783 гривні були прийняті за актом одержаних від користувачів
на заміну втраченої.
В розрізі акції «Подаруй бібліотеці підручник» - 24 екземплярів нових підручників на
суму 1933 грн. (табл.6)
Таблиця 6. Результати акції «Подаруй бібліотеці підручник»
Циклова комісія
ЦК теплотехнічних дисциплін
ЦК технологічних дисциплін
ЦК фінансово-економічних дисциплін

Кількість примірників
1
3
20
24

1.5. Контингент студентів
Навчальний процес у звітному році забезпечували 3 відділення підготовки молодших
спеціалістів (гуманітарне, технологічне, технічне), до складу яких входять 8 циклових
комісій.
Станом на 01.09.2016 у МХПК ПолтНТУ навчається 427 студентів, з них 419 – денної
форми та 8 – заочної (табл. 7-9).
У 2016 році отримали диплом молодшого спеціаліста 141 особа за денною формою
навчання, 18 осіб за заочною формою навчання. Під час роботи державних
кваліфікаційних комісій 89 студентів захищали дипломні проекти, 70 студентів складали
державні екзамени. 107 осіб складали ДПА із загальноосвітньої підготовки (таблиця 10,
11).
Головами державних кваліфікаційних комісій був відзначений високий професійний
рівень випускників, їхня організованість, вміння аналізувати інформацію, розв’язувати
20

проблемні питання та робити висновки. Виконані дипломні проекти орієнтовані на
проблеми сьогодення.
Особливо відзначені керівники дипломних проектів спеціальності 5.02020801
«Декоративно-прикладне мистецтво» Кириченко Л.М., Кириченко В.О., Шолуха О.М., під
керівництвом яких виконані роботи, що відрізняються актуальністю, завершеністю і
мають практичне значення.
Продовжили навчання у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації 102
випускники 2016 року, 14 осіб – працевлаштовані, 6 осіб призвані на службу у Збройні
Сили України, 10 осіб у відпустці по догляду за дитиною.
Таблиця 7. Контингент студентів на 01.09.2016
З них
№
з/
п

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Спеціальність
5.05060103 «Монтаж і
обслуговування
теплотехнічного
устаткування і систем
теплопостачання»
5.05130109
«Виготовлення
тугоплавких
неметалевих і
силікатних матеріалів і
виробів»
5.02020801
«Декоративноприкладне мистецтво»
5.02010501
«Діловодство»
5.04010602 «Прикладна
екологія»
5.03050801 «Фінанси і
кредит»
5.03050401 «Економіка
підприємства»
5.14010101 «Готельне
обслуговування

Всього

Всього
за
денна ф/
держзамов
заочна ф
л

за
контракто
м

Отримуют
ь
стипендію
(без 1
курсів)

%
стипенд.
фонду

74

73

1

40

11,1

61

61

-

31

8,7

87/8

66/6

21/2

30

8,3

55

44

11

23

6,4

67

65

2

34

9,4

32

25

7

12

3,3

24

21

3

10

2,7

19

15

4

6

1,7

419/8

370/6

49/2

186

51,6
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Таблиця 8. Успішність студентів денної форми навчання
за ІІ семестр 2015/2016 н.р.
Назва спеціальності
Прикладна екологія
Діловодство
Фінанси і кредит
Економіка підприємства
Декоративно-прикладне мистецтво
Виробництво тугоплавких неметалевих і
6.
силікатних матеріалів та виробів
Монтаж і обслуговування теплотехнічного
7.
устаткування та систем теплопостачання
8. Готельне обслуговування
ВСЬОГО:
1.
2.
3.
4.
5.

К-сть
студент.
70
61
33
27
97

Якісна
Абсолютна
успішність, (%) успішність, (%)
61
98
54
95
57,6
100
55,6
100
50
90

47

63

95

118

65,5

100

14
467

50
57,1

100
97,3

Таблиця 9. Результати ДПА
Навчальна дисципліна
Українська мова
Українська література
Історія України
Математика
Хімія
Фізика

Кількість
студентів

107
24
63
84
27
18

Успішність, %
абсолютна
якісна

100
100
99
100
100
100

51
74
58
57
61
22

Таблиця 10. Результати комплексних державних екзаменів/захисту
дипломних проектів
№
з/п

Назва спеціальності

1

2

К-сть
Якісна
Абсолютна
студент. успішність, (%) успішність, (%)

3

4

5

5.04010602
«Прикладна екологія»

18

83

100

2. 5. 02010501 «Діловодство»

25

64

100

29/8

83/50

100/100

20/5

80/60

100/100

1.

3.

5. 02020801 Декоративноприкладне мистецтво

5.05130109 «Виготовлення
тугоплавких неметалевих і
4.
силікатних матеріалів та
виробів»

Дипломи з
відзнакою

6
Максименко Д.
Нечай М.
Дяченко К.
Ошейко О.
Пилипенко Є.
Буряк О.
Ващенко Л.
Івасюк К.
-
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1

2

5.05060103 «Монтаж і
обслуговування
5. теплотехнічного
устаткування та систем
теплопостачання»
5.03050801 «Фінанси і
6.
кредит»
5.03050401 «Економіка
7.
підприємства»
ВСЬОГО:

3

4

5

6

22/5

73/80

100/100

Сирота Д.

14

71,4

100

13

61,5

100

141/18

73,7/63,3

100/100

Сухановська О.
Ярута К.
Ізотова А.
Олефір О.
13/-

1.6. Система роботи відбіркової комісії
Протягом 2016 року працювали курси підготовки до вступу до коледжу.
Підготовчими курсами для вступу до коледжу було охоплено 35 осіб шкільної молоді, з
яких не вступив до коледжу лише 1 школяр.
У 2016 році вступна кампанія тривала з 11 липня по 10 серпня. Проводився набір
абітурієнтів на денну та заочну форми навчання. На заочну форму навчання у 2016 році не
подано заяв та не зараховано жодного студента.
Кількість поданих заяв на денну форму навчання за спеціальностями, обсяги
державного замовлення, а також кількість зарахованих на державну та на контрактну
форми навчання наведені у таблиці
Кількість поданих заяв

Спеціальність

На основі базової загальної
середньої освіти (9 кл)
Заяви

Зараховано

На основі повної загальної
середньої освіти (11 кл)
Заяви

Подано

Держ.

