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Минулий навчальний рік був насичений багатьма 

подіями, від рішення яких залежить наше майбутнє. 

Якщо коротко, то за минулий навчальний рік ми: 

- пройшли чергову акредитацію за спеціальністю 

5.10010102 «Монтаж, обслуговування та ремонт 

електротехнічних установок в агропромисловому 

комплексі» та отримали відповідний сертифікат, а зараз 

подали необхідні документи на отримання сертифікату 

акредитації за спеціальністю 141 «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка» (за ОПП «Монтаж, 

обслуговування та ремонт електротехнічних установок в 

агропромисловому комплексі»); 

- своєчасно і в повному обсязі виплачується заробітна плата та стипендія; 

- припинені відносини з «Дніпрогазом» та здійснено перехід на договірні 

відносини з «Нафтогазом». Цей крок дав свої позитиви – економія коштів склала 

приблизно 300 тис. гривень. Але в той же час є негативи – дуже багато часу 

витрачено при оформленні договірних відносин та документів на оплату за 

спожитий газ.  

- проведено вступну компанію з одного боку краще ніж в попередньому році, 

а з іншого – не так як хотілось. 

- перейменування коледжу. 

Особливості 2017-2018 навчального року 

 Незрозуміла політика центральних органів влади і управління з питань 

фінансування; 

 Безкінечні експерименти МОН у сфері вищої освіти, які призвели до 

кризи вступної кампанії. 

Це коротенько про наше життя, а тепер більш детально по направленням. 

1  Кадрове забезпечення освітнього процесу 

Звітний навчальний рік ми розпочали зі штатом 103 працівника, які обіймали 

68 штатні одиниці, з них:  

педагогічні працівники – 29 штатних одиниць, із них: 

викладачів вищої категорії – 13 (44,8%),  

викладачів першої категорії – 7 (24,2%),  

викладачів другої категорії – 4 (13,8%),  

спеціалістів – 5 (17,3%).  

Кількість викладачів вищої і першої категорій – 20 осіб, що складає 69%. 

Якісний склад викладачів стабільний. Коледж щорічно проводить 

цілеспрямовану роботу з підвищення рівня фахової майстерності викладацького 
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складу. Викладачі планово підвищують кваліфікацію протягом року (у 2014-2015 

н.р. пройшли підвищення кваліфікації – 5, у 2015-2016 н.р. – 4, у 2016-2017 – 6, у 

2017-2018 – 7). 

Співробітники – 24 працівника. 

Адміністративно-господарські працівники – 19 працівників. 

 

2 Навчально-методична робота 

Загальний контингент студентів коледжу на початок звітного навчального 

року становив 234 особи, з них: студенти першого курсу – 74; студенти другого 

курсу – 49; студенти третього курсу – 59; студенти четвертого курсу – 52. 

Порівняно з попередніми роками це має такий вигляд : 

 
Як спрацював колектив з питання профорієнтації і які результати цієї роботи 

ми бачимо на наступному слайді: 
 

 



3 
 

На що я хочу звернути увагу – на прийом 2016 року і на кількість студентів на 

третьому курсі 2018-2019 н.р.. Вступає до коледжу – 98 студентів, на третьому курсі 

сьогодні – 59 студентів. Питання – а де ділося 40 студентів? 

Аналіз якісної підготовки студентів свідчить, що за результатами літньої 

екзаменаційної сесії, в якій приймали участь майже – 250 студентів денної форми 

навчання, у нас –  3,1 % відмінників та – 29,8% студентів навчаються на відмінно та 

добре.  

Є у нас певні результати і в навчально-методичній роботі. Так за минулий 

навчальний рік педагогічними працівниками нашого коледжу підготовлено – 7 

методичних розробок, які відзначені грамотами. 

 
3 Виховна робота 

 

Одним із ключових напрямків діяльності коледжу виступає виховна робота. 

Упродовж звітного періоду організація виховної роботи здійснювалась відповідно 

до плану виховної роботи на 2017-2018 навчальний рік, плану виховної роботи 

відділень, планів роботи вихователя гуртожитку та  кураторів академічних груп. 

