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Даний звіт охоплює період з січня 2015року до січня 2016 року. В
звітний період мною, як директором коледжу, проводилась робота по
піднесенню ефективності управління навчальним закладом, налагодженню
дисципліни кожного працівника колективу, реалізувалась державна
політика в галузі освіти згідно умов контракту № ІV-112, МОН України
від 12.06.2014р.
На першому плані була організаційна діяльність по подальшому
формуванні колективу, підвищення кваліфікації всіх працівників,
безумовне виконання ними своїх посадових обов’язків. Виконувалась
програма підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів. В 2015році
підвищення кваліфікації пройшли 15 працівників.
В 2015р. виконано державне замовлення на підготовку молодих
спеціалістів та інші договірні зобов’язання коледжу.
Навчальним закладом були дотримані
освітніх послуг у сфері вищої освіти.

ліцензійні умови надання

Навчальний процес був організований у відповідності до Державного
стандарту України ІSО 9001-2001.
Дотриманні права і законні інтереси осіб з особливими потребами.
В загальному стійким було фінансово-економічне становище коледжу,
ефективним було управління його майном. Стабільно виплачувалась
заробітна плата і стипендія.
Ревізія Фінансової Інспекції у Львівській області, яка була проведена в
червні-серпні 2015р. підтвердила цей факт.
В 2015році були дотримані умови Колективного договору і Статуту
навчального закладу.
В звітному періоді не було порушень законодавства, вживались заходи
щодо вдосконалення управління коледжем, зміцнення фінансовогосподарської і трудової дисципліни.
Зокрема, були переглянуті посадові інструкції більшості працівників
коледжу. До працівників, які порушували трудовий розпорядок,
положення Статуту і Колективного договору приймались заходи
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дисциплінарного впливу, а викладач Я.Д. Швабюк був звільнений з роботи
за порушення трудової дисципліни.
В 2015році було забезпечено виконання планів і програм,
структурними підрозділами була дотримана штатно-фінансова дисципліна.
В кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці
створені належні умови праці відповідно до вимог законодавства, а також
додержання прав працівників, гарантованих законодавством про працю.
Державне майно збережене і використовувалось ефективно.
Незважаючи на вкрай криміногенну ситуацію в місті, вдалось зберегти все
майно.
Раціонально використовувались бюджетні кошти. Своєчасно
проводились розрахунки з підприємствами. Станом на 1-е січня 2016 року
коледж не має заборгованостей по зарплаті, стипендії, перед іншими
організаціями і установами.
Загальний обсяг фінансування з державного бюджету у 2015 році склав
_______грн.; кошти отримані за:
- Спеціальний фонд – 135,6 тис. грн.;
- За навчання студентів – 35 тис. грн.;
- За проживання в гуртожитку – 68,2 тис. грн.;
- За здачу в оренду приміщень і обладнання – 32,4 тис. грн.
У 2015р. за розрахунок позабюджетних і спонсорських коштів
придбано обладнання.
Придбано програмне забезпечення для спеціальності «Обслуговування
і ремонт автомобілів і двигунів» на суму 15000 грн.
Облаштовано автодром для практичної підготовки водіїв категорії «В»
і «С»1».
Для бухгалтерії коледжу придбано 2 нових принтери і оновлено
електронну програму «Медок».
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Зроблено ремонт (замінено підлогу) в спортивному залі. Оплачено
обрізку 54 дерев на території навчального корпусу №2. Проведена
підписка періодичної преси.
Проведена ревізія електро-водо та паливної системи, зроблені заміри
опору ізоляції у 2-х навчальних та лабораторному корпусах і в
гуртожитку.
Придбано 280 підручників.
Для працівників коледжу створені нормальні, комфортні умови праці.
У всіх кабінетах і навчальних приміщень встановлена новітня
комп’ютерна база.
Витримується літній та зимовий температурний режими. Приміщення
тримаються в чистоті і нормально вентилюються.
Всі робочі місця працівників атестовані. В коледжі строго
витримуються вимоги до нормативного забезпечення меблями, робочим
одягом та інструментами, а також миючими засобами та засобами
дезінфекції.
Періодично проводиться дератизація приміщень.
Згідно вимог і норм встановлені пандуси, а також обладнані кімнати
побуту в гуртожитку для студентів – інвалідів.
В гуртожитку зроблена заміна газових плит на електричні.
Є достатня кількість холодильників, пральних машин і сушилок.
У всіх навчальних і лабораторному корпусах та в гуртожитку працює
Інтернет.
Медичний пункт коледжу має достатню кількість
препаратів першої необхідності, тонометри, термометри тощо.

