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ВСТУП 

 

Процес розбудови держави потребує підготовки нової генерації 

високоосвічених фахівців, які діятимуть цілеспрямовано, самостійно й 

оперативно прийматимуть усвідомлені рішення.  

Суспільство не може повноцінно функціонувати в умовах науково-

технічного прогресу без активності людини, яка є його джерелом. 

Виховання ділової людини відбувається вже в студентські роки. Тому так 

необхідно створити зовнішні й внутрішні умови для розвитку здібностей 

кожного здобувача освіти, саморозвитку й самореалізації. Метою освіти стає 

інтелектуальний розвиток студентів, формування в них певного набору 

компетентностей як динамічної комбінації знань, умінь, навичок, способів 

мислення, цінностей та інших особистісних якостей, які визначатимуть 

здатність до подальшої успішної соціалізації, професійної або наступної 

навчальної діяльності. 

Сучасна фахова передвища освіта в Україні має бути безперервною і 

різноманітною, нести гуманістичні цінності, використовувати інноваційні 

технології, бути всеохплюючою та інформатизаційною, і головне – 

забезпечувати саморозвиток особистості. Система освіти, її зміст, структура 

змінюються з розвитком суспільства відповідно до викликів сьогодення. Тому 

формування всебічно розвиненої особистості з гнучким і оригінальним 

мисленням, здатної самостійно і творчо вирішувати суспільні завдання, 

потребує постійного пошуку нових методів, організаційних форм, технологій 

навчання. 

Щоб досягти мети формування творчої особистості спеціаліста, 

необхідно докорінно змінити саму позицію здобувача освіти в процесі 

навчання. З пасивного споглядача, який «вбирає» інформацію, і ретельного 

виконавця стандартних завдань студент повинен перетворюватися у творчого 

здобувача знань.  

Пошук конструктивних шляхів розв’язання цієї проблеми потребує 

вдосконалення педагогічних методик, що немислиме без застосування 

інформаційних і комунікаційних технологій, без поєднання традиційних засобів 

і методів навчання із засобами ІКТ. У викладача з’являється наймогутніший 

ефективний технічний засіб – інтернет-технології. 

Переваги цих технологій полягають у тому, що створюються умови для 

інтерактивного навчання, налагодження прямого та зворотного зв’язку зі 

студентами під час виконання вправ, завдань, проєктів тощо. Вони швидко 

опановуються сучасною молоддю, дають їй упевненість у собі, створюють 

більш комфортні умови для самореалізації та творчості, підвищують мотивацію 

до навчання, збільшують коло спілкування тощо. 

У сучасній освітній простір усе більше впроваджуються системи 

дистанційних технологій, за допомогою яких можна не тільки перекласти на 

«плечі» комп’ютера багато рутинних педагогічних дій, а й організувати по-

справжньому якісне,  індивідуальне, диференційоване навчання. 
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ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ 

 

Контингент студентів денної форми навчання коледжу формується на 

основі базової загальної середньої освіти з числа учнів шкіл міст та районів 

Західно-Донбаського регіону, заочної форми навчання - на основі повної 

середньої освіти з числа випускників шкіл, професійних ліцеїв, працівників 

підприємств Західного Донбасу.  

В коледжі навчаються 716 студентів денної та заочної форм навчання.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Діаграма 1. Контингент студентів коледжу на 01.10.2020 року 

 

 

 
 

Діаграма 2. Динаміка змін контингенту студентів за денною та заочною  

формами навчання, 2016-2020 рр. 
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Діаграма 3. Динаміка змін контингенту студентів за бюджетною та контрактною  

формами навчання, 2016-2020 рр. 

 

 

  
 

 
Діаграма 4. Співвідношення студентів коледжу за спеціальностями 
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Значна увага приділяється активному впровадженню та вдосконаленню 

методів профорієнтаційної роботи, які направлені на зростання кількості 

студентів: 

- систематичній роботі з батьками майбутніх абітурієнтів; 

- організації екскурсій на підприємства профільних галузей; 

- підтриманню зв’язків із випускниками та їх залучення до заходів, які 

 організовує коледж; 

- проведенню профорієнтаційної роботи у школах, професійно-технічних 

навчальних закладах міста, регіону, на підприємствах; 

- щорічній організації роботи профорієнтаційних агітаційних бригад, які 

виступають перед учнями міста і регіону, презентують спеціальності коледжу; 

- укладанню угод з підприємствами й організаціями міста та регіону про 

проходження виробничої практики студентами коледжу; 

- проведенню культурно-масових заходів із залученням абітурієнтів та їх 

батьків; 

- участі у профорієнтаційних заходах міста, регіону; 

- проведенню Днів відкритих дверей, під час яких викладачі та студенти 

знайомлять майбутніх абітурієнтів зі спеціальностями і традиціями, з 

матеріально-технічною базою навчального закладу; 

- проведенню квесту для абітурієнтів як інноваційної форми знайомства з 

коледжем та залучення їх до вступу до закладу вищої освіти; 

- поширенню інформації про навчальний заклад через соціальні мережі. 

Для підготовки абітурієнтів до вступних випробовувань у коледжі 

працює підготовче відділення, де слухачі поглиблено вивчають українську 

мову та математику (діаграма 5). 

  
 

Діаграма 5. Динаміка змін кількості слухачів підготовчих курсів 2016-2020 рр. 
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Активна профорієнтаційна робота серед слухачів курсів  проводиться 

викладачами та головами циклових комісій. Організовано знайомство з 

матеріально-технічною базою коледжу, надаються консультації та допомога у 

виборі спеціальності. Адміністрація та викладачі систематично проводять 

профорієнтаційну роботу в школах міста та регіону, розповідають про освітній 

заклад, його спеціальності, умови прийому. 

Співробітництво коледжу як структурного підрозділу з Національним 

технічним університетом «Дніпровська політехніка» дозволило розробити та 

втілити в життя ступеневу схему підготовки бакалаврів, що підвищує престиж 

нашого закладу освіти. 

 

 
 

Діаграма 6. Обсяги державного замовлення у 2016-2020 рр. 

 

 
 

 

 

Діаграма 7. Конкурсна ситуація у 2016-2020 рр. 
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КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Суспільству потрібен педагог, який володіє сучасними професійно-

педагогічними знаннями, здатний до творчих, нестандартних рішень, готовий 

до роботи в інноваційному середовищі. 

Завдання викладача – керувати процесом навчання: 

- створювати ситуації, що сприяють творчій активності та спрямованості 

здобувача освіти; 

- розвивати уяву студента, асоціативне та критичне мислення, здатність 

розуміти закономірності, прагнення постійно вдосконалюватися; 

- розв’язувати дедалі складніші завдання. 

В коледжі працюють 100 осіб. Педагогічний колектив – 62 особи, з них: 7 

відмінників освіти, 1 нагороджений подякою Верховної Ради України, 9 

нагороджені грамотою МОН України, 2 – знаком «Антон Макаренко», 5 – 

знаком «Шахтарська слава». 

 

 

 
 

Діаграма 7. Кадровий склад педагогічного колективу коледжу 
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Діаграма 8. Динаміка змін кількісного складу педагогічного колективу коледжу  

 

 
 

Діаграма 9. Динаміка змін якісного складу педагогічного колективу коледжу  
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Одною із ефективних форм роботи з викладачами-початківцями є 

постійно діюче в коледжі методичне об’єднання «Школа педагогічної 

майстерності» (ШПМ), метою якого є надання допомоги у розв’язанні 

першочергових проблем, які виникають перед тими, хто робить перші кроки як 

викладач.  

На засіданнях ШПМ формуються основи педагогічної майстерності – 

уміння володіти собою, спілкуватися зі студентами, розв’язувати педагогічні 

проблеми. Питання, які розглядаються, сплановані так, щоб дати змогу кожному 

викладачу максимально реалізувати свої можливості, наприклад: «Головні 

завдання і зміст діяльності вищого навчального закладу, учасників навчально-

виховного процесу», «Визначення ефективних форм навчання студентів, 

удосконалення та розвиток професійної компетентності педагога-початківця», 

«Ознайомлення з основними процесами навчання та психологічними 

особливостями пізнавальної діяльності студентів», «Підготовка і планування 

заняття. Формування мети заняття. Навчально-методична карта заняття. Вимоги 

до навчально-методичного комплексу дисципліни», «Організація самостійної 

роботи студентів та вимоги до її методичного забезпечення», «Форми 

індивідуальної роботи зі студентами», «Методичні аспекти проведення відкритих 

занять», «Державна атестація студентів»; педагогічні тренінги «Як провести 

ефективне заняття», «Програма самореалізації педагога», психологічні тренінги 

тощо. 

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

 

Однією з важливих дій у забезпеченні якості підготовки фахівців в 

коледжі була і залишається комп'ютеризація освітньої діяльності. Реалізацію 

цього завдання, а також впровадження новітніх технологій навчання покладено 

на комп'ютерний центр, який вирішує такі задачі:  

 організацію, розвиток, підтримку працездатності локальної мережі 

коледжу;  

 організацію розвитку зовнішніх каналів зв'язку коледжу з мережею 

Internet;  

 організацію та підтримку роботи серверів (поштових, доступу до 

каналів зв'язку, web-серверів);  

 організація, розвиток та підтримка працездатності мультимедійних 

засобів навчання, комп’ютерних класів та лабораторій;  

 надання комп’ютерних класів та лабораторій для проведення 

навчальних занять.  