Б

К

Інформаційна,
бібліотечна та
архівна справа

52

15

15

1

7

Образотворче
мистецтво,
декоративне
мистецтво,
реставрація

22

15

15

2

Екологія

59

15

15

0

Ліцензовані
обсяги

Зараховано

Подано Держ.

Б

К

0

0

3

30

4

0

0

2

30

1

0

0

0

30
23

Теплоенергетика

29

15

15

0

0

0

0

0

30

Хімічні
технології та
інженерія

48

15

15

0

0

0

0

0

30

Підприємництво,
торгівля та
біржова
діяльність

35

10

10

0

2

0

0

0

25

Фінанси,
банківська
справа та
страхування

54

10

10

1

1

0

0

1

25

Готельноресторанна
справа

30

5

5

0

4

0

0

0

25

Всього

339

100

100

4

19

0

0

6

225

Наступна діаграма відображає загальну кількість поданих заяв у 2016 році в
порівнянні з попереднім роком на основі базової загальної середньої освіти і повної
загальної середньої освіти відповідно.
Провівши аналіз видно, що кількість заяв, поданих на основі базової загальної
середньої освіти, порівняно з попереднім роком зросла, на основі повної загальної
середньої освіти – зменшилася. Найбільше заяв подано на спеціальність «Фінанси,
банківська справа та страхування», а найменше – на спеціальність «Образотворче
мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

392
306

339
281 290

2012
2013
2014
2015
2016

120
58

9 кл

50

39

19

11 кл

План державного замовлення для вступу у 2016 році виконано на 100%.
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Заповнення ліцензійних місць у 2016 році
70%
60%

60%
53%

57%

48%

50%

50%
50%

30%

34%

44%

40%

32%

30%

32%

48%

50%

40%

34%
40%

50%

20%

32%

24%

2014
2015

28%

2016

20%

20%

20%

32%

10%
0%
Д

ХК

ЕК

ТО

ТС

ЕП

ФіК

ГО

Відсоток заповнення ліцензійних місць в порівнянні з попереднім роком збільшився
на таких спеціальностях: «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (32% і 53%),
«Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» (34% і 57%),
«Теплоенергетика» (30% і 50%), «Хімічні технології та інженерія» (20% і 50%),
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (24% і 40%); залишився на тому ж
рівні на спеціальність «Екологія»; зменшився на спеціальність «Фінанси, банківська
справа та страхування» (48% і 44%) та «Готельно-ресторанна справа» (28% і 20%).
Конкурс по навчальному закладу
Спеціальність
На державне
на основі базової загальної середньої
освіти
замовлення
076 Підприємництво, торгівля та біржова
3,5
144
Теплоенергетика
3,2
діяльність
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
3,47
023 Образотворче мистецтво, декоративне
1,47
мистецтво,
реставрація
101
Екологія
3,93
072 Фінанси, банківська справа та страхування
5,4
241 Готельно-ресторанна справа
6
161 Хімічні технології та інженерія
2,6
на основі повної загальної середньої освіти
Діловодство
—
Прикладна екологія
—
Готельне обслуговування
—
Економіка підприємства
—
Фінанси і кредит
—
Декоративно-прикладне мистецтво
—

Загальний конкурс
1,4
1,6
1,73
0,73
1,97
2,16
1,2
1,3
0,5
0,07
0,22
0,11
0,07
0,27
25

Конкурс в середньому по навчальному закладу – 3,39 на 1 бюджетне місце;
загальний – 1,5;
Найвищий конкурс:
загальний - 2,16 (072 Фінанси, банківська справа та страхування),
на держзамовлення – 6 (241 Готельно-ресторанна справа)
Серед абітурієнтів були такі, що належать до пільгових категорій, а саме:
Категорія

Кількість абітурієнтів
4

Діти-інваліди
Діти з багатодітних родин

3

Діти з малозабезпечених сімей, один з
батьків
інвалід,АТО
інший помер
Діти учасників

1

Діти-сироти,
діти,
батьківського піклування

позбавлені

2
3

Всі вступники пільгових категорій зараховані на бюджетну форму навчання.

1.7. Кадрове забезпечення навчального процесу.
Навчальний процес з підготовки молодших спеціалістів коледжу забезпечували 56
педагогічних працівники.
У 2016 році до педагогічного колективу влилося 2 нових викладачі.
В аспірантурі навчається 4 педагогічних працівники.
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Результати атестації педагогічних працівників у 2016 році стосовно встановлення
категорій та присвоєння педагогічних звань (табл. 11): всього атестовано 2 педагогічних
працівники.
Продовжено роботу щодо підвищення професійної кваліфікації. Протягом року
пройшли
підвищення
кваліфікації
у
ПОІППО
5
викладачів,
1 – у Інституті державного управління у сфері цивільного захисту, 8 – у ПолтНТУ. Всі
викладачі-початківці пройшли навчання на проблемних курсах для педагогічних
працівників.
Якісний склад штатних викладачів на 01.09.2016 такий (табл. 12):
 вища категорія – 20 осіб;
 І категорія – 12 осіб;
 ІІ категорія – 7 осіб;
 спеціаліст – 17 осіб.
З них: старший викладач – 5 осіб; викладач-методист – 3 особи, майстер спорту – 1
особа.
Таблиця 11. Результати атестації 2016 року
Вища категорія

І категорія

II категорія

2

Викладачметодист
1

Всього: 2 особи
Таблиця 12. Якісний склад штатних педагогічних працівників 2016 року
Вища
категорія
20

І
категорія
12

ІІ
«Спеціаліст»
категорія
7
17
Всього: 56

Викладачметодист
3

Старший
викладач
5

1.8. Співпраця циклових комісій з Університетом
Циклова комісія
1

ЦК «Діловодство»

