ЗВІТ
про роботу КТТК ДУІТ у 2017 році
1 Загальна характеристика коледжу
Київський
транспортно-технологічний
коледж
Державного
університету інфраструктури та технологій (КТТК ДУІТ)
Адреса: м. Київ 03151, вул. Вінницька 10
Основний вид діяльності:
85.42 Вища освіта. Структурно відокремлений підрозділ Державного
університету інфраструктури та технологій.
Форми підготовки фахівців – денна та заочна форма навчання.
Ліцензій на загальноосвітню підготовку та на освітню діяльність
підготовчих відділень, робітничі професії, підрозділяють підвищення
кваліфікації, перепідготовки – немає.
Загальна численність співробітників станом на початок року 125(53)
осіб і станом на кінець року 104(49) особи.
Таблиця 1.1

1
5.06010108 «Будівництво,
обслуговування і ремонт
залізничних колій»
192 Будівництво та цивільна
інженерія
5.06010110 «Будівництво
мостів та інших штучних
споруд»

2

3

4

НД-І 1159646 від 23
лютого 2012 року до
1 липня 2017 року

І

30

НД-І 1185523 від 10
липня 2017 року до 1
липня 2027 року

І

НД-І 1159645 від 23
лютого 2017 року до
1 липня 2027 року

І

НД-І 1159643 від 23
лютого 2012 року до
1 липня 2017 року

І

6

7

15

15

15

15

10

10

75

133 Галузеве
машинобудування
5.06010111 «Будівництво
тунелів та метрополітенів»

5

50

192 Будівництво та цивільна
інженерія
5.05050204 «Експлуатація та
ремонт підйомнотранспортних, будівельних і
дорожніх машин і
обладнання»

Обсяг
держ.
замов
лення

в.т.ч. за
держзамовл.

№, дата видачі і
строк дії ліцензії

Ліценз
овани
й
обсяг

Всього

Шифр і назва напрямків та
спеціальності

Рівень акредитації

Фактичний
набір

50

2
192 Будівництво та цивільна
інженерія
5.07010101 «Організація і
регулювання дорожнього
руху»
275.03 Транспортні
технології (на
автомобільному транспорті)
5.05030105
«Маркшейдерська справа»

НД-І 1185524 від 10
липня 2017 року до 1
липня 2027 року

І

НД-І 1176475 від 30
червня 2015 року до
1 липня 2025 року

І

50

15

10

10

50

49

50

184 Гірництво
Всього

16

305

165

2 Формування контингенту студентів
Аналіз прийому студентів за спеціальностями
Таблиця 2.1
Рік
1
2017

Денна форма навчання
Ліцензований
Спеціальність
Зараховано
обсяг
2
3
4
БЗ
30
БМ
50
15
БТ
50
0
БШМ
75
10
МС
50
10
ОР
50
16
Всього
305
51

Заочна форма навчання
Ліцензований
Зараховано
обсяг
5
6
15
25
1
25
20
1
0
20
105
2

Стан виконання умов ліцензування
Таблиця 2.2
Рік
1
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Денна форма навчання
Ліцензований
Прийнято
обсяг
2
3
360
197
305
168
305
158
305
105
305
103
305
101
305
50

%
4
55
48
52
35
34
33
16

Заочна форма навчання
Ліцензований
Прийнято
обсяг
5
6
310
17
310
15
105
8
105
6
105
10
105
2
105
2

%
7
5,5
4,8
7,6
5,7
9,5
2
2

Робота щодо вивчення потреб у спеціалістах в регіоні та в галузях.
Після завершення навчання в 2017 16% випускників працевлаштувались за
напрямом підготовки.
Усі студенти коледжу направляються на проходження практик на
підприємства, які є майбутніми роботодавцями. Це «Спеціалізоване
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управління протизсувних робіт», «Укрдіпродор», «Укрметротунельпроект»,
«Київметробуд», КП Київпастранс, «Укргеодезмарк, ДП БУ-144 ВАТ Трест
ПЗТБ та ін.
Вплив цієї роботи на формування плану прийому. Обсяг
державного замовлення в 2017 році зменшився – 50 осіб.
Профорієнтаційна робота, її форми і характер, географія, конкретизація
за спеціальностями, ефективність.
План профорієнтаційної роботи у Київському транспортно-технологічному
коледжі ДУІТ
Таблиця 2.3
№