медичних

Лікування членів колективу проводиться в Новороздільській лікарні
(Згідно договору).
Із фонду соціального захисту видаються путівки на санаторне
лікування, а також матеріальна допомога тим, хто її найбільш потребує.
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В гуртожитку коледжу в 2015 році проживали 2 сім’ї переселенців із
зони АТО (Безсмертних і Колмавювських). Колектив коледжу взяв під
опіку ці сім’ї. Вони проживають в комфортних умовах. Робиться все
можливе для їх адаптації в нових умовах, надається вся доступна для нас
допомога.
Крім того працівники і студенти збирають кошти, речі, підтримують
зв’язок із українськими захисниками Вітчизни в зоні АТО.
В 2015 році особливої уваги надано впровадженню інформаційних
технологій та використанню можливостей локальних і мережних освітніх
інформаційних ресурсів. До послуг студентів і викладачів 48
комп’ютерних місць з підключенням до Інтернет-мережі та безкоштовний
Wi-Fi.
Потужні електронні ресурси дозволяють викладачам коледжу
інтенсифікувати й урізноманітнити процес навчання завдяки створенню
мультимедійних програм, електронних посібників, тестових завдань,
презентацій (за допомогою програми Power Point), завдань до самостійної
творчої роботи (за допомогою програми Microsoft Publisher).
Викладач Білоус Т.А. використовує комп’ютерні програмні засоби
для тестового контролю знань студентів під час
практичних та
семінарських занять: TЕST – W, ADTester , AD Test Creator, AD Test
Admin Center, TestGold, SunRav Test
OfficePro. Це найпопулярніші програмні засоби для створення тестів
на заняттях у навчальних закладах. Найзручнішими у використанні та
найпрофесійнішеми тестовими оболонками є TestGold та AD Test Admin
Center.
AD Test Admin Center – програма адміністрування дозволяє
проводити маніпуляції з користувачами і групами користувачів. Будувати
матриці правильності і проводити аналіз результатів тестування. TestGold
має могутній вбудований текстовий редактор з можливостями
форматування тексту питань і варіантів відповідей. Він
дозволяє
визначити шрифт, колір символів і фону, використовувати верхній і
нижній індекс, розбивати текст на абзаци і застосовувати до них
розширене форматування; пропонує розширену мультимедійну підтримку;
має комплексний формат тесту, що дозволяє створювати могутні
професійні тести.
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ІКТ є невід’ємною частиною при проведенні захисту курсових і
дипломних проектів. В процесі роботи над КП і ДП студенти
спеціальності «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і
цивільних споруд» використовують комп’ютерні програми VISIO
Compas (для виконання графічної частини проекту) та Light – in - hight
road (для перевірки розрахованої освітленості для вуличного освітлення).
У коледжі проводиться значна методична робота, визначальними
видами якої є навчальні відеофільми, посібники, методичні рекомендації
та вказівки, предметні компетенції.
Протягом поточного навчального року проводились відкриті заняття,
де педагоги демонструють прогресивні методи навчання, серед яких:
інтегроване заняття, лекція – бесіда, лекція – презентація, , літературний
екскурс, рольова гра, ділова гра, дослідницька робота, практичні та
лабораторні заняття з використанням інтерактивних методик та ІКТ. До
проведених занять викладачі підготували методичні розробки і
презентації: Білявська М.В. «Вживання апострофа. Тренувальні вправи»
(українська мова), Спас Б.В. «Режими роботи АМ.
Будова АМ.»
(електричні машини); Нестор М.І. «Визначення показника заломлення
скла за допомогою плоскопаралельної пластинки» та
«Вплив
випромінювання на електричні явища зовнішнього і внутрішнього
фотоефектів» (фізика); Твердохліб Р.В. «У пошуках ідеального
інтерфейсу» (основи програмної інженерії); Опришко З.Я. «Виконання
робочих креслень в умовах ПрАТ «Роздільський керамічний завод»
(інженерна та комп’ютерна графіка); Масич
О.І. «Підготовка до
виконання завдань ТКР на тему: «Степенева, показникова та логарифмічні
функції» (математика); Івать
В.І. «Вдосконалення витривалості на
секційних заняттях з бадмінтону» (секція з бадмінтону); Івать Г.С.
«Будова клітин прокаріотів та еукаріотів» (біологія) та «Світ навколо нас»
(науково-пошукова конференція, біологія, хімія, екологія); Лазарів Р.Р.
«Система живлення дизельного двигуна» (будова автомобіля); Панів В.С.