Проведені заходи
2
1. Узгодження тематики курсових робіт з дисципліни
«Документознавство», програми вступного випробування
для випускників коледжу, що йдуть на прискорену форму
навчання.
3. Проведення батьківських зборів з участю представників
кафедри
4. Проведення пробного тестування студентів, що
планують продовжити навчання в університеті.
5. Проведення екскурсій по університету для студентів
коледжу.
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6. Участь студентів та викладачів коледжу в
університетських конференціях.
ЦК загальноосвітніх, 1. Участь спортивних змаганнях ПолтНТУ.
гуманітарних і
2. Узгодження програм з англійської мови за ПС та
соціальнофілософії.
економічних
3. Участь у інтернет-конференції «Репресована культура
дисциплін
України: регіональний вимір»
ЦК математичних,
1. Підвищення кваліфікації в результаті навчання за
природничоспеціальністю: «Комп’ютерні системи та мережі».
наукових дисциплін
1. Обговорення та рецензування навчально-методичних
матеріалів ЦК.
Циклова комісія
2. Профорієнтаційна екскурсія студентів по університету.
фінансово3. Тестування студентів групи Ф-31 з метою подальшого
економічних
вступу студентів коледжу в ПолтНТУ.
дисциплін
4. Участь студентів та викладачів коледжу в
університетських конференціях.
1. Профорієнтаційна екскурсія по університету для
студентів коледжу.
2. Участь у конференції «Впровадження енергозберігаючих
технологій в Україні».
Циклова комісія
3. Проведення батьківських зборів з участю представників
теплотехнічних
кафедри.
дисциплін
4. Проведення тестування студентів для вступу в
ПолтНТУ.
5. Відвідування захисту дипломних проектів студентів
ПолтНТУ.
Циклова комісія
1. Відвідування кафедри «Технологія будівельних
технологічних
конструкцій, виробів і матеріалів». Практичне заняття.
дисциплін
2. Відвідування захисту дипломних проектів студентами
коледжу, батьківських зборів представниками кафедри.
3. Вручення дипломів випускникам з представниками
ПолтНТУ.
4. Проведення практичного заняття на базі Університету.
5. Погоджений комплекс з дисципліни «Будівельне
матеріалознавство».
6. Участь студентів та викладачів коледжу в
університетських конференціях.
Циклова комісія
1. Профорієнтаційна робота, екскурсії, відвідування дня
екологічних
відкритих дверей в університеті.
дисциплін
2. Проведення батьківських зборів з участю представників
кафедри.
3. Відвідування відкритої лекції в Університеті.
4. Тестування випускників коледжу для подальшого вступу
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Циклова комісія
художніх дисциплін

в ПолтНТУ.
5. Участь у V Міжнародній науковій конференції молодих
вчених та студентів «Екологія. Довкілля. Молодь».
1. Узгодження програми художніх дисциплін та
обговорення вимог до написання пояснювальних записок
дипломної роботи.
2. Профорієнтаційна робота, екскурсії для студентів
коледжу до ПолтНТУ.
3. Участь студентів коледжу у щорічній обласній олімпіаді
з рисунка.
4. Співпраця викладачів з питань удосконалення методики
використання інноваційних технологій при викладанні
дисциплін художнього циклу.
5. Участь студентів та викладачів коледжу в
університетських конференціях.
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2. Виховний процес у коледжі
Виховний процес в коледжі базується на основі Концепції національно –
патріотичного виховання молоді. Виховна робота ведеться згідно з річним комплексним
планом роботи коледжу, виховної роботи, планами роботи відділень, керівників груп,
вихователя гуртожитку.

2.1. Напрямки виховної роботи у коледжі
Вся виховна робота спрямована на формування національної свідомості, гідності
громадянина, виховання і поваги і любові до рідної землі й українських традицій,
дотримання і розвитку традицій навчального закладу – це проблема, над якою працює
колектив коледжу.
Виховна робота в коледжі протягом 2016 року велася за такими напрямками:
 національно-патріотичне виховання;
№
1.

2.

3.

4.
5.

Назва заходу
Виховна година, присвячена
Дню Соборності України
Виховна година «На
Аскольдовій могилі
український цвіт» (День
пам’яті героїв Крут)
Зустріч із бійцями Слобідської
сотні ДБ ОУН (з нагоди
вшанування подвигу Героїв
Небесної Сотні)
Лінійка, присвячена пам’яті
Героїв Небесної Сотні
Участь в акції «Бібліотека
українського воїна»

Участь у міських заходах
щодо відзначення Дня пам’яті
6. та примирення, Дня перемоги
над нацизмом у Другій
світовій війні
Вшанування пам’яті героя
7. АТО Перта Федоряки
Святковий концерт
8.
«Вишивана Україна»

Дата проведення
26.01.2016, актовий зал

Відповідальні
Шовкопляс І.В

02.02.2016 в бібліотеці Бібліотекарі коледжу
коледжу
та міської бібліотеки
для дорослих
16.02.2016
року, Лимаренко О.М.
актовий зал коледжу
19.02.2016,
фойє Колодко Г.В.
корпусу № 2
Квітень 2016 року
Студенти спеціальності
«Діловодство»,
Заброда О.О.
8-9.05.2016
Студентське
самоврядування
та
викладачі коледжу
24.05.2016, с.Трудолюб

Лимаренко О.М.

19.05.2016, актовий зал Радченко М.В.
коледжу
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9.
10.

11.

12.

13.

14.
15.