Назва заходу

1

2

Термін
виконання
3

Виконавець
4

Участь у загальних зборах учнів та батьків
шкіл, надання їм інформації
Розповсюдження інформації про
заплановані заходи коледжу
Розробка та затвердження плану
профорієнтаційної роботи відділень
Обговорення звітів про результати
профорієнтаційної роботи на
засіданнях циклових комісій
Оновлення інформації для
абітурієнтів на сайті коледжу
Підготовка та видання агітаційної
літератури
Проведення студентських наукових
конференцій з участю школярів
Розміщення інформації про поточні
події на сайті коледжу
Співробітництво із засобами масової
інформації, спрямоване на
висвітлення подій у діяльності коледжу

протягом
року
протягом
року

протягом
року

Величко І. О.
Партицький Д. П.

10.

Підготовка листів-звернення до директорів
шкіл з вдячністю за підготовку абітурієнтів

протягом
року

Класні керівники,
Збітнєв П.В.,
Сулима К. В.

11.

Проведення профорієнтаційної роботи у
школах з випускниками шкіл та
розповсюдження рекламно-інформаційних
плакатів

протягом
року

Класні керівники,
голови циклових
комісій

12.

Проведення профорієнтаційної
роботи з випускниками коледжу

протягом
року

Класні керівники,
голови циклових
комісій

березень

Римар-Щербина Л.П.

протягом

Партицький Д.П.

1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.

13.
14.

Виготовлення оголошень про набір
студентів
Проведення зустрічі з викладачами

Викладачі
Збітнєв П.В.

січень

Збітнєв П.В.

січень

Партицький Д.П.,
Збітнєв П.В.

січень

Збітнєв П. В.

протягом
року
січень,
травень
протягом
року

Збітнєв П.В.
Ласкава Т.О.
Збітнєв П. В.

4

15.
16.

17.
18.

19.

20.
21.

22.

відповідної професійної спрямованості
(КДАВТ, НТУ, КПІ, КНУБА, ДЕТУТ,
ДНУЗТ)
День відкритих дверей
Зустріч адміністрації з майбутніми
роботодавцями «Укрдіпродор»,
«Укрспецтунельпроект», «Київметробуд»,
«Укрдіпродор».
Направлення листів-подяк до директорів
шкіл з вдячністю за підготовку абітурієнтів
Учать у ярмарці професій
Розробка та виготовлення бланків
відряджень для викладачів та студентів,
для проведення профорієнтаційної роботи
по школах
Відвідування шкіл за місцем проживання
викладачами коледжу
Залучення студентів до профорієнтаційної
роботи з розповсюдження інформації про
коледж
Розповсюдження рекламних проспектів
адміністрацією та педагогічним складом
коледжу в міському та приміському
транспорті

року

24.03.2017

Величко І. О.

квітеньтравень

Величко І. О.
Партицький Д.П.

квітень

Класні керівники

квітень

Юркова І.О.,
Шумейко Н.А.

березень

Величко І. О.

березеньквітень

Партицький Д.П.
викладачі

квітеньтравень

Величко І.О.

травень

Адміністрація,
викладачі

Профорієнтаційна робота викладачів 2017 рік
Таблиця 2.4
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.

Баладінська Г.М.
Балашова І.М.
Білик Л.Т.
Бунь О.М.
Васильєва І.М.

6.

Гавижа І. О.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Гавлицький В.Ю.
Гавлицький Ю.В.
Гаращенко В.В.
Гаращенко В.М.
Годун А. С.
Гурський М.Г.
Збітнєв П.В.

ПІП

Місце проведення

м. Пирятин ЗОШ № 1, ЗОШ № 6
Голосіївський р-н. СШ № 130, СШ №112, ЗОШ
№37
Бобрицька ЗОШ, Калитянська ЗОШ,
Мокрецький НВК, Заварицький НВК,
Семиольський НВК, Руднянська ЗОШ

Солом’янський р-н. СШ № 149
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14.

Зубрицький В.І.

15.
16.

Ігнатюк В.В.
Каплунов Г.М.

17.

Качан І.В.

18.
19.
20.
21.

Клименко О.О.
Коляда О.О.
Коротюк А.В.
Ласкава Т.О.