Базою для вивчення комп’ютерно-інформаційних технологій є 108 

комп’ютерів, підключених до мережі Інтернет, що забезпечують сприятливі 

умови для широкого розвитку професійної комунікації. Доступ до каналів 

Internet здійснюється через Proxi-сервери.  



 

 

11 

Така розгорнута структура мережі дозволяє студентам не залежати від 

конкретного робочого місця, а користуватися будь-яким вільним комп'ютером, 

а також значно прискорює обмін документами й інформацією між ланками 

коледжу. Студенти, викладачі і співробітники мають вільний доступ до мережі 

Internet.  

З метою розширення інформаційних можливостей перепроєктовано і 

змонтовано локальну корпоративну мережу навчального корпусу, в якому 

розташовано 4 комп’ютерних класи, де встановлені сучасні комп'ютери на базі 

процесорів Pentium, Celeron, Duron, Athlon. Змонтовано та налаштовано 

комп’ютерну лабораторію у лабораторному корпусі. Комп’ютери заземлені та 

об’єднані в локальні мережі, що дозволяє студентам отримати навички роботи з 

операційними системами, виконувати завдання за допомогою сучасних пакетів 

прикладних програм (графічних, розрахункових та ін.), працювати в мережах 

Internet та Intranet. В усіх комп’ютерних класах та лабораторіях встановлено 

програмне забезпечення для проведення занять відповідно до навчальних 

планів та програм всіх спеціальностей.  

Створено нову систему розподілення мережних ресурсів; оновлено 

мережний сервер (роутер), виконано встановлення та налаштування на ньому 

системи, що дозволила забезпечити безперебійну роботу всіх комп’ютерів 

навчального закладу в мережі Internet. Налаштовано локальні комп’ютерні 

мережі в кабінетах, виконане встановлення операційних систем, повне 

оновлення програмного забезпечення, що дозволяє більш ефективно працювати 

студентам під час виконання лабораторних робіт. Систематично проводиться 

оновлення антивірусних баз в комп’ютерних класах та всіх підрозділах 

коледжу. 

Комп’ютерний центр коледжу надає послуги видавничої діяльності – 

робочі місця та допомогу викладачам у підготовці методичних розробок, 

статей, друкованих конспектів лекцій та багато іншого.  

Окремим напрямом діяльності комп’ютерного центру є презентація 

закладу в мережі Internet. Постійно оновлюється інформація на сайті 

навчального закладу (www. ptngu.com) щодо основних напрямків діяльності 

коледжу, його структури, керівництва, місцезнаходження, умов вступу на 

навчання, подій студентського життя, контактів. В гостьовій книзі можна 

залишити запис про відвідування сайту або поставити питання. Значна робота 

проводиться з презентації діяльності коледжу щодо забезпечення нового набору 

студентів: Дні відкритих дверей, створення відеоматеріалів, мультимедійних 

презентацій, забезпечення друкованим матеріалом профорієнтаційної роботи 

викладачів тощо. 

Важливим напрямом діяльності комп’ютерного центру є розробка і 

впровадження програмного забезпечення як в освітній процес, так і в сферу 

адміністрування закладу. В глобальній базі даних коледж зберігає всю 

інформацію про студентів, педнавантаження викладачів, освітній процес. 

Створено автоматизоване робоче місце секретаря навчальної частини, 

автоматизована робота бухгалтерії. В рамках дипломного проєктування 

створено більше 60 електронних підручників як інтелектуальних систем 
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дистанційного навчання у вигляді Web-сторінок зі навчальних дисциплін для 

студентів всіх спеціальностей. Які розміщені на навчальному сайті 

inter.ptngu.com. 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

 

Методична робота є цілеспрямованою діяльністю закладу фахової 

передвищої освіти щодо забезпечення психолого-педагогічної та методичної 

підготовки викладачів з метою підвищення ефективності їх навчально-виховної 

діяльності. Вона сприяє особистісному розвитку викладача, його педагогічної 

майстерності щодо викладання і проведення позааудиторної виховної роботи зі 

студентами. 

Щороку педагогічний колектив коледжу працює над актуальною 

методичною проблемою. В 2019-2020 навчальному році вибрана проблема 

«Підвищення якості викладання шляхом вдосконалення професійних 

компетентностей викладачів». 

Відповідно до проблеми здійснювалась методична робота: 

- підвищення теоретичного та наукового рівня викладання дисциплін, 

поглиблення теоретичних і практичних знань викладачів засобами неперервної 

професійної освіти; 

- підвищення педагогічної майстерності з метою досягнення високої 

професійної компетентності та самоорганізації професійної діяльності;  

- організація навчально-методичної роботи з урахуванням особливостей 

професійної підготовки майбутніх фахівців;  

- управління пізнавальною активністю студентів у процесі навчання, 

організація самостійної та науково-практичної роботи;  

- вивчення і впровадження у практику роботи педагогічного передового 

досвіду;  

- розвиток особистої творчої індивідуальності; 

- впровадження інноваційних технологій навчання. 

Координація методичної роботи здійснюється методичною радою 

коледжу, на засіданнях якої аналізується стан навчально-методичного 

забезпечення дисциплін та основних напрямків роботи щодо підвищення рівня 

засвоєння навчального матеріалу, підготовка до акредитації спеціальностей, 

освітньо-професійних програм. Розглядаються питання, пов’язані з 

формуванням гуманістичних цінностей сучасної особистості у закладі вищої 

освіти, діагностики ефективності навчального заняття, розвитку критичного 

мислення студентів, підвищення ефективності та якості практичних занять з 

використанням сучасних методик, гурткової роботи як форми науково-

дослідницької роботи студентів. Проводиться аналіз звітів голів циклових 

комісій про роботу над методичною проблемою та виконанням планів роботи. 

Затверджуються методичні розробки викладачів. Так, за звітний період 

підготовлено та затверджено близько 1000 методичних розробок, які активно 

використовуються в освітньому процесі.  
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Щорічно викладачі беруть участь у Всеукраїнському конкурсі 

педагогічної майстерності серед педагогів технікумів і коледжів України 

«Педагогічний ОСКАР». Вже 11 викладачів коледжу стали дипломантами 

цього конкурсу, викладач комп’ютерних дисциплін Герасимюк В.І. посів ІІІ 

місце у номінації «Електронний ресурс викладача». Викладачі коледжу також є 

керівниками дослідницьких та науково-технічних студентських робіт, 

результати яких презентуються щороку на більше ніж 10 різноманітних 

конференціях і семінарах за межами закладу.  

З метою спонукання викладачів до творчої діяльності та реалізації 

загальної методичної теми в коледжі діють творчі лабораторії: «Інструменти 

Google у професійній діяльності викладача» (керівник Демченко О.В.), 

«Критичне мислення: стратегії та процедури» (керівник Усенко Л.М.), 

«Духовні криниці» (керівник Пузенко Н.І.). 

Важливим осередком методичної роботи у коледжі є циклова комісія, де 

здійснюється навчальна, методична й науково-практична робота з однієї або 

кількох пов'язаних між собою освітньо-професійних програм. Щорічні декади 

циклових комісій — це своєрідний звіт викладачів про роботу. В програму 

декади входить: проведення відкритих занять, позааудиторних виховних 

заходів, виставки наочних посібників, методичного, дидактичного матеріалу, 

студентські науково-практичні конференції та інше. 

Прищепленню любові до рідної землі, її славної історії, формуванню 

естетичних смаків у студентів присвячені екскурсії до Павлоградського 

історико-краєзнавчого музею до Дня художника, «Павлоградщина – козацький 

край», «Ніч в музеї», «Історія одягу» тощо, музею АТО (ООС) (м.Дніпро), 

тематичні екскурсії до міст Дніпро, Київ, Запоріжжя, Умань, Харків, Львів, 

відвідування вистав Дніпровського академічного оперного театру та 

Павлоградського театру ім.Б.Захави. 

Для підвищення творчої активності студентів, розвитку умінь наукової 

роботи щороку в коледжі проводиться до 20 студентських науково-практичних 

конференцій: «Сторіччя Української революції», «Сучасне технологічне 

обладнання, «Впровадження мікропроцесорних технологій в автоматизацію 

технологічних процесів гірничого підприємства», «Альтернативні джерела 

енергії», «Сучасні технології мікропроцесорних систем» тощо. Вже третій рік 

поспіль коледж бере активну участь у заходах до Всесвітнього дня безпечного 

Інтернету  

На виявлення найбільш обдарованої молоді та розвиток її творчого 

потенціалу спрямовується участь у Міжнародних конкурсів з української мови 

та літератури ім. П.Яцика та ім. Т.Г.Шевченка, Всеукраїнських конкурсах з 

англійської мови Greenwich, з суспільствознавства «Патріот», обласному 

студентському конкурсі «ЕкоХім», Всеукраїнських студентських олімпіадах з 

математики, інформатики та комп’ютерної техніки, історії, правознавства, 

Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності «Mechatronic battle», 

обласному конкурсі брендів міста, конкурсі літературної творчості «Герої 

рідної землі». 