«Газове зварювання та різання металів» (ТКМ і матеріалознавство);
Богданович В.В. «Дослідження трудової діяльності працівників за
допомогою фотографії робочого дня» (економіка підприємства);
Василевський В.В. «Визначення стану технічної і фізичної підготовки
членів секції» (секція гирьового спорту); Щурко М.М. «Вивчення та
удосконалення техніки стрільби з пневматичної гвинтівки» (секція з
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військового багатоборства); Пастернак Б.Б. «Поезія втрат» Анни
Ахматової» (світова література); Качіурі В.Б. «Підприємництво як
економічна діяльність суб’єкта в умовах ринкової економіки» (науковопрактична конференція, комерційна діяльність).
В умовах інформатизації суспільства та комунікаційних технологій,
навчальний процес для студентів не обмежується традиційними рамками
аудиторій коледжу. А розповсюджується в їх повсякденне життя, тобто
створюється інтерактивний діалог засобами навчання, що функціонують
на базі ІКТ. Викладачі коледжу практикують онлайн – консультації за
допомогою електронної пошти та мережевих сервісів (Фейсбук, Вконтакті,
Твітер, навчальні блоги). Таким чином долаються просторові та часові
обмеження, створюються можливості дистанційного коригування
напрямку самостійного вивчення навчального матеріалу, підхід до
студента стає строго диференційованим та індивідуальним.
Протягом 2014-2015 навчального року у коледжі проводились тижні
спеціальностей та циклових (предметних) комісій. Програмою «Тижнів»
передбачено різноманітну позанавчальну студентську діяльність: конкурси
«Кращий за професією», олімпіади з фахових та загальноосвітніх
дисциплін не тільки в рамках коледжу, а і в рамках ВНЗ I-II рівнів
акредитації з іншими закладами області. Проведено конкурси, виставки
творчих робіт студентів, фахові студентські читання, науково – дослідні,
науково – теоретичні конференції, конференції – презентації, круглі столи
та інші види науково-творчої та навчальної діяльності студентів.
Більшість заходів відбувались із застосуванням ІКТ: презентації,
демонстрації слайдів, мультимедійних роликів, відеофільмів і т.п.
Самостійна робота студентів завжди була притаманна вищій школі,
пронизуючи всі види навчальних занять, але в контексті сучасних освітніх
реформ потребують якісного оновлення традиційні підходи до її
організації у вищих навчальних закладах.
При цьому, самостійна робота студента може передбачати,
насамперед, опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного
матеріалу; вивчення окремих тем або питань, відведених на самостійне
опрацювання; поглиблене вивчення літератури на задану тему та пошук
додаткової інформації; підготовку до виступу на заняттях; підготовку
аналітичного огляду публікацій у фахових та інших виданнях; підготовку
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й оформлення наочного матеріалу (схем, таблиць, графіків), складання і
розв’язання тематичних кросвордів тощо.
В умовах модульно-рейтингової системи навчання організація
самостійної роботи студентів була спрямована на розвиток творчого
мислення, оволодіння основними методами дослідницької роботи та
набуття через цілеспрямовану самостійну діяльність певних професійних
вмінь, знань і навичок.
Тому для підвищення ефективності організації самостійної роботи
студентів викладачі
коледжу всебічно використовували доступні
інноваційні комп’ютерні технології навчання, які дали можливість
кожному студенту самореалізуватися. Взаємодія у системі “студент –
комп’ютер” спирається на самоуправління, де студент самостійно обирає
способи і методи досягнення мети своєї роботи, збагачує власний досвід.
У зв’язку зі стрімким розвитком потужного інформаційного Інтернетпростору студенти нашого коледжу самостійно працюють з різними
інтернет-ресурсами у запропонованих викладачами напрямах. Здійснити
це допомагають спеціально розроблені завдання, що містять певну
ситуацію, для вирішення якої потрібно скористатися певним переліком
інтернет-посилань. Виконання таких завдань спрямоване, насамперед, на
активізацію пізнавальної діяльності студентів, формування у них навичок
дослідницької діяльності, уміння самостійно приймати рішення.
Спрямованість студентів на інтенсивну самостійну роботу з самого
початку їхнього навчання у нашому навчальному закладі неодмінно