Святкування Дня Державного
прапора України
Участь у міських
урочистостях, присвячених
Дню Незалежності України
Участь в урочистостях,
присвячених 73-й річниці
визволення Миргородщини від
німецько-фашистських
загарбників
Виховна година, присвячена
Дню українського козацтва та
Дню
захисника
України.
Запрошенні бійці Слобідської
сотні
добровольчого
батальйону ОУН
Участь у міському заході «З
Україною в серці» (розповіді
про Майдан 2013 року, бойові
дії учасників АТО)
Виховна година «6 грудня –
День Збройних сил України»
Виховна година, присвячена
Дню
пам’яті
жертв
голодомору

23.08.2016,
коледжу
24.08.2016

подвір’я Студентське
самоврядування
Викладачі коледжу

18.09.2016,
площа

міська Викладачі коледжу

14.10.2016, актовий зал Лимаренко О.М.
коледжу

15.11.2016,
районна Заброда О.О.,
бібліотека м.Миргорода Радченко М.В.
06.12.2016, актовий зал

Ярошенко Р.А.,
Сисенко О.І.
22.11.2016, актовий зал Борсук О.М.
коледжу

Цього року у листопаді наш коледж відзначав 120 років з дня заснування. Було
проведено ряд заходів, присвячених цій події.
№

Назва заходу

1. Виховна година, присвячена 120річчю коледжу «Наша гордість»
(про відомих випускниківтехнологів)
2. Студентське
самоврядування
вирішило зробити подарунок до
120-річчя коледжу: придбати та
висадити на території навчального
закладу 120 кущів троянд.
3. Висаджено Алею випускників до
120-річчя коледжу

Дата
проведення
27.09.2016,
актовий зал

Відповідальні
Халітова Л.А.,
Степанова В.П.,
Ксьонз В.П., Марченко О.В.

Листопад
2016 року

Студентське
самоврядування

Листопад
2016 року

Викладачі,
студенти
випускники коледжу

та
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4. Зустріч поколінь з нагоди 120-річчя 04.11.2016,
коледжу
актовий зал
коледжу
5. Танцювальний флешмоб до 120- Листопад
річчя коледжу
2016 року
6. Урочистий виховний захід «Акорди 11.11.2016,
пам’яті і серця», присвячений 120- РБК
річчю коледжу
7. Виставки робіт художників у Листопад
Миргородському
краєзнавчому 2016
музеї,
районному
будинку
культури, фойє коледжу
 інтелектуально–духовне виховання;

Новак О.М., профком
Студентське
самоврядування
Колодко Г.В., студентське
самоврядування
Викладачі
художники

№
Назва заходу
Дата проведення
1. Літературно
1
– музична композиція 25.02.2016,
«. Ти себе Українкою звала»
бібліотека коледжу

та

студенти

Відповідальні
Бібліотекарі коледжу
разом
із запрошеними праців
никами
Миргородської міської
публічної бібліотеки
для
дорослих імені
Д. Гурамішвілі
Мацюра Н.І.

2. Година
2
відеопоезії «Шевченко і
.
сучасність»

15.03.2016,
бібліотека коледжу

3. Виховна
3
година «Пам’ятники
.
світу»

16 березня
року

4. Виставка
4
досягнень гурткової
роботи
.
студентів. До уваги
відвідувачів була запропонована
колекція листівок 50-их років,
альбом «Миргород в світлинах»,
колекція монет світу, альбом
«Життя в документах» та макет
приймальної керівника.
5. Виховна
5
година «Тричі мені
.
являлася
любов» (Вшанування
пам’яті Івана Франка)

18.03.2016,
бібліотека коледжу

керівник гуртка –
Заброда О.О.

31.05.2016,
бібліотека коледжу

Новак
О.М.,
студентське
самоврядування

6. Участь
6
в обласному фестивалі конкурсі
.
«Поетична весна - 2016»

20.05.2016,
Кременчуцький
педагогічний
коледж

Мацюра Н.І.

2016 Заброда О.О.
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 громадянсько–правове виховання;
№

Назва заходу

Дата
Відповідальні
проведення
1. Брейн-ринг до Дня охорони праці
28.04.2016,
Берук С.М.
бібліотека
коледжу
2. Тиждень безпеки дорожнього руху З 16.05.2016 Берук С.М.
(зустріч студентів першого курсу зі по 22.05.2016
старшим
інспектором року
Миргородського відділення поліції,
старшим
лейтенантом
поліції
Дьоміним Іваном Олександровичем
та інспектором сектору ювенальної
превенції капітаном Зленко Аліною
Олександрівною)
3. Тиждень безпеки дорожнього руху З 16.11.2016 Берук С.М.
(зустріч з працівниками поліції, року
по
практичним психологом, інженером 23.11.2016
з охорони праці)
4 Всеукраїнський тиждень права
05.12Шовкопляс І.В.
09.12.2016
5 Зустріч з працівниками
05.12.2016
Шовкопляс І.В.
правоохоронних
органів,
присвячена
проблематиці
прав
людини;
6 Організація тематичної книжкової 06.12.2016
Шовкопляс І.В.
виставки
на
правову
та
правоосвітню тематику «Мої права
– моє життя»
7 Оформлення і виставка плакатів на 09.12.2016
Шовкопляс І.В.
тему «Я- людина, а отже маю
права».
8 Правова вікторина «Чи знаю я 07.12.2016,
Шовкопляс І.В.
закон?»
бібліотека
коледжу
9 Виховна
година
«Абетка 13.12.2016,
Голишко
Н.В.,
служба
самозахисту» (ВІЛ, СНІД)
бібліотека
молоді та спорту
коледжу
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 моральне виховання;
№

Назва заходу

Дата
проведення
Протягом
року

1. Бесіди: «Алкоголь та алкогольна
залежність».
«Наркоманія – це хвороба від якої
ніхто не застрахований»
«Курити - здоров’я губити»,
перегляд
фільму:
«Зроби
правильний вибір».
2. Виховний захід « Молодь обирає
24.05.2016,
здорове майбутнє»
бібліотека
коледжу

Відповідальні
Голишко Н.В.

ЗДРВ Федоренко О.М. та
практичним
психологом
Голишко Н.В., працівники
Миргородського міського
центру соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді та
Служби у справах дітей,
студентське
самоврядування
Заброда О.О.

