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ЗВІТ
роботи КТТК КДАВТ за 2014 рік
1. Нормативно-правові підстави для створення та здійснення
освітньої діяльності
Наказом по особовому складу КДАВТ від 17 квітня 2014 року
№02-03-68/о я був призначений директором КТТК КДАВТ. До цього з січня
2014 року виконував обов’язки директора.
Коледж у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами
України «Про освіту», «Про вищу освіту» і іншими законами України,
Постановами Верховної Ради України, Указами та Розпорядженнями
Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України, наказами і
іншими нормативними актами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України, розпорядженнями органів місцевого самоврядуванняі Положенням
про коледж.
Відповідно до наказу МОН від 22.08.2013 №1229 припинено Київський
технікум менеджменту транспортного будування шляхом його реорганізації
(приєднання) до Київської державної академії водного транспорту імені
гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного із збереженням ліцензованого
обсягу, державного замовлення на підготовку фахівців та надано йому окремі
права фінансово-господарської самостійності, а саме: право вести окремий
баланс, відкриття реєстраційного рахунку в органах Державної казначейської
служби з правом мати код мережі.
Юридична адреса: 03151, м. Київ, вул. Вінницька, 10. Адреса
електронної пошти: KTMTB2@bigmir.net адреса Web-сайтуколеджу:
kttk.maritime.kiev.ua.
Юридичні підстави для здійснення освітньої діяльності:
постанова КМУ від 19.10.1998 №1659 «Про деякі питання сприяння
підготовці фахівців у галузях економіки та будівництва» і наказом Міносвіти
від 09.11.1998 №387 «Про оголошення постанови КМУ від 19.10.1998
№1659» на базі Київського будівельного технікуму транспортного
будівництва;
відповідно до наказу Міносвіти Київський технікум менеджменту
транспортного будування призначено правонаступником ліквідованого
Київського будівельного технікуму транспортного будівництва і є
спадкоємцем навчальних закладів першим з яких була Школа десятників у
м.Жмеринці, яка заснована в 1920 році;
ліцензія МОН від 06.04.2012 №617510, серія АВ з додатками;
сертифікати: від 04.08.2010 НД-І №1140220; від 12.03.2012 НД-І
№1122145, НД-І №1122146, НД-І №11221147, НД-І №11221148, НД-І
№11221149;
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свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи від 09.11.1998
№692733, серія АОО;
довідка про включення технікуму до Державного реєстру вищих
навчальних закладів України від 18.02.2010 №11-Д-719;
довідка про включення вищого навчального закладу від 09.12.2011
№11-Д-87;
витяг з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб та
підприємців від 13.01.2015 №19886870;
Положення про КТТК КДАВТ.
2. Контингент студентів.
На 1 січня 2015 року
№
з/п

1

2

3

4

5

6

Напрями, спеціальності
0503
Розробка корисних копалин
5.05030105
Маркшейдерська справа
0505
Машинобудування та
матеріалообробка
5.05050204
Експлуатація та ремонт
підйомно-транспортних,
будівельних і дорожніх машин і
обладнання
0601
Будівництво та архітектура
5.06010108
Будівництво, обслуговування і
ремонт залізничних колій
5.06010110
Будівництво мостів та інших
штучних споруд
5.06010111
Будівництво тунелів і
метрополітенів
0701
Транспорт і транспортна
інфраструктура
5.07010101
Організація і регулювання
дорожнього руху
Всього:

Вступна компанія.

Всього

Денна
Заочна
бюджет контракт бюджет контракт

62

61

1

214

208

6

57

56

1

98

97

1

45

45

0

96

89

7

616

556

16

3

7

34

7

37
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У 2014 році до коледжу було прийнято на навчання 105 осіб за
державним замовленням на денну форму навчання та 9 осіб за контрактом на
заочне відділення.
3. Формування педагогічного колективу та його якісний склад
Загальна кількість педагогічних працівників складає 55 осіб, з них:
14 – адміністративно-господарський персонал;
37 – штатних викладачів;
4 – викладачі-сумісники.
За 2014 рік звільнено 4 педагогічних працівника, прийнято на роботу – 5
осіб. Молодих викладачів – 4. Більше 60% викладацького складу мають «вищу
категорію». 7 викладачів мають категорію «методист». Один кандидат
історичних наук. За звітний період 11 педагогічних працівників підтвердило
або підвищило категорію.
У 2014 році був проведений аналіз діяльності колективу для вивчення
конкурентоздатності навчального закладу на ринку праці.
4. Рівень
процесу