За 2017/18 навчальний рік в коледжі проводилися відкриті виховні заходи по 

напрямкам:  

1) Участь у Всеукраїнських і міських заходах:  

 жовтень 2017 р. – екологічна акція «Зупинимо страждання рідної Землі» 

(організатор – О.В. Потапова); 

 грудень 2017 р. – проведення Тижня права в КЕДДАЕУ; 

 січень 2018 р. – спільне засідання студентського активу КЕДДАЕУ з 

Молодіжним центром Дніпропетровщини; 

 лютий 2018 р. – меморіальна лекція «День Героїв Небесної Сотні». 

2) Профілактика правопорушень серед молоді: 

 листопад 2017 р. – лекція лектора ЦСССДМ Черевко І. «Профілактика 

торгівлі людьми. Сексуальне рабство»; 
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 лютий 2018 р. – тренінг «Практика конфліктів та правопорушень серед 

молоді» для студентів ІІ курсу (лектор ЦСССДМ Черевко І.); 

 проведення засідань комісії з правопорушень – 5; 

 проведення засідань Студради гуртожитку для профілактики 

правопорушень – 8; 

3)  Проведення  заходів: 

 проведено концертних заходів в Актовій залі КЕДДАЕУ – 4; 

 відвідування музеїв м. Дніпро – 5 (І-ІІ курси); 

 зустріч студентів з артистом (організатор – Чернега Л.Ю.); 

 творчий вечір студентів ІІ курсу Сліпенко А., Ярути В. (організатор – 

Логвіна О.П.); 

 березень 2018 р. – виховний захід «Масляниця» в гуртожитку; 

 квітень 2018 р. – проведення спортивно-виховного заходу «Козацькі 

ігри»; 

 виїздні концерти художньої самодіяльності студентів під час проведення 

вступної кампанії – 2. 

Важливою складовою виховної роботи продовжувало виступати національно-

патріотичне виховання. Протягом року зусилля кураторів були спрямовані на 

посилення роз’яснювальної роботи щодо збереження цілісності України. 

Свій внесок в скарбничку спортивних досягнень у 2017-2018 н.р. внесли 

студенти нашого коледжу, але ми значно почали уступати позиції. Кращою 

спортивною групою була визнана група Е-41-15, куратор Грищенко Юлія Василівна, 

староста Булан Денис Олександрович. 

 
Бібліотека  коледжу 

 

Діяльність бібліотеки коледжу націлена на накопичення інформаційно-

комунікаційного впровадження сучасних форм і методів інформаційно-

бібліотечного обслуговування. 
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Головними напрямками діяльності бібліотеки протягом навчального року 

були: 

 продовження створення інформаційних ресурсів бібліотеки з метою 

якісного інформаційного забезпечення учасників освітнього процесу; 

 поповнення інформаційними ресурсами електронного забезпечення – 

біля  п’яти тисяч. 

У звітному році кількість користувачів становить 370 осіб, кількість 

екземплярів більше 64 тисяч, із них навчальних – біля 40 тисяч. 

Основою електронної бібліотеки є фонд повнотекстових електронних 

ресурсів. Так як і навчально-методичний комплекс він розміщений за навчальними 

дисциплінами. Кожна дисципліна містить нормативні документи (Правила, 

інструкції, норми і т.ін.) і перелік електронних повнотекстових копій підручників, 

довідників, посібників. 

Крім цього були складені списки рекомендованих джерел до курсових 

проектів з Електричного освітлення, Електроприводу, експлуатації і ремонту, 

дипломного проектування, практики «Вирішення виробничих ситуативних завдань». 