З метою поглиблення знань та підвищення інтересу до навчальних 
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дисциплін в рамках декад циклових комісій відбувається до 30 конкурсів та 

вікторин. Ціннісним орієнтиром студентів Павлоградського коледжу на 

здоровий спосіб життя присвячений конкурс інформаційних листівок до 

Міжнародного дня боротьби зі СНІДом «Молодь проти СНІДу», а також  

традиційні спортивні турніри: змагання першокурсників на День здоров’я, 

першість коледжу та міста з волейболу, Новорічний кубок з баскетболу, 

відкритий кубок з армреслінгу, спортивний квест «Веселий велосипед» до 

Всесвітнього дня здоров'я, турніри з пінг-понгу, шахів. 

Зміцненню стосунків з роботодавцями сприяли вітання працівників 

автотранспортних підприємств з Днем автомобіліста, зустрічі з провідними 

фахівцями департаменту перспективного розвитку ПрАТ «ДТЕК 

Павлоградвугілля», тематичні екскурсії на гірничі підприємства Західного 

Донбасу, в установи, організації та підприємства різних форм власності міста і 

регіону, відвідування кафедр НТУ «Дніпровська політехніка».  

 

РОБОТА БІБЛІОТЕКИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

Бібліотека коледжу є однією з першооснов для духовного і культурного 

розвитку студентської молоді, сприяє поглибленню інтересу студентів до 

обраної професії, забезпечує доступ до інформації, є просвітницьким 

осередком, який допомагає виховувати гармонійну, морально досконалу 

особистість, відкриту до інтелектуального та творчого розвитку. 

За звітний період бібліотекою коледжу підготовлено 90 тематичних 

довідок різного змісту завдяки власній базі інформаційних даних з періодичної 

преси (так звані папки-досьє): «Павлоград. Сторінки історії», «Літературне 

Придніпров’я», «Павлоградський коледж НТУ «Дніпровська політехніка», 

«Театр ім. Б.Є.Захави», «Ім’я Миколи Шутя в історії рідного міста», 

«Павлоградська перлина – Г.П.Світлична» тощо. 

До уваги студентів та викладачів коледжу - понад 160 тематичних 

книжкових виставок: «Україна серед інших європейських націй», «Рідне місто 

моє, Павлоград!», «Сини неньки України – її славні козаки» (до Дня захисника 

України), «Все, що душа довірила словам...» (до дня пам’яті Г.П.Світличної), 

«Я так її люблю, мою Україну» (до Дня Соборності та Свободи України), 

«Курган скорботи, біль душі людської» (до днів пам’яті Героїв Крут), «Героїв 

Україна пам’ятає» (до днів пам’яті Героїв Майдану), «Мова – життя духовного 

основа» (до Міжнародного дня рідної мови), «Іду з дитинства до Тараса» (до 

дня народження Т.Г.Шевченка), «Чорнобильський вітер по душах мете…» (до 

роковин трагедії на ЧАЕС), «Образ війни і Перемоги» (до Дня вшанування 

пам’яті жертв ІІ Світової війни), «Вишивана моя Україна» (до Дня вишиванки), 

«Студентська країна моя» (до Міжнародного дня студентів), «У звичаях, 

традиціях, обрядах живе народу праведна душа», «Поети рідного краю» (до 

Всесвітнього дня поезії), «Любов романтична, а хвороба – ні» (до 

Міжнародного дня боротьби зі СНІДом), цикл «У житті, творчості, спогадах» 

(до ювілейних дат письменників, зокрема, 105-ти річчя А.С Малишка, 295-ти 

річчя Г.С.Сковороди, 160-ти річчя І.Я. Франка, 180-ти річчя І.С.Нечуя-
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Левицького, 240-ти річчя Г.Ф.Квітки-Основ’яненка, 185-ти річчя Марка 

Вовчка, 170-ти річчя І. Карпенка-Карого, 140-ти річчя О. Олеся) тощо. 

Бібліотека здійснює інформаційну підтримку декад циклових комісій, 

конкурсів, літературних вистав, організовує тематичне оформлення читальної 

зали до різноманітних заходів, зокрема, традиційно увазі студентів 

пропонуються книжкові виставки до Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Т.Г.Шевченка, Міжнародного 

конкурсу з української мови ім. П.Яцика, Всеукраїнської олімпіади з 

української мови, конкурсу читців поезії Г.П.Світличної «Міцний мій корінь і 

моє галуззя. Я залишаюсь. Тут на цій землі».  

Працівники бібліотеки проводять масові заходи, серед яких традиційні 

читацькі конференції до Міжнародного дня книги та авторського права за 

різною тематикою: «Книга у світовому просторі: від витоків до сьогодення», 

«Там, де народжуються новини. Преса: історія, сучасність», «Книги пам’яті 

нашої» тощо. До Всеукраїнського дня бібліотек проводяться тематичні вечори 

«Бібліотеки у просторі і часі», до Дня міста традиційно проводяться вікторини 

«Рідне місто моє Павлоград», години спілкування «Державні та народні 

символи моєї країни», огляди літератури за різною тематикою, один з яких - 

«Трагічний спалах юної зірки» до 100-річчя від дня народження М.С.Шутя, 

уроки народознавства «У звичаях, традиціях, обрядах живе народу праведна 

душа», вікторини за правовою тематикою в рамках проведення Тижнів права у 

бібліотеці, літературні вечори. 

 
 

Конкурсу читців поезії Г.П.Світличної 

 

За звітний період проводилися бібліотечні уроки, серед яких: 

«Формування читацьких навичок сучасного студента коледжу» для студентів 

першого курсу, «Знайомство з періодичними виданнями. Формування навичок 



 

 

16 

роботи з періодикою», «Складові елементи довідково-бібліографічного апарату 

бібліотеки коледжу», «Книга як вид документа. Бібліотечні фонди. Облік. 

Організація», «Основні процеси організації роботи бібліотеки коледжу» тощо. 

Систематично проводяться індивідуальні консультації для студентів, 

зокрема, спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» щодо 

пошуку літератури для написання курсових робіт, користування 

систематичною картотекою статей, іншими складовими довідкового апарату 

бібліотеки. 

Співробітники бібліотеки проводять роботу з довідково-бібліографічним 

апаратом: редагування наявних  алфавітного та систематичного каталогів, 

систематичної картотеки статей, тематичної картотеки «Освіта – головна 

рушійна сила прогресу», краєзнавчої картотеки, картотеки сценаріїв масових 

заходів. 

Книжковий фонд бібліотеки становить 50462 примірники, в тому числі 

48517 книг, 1945 примірників брошур та методичних видань. Студенти на 100% 

забезпечені підручниками та навчальними посібниками. Сформована база 

електронних підручників для загальноосвітньої підготовки, що мають гриф 

МОН України. 

Читальна зала бібліотеки має 50 посадочних місць. Щорічно бібліотека 

обслуговує до 1000 читачів, відвідуваність становить близько 11000, 

книговидача – близько 20000 примірників.  

 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЩОДО АКРЕДИТАЦІЇ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

 

Протягом звітного періоду проведена акредитація всіх спеціальностей 

технікуму. Участь в цьому процесі взяли заступник директора з навчальної 

роботи Шаріна В.С., методист коледжу Демченко О.В., завідувачі відділень 

Нагорна А.М., Самарченко І.В., Сіра Т.В., голови випускових циклових комісій 

Єфименко Т.О., Ревука М.В., Пітенко О.С., Волковська Н.І.  

Було відзначено, що Павлоградський коледж Національного технічного 

університету «Дніпровська політехніка»» є сучасним вищим навчальним 

закладом, метою діяльності якого є цілеспрямована підготовка фахівців для 

вирішення актуальних проблем промисловості, які здатні ефективно працювати 

в ринкових умовах; 

- методичне забезпечення навчальних дисциплін (навчальні посібники, 

конспекти лекцій, методичні вказівки до проведення практичних і семінарських 

занять) складає 100%;  

- кадровий склад випускових циклових комісій збалансований, є 

викладачі вищої та першої кваліфікаційних категорій; циклові комісії 

очолюють викладачі вищої категорії;  

- матеріально-технічне забезпечення, успішність і якість знань, навичок і 

вмінь студентів відповідають вимогам кваліфікаційної характеристики 

підготовки молодших спеціалістів; 

- високий рівень організації і умов культурно-духовного розвитку та 

спорту в коледжі. 
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За результатами проведеної експертизи та рішенням ДАК заклад освіти 

спроможний здійснювати освітню діяльність з підготовки фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальностей за денною та 

заочною формами навчання.  

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ 

 

Взаємодія всіх учасників освітнього процесу — один з найважливіших 

факторів успішного функціонування будь-якої навчальної спільноти. В умовах 

дистанційного навчання, коли викладачі і студенти не можуть бути поруч, 

взаємодія між усіма учасниками освітнього процесу: адміністрацією коледжу, 

викладачами, студентами і батьками — набуває особливої важливості. 