22.
23.

Ласлов В.С.
Литвин С.Ю.

24.

Луговий В.Я.

25.
26.
27.

Ляшенко В.М.
Мандро С.І.
Маркін В.І.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Мастеров А.Г.
Мєлєхова Н.О.
Мірошникова В.Б.
Міщенко Н.С.
Неживлюк Н.В.
Новоселова Н.В.
Онищенко Н.В.
Осика В.В.
Партицький Д.П.

37.
38.
39.
40.
41.

Парфенюк Ю.О.
Попазова М.І.
Прачик О.Г.
Прохоренко О.С.
Римар-Щербина
Л.П.

42.
43.

Руденко Л.Т.
Руденок О.Л.

44.

Руденок О.О.

Львівська обл. м.Стебник СШ №7, Стрийська
ЗОШ, Стебницька ЗОШ
Святошинський р-н. Вишнівська ЗОШ №3
Київська обл. Вишгородська гімназія «Інтелект»,
СШ «Сузір’я», ЗОШ №1, ЗОШ №88
Оболонський р-н. ЗОШ №328, гімназія
«Потенціал». Голосіївський р-н. ЗОШ №271

Черкаська обл. Корсунь-Шевченківська ЗОШ
№2,Ірпеньска середня школа.
Оболонський р-н. ЗОШ №226, гімназія
«Оболонь»
Шевченківський р-н. СШ №41, СШ №102, ЗОШ
№163
Оболонський р-н ЗОШ
№214,219,225,252,210,211,233,231,157,194,143
Черкаська обл. Городищенська ЗОШ №1
Солом’янський р-н. СШ № 149, ЗОШ №69
Оболонський р-н. ринок «Оболонь»

Шевченківський р-н. ліцей №38
Дніпровський р-н. ЗОШ № 309, інженерна
гімназія. Київська обл. Бучанська ЗОШ №3, №4
Солом’янський р-н. СШ № 149, ЗОШ №69
Деснянський р-н. СШ № 293
Київська обл. Фастівська ЗОШ №3, ЗОШ №10,
Борівська ЗОШ, Червономотовилівська ЗОШ,
Великомотовилівська ЗОШ
Дніпровський р-н. ЗОШ № 309, інженерна
гімназія. Київська обл. Баришівський р-н.
с.Лукаші, с.Паришков, с.Перемога
Дніпровський р-н. ЗОШ № 309, інженерна
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45.
46.
47.
48.

Селезень О.Д.
Слюсар С.В.
Соколова І.І.
Сулима К.В.

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Чирко С.Я.
Черня Ю.О.
Шаповалова Л.В.
Школьна Н. П.
Шулькевич Т.В.
Шумейко Н.А.
Юркова І.О.

56.
57.

Юрченко Л.О.
Ющенко М.М.

гімназія. Київська обл. Баришівський р-н.
с.Лукаші, с.Паришков, с.Перемога
Немішаєвська ЗОШ №1, Щасливська ЗОШ
Шевченківський р-н. школа-інтернат №20, СШ
№97, СШ №24, технічний ліцей, ЗОШ № 169,
219, 232, 216, 233,211,210
Голосіївський р-н. ЗОШ №186, СШ №85
Київська обл. Згурівський НВК
Дніпровський р-н. ЗОШ №42,
Київська обл. Борівська ЗОШ
Печерський р-н. ЗОШ №134, ЗОШ №89
Київська обл. Білгородська ЗОШ №1,
Білгородська ЗОШ №3

Планування профорієнтації по школах
із залученням студентів перших курсів з врученням листів подяк
Таблиця 2.5
№
з/п

Група

Класний керівник, викладач

1

2

3

1.
2.
3.
4.

1-БМ-1
1-ОР-1
1-МС-1
2-БШМ-2

Гаращенко В.М.
Мєлєхова Н.О.
Качан І.В.
Гурський М.Г.