3. Участь в акції «Подаруй дитячій
Жовтень 2016
книзі друге життя»
4. Благодійна акція до Дня Святого 21.12.2016,
Студентське
Миколая
школасамоврядування
інтернат для
слабочуючих
дітей
 екологічне виховання;
№

Назва заходу

Дата
проведення
1 Екологічна
акція
«Небезпека 17.10.2016,
пластикового стаканчика»
їдальня
коледжу
2 Виховна година на тему «Земля – 18.10.2016,
наш дім!»
бібліотека
коледжу
3 Посвята першокурсників в екологи
20.10.16
4 Екологічна акція «Зелений десант»

21.10.16

Відповідальні
Богомаз А.С.
Лупашко Г.О.
Козлова В.І.
Викладачі ЦК екологічних
дисциплін,
студентське
самоврядування
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5 Виставка екологічного плакату на Із 17.10
тему: «Почни із себе – збережи світ» 21.10.2016
6

Виховна година, присвячена
Чорнобильській трагедії

по Викладачі ЦК екологічних
дисциплін,
студентське
самоврядування
28.04.2016,
Берук С.М.
актовий
зал
коледжу

 естетичне виховання;
№

Назва заходу

Дата
проведення
1. 1Вечір до Дня Святого Валентина
11.02.2016,
актовий зал
коледжу
2. 2Свято жінки та весни
04.03.2016,
актовий зал
коледжу
3. 3Участь у ІІ етапі обласного 24.03.2016
міжвузівського фестивалю-конкурсу
«Студентська весна 2016»
4. 4Свято веселощів та сміху

Відповідальні
Студентське
самоврядування
Студентське
самоврядування
Студентське
самоврядування

31.03.2016,
актовий зал
коледжу
5. 5Казка англійською мовою «Modern
10.05.2016,
Cinderella» («Попелюшка на сучасний актовий зал
лад»)
коледжу
6. 6Участь у Сорочинському ярмарку
Серпень
2016 рік
(майстер-класи з гончарства)

Студентське
самоврядування

7. 7Урочиста лінійка, присвячена Дню
знань

Студентське
самоврядування

01.09.2016,
подвір’я
коледжу
8. 8Свято до Дня працівників освіти
30.09.2016,
«Сіячам вічного, доброго, мудрого!» актовий зал
коледжу
9. 9Зустріч з полтавською поетесою
05.10.2016,
Галиною Вовченко
ауд.219
10.1Виховний захід "Барви і світлотіні 25.10.2016,
0Пабло Пікассо – зрозуміти розумом, бібліотека
полюбити серцем"
коледжу
11.1Вечір, присвячений Хеллоуїну
27.10.2016
1

Одай А.В.
Шолуха О.М.,
Дубина О.С., Войцун С.М.

Ватліна І.І., студентське
самоврядування
Новак О.М., Шимко В.В.
Волкова Н.В.
Одай А.В., студентське
самоврядування
35

12.1Вечір, присвячений Дню студента
2

Листопад
Студентське
2016
року, самоврядування
актовий зал
коледжу
13.1Виховна
година
«Зустріч
з 22.11.2016,
Кириченко В.О.
3випускником
коледжу,
поетом, ауд.24
членом
Національної
спілки
художників України Мисаком С.К.»
14.1Виховна година «Зустріч з учасницею
410
Міжнародного
молодіжного
гончарного
фестивалю
Анною
Мешко»
15.1Зустріч
з
представниками
5літературного
об’єднання
«Дивослово»
16.1Новорічний вечір
6

29.11.2016

Шолуха О.М.

29.11.2016,
ауд.210

Шимко В.В.

28.12.2016

Марченко О.В.,
студентське
самоврядування

17.1Свято вручення дипломів технологам 05.02.2016,
7та теплотехнікам
Центр
естетичного
виховання

Колодко Г.В.

18.1Вручення дипломів діловодам,
8художникам, фінансистам,
економістам, екологам

Студентське
самоврядування

19.1Останні дзвоники
9спеціальності
№

та

посвяти

29.06.2016,
ЦЕВ
в Протягом
року

Керівники груп

 трудове виховання;
Назва заходу

Дата
проведення
1. Впорядкування
території
коледжу, Протягом року
гуртожитку, міста, оздоблення та
ремонту приміщень коледжу
2. Участь у Всеукраїнському суботнику
23.04.2016
3. 3Організовано чергування в корпусах Протягом року
коледжу

Відповідальні
Керівники груп,
студентське
самоврядування
Студентське
самоврядування та
викладачі коледжу
Керівники груп
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 фізичне виховання та утвердження здорового способу життя;
№
Назва заходу
1. Участь у обласних змаганнях з гирьового спорту
при Хомутецькомузооветеренарному технікумі. 3тє місце
2. Участь у змаганні трудових колективів міста
Миргорода з рибної ловлі на мормишку з льоду.
3. Відбіркові змагання на першість коледжу з шахів,
шашок, настільного тенісу, стрільби, участь
збірних команд коледжу в 17 міській спартакіаді.
4. Збірна команда коледжу взяла участь в обласній
спартакіаді:
 з настільного тенісу в Лохвиці,
 змагання з футболу, легкої атлетики в
м.Лубни.
5. Міська спартакіада з кульової стрільби. Команда
коледжу посіла І місце серед чоловіків та ІІІ місце
серед жінок
6. Спортивне свято, присвячене Дню Європи
7. Участь в літній спартакіаді міста з рибної ловлі
8. Участь в обласному традиційному конкурсі-турнірі
з міні-футболу, присвяченому пам’яті ректора
Онищенка О.Г.
9. Участь у фіналі міської спартакіади серед трудових
колективів (змагання з легкої атлетики, гирьового
спорту, перетягування канату).
Команда коледжу посіла ІІ місце
10. Участь у міських змаганнях з міні-футболу,
присвячених Дню козацтва
11. Участь у міських змаганнях з військовоприкладних видів спорту. Команда коледжу посіла
І місце
12. Організація і проведення спортивного свята до 120річчя коледжу
13. Участь в обласній спартакіаді з шахів серед ВНЗ ІІІ р.а. Команда коледжу посіла Імісце
14. Обласна спартакіада з гирьового спорту серед
студентів ВНЗ І-ІІ р.а.
Команда коледжу посіла ІІІ місце
15. Проведення турніру з волейболу, присвяченого
пам’яті викладача Г.В.Закаблука, між збірними
командами викладачів та студентів коледжу