Сучасна ситуація у світі стала джерелом виклику педагогам, поставила 

перед закладами освіти нові задачі, примусила мобілізувати всі сили і ресурси, 

щоб продовжити навчання і завершити освітній процес цього року. Свідома та 

відповідальна робота викладача під час дистанційного навчання напряму 

відображається на роботі студента. Постала потреба не просто видати навчальні 

матеріали студентам, а й допомагати їм та здійснювати моніторинг успішності. 

І для студентів, і для викладачів така діяльність стала незвичайною, але стали у 

пригоді майстер-класи з використання Google-технологій у навчальній 

діяльності, проведені для педагогічного колективу протягом канікул у 

листопаді 2019 року методистом Демченко О.В., а також розроблені нею і 

розповсюджені інструкції з технологій роботи у Google-класі, створення 

тестових завдань у Google-формах, спільного доступу до документів, роботи з 

електронними дошками Padlet тощо. 

Для  забезпечення виконання індивідуальних планів студентів (відповідно 

до навчальних планів та програм) запроваджені наступні форми і технології: 

1. Створено Google-платформу для подання навчального матеріалу: 

Google-класи для кожної академічної групи, в які щоденно відповідно до 

розкладу навчальних занять виставляються завдання з усіх навчальних 

дисциплін. 

2. Для забезпечення якісного рівня матеріал подається у вигляді 

текстових документів (лекцій, завдань тощо), презентацій, відео-матеріалів, 

онлайн-конференцій, онлайн консультацій. Широко використовуються 

автоматизовані тести на платформах Google, «На урок», «Всеосвіта» тощо. 

3. Засобами онлайн-конференцій з використанням програми Zoom 

проводяться захисти курсових, дипломних проектів та робіт. 

4. Зворотний зв’язок для перевірки результатів навчання студентів 

забезпечується через декілька каналів, а саме студенти 

- приєднують виконані завдання у Google-класи; 

- надсилають виконані завдання на електронну пошту викладача; 

- надсилають виконані завдання на Viber викладача. 

5. Розроблено електронні журнали академічних груп на платформі 

Google-таблиць для оцінювання знань учасників освітнього процесу. 
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Рис. 1. Інструкція для студентів для входу і роботи у Googleкласі академічної групи 

 

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Освітня діяльність Павлоградського коледжу Національного технічного 

університету «Дніпровська політехніка» здійснюється на підставі ліцензії, 

затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 05.12.2019                

№ 1003-л, освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» на базі 

базової загальної середньої освіти за спеціальностями, наведеними в таблиці 1. 
Навчальний процес забезпечується двома гірничими, комп’ютерним 

відділеннями та відділенням транспортних технологій та обліку та 10 
цикловими комісіями, з яких 6 є випусковими.  

 

Таблиця 1. Перелік спеціальностей відповідно до ліцензії 
Шифр 

галузі 
Галузь знань 

Код  

спеціальності 

Найменування 

спеціальності 

02 Культура і мистецтво 029 
Інформаційна, бібліотечна 

та архівна справа 

07 
Управління та 

адміністрування 
071 Облік і оподаткування 

12 Інформаційні технології 123 Комп’ютерна інженерія 

18 Виробництво та технології 184 Гірництво 

13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування 

27 Транспорт 275.03 
Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті) 
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ЯКІСТЬ ОСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ  

 

Головною метою діяльності навчального закладу є підготовка 

кваліфікованих молодших спеціалістів, конкурентоспроможних на ринку праці, 

компетентних, відповідальних, з високим почуттям людяності і порядності, які 

мають ґрунтовні фахові знання й орієнтується в суміжних галузях діяльності, 

готові до постійного професійного зростання, соціальної і професійної 

мобільності. 

 
Діаграма 10. Динаміка успішності і якості навчання  

студентів денної форми, 2015-2020 рр. 

 

 
Діаграма 11. Динаміка успішності і якості навчання 

студентів заочної форми, 2015-2020 рр. 
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Завідувачі відділень контролюють і аналізують результати навчальної 

діяльності та проблеми, що виникають в процесі навчання, поведінку студентів 

та відвідування ними занять. З метою виявлення рівня знань, проблем у 

навчанні на денній формі проводиться попередня атестація, результати якої 

вивчаються на доводяться до відома викладачів на виробничих нарадах, 

батьківських зборах, семінарах класних керівників. Посилюється контроль за 

відвідуванням додаткових занять. Кожним завідувачем відділення протягом 

навчального семестру проводиться понад 100 індивідуальних бесід з батьками. 

Це дає змогу отримати наступні результати навчання (діаграми 12-14). 

 

 
 

Діаграма 12. Успішність і якість навчання студентів денної форми  

в ІІ семестрі 2019-2020 н.р. (аналіз за спеціальностями) 

 

Державна атестація студентів здійснюється екзаменаційними 

комісіями після завершення навчання з метою встановлення фактичної 

відповідності рівня освітньої підготовки вимогам освітньо-кваліфікаційної 

характеристики. 

Екзаменаційна комісія оцінює теоретичну та практичну підготовку 

випускників, вирішує питання про присвоєння їм відповідного освітньо-

кваліфікаційного рівня, видання державного документа про освіту, 

опрацьовує пропозиції щодо поліпшення якості освітньо-професійної 

підготовки випускників коледжу. 
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Діаграма 13. Динаміка відсотку якості державної атестації студентів денної форми 

навчання випускних курсів коледжу за період 2016-2020 рр. (аналіз за спеціальностями) 

 
 

Діаграма 14. Динаміка відсотку якості державної атестації студентів заочної форми навчання 

випускних курсів коледжу за період 2015-2019 рр. (аналіз за спеціальностями) 
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За результатами ЗНО у 2019 та 2020 роках заклад посів 4 місце в області 

серед 63 технікумів і коледжів. 

 

 
 

Діаграма 15. Результати ДПА, складеної студентами у формі ЗНО 
 

З метою збереження контингенту студентів та формування у них 

свідомого ставлення до навчання під постійним контролем знаходиться 

відвідування студентами занять.  

В усіх групах денної форми навчання проведені бесіди «Навчання в 

технікумі – це почесно і відповідально», в ході яких роз’яснювалася 

персональна відповідальність кожного за навчання та відвідування занять. 

Профілактичні бесіди з даних питань проводяться постійно протягом навчання. 

Студентів, які неодноразово порушували дисципліну, заслуховували на 

засіданні ради з профілактики правопорушень. Проводяться бесіди з їх 

батьками. Позитивним є те, що вони підтримують вимоги навчального закладу 

щодо відвідування занять студентами, контактують з класними керівниками та 

завідувачами відділень. Однак слід відмітити, що у попередні роки батьки з 

більшим розумінням ставилися до вимоги своєчасно надавати медичні довідки 

за пропуски занять, тому неодноразово доводилося проводити бесіди з 

батьками, що були невдоволені такою вимогою. 

Підготовка та захист курсових проєктів (робіт), здача державних та 

кваліфікаційних екзаменів є показником фахової компетентності студента.  
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Діаграма 16. Успішність і якість захисту курсових проектів (робіт)  

студентами денної форми навчання у 2019-2020 н.р. 

 

Студенти денної та заочної форм навчання складають державні екзамени 

з дисциплін «Охорона праці в галузі» (спеціальність «Гірництво»), 

кваліфікаційні екзамени з дисципліни «Руйнування гірських порід» 

(спеціальність «Гірництво», ОПП «Підземна розробка корисних копалин»), 

захищають курсові роботи з дисциплін «Діловодство», «Спеціальні системи 

документування» (спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа»), «Фінансовий облік» (спеціальність «Облік і оподаткування»), курсові 

проекти з дисциплін «Програмування», «Мікропроцесорні системи» 

(спеціальність «Комп’ютерна інженерія»), «Спорудження гірничих виробок», 

«Технологія підземної розробки корисних копалин», «Економіка, організація і 

планування виробництва» (спеціальність «Гірництво», ОПП «Підземна 

розробка корисних копалин»), «Деталі машин», «Гірнича електротехніка», 

«Економіка підприємства» (спеціальність «Гірництво», ОПП «Експлуатація та 

ремонт гірничого електромеханічного обладнання), «Технологія 

машинобудування», «Економіка, організація та планування виробництва», 

«Технічна механіка» (спеціальність «Галузеве машинобудування»), 

«Організація вантажних перевезень», «Організація і планування роботи 

підприємств» (спеціальність «Транспортні технології (на автомобільному 

транспорті»).  

В результаті аналізу виконання курсових проєктів (робіт) з’ясовано, що 

студенти володіють методами пізнання при вирішенні професійних завдань, 

використовують нормативно-технічну документацію та професійно-орієнтовані 

джерела, вміють аналізувати прийняті рішення, робити висновки.  
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РІВЕНЬ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ, ГУМАНІТАРНОЇ ТА ФАХОВОЇ 

ПІДГОТОВКИ, РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Комплексна контрольна робота (ККР) - одна з прийнятних форм 

перевірки знань студентів у вищому навчальному закладі, метою якої є 

систематизація, закріплення та поглиблення теоретичних знань студентів, 

формування вміння творчого використання програмного матеріалу, 

ефективного застосування отриманих знань для комплексного аналізу 

конкретних ситуацій, самостійного вирішення різноманітних завдань. 