Конкурс абітурієнтів, його динаміка за останній рік (конкурс за заявами і
після складання іспитів). Тенденції конкурсу по кожній спеціальності, їх
аналіз. Характеристика системи заходів, що протидіють негативним
тенденціям.
Таблиця 2.6
Спеціальність
1
БЗ
БМ
БТ
БШМ
МС
ОР
Заочна форма

Кількість прийнятих заяв
9 клас
2
4
25
15
17
22

11 клас
3
19
1
2

Кількість зарахованих на
навчання
9 клас
11 клас
4
5
16
14
1
0
24
10
14
19
2

7
навчання

Аналіз причин відрахування студентів з першого курсу навчання за
останні два роки. Характеристика заходів, спрямованих на усунення
негативних тенденцій.
Кількість відрахованих студентів з першого курсу навчання
Таблиця 2.7
Спеціальність
1
БЗ
БМ
БТ
БШМ
МС
ОР

2017-2018 н. р.
9 клас
2

Петрик (порушення умов
договору)
Всього
1

11 клас
3

2016-2017 н. р.
9 клас
4

11 клас
5

Радіонов (власне бажання)
Шульга (власне бажання)
Мазепа (власне бажання)
Осадчий (власне бажання)
Кулаковський (власне
бажання)
5

3 Зміст підготовки фахівців
Освітньо-професійні програми з усіх напрямків підготовки є в
наявності.
Всі навчальні плани, освітньо-кваліфікаційні характеристики,
навчальні програми є в наявності і відповідають вимогам Міністерства освіти
і науки України.
Всі спеціальності забезпечені науково-методичними документами і
матеріалами.
Всі практики проводять згідно навчального плану і повному обсязі,
зміст підготовки відповідає потребам ринку в цілому, але цілком природно,
що на виробництві студенти швидше опановують професію. Тому
інструменти, що є в коледжі застарілі – необхідно постійно оновлювати
матеріально-технічну базу.
Розподіл годин на вивчення фундаментальних дисциплін і спеціальних
складає відповідно 30% і 70% від загальної кількості годин.
Навчальними планами не передбачені дисципліни за вибором.
4 Організація та науково-методичне забезпечення
навчально-виховного процесу
Розклад занять складається до початку семестру. Денне навантаження
не перевищує 8 годин. Предмети в розкладі чергуються з урахуванням
фізіологічних і психологічних можливостей. Наприклад: гуманітарне заняття
чергується з технічними.
Розклад затверджений, розміщений на інформаційних дошках коледжу,
в начальній частині та на сайті коледжу. Ведеться книга замін. Індивідуальне
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навчання не передбачене, як і вивчення дисциплін за вибором. Практики
організовуються і проводяться за всіма вимогами в повному обсязі.
Всі начальні дисципліни забезпечені типовими та робочими програмам.
Методичне забезпечення курсового і та дипломного проектування складає
50%. Навчально-методична література і посібники за останні 2 роки не
видавались. Предметні комісії, які займаються удосконаленням методичного
забезпечення:
1. «Будівництво мостів та інших штучних споруд»
2. «Соціальних дисциплін»
Ліквідована комісія «Будівництво тунелів та метрополітенів», 4 роки
на дану спеціальність не було набору студентів.
Усі викладачі мають навантаження, погоджене з цикловими комісіями
та профспілковим комітетом. На викладача в середньому припадає 7
студентів.
Кількість навчального навантаження на викладачів вказує на
зменшення годин, що зумовлене зменшенням кількості студентів.
З метою забезпечення студентів та викладачів широкою та сучасною
інформацією з відповідних предметів та дисциплін, яка, без сумнівів,
повинна позитивно вплинути на якість освіти, у цьому навчальному році
методичним кабінетом коледжу продовжилось удосконалення електронного
забезпечення сайту коледжу http://kttk.kiev.ua/.
За звітний період коледжем впроваджений власний електронний
документообіг.
Проведено розширене методичне засідання щодо вимог для відкриття
додаткових спеціальностей які мають розширений попит у суспільстві.
5 Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу
Загальна численність викладацького складу 52;
за віком:
1) до 35 років 17 викладачів;
2) до пенсійного віку 15 викладачів;
3) пенсійного віку 20 викладачів;
4) за кваліфікаційними категоріями:
5) «Спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «викладачметодист» 9 викладачів;
6) «Спеціаліст вищої категорії» 21 викладачів;
7) «Спеціаліст І категорії» 7 викладачів;
8) «Спеціаліст ІІ категорії» 5 викладача;
9) «Спеціаліст» 10 викладачів;
Оцінка відповідності базової освіти викладачів профілю дисциплін, що
ними викладаються – 100%.
На одного викладача припадає 7 студентів.
Планування роботи викладачів, виконання індивідуальних планів -52.
Підвищення кваліфікації ефективно впливає на:
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1) оновлення та розширення знань, формування нових професійних
компетентностей
в
психолого-педагогічній,
науково-дослідній,
організаційно-управлінській діяльності;
2) засвоєння інноваційних технологій, форм, методів та засобів
навчання;
3) набуття досвіду формування змісту навчання з урахуванням його
цільового спрямування, посадових обов’язків працівників, здобутої освіти,
досвіду практичної роботи та професійної діяльності, їх інтересів і потреб;
4) вивчення педагогічного досвіду, сучасного виробництва, методів