полегшить у майбутньому процес їх адаптації до професійної діяльності.
Головне завдання, над яким працювали викладачі НРПК в 2015р. –
наповнення та забезпечення якісного змісту навчально-методичних
матеріалів електронного банку та інших електронних навчальноінформаційних ресурсів коледжу, вдосконалення змісту, форм, методики
самостійної та індивідуальної роботи, застосування інтерактивних форм
роботи для потреби студентів денної і заочної форм навчання. Оновились,
удосконалились навчально-методичні комплекси предметів (дисциплін),
розміщених у сховищі даних на Е-диску та Google-drive.
Педагогічний колектив Новороздільського політехнічного коледжу
протягом 2015 в центрі навчально-виховної роботи ставив людину,
розвиток її особистості невіддільно від України, традицій українського
народу, його національних, історичних і культурних цінностей.
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Національно-патріотичне виховання студентської молоді передбачало
реалізацію наскрізної системи через навчально-позааудиторну, виробничу
роботу, використовуючи при цьому організаційні, діяльні сні та
інформаційні технології, такі форми і методи виховних заходів, які
забезпечувались організаційно, матеріально та методично.
Найважливішими
виховними
заходами
щодо
національнопатріотичного виховання студентської молоді були: -науково-пошукова
робота в системи національного виховання та естетичної освіти студентів
за напрямками:
1) вивчення історії Миколаївщини через проведення екскурсій в музеї
району – історично – краєзнавчий, У.Кравченко, М.Устияновича, родинне
село І.Кревецького, столицю білих хорватів с.Стільсько; родинне
виховання студентів – створення літопису коледжу, вивчення свого
родоводу; проведення Дня Матері, Дня Батька;
- фестиваль – огляд художньої самодіяльності академгруп І курсів
«Народ мій є! Народ мій завжди буде! Ніхто не перекреслить мій народ!» увіковічення героїв Небесної сотні і героїв АТО через проведення флеш
любу «Небесна сотня: ангел-охоронець України»; конкурсу плакатів «Як
ми вистояли і перемогли», свята квітів «Нас так просто не здолати», циклу
годин історичної пам’яті – «Рік в історії: Євромайдан – як це було…»
(листопад), «Схилімо голови в пошані…» (лютий), «Життя – це мить,
зумій його прожити» (березень);
- залучення до волонтерського молодіжного руху: зібрано для потреб
воїнів – земляків, які воюють в АТО 10 650 грн, придбано 2 сокири, 2
пропанові балони для виготовлення «буржуйок», закуплено 60 пасок і
продуктів для великоднього кошика учасникам АТО на суму 1700 гривень.
Про
найбільш
дієві
форми
роботи
студентського
самоврядування щодо організації дозвілля та соціального
забезпечення студентської молоді
Протягом 2015 р. студентське самоврядування було організоване і
діяло через:
1) на рівні груп – Ради студентського самоврядування академічних
груп;
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2) на рівні відділень – старости відділень;
3) на рівні гуртожитку – Ради гуртожитку;
4) на рівні коледжу – Ради студентського самоврядування, яка
об’єднювала
сектори:
навчально-науковий;
культурнопросвітницький; спортивно-оздоровчий; соціально-побутовий і
захисту прав студентів; прес-центр.
Це дало можливість охопити всі питання навчальної і виховної
діяльності коледжу. Найбільш дієвими з яких були:
1) представлення і захист інтересів студентів через участь в роботі
педагогічної Ради коледжу, стипендіальної комісії;
2) активну участь студентів коледжу в громадському житті міста
через участь в роботі громадських організаціях «Просвіта»,
«Пласт», «Українська молодь – Христові», волонтерських
організаціях з допомоги неповносправним людям міста, учасникам
Євромайдану та АТО;
3) організація, проведення та суддівство міських та обласних
спортивних змагань з гирьового спорту;
4) участь в акції милосердя «Від серця до серця», збір коштів для
проведення свята Святого Миколая для дітей – інвалідів міста,
допомоги онкохворим дітям Львівщини із залученням міського
осередку громадської організації «Тавор» і «Червоного хреста»
5) створення відео літопису «Нашому коледжу – 50», дощок Пошани
«Кращі студенти коледжу» і «Кращі спортсмени коледжу».
Про участь викладачів та студентів у міжнародних, всеукраїнських,
обласних та міжвузівських конференціях, семінарах, виставках тощо
Рівень заходу, місце та
час проведення