 

6 Фінансово-економічна діяльність 

 

Обсяг фінансування бюджетних коштів на сьогоднішній день склав 7587890 

гривень, станом на 01.11.2018 по спеціальному фонду обліковується коштів в сумі – 

626, 3 тис. грн.. Якщо подивитися на динаміку фінансування за останніх чотири 

роки, то вона має таку картину: 

 
За звітній період основна робота була направлена на поліпшення матеріально-

технічної бази: ремонтні роботи, ремонт оргтехніки. В цьому році та і в попередніх 

роках бюджетних коштів на придбання основних засобів та ремонт не було 

виділено, але за рахунок спец коштів були виконані роботи та придбано матеріалів 

на суму – 210,7 тис. грн.. 
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Використано на комунальні послуги за рахунок бюджетних коштів – 1 млн. 

133 тис. грн., а за рахунок спец. коштів – 421,2 тис. грн.. 

В цьому році на оздоровлення педагогічних працівників виплачено коштів в 

сумі – 107,8 тис. грн., частково надано матеріальної допомоги – 21 330 грн. та 

частково премійовано працівників коледжу.  

 

Адміністративно-господарська робота 

 

Це єдиний структурний підрозділ, який постійно працює не укомплектованим, 

але практично працює на хорошому рівні. За що велике вдячність працівникам. 

Вперше за останні 10 років за рахунок бюджетних коштів було проведено 

закупівлю господарських та канцелярських товарів, а також матеріалів для поточних 

ремонтів на суму близько 150 тис. гривень. 

Проведені косметичні ремонти в гуртожитку та навчальному корпусі, велику 

допомогу у цьому питанні надали завідувачі кабінетами та лабораторіями. 

Продовжує нас лихорадити з опаленням – тут є і об’єктивні причини і 

суб’єктивні. 

Вступна кампанія 2018 року 

Здобутки і переваги, втрати і недоліки. 

Здобутки і переваги: 

 збереження стабільних обсягів зарахування; 

 можливість заповнення вакантних місць; 

 стабільна робота ЄДЕБО; 

 відсутність апеляцій студентів. 

Втрати і недоліки: 

 несприятлива демографічна ситуація; 

 низька чисельність вступників; 

 міграція абітурієнтів за кордон; 

 байдужість деяких працівників; 

 пізній старт колективу у вступній кампанії 

В коледжі створена «Комплексна програма профорієнтаційної роботи у 2019 

році» з метою забезпечення росту чисельності вступників до КЕДДАЕУ. 

Цілі  програми:  

 охоплення максимальної кількості потенційних абітурієнтів; 

 підвищення рівня якості та системності профорієнтаційної роботи; 

 встановлення та підтримка сталих зв’язків з представниками органів 

управлянні освітою, адміністраціями навчальних закладів, 

абітурієнтами; 

 розширення присутності у засобах масової інформації; 

 використання соціальних мереж та інтернет-ресурсів у підтримці іміджу 

коледжу і спілкування з абітурієнтами; 

 своєчасне проведення роз’яснювально – агітаційної роботи; 

 знати усі здобутки коледжу та усі плюси. 

У цій роботі досвід поступово накопичується, помилки були, є, будуть, проте 

головним є бажання їх виправляти. 
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Завдання, плани та перспективи на 2018-2019 навчальний рік 

 

Основним завданням на перспективу є подальша перебудова освітнього 

процесу і всієї діяльності коледжу відповідно до законів України «Про освіту», «Про 

вищу освіту» та ті рішення, які будуть ще прийматися. 

Хотів би попросити і навіть наголосити на тому, що романтичний період в 

роботі і директора, і особливо деяких працівників, які багато хочуть списати на стан 

справ в державі, закінчився. На мою думку повинен настати бюрократичний період, 

коли на перше місце виходить процедура здійснення освітнього процесу та 

збереження коледжу, а зайві амбіції і створення конфліктних ситуацій будуть просто 

шкідливі по відношенню до трудового колективу коледжу. 

І у звільнені години від аудиторної роботи кожен працівник повинен 

результативно займатися поза аудиторною роботою і використовувати цей час як 

елемент освітнього процесу. 