Дата проведення
січень-лютий
2016
13 лютого 2016 року на
водоймищі «Ісове»
січень-лютий
2016
квітень
2016

Травень 2016

17.05.16
Червень 2016
04-06.09.2016, ПолтНТУ

10.09.2016

09.10.2016
12.10.2016
Жовтень
2016
17.11.2016
23.11.2016

06-08.12.2016
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2.2. Робота методичного об’єднання керівників груп
До складу методичного об’єднання керівників груп входять 17 керівників
академічних груп:
ХКД-11 – Мироненко Наталія Вікторівна (каб. № 213);
ХКД-21 – Борсук Олена Миколаївна (каб. № 2);
ХК-31– Кириченко Лідія Михайлівна (каб. № 23);
ХК-41 – Шимко Вікторія Володимирівна( каб. № 30);
ФЕПГО-21– Колодко Галина Віталіївна (каб. № 304);
ДГО-31 – Радченко Марина Володимирівна (каб. № 301);
ТСЕК-11 – Одай Віктор Григорович (каб. № 9);
ТСЕК-21 – Мацюра Наталія Іванівна (каб. № 219);
ТСіФЕП -31–Ксьонз Валентина Петрівна (каб. №104);
ТС- 41– Шовкопляс Інна Володимирівна (каб. № 115);
ЕК-31–Марченко Оксана Вікторівна (каб. № 208);
ЕК-41–Козлова Віта Іванівна (каб. № 212);
ФЕПГО – 11 – Ватліна Ірина Іванівна (каб. № 306);
ТО-11 – Ярошенко Рута Альгірдасівна (каб. 102);
ТО-21 – Лимаренко Олексій Миколайович (каб. № 110);
ТО-31 – Сисенко Олег Іванович (каб. № 1);
ТО-41 – Балакарева Тетяна Володимирівна (каб. № 309).
Керівники груп, що входять до складу методичного об’єднання, у своїй роботі з
молоддю пріоритетними якостями вважають національну гідність, громадянську
відповідальність, духовність, милосердя, співчуття, любов до обраної професії.
Робота методичного об’єднання здійснюється відповідно до плану. Засідання
методичного об’єднання керівників груп відбувається тричі на навчальний рік (перше –
організаційне, друге – у першому семестрі, третє – у другому семестрі). Щотижня, у
вівторок, з 800 до 825 відбувається нарада керівників груп разом із завідувачами відділень
та заступником директора з виховної роботи, де вирішуються нагальні питання виховної
роботи.
На засідання запрошуються представники адміністрації коледжу, інженер з охорони
праці, практичний психолог, представники студентського самоврядування.
Керівники груп тісно співпрацюють з батьками студентів. Проводять батьківські
збори. 13 травня 2016 року в академічній групі ФЕПГО-11 відбулися батьківські збори під
девізом «В сім'ї закладаються основи особистості». Збори провів новопризначений
керівник групи Колодко Г.В. Структура батьківських зборів була узгоджена із
завідувачами відділень Пермяшкіною С.А. та Халітовою Л.А. У роботі зборів взяли участь
і студенти групи. Усі батьки висловили своє бачення щодо виховання дітей в сім’ї, а зі
студентами керівник групи провела діалог «Я і моя група - колектив однодумців».
Традиційно в жовтні проведено загальні батьківські збори для І та ІІ курсів. Батьків
познайомили з адміністрацією коледжу. Перед присутніми виступив директор Дубина
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О.С., завідувач технічного відділення Халітова Л.А., психолог Голишко Н.В. та заступник
директора з виховної роботи Новак О.М. Батьків познайомили з правилами внутрішнього
розпорядку, роботою гуртків, успіхами студентів у перший місяць навчання. Психолог
Голишко Н.В. відзначила, що одним з основних завдань психологічної служби коледжу є
збереження психічного здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу та
створення безпечного середовища для всебічного розвитку студентської молоді. В рамках
цієї проблематики було організовано виставку студентських робіт на тему: «Я ціную
життя». Її змогли переглянути батьки, які відвідали коледж.
Органи студентського самоврядування в коледжі діють на основі «Положення про
студентське самоврядування у МХПК ПолтНТУ». До органу студентського
самоврядування коледжу належать:
 старости академічних груп;
 голова та заступник студентської ради коледжу (Ярута Наталія, Різницька Оксана)
 голови студентських рад відділень (Ромах Тетяна, Савченко Владислава)
 голова студентської ради гуртожитку (Горошинський Вячеслав).
Виховна робота в коледжі будується на тісній співпраці з органами студентського
самоврядування.
Більшість заходів відбуваються за активної участі студентського самоврядування.
Студентський профком та
студентська рада надають допомогу у
проведенні
різноманітних заходів , які відбуваються в коледжі та за його межами (профорієнтаційні
презентації закладу, дні відкритих дверей, акції милосердя до Дня Святого Миколая,
спортивні змагання, конкурси, обласний фестиваль «Студентська весна», міські заходи ).
Активно проявило себе студентське самоврядування в організації чергування в
навчальних корпусах та гуртожитку, прибирання території коледжу та парку «Дружба»,
участь у Всеукраїнському суботнику.
06.09.2016 були проведені вибори студентського активу гуртожитку, а 15.09.2016 студентської ради коледжу. 13.09.2016 відбулася зустріч першокурсників з
представниками адміністрації коледжу.
Студенти плідно працювали протягом 2016 року. Вони дбали про зміцнення
авторитету навчального закладу, студентського самоврядування, дотримуватися норм
моралі та ділової конструктивної критики
Виховна робота в гуртожитку – одна з найскладніших ділянок. Складність роботи полягає
в тому, що більша частина мешканців – підлітки 15-16 річного віку. В них іще малий
життєвий досвід. Студентська рада гуртожитку організовує самоврядування студентів,
керуючись принципом наставництва, старшокурсники допомагають молодшим пройти
процес адаптації .
Рада гуртожитку допомагає вихователю вирішувати студентські проблеми у
відносинах з адміністрацією, здійснює контроль за виконанням правил проживання у
гуртожитку, організовує чергування студентів на поверхах.
Стан виховної роботи щорічно обговорюється на засіданнях педагогічної ради.
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Виховна година до Дня Соборності України