матеріально-технічного

забезпечення

навчального

Коледж розміщений у п’яти поверховому капітальному цегляному
будинку
і
залізобетонній
п’яти
поверховій
прибудові
навчально-лабораторного корпусу загальною площею всіх приміщень 8739
кв.м., з яких 7133 кв.м. складають навчальні площі, що відповідає вимогам.
У навчальному корпусі розташовані:
бібліотека, загальною площею 193 кв.м., а також читальна зала на 50
посадочних місць;
актова зала на 450 місць;
спортивно-тренувальний комплекс площею 392 кв.м.;
медичний пункт;
їдальня на 100 посадочних місць;
навчальні майстерні.
Коледж має два п’ятиповерхових гуртожитки на 520 місць.
Виконані господарські роботи та закупівлі за звітний період
1. Підготовка навчального корпусу до нового навчального року.
2. Підготовка гуртожитків № 1, № 2 до нового навчального року.
3. Виготовлення кімнати самопідготовки в гуртожитку №2.
4. Ремонт підземної каналізації гуртожитку№2 (заміна труби)
5. Встановлення решіток в гуртожитку №2.
6. Підготовка к опалювальному сезону в навчальному корпусі,
гуртожитках №1 та №2.
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7. Утеплення горищ, вікон в навчальному корпусі та в гуртожитках №1
та №2.
8. Встановлення доводчиків на вхідні двері в навчальному корпусі, в
гуртожитках №1 та №2.
9. Поточний ремонт електропроводки в учбовому корпусі, в гуртожитку
№ 1 та №2.
10. Закуплено обладнання в актовий зал в жовтні: на суму 8554,00 грн.
11. Закуплено господарських товарів в жовтні на суму 112653,00 грн.
12. Закуплено комп’ютерної техніки в листопаді на суму 32820,00 грн.:
Комп’ютер Intel Core з монітором 3 шт. – 16020,00 грн.
МФУ Canon 4730 2 шт. – 10400,00 грн.
Принтер Canon 6020 2 шт. – 6400,00 грн.
13. Проведено ремонт в гуртожитку №2 на суму 15513,87 грн.
14. Проведено ремонт побутових плит в гуртожитку №1 на суму 9900,36
грн.
15. Закуплено запчастин та розхідних матеріалів для комп’ютерної
техніки на суму: 22629.00 грн.
Планується на літніх канікулах поточний ремонт аудиторій, підготовки
гуртожитків, ремонт електричної проводки на другому поверсі навчального
корпусу, поточний ремонт електропроводки в гуртожитках, а також місць
загального користування.
5. Виховна робота
Реалізуючи основні завдання і принципи виховної роботи, педагогічний
колектив орієнтується на вимоги нормативно-правових документів МОН та
інших державних органів.
Виховна робота педагогічного колективу була спланована та
спрямована на досягнення головної мети – формування та розвиток
соціально-зрілої творчої особистості громадянина України.
Виконання завдань і реалізація основних принципів виховної роботи
протягом навчального року здійснювалася за основними напрямками щодо
цілісного ставлення особистості до: суспільства і держави; людей; природи;
мистецтва; праці; себе.
У основу виховного процесу у коледжі покладено принцип гуманізму,
демократизму,незалежності від політичних, громадських та релігійних
організацій, поєднання загальнолюдського і національного взаємозв’язку,
розумового, морального, фізичного й естетичного виховання, науковості,
розвиваючого характеру навчання.
Виховна робота коледжу була спрямована на вирішення таких завдань:
створення умов для розумового, духовного, морального, фізичного
розвитку студентів;
турбота про здоров’я студентів, пропаганда здорового способу життя;
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естетичне, трудове та екологічне виховання – як одна з складових
підготовки студентів до дорослого життя.
продовження спільної роботи психологічного-педагогічної служби з
педагогами, студентами, батьками.
виховання громадсько-патріотичних якостей, завдяки продовженню
краєзнавчої та воєнно-патріотичної роботи.
Над організацією мети і завдань виховної роботи в звітний період
працювало 29 класних керівників, соціальний педагог, вихователі гуртожитку,
заступник директора з виховної роботи.
Національно патріотичне виховання у звітній період реалізувалось через
проведення таких заходів як «Шевченківські дні», виховні години за темами
«Україна – єдина країна», «Велика честь бути захисником Вітчизни», «Хто не
хоче годувати свою армію – буде годувати чужу», «Історичні витоки
українського військового мистецтва».
До дня української армії зі студентами ІІ курсу було проведено науковий
диспут. До всесвітнього дня миру зі студентами старших курсів було
проведено конкурс плакатів. До Дня Соборності та Свободи України у всіх
групах класними керівниками було проведено виховні години на тему «Тільки
в єдності сила українського народу».
Одним з аспектів національно-патріотичного виховання є прищеплення
студентам гордості за свою Батьківщину, любові до рідного краю, його
традицій. Реалізація даного аспекту за звітній період здійснювалась через
проведення різноманітних екскурсій: до музею Великої Вітчизняної Війни,
Історичного музею та інших.
У рамках екологічного виховання у звітній період студенти приймали
активну участь в мироприємствах по покращенню благоустрою прилеглої до
коледжу території, плідно працювали в покращенні санітарного стану
території паркової зони району.
Екологічному вихованню велика увага приділялась на виховних годинах
з академічними групами, було проведено з студентами ІІ курсу семінар на
тему «Екологічні проблеми сучасного світу», студентами І курсу
підготовленні реферати на тему :»Збережемо природу майбутнім
поколінням».
Формування основ здорового способу життя в коледжі здійснюється
через проведення різноманітних мироприємств.
Протягом звітного періоду проведено семінар диспут для студентів ІІІ
курсів на тему : «Молодь обирає здоровий спосіб життя», кураторами груп
систематично проводяться виховні години на тему «Молодь проти наркоманії
і
СНІДУ»,
«Основа
здорового суспільства
–
міцна
сім’я»,
«Пагубнінаслідкикуріння», «Проблеми алкоголізму в суспільстві».
У жовтні 2014 року в актовій залі коледжу проведено благодійну
виставу «Задумайся про своє майбутнє»
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У коледжі велика увага приділяється проведенню спортивних
мироприємств, команди навчального закладу на міських змаганнях серед
освітніх закладівІ рівня акредитації м. Києва зайняли перше місце з волейболу
та друге місце з баскетболу.
У коледжі проводяться змагання з настільного тенісу, шахів та інших
видів спорту.
Виконуючи вимоги ст.40 Закону України «Про вищу освіту» в коледжі
велика увага приділяється розвитку студентського самоврядування.
Створена та ефективно працює Студентська Рада коледжу. На своїх
засіданнях, які проводяться відповідно до графіку 2 рази на тиждень
студентський актив розробляє плани роботи та методи їх реалізації, при цьому
вникаючи у всі сфери життя навчального закладу. З допомогою та при
активній участі студентів в коледжі на належному рівні проходять
культурно-масові мироприємства.
За звітній період було проведено концерт до «Дня знань з посвятою
першокурсників», місячник першокурсника «Ми маємо таланти», концерт до
«Дня вчителя», святковий концерт «До дня студента».
Морально-правове виховання студентів реалізувалось через проведення
тижня правової освіти у жовтні місяці, місячників боротьби з наркоманією,
алкоголізмом, тютюнопалінням, тижня історії та правознавства, батьківських
зборів, тематичних виховних годин.
В коледжі постійно проводяться заходи, спрямовані на формування в
студентів поваги до Конституції України, символів держави, проводиться
робота з попередження расизму і ксенофобії, виховання толерантного
відношення до людей.
Класні керівники проводять постійну клопітку роботу з студентами з
попередження правопорушень, пропусків занять без поважних причин,
порушень дисципліни.
Впровадження системи естетичного виховання, культури, емоційного
сприйняття навколишнього світу, самосвідомості та естетичного смаку в
музиці, кіно, архітектурі, побуті студентів наполегливо проводили класні
керівники, педагоги, адміністрація коледжу.
6. Фінансово-господарська та виробничо-комерційна діяльність
Фінансування коледжу проводилось Міністерством освіти і науки
України.
За звітній період коледж було профінансовано з держбюджету на суму
9710099, 00 грн. В тому числі:
оплата праці
– 4281433,00 грн.;
нарахування на оплату праці
– 1569400,00 грн.;
нарахування стипендії
– 3222650,00 грн.;
предмети, матеріали та інвентар
–
1190,00 грн.;
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продукти харчування
оплата теплопостачання
оплата водопостачання та водовідведення
оплата електроенергії
інші виплати населенню