Оцінювання здійснюють з нормативних дисциплін, вивчення яких закінчено у 

попередньому семестрі або навчальному році. Визначається рівень 

гуманітарної, природничо-наукової, професійно-практичної підготовки 

студентів. Щороку відповідно до графіка проводиться близько 70 комплексних 

контрольних робіт. Динаміка успішності і якості представлена на діаграмах 19, 

20. 

Щомісяця для викладачів коледжу проводиться педагогічний практикум з 

питань організації навчального процесу, вимог до оформлення програм 

навчальних дисциплін та робочих навчальних програм (типові помилки, 

рекомендації), підготовки навчальної документації (формування 

екзаменаційного матеріалу, підсумкового заняття; розробка завдань ККР, 

резенцування робіт), оформлення методичної документації. Це сприяє 

підвищенню фахової компетенції педпрацівників закладу. 

З метою підвищення якості знань для студентів, які мають незадовільні 

оцінки за результатами семестрового контролю, організовано проведення  

додаткових та індивідуальних занять, консультації для повторної підготовки до 

ЗНО. 

 
 

 

Діаграма 17. Успішність виконання комплексних контрольних робіт 
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Діаграма 18. Якість виконання комплексних контрольних робіт 

 

Розвивається науково-технічна робота студентів коледжу через 

впровадження елементів творчості в навчальні, лабораторні, практичні заняття; 

використання проєктів, міні-проєктів (робота в малих групах); робота над 

темами науково-дослідної роботи під час виконання курсових робіт, курсових 

та дипломних проєктів; виконання індивідуальних завдань під час проходження 

практики; в позааудиторний час – це робота у 16 студентських гуртках з 

окремих дисциплін; підготовка доповідей на студентські науково-практичні 

конференції. 

 

 

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ 

 

Основою якісної професійної освіти в Павлоградському коледжі є 

практична підготовка студентів. Ефективне партнерство, яке організовано між 

підприємствами-роботодавцями регіону та коледжем, дає змогу в складних 

умовах розвитку сучасного ринку праці забезпечити проведення практичного 

навчання та працевлаштування наших студентів зі всіх спеціальностей.  

З роботодавцями Західно-Донбаського регіону укладені договори про 

співпрацю. Це дає змогу студентам коледжу успішно пройти практичне навчання. 

За результатами практичної підготовки студенти гірничого відділення склали 

екзамени та отримали робочу професію ГРОВ та МПУ на базі Тернівського 

учбово-курсового комбінату. 
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Діаграма 19. Якість практичного навчання студентів коледжу 2019-2020 н.р. 

 

З метою ознайомлення з новітніми технологічними процесами та 

обладнанням, роботою автоматизованих систем управління, сучасними IT-

технологіями, організацією управління на автотранспорті, зі специфікою роботи 

видобувної, підготовчої та допоміжних дільниць гірничих підприємств студенти 

II-III курсів коледжу з екскурсіями відвідали шахти «Степова», «Дніпровська», 

«Західно-Донбаська», ім. Героїв космосу, Тернівський учбово-курсовий комбінат 

ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля», Восьмий воєнізований гірничорятувальний 

загін, ДП «НВО «ПХЗ», завод «Ливмаш», що дозволяє молоді закріпити 

практично знання, здобуті під час теоретичного навчання. 

 

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ 

 

З метою сприяння працевлаштуванню випускників коледжу, підтримки 

партнерських стосунків з роботодавцями Західно-Донбаського регіону в 

навчальному закладі функціонує служба сприяння працевлаштуванню 

студентів і випускників. Завданнями підрозділу є: 

- проведення постійного аналізу попиту і пропозиції на ринку праці 

фахівців, підготовку яких здійснює коледж; 

- налагодження співпраці з державною службою зайнятості, 

підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, 

які можуть бути потенційними роботодавцями для випускників і студентів; 

- забезпечення координації дій з місцевими органами виконавчої влади, 

службами зайнятості і підприємствами, установами та організаціями 

(роботодавцями) щодо оптимального узгодження реальних потреб ринку праці 

та ринку освітніх послуг; 

- інформування випускників і студентів коледжу про вакантні місця на 

підприємствах, в установах та організаціях, що відповідають їхній фаховій 

підготовці (спеціальності). 

Основними перевагами випускників коледжу для роботодавців є: 

1) свіжий, незаангажований досвідом погляд та нові ідеї молодого 

спеціаліста, прагнення до експериментування; 
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2) здатність та бажання навчатись, ентузіазм, максималізм (амбіційність); 

3) можливість «виховати» з випускника спеціаліста відповідно до вимог 

підприємства; 

4) здібність до швидкого «переключення» на інший вид діяльності або 

одночасне ведення декількох справ. 

Для отримання об’єктивної оцінки якості фахової підготовки, 

оптимального узгодження реальних потреб ринку праці та ринку освітніх 

послуг забезпечується координація дій з центральними та місцевими органами 

виконавчої влади, службою зайнятості населення, підприємствами, установами 

та організаціями.  

Створений наглядно-інформаційний стенд «Служба працевлаштування і 

права» з питань працевлаштування, написання резюме, підготовки до 

співбесіди з роботодавцем та правової підтримки молоді. Студенти випускних 

курсів беруть участь у Днях відкритих дверей, які проводяться у 

Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка». 

Створений та постійно оновлюється банк потенційних роботодавців, який 

налічує 35 підприємств, установ і організацій регіону. Провідними з них є 

ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля», ДП «НВО»ПХЗ», КП «Автобаза 0701», ДП 

«ВО ПМЗ ім.О.М.Макарова», ТОВ «Першотравенський РМЗ». 

Навчальною дисципліною «Основи правознавства» передбачено вивчення 

трудового законодавства, нормативно-правових актів щодо державного 

регулювання зайнятості та трудових відносин, нормування праці, питання 

розв’язання трудових спорів. Теоретичні знання з трудового законодавства 

допомагають випускникам у подальшому працевлаштуванні. 

Показник працевлаштування за фахом або навчання у ВНЗ ІІІ-ІV рівня 

акредитації випускників коледжу 2019 року становить більше 85% від кількості 

студентів. 

 
 

Діаграма 20. Показники працевлаштування випускників  
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З метою сприяння працевлаштуванню студентів та випускників, 

підтримки партнерських стосунків з роботодавцями міста у коледжі функціонує 

підрозділ щодо сприяння працевлаштуванню студентів і випускників. 

Завданнями підрозділу є: 

- проведення постійного аналізу попиту і пропозиції на ринку праці 

фахівців, підготовку яких здійснює Павлоградський коледж;  

- налагодження співпраці з державною службою зайнятості, 

підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми 

власності, які можуть бути потенційними роботодавцями для випускників і 

студентів; 

- забезпечення координації дій з центральними та місцевими органами 

виконавчої влади, службами зайнятості і підприємствами, установами та 

організаціями (роботодавцями) щодо оптимального узгодження реальних 

потреб ринку праці та ринку освітніх послуг; 

- інформування випускників і студентів коледжу про вакантні місця на 

підприємствах, в установах та організаціях, що відповідають їхній фаховій 

підготовці (спеціальності). 

За звітний період членами підрозділу були організовані та проведені «Дні 

кар’єри» та «Презентації фірм» із запрошенням провідних підприємців міста, 

забезпечено участь студентів в «Ярмарках вакансій» на базі міського Центру 

зайнятості. Організовано висвітлення на сайті коледжу питань щодо 

профорієнтаційної роботи та працевлаштування студентів. Розпочато створення 

банку потенційних підприємств, установ та організацій (роботодавців) для 

студентів та випускників. Коледж бере участь у підготовці та реалізації 

регіональних програм зайнятості. 

 

 

ГУМАНІТАРНА ОСВІТА І ВИХОВАННЯ 

 

Метою виховання у закладі фахової передвищої освіти є становлення 

громадянина, для якого власна доля і доля країни нероздільні, переконаного в 

необхідності розбудови країни як суверенної, незалежної, демократичної, 

правової держави, здатного сприяти зміцненню толерантних відносин у 

суспільстві, обізнаного в своїх правах та обов’язках, прагнучого до 

самовдосконалення задля себе та процвітання України. 

Завданнями виховної роботи в коледжі є формування ключових цінностей 

сучасної молодої людини: здоров’я, сім’ї, кар’єрного зростання, розвитку 

особистості та її самореалізація; формування системи морально-духовних 

цінностей, естетичної культури, підвищення ефективності національно-

патріотичного виховання; соціально-педагогічна підтримка молоді, а також 

ефективний розвиток студентського самоврядування, робота з батьками та 

студентами пільгових категорій.   