На жаль сьогодні і базова повна школа не тільки не дає достатні знання 

випускникам, але й не навчає їх вчитися. Сподіваюсь, що реформування 

загальноосвітніх шкіл, яке розпочало МОН, дасть позитивні результати. Але 

сьогодні завдання навчити студента вчитися лягає на наші плечі. Для цього кожному 

педагогічному працівнику необхідно відпрацювати систему поточного контролю 

якості навчання кожного студента, давати індивідуальні завдання, призначати 

адресні консультації, на яких студент повинен доповідати перед викладачем про 

результати виконаної роботи по матеріалах, які не входять до аудиторного вивчення, 

але є необхідною частиною знань, умінь, навичок майбутнього фахівця та 

запроваджувати сучасні форми навчання. 

Форми можуть бути різні, але мета одна – підвищити якість підготовки 

кожного студента, «змусити» його постійно працювати, особливо самостійно. 

На мою думку недоліки в підготовці майбутніх фахівців зумовлені дією 

наступних чинників: 

 незнання, не володіння і нерозуміння окремими викладачами потреби 

майбутньої діяльності випускників коледжу; 

 небажання більшості бізнесу приймати участь в практичній підготовці 

студентів; 

 відсутність практичних навичок у деяких викладачів; 

 байдужість окремих студентів до майбутньої професії. 

Для вирішення цієї проблеми необхідно перш за все налагодити дієве, не 

формальне стажування педагогічних працівників і перш за все викладачів циклової 

комісії професійно-практичної  підготовки. 

Необхідно разом з виробничими підприємствами, які зацікавлені в добре 

підготовлених кадрах, впроваджувати дуальну систему підготовки фахівців. В 

деяких навчальних закладах в тому числі в нашому університеті, така практика уже 

існує більше 10 років і дає позитивні результати. На сьогодні МОН затвердило 

«Концепцію Дуальної освіти», необхідно її вивчити для того, щоб більш широко 

впроваджувати в нашу систему, а для цього необхідно більш наполегливіше шукати 

партнерів та більш досконаліше працювати над собою. 

Я вважаю, і планую й надалі зміцнювати матеріальну базу, але для цього 

потрібні кошти, а їх треба заробляти і раціонально використовувати.  І друге, з 
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самого початку і до сьогоднішнього дня є чітка моя позиція на оздоровлення 

коледжу і виведення його на нові рубежі, спрямування коледжу на траєкторію 

поступового підйому і сталого розвитку. 

На жаль є перешкоди. Об’єктивні – як невизначеність позиції держави щодо 

долі коледжів, постійне нагнітання паніки стосовно їх майбутнього. Прийнято ЗУ 

«Про освіту», незрозуміла доля ЗУ «Про професійну освіту», «Про вищу професійну 

освіту», які суттєво скоригують правове поле нашої діяльності. 

Та суб’єктивні: 

1. Часткова інерція колективу. Не можна так сказати про всіх, але 

безініціативність, поверхове ставлення до своїх обов’язків з боку окремих 

працівників складали і складають реальну загрозу для коледжу. 

2. Байдужість деяких працівників, і в тому числі і серед членів педради та 

адмінради. 

Перспективи  

 

Визначитися у відкритті нової спеціальності та спеціалізації. Забезпечити 

результативну профорієнтаційну роботу з урахуванням Умов прийому на 2019 рік. 

Завдання надалі – реалізація Стратегії розвитку коледжу, не допускати грубих 

недоліків в роботі кожного співробітника і студента коледжу, забезпечити необхідну 

якість підготовки фахівців і їх конкурентоспроможність на ринку праці. Всі 

працівники коледжу повинні об’єднатися довкола цієї стратегічної мети і достойно 

підготуватися до 100-річчя заснування КЕДДАЕУ (2021 рік). 

Я впевнений, що наш коледж має майбутнє, але для цього всі працівники 

повинні об’єднатися і взяти курс на подальший розвиток коледжу і плідно 

працювати. 

Час і праця розставлять все на свої міста. 

 

Дякую за увагу,    

                 директор КЕ ДДАЕУ    М.П. Цоколенко 