управління, ознайомлення з досягненнями науки, техніки і виробництва та
перспективами їх розвитку;
5) розроблення пропозицій щодо удосконалення навчально-виховного
процесу, впровадження у практику навчання кращих досягнень науки,
техніки і виробництва;
6) застосування інноваційних технологій реалізації змісту навчання,
що передбачає його диференціацію, індивідуалізацію, запровадження
дистанційних, інформаційно-комунікативних технологій навчання.
Головною метою підвищення кваліфікації викладачів служить
вдосконалення професійної підготовки особи шляхом поглиблення і
розширення її професійних знань, умінь і навичок, набуття особою досвіду
виконання додаткових завдань та обов’язків у межах спеціальності.
Підвищення кваліфікації забезпечує професійну та педагогічну
кваліфікацію викладачів.
До начального процесу залученні висококваліфіковані спеціалісти, які
входять в склад Екзаменаційної комісії і займають посаду голови:
1) Спеціальність «Будівництво мостів та інших штучних споруд»
Онищенко А. М. – доцент кафедри «Дорожньо-будівельних матеріалів»
Національного транспортного університету, кандидат технічних наук;
2) Спеціальність «Маркшейдерська справа» Білоус М. В. – доцент,
кандидат
технічних
наук,
директор
Дочірнього
підприємства
«Укргеодезмарк» при відкритому акціонерному товаристві «Київметробуд»;
3) Спеціальність «Будівництво тунелів та метрополітенів»
Макаренко В.М. – заступник голови правління Проектного інституту
«Укрспецтунельпроект»;
4) Спеціальність «Будівництво, обслуговування і ремонт залізничних
колій» Возненко А.Д. – професор, кандидат технічних наук, декан факультету
«Інфраструктура і рухомий склад залізниць» Економіко-технологічного
університету транспорту,
5) Спеціальність «Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних,
будівельних і дорожніх машин і обладнання» Мірошниченко М.Ф. – начальник
відділу забезпечення страхової компанії «Авіоніка»;
6) Спеціальність «Організація і регулювання дорожнього руху»
Щербаченко В.М. – заступник директора Українського держаного інституту
по проектуванню об’єктів дорожнього господарства (Укрдіпродор);
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6 Національне виховання студентів, як фактор цілісного
формування особистості
Відповідно до плану виховної роботи на 2017-2018 н.р. в коледжі
проведено наступні заходи:
В січні, відповідно до Указу Президента України, до Дня Соборності
України, проведено виховну годину класними керівниками Н.С.Міщенко
(гр.2-МС-1) та Васильєвою І.М. (гр. 2-ОР-1).
В лютому класними керівниками Шаповаловою Л.В., Клименко О.О.,
Попазовою М.І. у навчальних групах 2-МС-1, 2-ОР-1, 4-МС-1, 1-МС-1,
проведено захід до Дня вшанування пам’яті Героїв Небесної сотні.
До Міжнародного дня рідної мови 20 лютого, викладачами
Мірошниковою В.Б. та Парфенюк Ю.О., зорганізовано та проведено у
навчальній групі 1-ОР-1 «Мовний брейн-ринг».
У березні до коледжу запрошена Театр-студія Київського коледжу
міського господарства з виставою «Білий янгол з чорними крилами», у
партнерстві з Міжнародною волонтерською організацією ЦМСА; Студрадою
коледжу підготовлено Святковий концерт до Міжнародного жіночого дня;
викладачем української літератури Попазовою М.І. проведено захід,
присвячений життєвому і творчому шляху відомого українського поета - Т.Г.
Шевченка;під керівництвом класного керівника групи 4-БМ-1 Маркіна В.І.,
студенти підготували захід «Мости Донбасу», який проведено у навчальних
групах 1-БМ-1,3-БМ-1.
В квітні у співпраці з Центром соціальних служб для сім'ї, дітей та
молоді Солом’янського району пройшла зустріч студентів перших та других
курсів КТТК з психологом Лукашенко М.Ю. та проведена лекція на тему:
«Безпечне спілкування в інтернеті» та зустріч з кандидатом медичних наук
Мартинович Т.Л. з лекцією на тему: «Що необхідно знати про вірусні
гепатити та ВІЛ»; організована та проведена викладачами Новоселовою Н.В.,
Ласкавою Т.О. разом з заступником директора з ВР Сулимою К.В., екскурсія
для студентів перших курсів до Національного музею «Чорнобиль»;
прийнято участь у фестивалі «Україна - це ти» серед студентів навчальних
закладів І-ІІ рівнів акредитації м.Києва та отримана перемога студентами
Дячком Едуардом (гр. 1-БЗ-1) та Сторожом Олексою (З-БШМ-2).
У травні в коледжі Маркіним В.І. для студентів проведено урок
мужності, присвячений до Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій
війні; працівниками бібліотеки, завідуючою Гавижею І.О. та Мусійчук В.П. у
бібліотеці організовано виставку до дня Матері та Сім’ї.
У червні проведено звітні засідання Студентської ради коледжу та
гуртожитку, підсумковий семінар класних керівників, дисциплінарної
комісії.
Перший семестр 2017-2018 року навчання у Київському транспортнотехнологічному коледжі Державного університету інфраструктури та
технологій видався дуже насиченим на різноманітні події. Майже повністю
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оновився склад студентського самоврядування.
Вже на початку вересня була проведена перша студентська рада, де