Особливою сторінкою у виховній роботі є проведення тижнів циклових 

комісій, які щороку здійснюють пошук креативних підходів до виховних 

заходів, залучаючи до їх проведення велику кількість студентів. Творчі 
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конкурси, благодійні ярмарки, розважальні шоу, дні здоров’я, олімпіади, круглі 

столи, науково-практичні конференції, тематичні концерти – все це сприяє 

формуванню студента як свідомої особистості. 

Цілісна концепція системного підходу до організації дозвілля передбачає 

заняття студентів у спортивних секціях, гуртках за інтересами, інтелектуальних 

іграх, участь у волонтерській діяльності. 

Педагогічний колектив коледжу виховує громадянина-патріота своєї 

Батьківщини, готового до подальшої освіти і трудової діяльності, з вільними 

політичними і світоглядними переконаннями, формує творчу особистість 

студента, свідоме ставлення до обов'язків, повагу до національних цінностей 

нашого народу, вироблення навичок здорового способу життя. 

Виховний процес в коледжі органічно переплітається з навчанням 

студентів, опануванням основами наук та професійної майстерності, багатством 

національної і світової культури. 

Студенти коледжу традиційно беруть активну участь у міських заходах, 

присвячених Дню міста, Святу Перемоги, вшануванні жертв Голодомору в 

Україні, міському фестивалі «Студентська весна». 

У коледжі продовжено програму адаптації першокурсників до системи 

вищої освіти, під час реалізації якої виявляються труднощі перехідного періоду, 

надається допомога студентам у розвитку власних можливостей для успішного 

входження в нове оточення та якісно інший ритм життя. Проводяться зустрічі 

адміністрації коледжу із першокурсниками та їхніми батьками. Студентів 

знайомлять з особливостями, досягненнями та перспективами навчальної 

діяльності в коледжі, а також можливостями продовження навчання в НТУ 

«Дніпровська політехніка». 

Класні керівники навчальних груп першого курсу організовують екскурсії 

до історичних і визначних місць м.Павлограда, до бібліотек, музеїв, знайомлять 

молодь з освітньою та соціальною структурою коледжу. 

Основним напрямом виховної роботи залишається громадянське 

виховання. Під час занять, а також в позааудиторній роботі викладачі ставлять 

за мету сформувати свідомого громадянина, патріота, професіонала, тобто 

людину з притаманними їй особистісними якостями і рисами характеру, 

світоглядом і способом мислення, почуттями, вчинками та поведінкою, 

спрямованими на розвиток демократичного громадянського суспільства. 

В групах проводилися: 

- конкурс на краще читання віршів; 

- вікторина «Рідне місто моє» (до Дня міста Павлограда); 

- презентація книжкової виставки «Павлоград нескорений» у рамках 

проведення заходу до річниці Павлоградського збройного повстання; 

-    участь в мітингу біля пам’ятного знаку учасникам повстання в Павлограді; 

- презентація навчального закладу на Соборній площі. 
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Студенти коледжу – переможці конкурсу Дня міста Павлограда 

 

Патріотичне виховання продовжується і в повсякденній роботі. На 

формування національної свідомості, патріотичних почуттів молоді позитивно 

впливають заходи, приурочені до Дня української писемності та мови, а також 

ті, де висвітлюється життєвий шлях і діяльність видатних діячів України – 

Т.Г.Шевченка, Г.С.Сковороди та багатьох інших. Адже пізнання світу через 

національне слово надзвичайно важливе. Рідну мову слід оберігати як своє 

майбутнє, як безсмертя українського духу, оскільки якими побачить українців 

світ – залежить від самих українців. 

В коледжі здійснюється ґрунтовна робота щодо формування високої 

мовної культури. Проводяться вечори, літературні читання, конкурси: I етап 

Всеукраїнської олімпіади з української мови; I етап Міжнародного конкурсу з 

української мови імені П.Яцика; I етап Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т.Г.Шевченка; засідання 

літературної вітальні «Слова – краплини з любові» за участю студентів I курсу 

до Міжнародного дня рідної мови та інші, які підкреслюють, що патріотизм є 

однією з найпотужніших сил кожної людини, суспільства в цілому. 

Відбуваються заходи до Дня української писемності та мови, Дня рідної мови, 

Шевченківські дні, конкурси читців. Студенти відвідують музеї, бібліотеки, 

зустрічаються з письменниками та поетами Павлоградщини, проводять 

літературні години та конференції: студентська конференція для студентів I-II 

курсів до Дня народження М.Шутя; літературна година в міській бібліотеці 

«Голос душі українського народу» (до дня народження Т.Шевченка); 

тематичний урок в Павлоградському історико-краєзнавчому музеї 

«Т.Шевченко. Шлях крізь століття»; позакласний захід «Великий син України». 
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Учасники літературної години в міській бібліотеці «Голос душі українського народу» 

(до дня народження Т.Шевченка) 

 

В закладі продовжується волонтерський рух. Так, за ініціативи 

студентського активу та адміністрації коледжу проведений святковий ярмарок 

студентів на користь учасників АТО (ООС) до річниці Незалежності України, 

Пасхальний благодійний ярмарок, акції зі збору коштів, речей, медикаментів, 

засобів особистої гігієни для військових. Волонтерська діяльність у стінах 

коледжу буде існувати як прояв милосердя і доброчинності доти, доки існує 

потреба людей у тій чи іншій допомозі, соціальній підтримці. 

Правова освіта є важливим аспектом виховання громадянина. Саме 

недостатня правова освіченість і культура є одним з чинників збільшення 

кількості злочинів і правопорушень, скоєних молоддю. Це розуміють викладачі 

коледжу, і тому правове виховання та профілактика правопорушень є важливим 

напрямом роботи колективу. В системі превентивного виховання 

профілактична та правоосвітня робота є рівнозначними. 

Формуванню правової культури є вікторина «Знавці права» в рамках 

проведення Тижня права. З метою запобігання скоєнню злочинів і 

правопорушень класними керівниками та завідувачами відділень чітко 

контролюються відвідування студентами навчальних занять і з'ясовуються 

причини їх пропусків, вчасно до відома батьків доводяться випадки про 

порушення студентами поведінки. 

Виховуючи у студентів трудові навички, позитивне ставлення до праці як 

єдиного засобу забезпечення гідного існування і морального задоволення, 

викладачі залучають студентів до суспільно корисної праці у різних її формах: 

упорядкування прилеглої території, чергування у коледжі тощо. Проводяться 

лекції та бесіди, починаючи з першого місяця навчання: «Моя професія»; 

любов до обраної майбутньої спеціальності пробуджують екскурсії на 

відповідні підприємства міста та регіону. 

Відомо, що цілісний процес виховання передбачає художньо-естетичну 

освіченість і вихованість особистості. Формуючи у молоді естетичні погляди, 

смаки, які ґрунтуються на народній естетиці та на найкращих надбаннях 

цивілізації, педагоги коледжу прагнуть виробити у студентів естетичну 
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активність, бажання вносити прекрасне у життя, примножувати культурно-

мистецькі надбання народу. Для цього використовуються різноманітні форми 

роботи: екскурсії до Павлоградського історико-краєзнавчого музею, 

історичного музею м.Дніпра, відвідування театральних вистав, поїздки до 

інших міст, які є невід'ємною частиною історії нашого народу тощо. Студенти 

беруть участь в класних годинах, конференціях, котрі проводяться в коледжі 

працівниками бібліотеки та викладачами української літератури. Наприклад, 

літературно-музична композиція до Всесвітнього дня поезії «Все, що душа 

довірила словам». 

 

 

 
 

Зустріч студентів з учасниками ООС та волонтерами 

 

Протягом року в коледжі проводяться загальні свята за темами: 

 свято першого дзвоника (посвята у студенти); 

 свято «Нова хвиля»; 

 концерт до Дня працівників освіти; 

 «Будьмо знайомі» (знайомство з творчими можливостями студентів 

нового набору); 

 концерт до Міжнародного дня студентів; 

 творчий ранок для слухачів підготовчого відділення до Дня святого 

Миколая; 

 конкурс вітальних плакатів та газет; 

 привітання студентів, викладачів та співробітників коледжу у різдвяному 

вертепі; 

 концерт до Дня святого Валентина; 

 концерт до свята 8 Березня;  

 конкурс вишиванки; 

 вручення дипломів. 
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Надзвичайно вагомою ланкою роботи є екологічне виховання студентів, 

які вже з першого курсу прилучаються до визнання себе частиною природи, 

відчувають почуття відповідальності за навколишнє середовище як національну 

і загальнолюдську цінність. В курсі вивчення предмета «Екологія», а також 

заходах, що проводяться до Дня пам’яті Чорнобильської катастрофи, виставках 

газет, екскурсіях у студентів розвивається творча активність щодо охорони та 

перетворення оточуючого середовища, виховується любов до рідної природи. У 

поточному навчальному році студенти коледжу проводили виставку 

інформаційних постерів, присвячених пам’яті жертв Чорнобильської трагедії. 

Традиційною стала участь студентів коледжу в таких міських та 

загальноукраїнських акціях, як «Чисте місто» та «Зробимо Україну чистою». 