З якої
проблем
и

Прізвище,
ім’я, по
батькові

Тема виступу

обласне
методичне
об’єднання
викладачів
Борщевська Інноваційні
технології
математики, 24.09.2015р., навчальн Л.Д
навчання: основні типи,
м. Новий Розділ ДВНЗ
оМасич О.І. спекти
та
проблеми
«Новороздільський
виховної Курик М.О. використання у навчальнополітехнічний коледж»
виховному процесі.
обласне
методичне
об’єднання
викладачів
світової
літератури, навчальна Пастернак
Про ефективні методи та
03.12.2015р., Львівський
Б.Б.
прийоми
у
процесі
поліграфічний
коледж
вивчення творів світової
УАД
літератури.
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обласне
методичне
об’єднання
викладачів
технічної механіки та
технології
металів, навчальна Панів В.С.
04.02.2015р., Львівський
автомобільно-дорожній
коледж
обласне
методичне
об’єднання
викладачів
фізики,
18.02.2015р., навчальна Нестор М.І.
Львівський
коледж
транспортної
інфраструктури
обласне
методичне
об’єднання
викладачів
електротехніки,
навчальна Курик І.О.
25.02.2015р., Львівський
коледж «Інфокомункації»

Рівень заходу, місце та
час проведення

З якої
проблем
и

Прізвище,
ім’я, по
батькові

обласне
методичне
об’єднання
викладачів
дисципліни
«Захист навчальн Щурко М.М.
Вітчизни», 11.03.2015р.,
оБориславський медичний виховна
коледж
обласне
методичне
об’єднання
викладачів
економічних дисциплін, навчальн Дяків О.Ю.
06.05.2015р., Львівський
а
природничий коледж ЛНУ
ім.І.Франка
обласне
методичне
об’єднання
заступників
директорів з гуманітарної
освіти
та
виховання,

виховна

Курик М.О.

Огляд
і
обговорення
методичних
розробок
викладачів
технічної
механіки
і
технології
металів за 2013/14 н.р.
Використання
інтерактивних технологій
навчання під час вивчення
розділу
«Електродинаміка.»
Круглий стіл «Інноваційні
методи
навчання
і
ефективність
їх
застосування
при
проведенні
занять
з
електротехнічних
дисциплін.»
Тема виступу

З
досвіду
організації
військово-спортивного
свята з нагоди закінчення
вивчення
студентами
предмету
«Захист
Вітчизни.»
З
досвіду
написання
практичних
робіт,
методичні вказівки та
інструкції лабораторних
робіт.
Моніторинг як сучасний
засіб дослідження якості
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20.05.2015р.,
м.Новий
виховної
роботи
в
Розділ
ДВНЗ
навчальних закладах І-ІІ
«Новороздільський
рівня акредитації.
політехнічний коледж»
науково-практична
конференція, 18.03.2015р.
«Підприємництво,
як
м.Львів
навчальн Качіурі В.Б. економічна
діяльність
Львівський
технікоосуб’єкта
в
умовах
економічний коледж НУ виховної
ринкової економіки.»
«Львівська політехніка»
студентська
науковоТомчук О.,
пошукова
конференція,
Лесик А.
18.03.2015р.,
навчальн (викладач
«Світ навколо нас.»
технологічний коледж НУ
оІвать Г.С.)
«Львівська політехніка»
виховної
Переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних олімпіад,
конкурсів
Прізвище та ім’я
Курс
Рівень олімпіади (конкурсу)
Результати
Данилів Роман