Лінійка, присвячена пам’яті Героїв Небесної Сотні

Зустріч з учасниками АТО
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День вишиванки в коледжі

День Державного прапора
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День захисника України

Виховна година, присвячена пам’яті жертв голодомору
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Алея випускників

Студентський флешмоб

Урочистості до 120-річчя
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Зустріч поколінь на 120-річчя

Шевченківські дні в коледжі

Виховна година «Тричі мені являлася любов»
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Брейн-ринг до Дня охорони праці

Зустріч з інспектором Миргородського відділення поліції
Благодійна акція до Дня Святого Миколая

Акція «Подаруй дитячій книзі нове життя»
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Виховна година, присвячена Чорнобильській трагедії

Екологічна акція «Небезпека пластикового стаканчика»
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Свято жінки і весни

Свято веселощів та сміху

Студентська весна
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Останній дзвоник у екологів

День Знань

День працівників освіти в коледжі
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Хеллоуїн

Всеукраїнський суботник

49

Переможці змагань з кульової стрільби

Футбольні перегони

Міська спартакіада
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Міні-футбол в ПолтНТУ

Вибори студентської ради коледжу
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3. Робота первинної профспілкової організації
Первинна профспілкова організація працівників коледжу налічує 78 осіб. Протягом
року відбуваються зміни.
У профкомі працює 5 чоловік: Ромах Н.М. на посаді заступника голови профспілки,
Марченко О.В. на посаді відповідального за культурно-масову роботу, Желагіна І.М.
секретарем профспілкового комітету, Демченко О.І. бухгалтером профспілкового
комітету.
Протягом року було проведено конференцію трудового колективу, два рази збори
трудового колективу, а також 25 засідань профкому.
Робота профспілки відбувалася за такими напрямами: соціально-економічний захист
працівників, охорона праці, інформаційна робота, культмасова робота, робота з дітьми
працівників та ветеранами коледжу.
На загальних зборах трудового колективу 11.01.2016 підбито підсумки виконання
Колективного договору та затверджено нового колективного договору на 2016-2021 роки.
14 квітня 2016 року конференцією трудового колективу було обрано на вакантну
посаду директора коледжу Дубину О.С.
09 вересня 2016 року загальними зборами трудового колективу розглянуто і
погоджено Положення про коледж.
На засіданні профспілкового комітету у січні 2016 року було розглянуто і
затверджено план роботи профкому, погоджено графік відпусток працівників на 2016 рік.
У серпні 2016 року погоджено педагогічне навантаження викладачів коледжу.
Охорона праці. Профком ініціював переговори та затвердження нового
колективного договору на 2016-2021 роки.
Надання матеріальних допомог. Матеріальні допомоги надаються членам
профспілки за поданими заявами. Максимальна сума допомоги – 200 грн. За даний період
на поховання рідних, придбання ліків для лікування, ювілярам, на оздоровлення дітей у
пришкільних таборах, дитячих літніх оздоровчих закладах видано матеріальну допомогу
на суму – 5200 грн.
Культмасова робота. Культмасова робота профспілки коледжу відбувалася за
такими напрямками: організація та проведення Вогників до професійних та державних
свят. Зокрема організовано та проведено:
- організовано вітання жінок з нагоди 8 березня;
- закуплено новорічні подарунки дітям членів профспілки коледжу;
- планується закупити солодкі новорічні подарунки для всіх членів профспілки
коледжу;
- організовано вітання чоловіків до Дня захисника України;
- проведено святкування Міжнародного жіночого дня;
- організованого та проведено суботник з частуванням;
- вітання ветеранів Великої вітчизняної війни та ветеранів праці, які працювали в
коледжі (закуплено продуктові набори на суму 370 грн.);
- допомога в організації проведення свята «Спалення розкладу»;
- первинна профспілкова організація надає фінансову допомогу у проведенні різних
спортивних заходах.
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- Планується проведення новорічного ранку для дітей членів профспілки.
Голова профкому бере участь у засіданнях адміністративних рад, є членом
атестаційної комісії, погоджує посадові інструкції працівників, навчальне навантаження
педагогічних працівників, графіки роботи працівників, преміювання, нагородження та
заохочення співробітників, звільнення працівників з ініціативи адміністрації.
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4. Фінансово-економічна діяльність
За 2016 рік бюджетні асигнування склали 8418102,00 грн., з них на виплату заробітної
плати – 4008200,00 грн., нарахування на заробітну плату – 877600,00 грн., компенсації
дітям-сиротам на продукти харчування – 132670,00 грн., на предмети гардеробу та
грошової допомоги при закінченні навчання – 2635,00 грн., компенсаційних виплат на
придбання книг – 7464 грн., оплата комунальних платежів – 970000,00 грн., стипендії –
2119533,00 грн.
Спеціальний фонд коледжу формують власні надходження за надані
послуги та виконані роботи, які проводяться у відповідності до “Переліку платних послуг,
які
можуть надаватися
державними
навчальними закладами”, затвердженого
постановою КМУ №796 від 27.08.2010 р. та інші власні надходження – благодійні внески.
Нараховані доходи спеціального фонду склали 1124276 грн., в тому числі:
- за навчання
493515,00 грн.
- інші освітні послуги
8066,00 грн.
- за проживання в гуртожитках
592677,00 грн.
- реалізація продукції майстерні
7200,00 грн.
- оренда приміщень
16374,00 грн.
- інші власні надходження
95450,00 грн.
Нараховані доходи від платних послуг зменшились порівняно з минулим роком на
22648,0 грн. або 2,0%, в тому числі в розрізі послуг: по освітніх послугах відбулося
зменшення на 80659 грн. або 13,8% за рахунок зменшення середньорічного контингенту
студентів, які навчаються на контрактній основі, доходи від нарахування плати за
проживання в гуртожитку збільшились на 47424 грн. або 8,7%. за рахунок збільшення
вартості проживання через підвищення тарифів на енергоносії.
Видатки на утримання навчального закладу склали 9838868 грн., в тому числі за
рахунок:
загального фонду
8418102,00 грн. або 85,6 відсотка
спеціального фонду
1420766,00 грн. або 14,4 відсотка
Видатки зменшились в порівнянні з відповідним періодом минулого року на
10959,62 грн. або на 0,1 відсотка.
Видатки на оплату праці та нарахування на фонд заробітної плати склали 5640800
грн. або 57,3 відсоток від загальної суми витрат, в тому числі із загального фонду
4885800,0 грн., або 86,6 відсотка, та із спеціального фонду 755000,0 грн. – 13,4 відсотка.
Порівняно з минулим роком фонд оплати праці збільшився на 492219 грн. або на
13,1 відсотка за рахунок підвищення посадових окладів, нарахування на фонд заробітної
плати зменшились на 486294 грн. за рахунок зниження відсотка нарахування.
Проведені видатки на оплату енергоносіїв на загальну суму
1254000,00 грн. (в
тому числі по загальному фонду – на 970000,00 грн. або 77,4 відсотка та по спеціальному
фонду – на 284000,00 грн. або 22,6 відсотка), що на 124751,13 грн. або на 11,0 відсоток
більше в порівнянні з минулим роком за рахунок підвищення тарифу на електроенергію та
збільшення її використання на 20 тис. кВт/год.
Стипендіальний фонд становить 2119533,00 грн. і зменшився на 380385,00 грн. або
на 15,2 відсотка в порівнянні з минулим роком за рахунок зменшення виплаченої
індексації стипендії, та зменшення середньорічної кількості студентів, в т.ч. стипендіатів.
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Дебіторська та кредиторська заборгованість постачальникам та надавачам послуг,
заробітній платі та стипендіях відсутня.
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5. Розвиток матеріально-технічної бази коледжу
В 2016 році силами працівників коледжу виконано роботи по поточному ремонту
навчальних корпусів, гуртожитку, котельні та благоустрою території, а саме:
Навчальний корпус № 1
- проведені роботи по відновленню циркуляції теплоносія в радіаторах аудиторії
№2;
- замінено 16м металевих труб на металопластикові в системі водопостачання
керам. лабораторії;