Студентське самоврядування в коледжі – це форма діяльності студентів, 

яка використовується в навчально-виховному процесі для більш повного та 

всебічного розвитку особистості в студентському колективі, реалізації її 

конституційних прав та інтересів, а також формування у студента навичок 

майбутнього фахівця, організатора, керівника. 

Члени студентського самоврядування гідно представляють навчальний 

заклад на рівні міста, регіону, області. 

Основними завданнями органів студентського самоврядування коледжу є: 

– захист прав та інтересів студентів; 

– забезпечення виконання студентами своїх обов’язків; 

– сприяння навчальній, науковій і творчій діяльності студентів; 

– сприяння поліпшенню умов проживання й відпочинку студентів; 

–  співробітництво з органами студентського самоврядування НТУ 

«Дніпровська політехніка»; 

– пропаганда здорового способу життя, запобігання студентських 

правопорушень, недопущення вживання студентами алкоголю, наркотиків.  

Студентське самоврядування коледжу брало активну участь в 

громадському житті закладу. З-поміж всього розмаїття вирізняються: 

волонтерська акція студентів «Ветеран живе поруч», присвячена Дню людини 

похилого віку, а також акції до Дня працівника освіти, Нового року, 

Міжнародного жіночого дня, Свята Перемоги. Актив студентського 

самоврядування організував проведення позакласних заходів «Посвята у 

студенти першокурсників», «Нова хвиля», до Міжнародного дня студентів, 

привітання слухачів підготовчих курсів з днем Святого Миколая. 

Щомісяця в коледжі відбуваються засідання старостату та ради 

студентського самоврядування, де обговорюються такі питання: «Студентське 

самоврядування. Основні завдання», «Нормативно-правове забезпечення 

студентського самоврядування в Україні», «Авторитет чи влада? Що 

необхідно?», «Староста. Права та обов’язки», «Неформальне лідерство в 

контексті вирішення конфліктів?».  

Педагогічний колектив навчального закладу впевнений в тому, що 

виховання студентської молоді в коледжі організоване правильно і насправді 

формує повноцінну цілісну особистість, індивідуальність і громадянськість. 
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 

 

Для викладачів та співробітників коледжу створені сприятливі умови для 

праці та відпочинку.  

Соціальні аспекти виховної роботи втілюються в декількох напрямках: 

забезпечення студентів соціальними стипендіями, робота з сиротами та 

позбавленими батьківського піклування, профорієнтаційне виховання, робота з 

батьками студентів. Поліпшується організація навчальної та виховної роботи, 

дозвілля студентів, створені належні умови для самопідготовки. 

Адміністрація закладу знаходить можливість заохочувати кращих 

студентів, які мають особливі успіхи у навчанні та беруть активну участь у 

громадському житті закладу, міста, області. Щороку до 20 студентів коледжу 

стають стипендіатами міського голови, один – стипендіатом Дніпропетровської 

обласної ради. 

В коледжі систематично проводиться робота щодо виявлення соціально 

незахищених студентів. На початку навчального року класні керівники груп 

формують інформацію щодо підтвердження статусу соціально незахищеної 

дитини і на цій підставі вносять дані до соціального паспорту групи, який 

включає інформацію про дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, 

інвалідів дитинства. Таким студентам приділяється особлива увага, постійно 

проводиться відповідна робота, надається психолого-педагогічна, а також 

матеріальна допомога.  

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 

2016р. №45 «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам вищих 

навчальних закладів», постанови Кабінету Міністрів України від 8 лютого 

2017р. №81 «Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 

28 грудня 2016р. №1045» студенти отримують соціальні стипендії.  

Профспілковий комітет коледжу захищає права працівників, матеріально 

заохочує, надає посильну допомогу, фінансує проведення культурно-масових та 

спортивних заходів. Традиційними стали святкові збори з нагоди Дня 

працівника освіти, Нового року тощо. Щорічно в коледжі проводяться медичні 

огляди співробітників та студентів, профілактична робота щодо попередження 

захворювань.  

Заборгованість з виплати заробітної плати відсутня. Згідно зі статтею 57 

Закону України «Про освіту» викладачам коледжу виплачувалась надбавка за 

вислугу років і допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки. 

Працівники закладу преміюються згідно з умовами Колективного договору. 

Система навчання в коледжі є конкурентноспроможною та привабливою, 

в тому числі для дітей з малозабезпечених сімей та сімей з середнім рівнем 

достатку. У коледжі навчаються 140 осіб пільгових категорій. Із них: 25 особи – 

діти-сироти та позбавлені батьківського піклування, 83 студентів – це особи, 

батьки, яких є шахтарями, стаж підземної роботи яких 15 років, 9 дітей з 

інвалідністю, 16 дітей учасників бойових дій, 5 дітей внутрішньо-переміщених 

осіб, 1 дитина, що постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, 1 дитина 

з малозабезпеченої родини. 
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Діаграма 21. Динаміка змін контингенту студентів пільгових категорій  

 

Щороку сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування 

виплачується грошова допомога на харчування у повному обсязі. 

Заборгованість з виплати стипендій та оплати комунальних послуг відсутня.  

  

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ, 

ГАРАНТОВАНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ «ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ» 

 

Охорона праці в роботі колективу коледжу посідає одне з провідних 

місць. За звітний період немає зареєстрованих випадків травматизму як серед 

співробітників, викладачів так і серед студентів. 

Цьому сприяла низка розроблених заходів: 

  із запобігання побутового травматизму і його профілактики серед 

студентів; 

  із проведення щорічних обов'язкових медичних оглядів 

працівників та студентів.  

Постійно проводяться вступні інструктажі з охорони праці та пожежної 

безпеки. 

Проведено навчання і перевірку знань з питань безпеки життєдіяльності 

технічного персоналу, лаборантів, викладачів, майстрів виробничого навчання. 

Протягом звітного періоду 5 осіб з числа викладацького складу коледжу 

пройшли навчання в Державному комунальному підприємстві «Навчально-

курсовий комбінат», успішно склали заліки з ЦО та дій в НС; 4 особи з числа 

технічного персоналу – з нових правил експлуатації та обслуговування 

теплових мереж та установок; 2 особи – з нових правил безпечної експлуатації 

будівель та споруд. 
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Вжито ряд заходів щодо забезпечення пожежної безпеки. Так проведено 

заміри опору захисного заземлення та ізоляції електромереж. Всі шляхи 

евакуації приведено у відповідність до вимог. Оновлено плани евакуації на 

поверхах. Проведено чергове технічне обслуговування засобів пожежогасіння. 

Адміністрацією коледжу здійснюється постійний контроль за 

дотриманням вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності в навчальному 

корпусі, за ходом і термінами виконання вимог санітарно-епідемічної служби і 

служби пожежного нагляду. 

Медичний огляд працівників проводиться щорічно. 

 

 

РОЗВИТОК МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

Павлоградський коледж Національного технічного університету 

«Дніпровська політехніка»  – це технічний комплекс, що включає навчальний 

та лабораторні корпуси, гуртожиток, тир, навчально-виробничу майстерню, 

будівлі допоміжного та функціонального призначення. Санітарно-технічний 

стан будівель задовільний та відповідає санітарним нормам, правилам охорони 

праці та безпеки життєдіяльності, вимогам пожежної безпеки. Будівлі мають 

необхідне освітлення, електрозабезпечення, центральне водо- та 

теплопостачання, каналізацію. На даний час усі корпуси коледжу та 

гуртожиток обладнані лічильниками обліку споживання електричної та 

теплової енергії, природного газу, води. Майновий комплекс закладу 

утримується в належному стані. Обслуговування всіх споруд здійснюється 

силами адміністративно-господарчої частини. Усі циклові комісії мають 

приміщення для роботи, що забезпечені меблями, технічними засобами, 

оргтехнікою, навчально-методичною літературою. 

Матеріально-технічна база коледжу налічує:  

 41 навчальну аудиторію, що включає 5 комп'ютерних класів, 

лабораторії спеціальних дисциплін, навчальний гірничий полігон;  

 спортивну залу та спортивний майданчик;  

 їдальню на 100 місць;  

 актову залу на 150 місць;  

 бібліотеку з читальною залою та книжковим фондом понад 50 тисяч 

примірників;  

 студентський гуртожиток;  

 навчально-виробничу майстерню;  

 музейну кімнату.  