–
–
–
–
–

54099,00 грн.;
497700,00 грн.;
15000,00 грн.;
65327,00 грн.;
3300,00 грн..

Джерелами формування кошторису є кошти державного бюджету;
спеціальні кошти; отримані від платних освітніх послуг; здачі в оренду
приміщень; оплати за проживання у гуртожитках.
За звітній період надійшло спеціальних коштів, всього:
2014 рік – 2920171, 00 грн.
Велика проблема по фінансово-господарській роботі – не йдуть платежі
через Казначейство в Солом’янському районі м.Києва. Так на 01 лютого 2015
року не проплачені платіжні доручення становлять 218546,81 грн.
Чисельність працівників коледжу за затвердженим штатним розписом
відповідає визначеному фонду оплати праці. При формуванні штатних
розписів та виконанні кошторисів дотримано доведені ліміти та кошторисні
призначення бюджетних асигнувань на оплату праці. Дані аналітичних
рахунків, які стосуються заробітної плати та нарахувань, тотожні відповідним
рахункам синтетичного обліку на перше число кожного місяця та звітів на
відповідні дати.
7. Проблемні питання, можливі шляхи та прогнозовані терміни їх
розв’язання, перспективи розвитку
Вважаю, що основними із суттєвих проблем на шляху докорінного
поліпшення якості підготовки випускників, є:
створення сучасних підручників по інженерним спеціальностям;
покращення фінансування по вдосконаленню устаткування спеціальних
навчальних лабораторій та кабінетів обладнанням, яке відповідає сучасним
вимогам.

Директор коледжу

І.О.Величко

Заслухано та оцінено діяльність директора коледжу на зборах трудового
колективу КТТК КДАВТ 10 лютого 2015 року протокол №1 як задовільно.