ІV

Стегницький Богдан

ІІІ

Павлюкович Назар

ІІ

ХІІІ
Обласна
інформатики і КД

олімпіада

з ІІІ місце

ХХ Обласна олімпіада з математики ІІІ місце

Оздоровча та спортивно-масова робота в коледжі здійснювалась за
основним напрямках роботи:
- патріотичне виховання студентів засобами фізичної культури і
спорту, гармонійному розвитку фізичного і духовного здоров’я;
- формування у студентів потреби у зміцненні власного здоров’я,
опанування культурою здорового способу життя, навичок
самостійних занять фізичними вправами протягом усього життя.
З цією метою традиційно проводяться:
1. Спортивні змагання та конкурси серед навчальних груп та курсів:
1.1. День фізичної культури і спорту (14.09).
1.2. Спартакіада допризовної молоді в День захисту Вітчизни (13.10).
1.3. Першості коледжу з таких видів спорт:
12

- футболу (вересень, травень)
- гирьового спорту (12.12)
- настільного тенісу (28-29.11)
- бадмінтону (24-26.04)
- легкоатлетичного кросу (05.10)
1.4. Конкурси серед юнаків «Сила кожному потрібна» (березень).
1.5. Конкурси серед дівчат з танцювальної аеробіки (листопад).
2. В 2015 році працювали платні спортивні секції з:
- гирьового спорту – 20 студентів;
- фут залу (юнаки і дівчата) – 20 студентів;
- настільного тенісу (юнаки і дівчата) – 30 студентів;
- міні-футболу (юнаки) – 14 студентів;
- військового багатоборства – 15 студентів;
- бадмінтону (юнаки і дівчата) – 20 студентів.
3. Збірні команди коледжу брали участь в міських та обласних
спортивних змаганнях серед студентів ВНЗ 1-2 р.а.
В 2015 році зайняті місця:
1-ше з гирьового спорту серед юнаків;
2-ге з гирьового спорту серед дівчат;
1-ше з фут залу серед дівчат;
3-тє з бадмінтону серед дівчат;
5-те з настільного тенісу серед юнаків і дівчат;
5-те з бадмінтону серед юнаків;
3-тє в спартакіаді допризовної молоді.
Всього 23 студенти стали переможцями і призерами обласних змагань.
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4. Кращі спортивні досягнення студентів:
Николин Ігор – кандидат в майстри спорту України, чемпіон Львівщини з
гирьового спорту серед юнаків, другий призер області серед дорослих.
Маркевич Назар – І розряд з гирьового спорту, третій призер чемпіонату
Львівщини серед дорослих.
Сомик Юрій – І розряд з гирьового спорту 1-е місце серед студентів ВНЗ
1-2 р.а.
Цюра Роман – переможець обласних змагань серед студентів ВНЗ 1-2
р.а. з гирьового спорту.
Стегницький Богдан - переможець обласних змагань серед студентів
ВНЗ 1-2 р.а. з гирьового спорту.
Тимо Наталя – переможець обласних змагань серед студентів ВНЗ 1-2
р.а. з фут залу.
Смерек Олена - переможець обласних змагань серед студентів ВНЗ 1-2
р.а. з фут залу.
Трухим Андріана - переможець обласних змагань серед студентів ВНЗ 12 р.а. з фут залу.
Арбора Оксана - переможець обласних змагань серед студентів ВНЗ 1-2
р.а. з фут залу.
Яценко Мар’яна - переможець обласних змагань серед студентів ВНЗ 1-2
р.а. з фут залу.
Роп’як Наталя - переможець обласних змагань серед студентів ВНЗ 1-2
р.а. з фут залу.
Одноріг Ірина - переможець обласних змагань серед студентів ВНЗ 1-2
р.а. з фут залу.
Мастеляк Лілія - переможець обласних змагань серед студентів ВНЗ 1-2
р.а. з фут залу.
Прокоп’як Христина - переможець обласних змагань серед студентів ВНЗ
1-2 р.а. з фут залу.
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