були ухвалені питання щодо діяльності студентського самоврядування
коледжу; проведена виставка спортивних досягнень, присвячена дню
фізичної культури та спорту; спортивні змагання з волейболу серед
студентів, зарахованих у 2017 році.
Проведено святковий концерт до Дня вчителя.
В жовтня відбулися спортивні змагання «Нумо, хлопці!»,
присвячені до дня захисника України та дня українського козацтва, у
яких прийняли участь різні групи та спеціальності.
19 жовтня була проведена планова навчальна евакуація із евакуація із
відведенням студентів на безпечну відстань від коледжу, інструктажем з
протипожежної безпеки, користуванням вогнегасником, пожежним шлангом,
а також відвідування бомбосховища коледжу.
В листопаді збірна команда КТТК з волейболу разом з тренером
Гаращенко В.М. приймали участь у змаганнях з електромеханічним
коледжом;проведено тиждень права: створені плакати із інформацією та
ілюстраціями до Дня права; у Київському коледжі будівництва архітектури
та дизайну відбувся міжнародний форум «Освіта без кордонів», куди були
запрошені науковці та освітяни східної провінції Китайської народної
республіки Цзянсу, що представляли 25 різнопрофільних вищих навчальних
заходів Китаю. Студенти Київського транспортно-технологічного коледжу
проявили ініціативу прийняти участь у даному заході. Су проводжу вала
студентів заступник директора з виховної роботи Сулима Ксенія Василівна.
6 грудня відбулися змагання зі стритболу серед збірних команд
спеціальностей коледжу.
12 грудня 2017 року в спортивній залі Київського транспортнотехнологічного коледжу відбулися змагання з волейболу на першість
Солом'янського району серед вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів
акредитації.
19 грудня студенти привітали подарунками, які зробили власними
руками, працівників коледжу.
7 Фінансово-господарська діяльність
Фінансову діяльність коледж веде під керівництвом ДУІТ. Самостійні
рішення з таких питань не приймаються.
За 2017 рік господарською частиною КТТК ДУІТ було проведено такі
роботи, як підготовка навчального корпусу до нового навчального року,
підготовка гуртожитків, ремонт підземного водопроводу, підготовка місць
загального користування в гуртожитку та багато інших робіт.
Всі роботи виконані за допомогою обслуговуючого персоналу та
прибиральниць. Про що можна зазначити в 2017 році, це нехватка коштів.
Заплановано було дуже багато ,а зроблено мало.
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Так наприклад, в гуртожитку №5 практично всі місця загального
користування потребують капітального ремонту. В навчальному корпусі
також дуже багато проблем ( сантехніка тепло, фасад та ремонти аудиторій,
але слід зазначити ,що в 2017 році зроблено поточний ремонт наступних
аудиторій: №111,217,218,220.Також проведена заміна вікон в кількості 12
штук на другому поверсі.
В 2018 ситуація не з найкращих, тому великих планів не ставимо , а
плануємо провести ремонт туалетів в гуртожитку №5 , по можливості ремонт
електропроводки, також в зв’язку з переміщенням аудиторного фонду,
провести поточні ремонти всіх занятих аудиторій за допомогою класних
керівників та завідуючих кабінетами.
Також плануємо провести благоустрій прилеглої території (висадка
клумб, дерев), відеонагляд у гуртожитку №5. Працюємо над виготовленням
проектної документації та встановленням пожежної сигналізації в
гуртожитку та навчальному корпусі, оновленням пожежних щитів та рукавів.
8 Стан розвитку соціально-побутової сфери
Всі студенти коледжу забезпечені гуртожитком.
Забезпеченість викладачів житлом – відсутня.
В навчальному закладі коледжу облаштований спортивний зал, який
забезпечений необхідним інвентарем. В ньому проводяться заняття з
фізичного виховання та спортивні гуртки (баскетбол, настільний теніс,
волейбол, футбол).
Тому розвиток соціально-побутової сфери коледжу вважаю
задовільним.
Умови роботи, навчання і проживання студентів, стан охорони праці,
організація та реалізація системи оздоровлення, стан фізичної культури,
соціального захисту студентів і працівників відповідають встановленим
нормативам та вимогам трудового законодавства. З цією метою кожний
кабінет і лабораторія обладнані необхідним інвентарем, меблями. У
кабінетах є в достатній кількості навчальні посібники, макети, діючі моделі,
електрифіковані стенди, прилади, а також навчально-методичні комплекси
предметів. Здійснюється оновлення та ремонт навчальних аудиторій, місць
загального використання.
У Колективному договорі передбачено забезпечення працівникам
соціальних гарантій у галузі охорони праці на рівні не нижчому ніж
передбачено законом. Значна увага приділяється соціальному забезпеченню
студентів. За наявності достатнього стипендіального фонду 10% його
відводиться
на
надання
матеріальної
допомоги
студентам
із
малозабезпечених сімей, студентам-сиротам, студентам-інвалідам. Дітисироти (за їх згодою) отримують грошову компенсацію. Студенти, які беруть
активну участь у суспільному житті коледжу, в організації самоврядування,
за наявності фондів нагороджуються заохочувальними преміями.