Навчальні корпуси, гуртожиток, бібліотека, їдальня, актова та спортивні 

зали обладнані всім необхідним для одержання теоретичних знань та 

практичних навичок, розвитку здібностей, організації цікавого змістовного 

відпочинку, загальнокультурного розвитку та фізичного удосконалення 

студентів. В актовій залі проводяться урочисті засідання, тематичні вечори, 

вручення дипломів, посвята в студенти, шоу-програми, конкурси, студентські 

науково-практичні конференції, зустрічі, організаційні збори тощо. 

http://www.chdkt.cv.ua/gallery/gallery.php?id=1&cat=14&lang=ua
http://www.chdkt.cv.ua/gallery/gallery.php?id=1&cat=14&lang=ua
http://www.chdkt.cv.ua/gallery/view.php?id=7&album_id=1&cat=14&lang=ua&index=6&ishome=1&filename=img_007.jpg
http://www.chdkt.cv.ua/gallery/view.php?ishome=1&id=16&album_id=6&cat=14&lang=ua&filename=sport_zahody_02.jpg&index=1
http://www.chdkt.cv.ua/gallery/view.php?ishome=1&id=181&album_id=1&cat=14&lang=ua&filename=baza_08_aktov.jpg&index=15
http://www.chdkt.cv.ua/gallery/view.php?ishome=1&id=191&album_id=1&cat=14&lang=ua&filename=baza_16_library.jpg&index=25
http://www.chdkt.cv.ua/gallery/view.php?id=6&album_id=1&cat=14&lang=ua&index=5&ishome=1&filename=img_005.jpg
http://www.chdkt.cv.ua/gallery/view.php?ishome=1&id=180&album_id=1&cat=14&lang=ua&filename=baza_07_gurtozhytok.jpg&index=14


 

 

37 

Відповідно до навчальних планів кабінети і лабораторії оснащені 

необхідним обладнанням, наочними посібниками, інструктивними, 

нормативними документами, дидактичним матеріалом, маркерними дошками.  

Навчально-матеріальна база відповідає останнім вимогам та постійно 

вдосконалюється і оновлюється, в її зміцненні помітна позитивна динаміка. 

Навчальні приміщення щодня набувають естетичної привабливості та 

побутової облаштованості. Триває реконструкція, переобладнання й 

модернізація кабінетів, лабораторій. Аудиторії поповнюються потрібними для 

навчального процесу приладами, реактивами, закуповується комп’ютерна 

техніка. 

Постійно проводиться робота з озеленення території коледжу. 

Протягом звітного періоду адміністрація Павлоградського коледжу 

Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» сумісно з 

колективом спрямовує зусилля на забезпечення стабільної роботи навчального 

закладу, нарощування та зміцнення матеріально-технічної бази, підтримання її 

в робочому стані. При вирішенні даних питань завжди визначаються 

пріоритетні напрямки роботи та черговість їх виконання. 

Зокрема, це стосується проведення капітального ремонту спортивної зали 

площею 200 м
2
 та її покрівлі, поточних ремонтів аудиторій та лабораторій, 

підсобних приміщень площею 3150 м
2
, оновленню інженерних мереж, заходи з 

енергозбереження (заміна вікон на металопластикові, заміна ламп 

розжарювання на енергозберігаючі). 

Слід відзначити, що переважна частина ремонтних та інших робіт 

проводилась силами працівників технічного персоналу, що забезпечило значне 

заощадження бюджетних коштів.  

 

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

В 2020 році бюджет коледжу затверджений у розмірі 21457,6 тис. грн. 

Фонд оплати праці склав 13295,2 тис. грн. (за загальним фондом 11472,5 тис. 

грн., за спеціальним 1822,7 тис. грн.). Стипендіальний фонд – 3309,7 тис. грн. 

На харчування студентів пільгових категорій виплачено 770 тис. грн. На оплату 

комунальних послуг кошторисом передбачено 573,5 тис. грн. Заборгованості з 

виплати заробітної плати, стипендії та оплати за комунальні послуги немає.  

 
Діаграма 22. Формування загального фонду 
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Діаграма 23. Формування спеціального фонду 

 

 

 
 

Діаграма 24. Розподіл коштів загального фонду  

 

 

 
Діаграма 25. Розподіл коштів спеціального фонду 
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На наступних діаграмах представлена динаміка змін витрат на оплату 

комунальних послуг. 

 
Діаграма 26. Динаміка змін витрат на оплату комунальних послуг у 2015-2020 рр. 

 

 
Діаграма 27. Динаміка змін оплати за газопостачання протягом 2015-2020 рр. 

 
Діаграма 28. Динаміка змін оплати за водопостачання протягом 2015-2020 рр. 
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Діаграма 29. Динаміка змін оплати за користування електроенергією 

 протягом 2015-2020 рр. 
 

 

 

 
Діаграма 30. Динаміка змін оплати за теплопостачання  

протягом 2015-2020 рр. 
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ОСОБИСТА ДІЯЛЬНІСТЬ ДИРЕКТОРА КОЛЕДЖУ ВІДПОВІДНО ДО 

СЛУЖБОВИХ ОБОВ’ЯЗКІВ 

 

Посунько Л.М. у повному обсязі виконує роботу директора коледжу. Має 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», звання «викладач-

методист». В коледжі викладає дисципліну «Гірничі машини і комплекси», є 

керівником дипломних проектів.  

Має науковий ступінь кандидата технічних наук, активно займається 

науковою роботою, працює над питанням удосконалення технологій 

проведення дільничних виробок при розширенні меж вугільних шахт. З 2012 

року на умовах сумісництва проводить науково-педагогічну діяльність на 

кафедрі транспортних систем і технологій університету. Має наукові публікації 

у фахових українських і зарубіжних виданнях: «Роль породних бункерів-

накопичувачів при проведенні підготовчих робіт» (2015 рік), «Оцінка факторів 

обмеження ефективності транспортних схем при підготовці запасів вугілля в 

умовах шахт Західного Донбасу» (2015 рік), «Підвищення ефективності 

канатних надґрунтових доріг при проведенні дільничних підготовчих виробок» 

(2016 рік), «Удосконалення транспортно-технологічних схем проведення 

дільничних виробок при розширенні меж вугільних шахт» (2017 рік), 

«Проблеми та перспективи застосування підвісних монорейкових доріг в 

умовах шахт Західного Донбасу» матеріали ХI Міжнародної науково-

практичної конференції (Бердянськ 04 – 08 вересня 2017 р.), «Рудниковий 

транспорт. Удосконалення транспортно-технологічних схем проведення 

дільничих виробок при розширенні меж вугільних шахт» (2017 рік). Отримала 

патенти на корисні моделі  № 11869. Спосіб розробки похилих вугільних 

пластів, № 118694. Канатоведучий шків, № 122740. Спосіб герметизації 

дегазаційних шахтних трубопроводів (2017 рік), № 131999. Спосіб визначення 

місця розгерметизації шахтних дегазаційних трубопроводів (2019 рік). 

Виявляє високий рівень професійної компетентності, постійно працює 

над самовдосконаленням. 2018 року підвищила кваліфікацію у 

Дніпропетровському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти, 

написала випускову роботу за темою: «Методи наукового дослідження при 

вивченні гірничих спецдисциплін». 2019-2020 н.р. взяла участь у конкурсі 

професійної майстерності педагогічних працівників технікумів і коледжів 

«Педагогічний ОСКАР–2020». 

Нагороджена медаллю Писаржевського Л.В. Національного гірничого 

університету (2017 р.), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України                

(2019 р.) 
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ВИСНОВКИ 

 

Колектив коледжу здійснює діяльність, керуючись Законами України 

«Про вищу освіту», «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту».  

Своєчасний моніторинг та прогнозування ринку освітянських послуг та 

ринку праці, запровадження нових форм роботи  забезпечує прийому на 

навчання в коледж відповідно до ліцензованого обсягу та подальшу реалізацію 

випускниками коледжу переваг рівневої освіти у взаємодії з НТУ «Дніпровська 

політехніка». 

Розроблені та впроваджуються сучасні підходи щодо організації 

практичної підготовки студентів, запроваджується дуальна форма здобуття 

освіти для ефективного партнерства між НТУ «Дніпровська політехніка», 

ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» та Павлоградським коледжем з метою 

підготовки випускників за скороченим терміном навчання в НТУ «Дніпровська 

політехніка» та подальшого працевлаштування на підприємствах вугільної 

промисловості регіону.  

Підготовка фахівців адаптована до сучасних вимог, впроваджуються 

технології студентоорієнтованого навчання. Продовжується співпраця коледжу 

та університету з метою здійснення спільних проєктів роботи з обдарованою 

молоддю, проведення олімпіад, турнірів, конкурсів наукових робіт і фахової 

майстерності серед студентів.  

Колектив коледжу долучився до роботи щодо імплементації Закону 

України «Про фахову передвищу освіту». Ліцензовані освітньо-професійні 

програми всіх спеціальностей. Організована розробка нових навчальних 

програм, електронних підручників тощо для фахової передвищої освіти.  

Підвищується якість викладання шляхом впровадження сучасних 

компетентностей викладачів завдяки активній участі в проєктах університету, 

роботі конференцій, науково-практичних семінарах, вебінарах.  

На новий рівень вийшло застосування інноваційних технологій, зокрема 

дистанційної освіти. Забезпечується дотримання принципів академічної 

доброчесності. 

Бібліотека закладу працює як освітньо-інформаційний та культурно-

просвітницький центр. 

Ефективно використовуються ресурси коледжу завдяки застосуванню 

енергозберігаючих технологій. Зміцнюється матеріально-технічна база. 

Цінуючи сьогодення, ми з оптимізмом дивимося в майбутнє. Колектив 

закладу переконаний, що важливу місію підготовки фахівців для різних галузей 

промисловості України і надалі виконуватиме з честю та особливою 

відповідальністю. 

 

 

Директор коледжу   Л.М. Посунько 

 

26.10.2020 