виконано розводку 12м металопластикових труб по коридору з підключенням
до системи водопостачання керам. лабораторії;

- замінено 70 м металевих труб на полімерні в системі водопостачання корпусу;
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- замінено зашлаковані ділянки труб з ремонтом спускних вентилів в системі
опалення в аудиторії №2 та №8;
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- відновлено циркуляцію води в системі опалення хімлабораторії, почищені
радіатори;
- проведені зварювальні роботи та замінено 6 м магістральної труби на горищі
корпусу та замінено регістри системи опалення в роздягальні корпусу;
- замінено різьбові з’єднання повітрозбірників на горищі корпусу;
- розчищено майданчик біля зовнішньої стіни актового залу;

- виконано очистку даху та системи водовідведення від опалого листя та гілок.
Навчальний корпус № 2
- замінено спускні вентилі на регістрах опалення в аудиторії № 209 та в коридорі
на 2-му поверсі;
- в тепловому вузлі встановлено новий вентиль, металеві труби замінено на
металопластикові;
- проведено капітальний ремонт в аудиторії № 102;
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- облаштовано пандус для осіб з обмеженими можливостями біля навчального
корпусу;

- проведено косметичний ремонт коридорів.
Гуртожиток
- замінено металеві труби в системі водопостачання в ізоляторі на металопластикові;
- замінено 8м труби в системі каналізації у підвальному приміщенні;
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-

- встановлено бойлер гарячої води;
- замінено деформовані металопластикові труби в умивальниках 2,3,4,5 поверхів;

-
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- підвальному приміщенні на п’яти стояках системи опалення металеві труби
замінено на металопластикові;

- виконано ремонт душової кімнати для студентів;
- проведено частковий ремонт дверей та вікон у гуртожитку;
- виконано косметичний ремонт 2-го та 3-го поверхів (побілено стелю у
коридорах, кухнях, туалетах), підфарбовано панелі та підлогу.
- частково замінено електропроводку на 2, 3 та 4 поверхах;
- замінено металеві труби на пластикові на двох аварійних ділянках системи
теплопостачання;
- усунено місця протікання даху гуртожитку (замінено пошкоджені 20 листів
шиферу, відремонтовано відливи, залиті гідроізоляцією щілини шиферу);
- проведено частковий ремонт дверей та вікон гуртожитку;
- замінено двері в кімнатах 220, 303, 306;
- замінено металопластикові труби підведення води на 2,3,4 поверхах.
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- у кімнаті гігієни на 3-му поверсі ділянку аварійної труби в системі опалення
замінено на металопластикову;
- відремонтовано вхід на горище;
- здійснено поточний ремонт меблів.
Котельня та теплові мережі
- виконано роботи по ремонту та обслуговуванню циркуляційних насосів та
запірної арматури системи опалення;
- проведено чистку котла НІІСТУ-5;
- власними силами виконано систему вентиляції приміщення;
- проведено частковий ремонт пошкодженого утеплення теплової мережі;

- відремонтовано засоби обслуговування котлів;
- укомплектовано пожежний щит;
- знято, промито та встановлено 8 радіаторів системи опалення.
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Територія навчального закладу
- пофарбовано паркан та ворота по вул.Гоголя;
- прокладено 110 м труб для водопостачання тренажерного залу;
- побудовано каналізаційний колодязь системи каналізації коледжу;
- прокладено15 м підземного трубопроводу до тренажерного
підключенням до загальної системи каналізації.

Директор коледжу

залу

з

О.С.Дубина
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