13

10 Якість знань та практичних умінь студентів
У відгуках голів екзаменаційних комісій про дипломне проектування
виконується на достатньо хорошому рівні якості знань і умінь студентів.
Студенти набули навики роботи з нормативною і технічною літературою.
При проходженні практики на виробництві студенти мають можливість
закріпити свої знання. На кожну спеціальність від коледжу передбачені
керівник практики, який контролює процес підготовки.
Програми практики є в наявності створена база практик. З керівниками
баз практики підтримується тісний зв'язок. Відгуки про наших студентів
позитивні.
Студенти
спеціальностей
«Будівництво
тунелів
та
метрополітенів», «Маркшейдерська справа», «Будівництво мостів та інших
штучних споруд», активно запрошують на роботу навіть під час навчання.
Тобто потреба у фахівцях будівельних спеціальностей досить велика.
Серед зауважень до дипломного проектування:
1. Рекомендувати оптимізувати теми дипломного проектування у
відповідності до назви спеціальності.
2. Приділяти увагу поновленню Державних стандартів у відповідності
до вимог міждержавної ради по стандартизації, метрології та сертифікації
3. В деяких дипломних проектах використовуються застарілі
інструменти та прилади.
Зворотній зв'язок підтримується з випускниками коледжу. В групах
нового набору проводять зустрічі з колишніми випускниками та
представниками підприємств.
Підписи осіб коледжу, які сформували звіт:

________________
________________
________________
________________

Д.П.Партицький
К.В.Сулима
О.Д.Селезень
Т.О.Ласкава

