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Індустріальний коледж є відокремленим структурним підрозділом ДВНЗ «Український 
державний хіміко-технологічний університет» зі збереженням окремих прав юридичної особи. 
Відповідно до ліцензії та Акту узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється 
підготовка здобувачів вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста 
та освітнім рівнем бакалавра станом на 01.07.2019 року має право здійснювати підготовку 
фахівців з вищою освітою за такими спеціальностями:

Таблиця 1 - Перелік спеціальностей Індустріального коледжу ДВНЗ «Український

Код і назва спеціальності
Ліцензовані обсяги

Денна форма Заочна форма

за освітнім півнем бакалавра

015 Професійна освіта
(015.15 Охорона праці)

40

011 Освітні, педагогічні науки 65 (260)
275 Транспортні технології (на автомобільному 
транспорті) 65 (260)

014 Середня освіта (Українська мова та література) 65 (260)
Всього бакалавр 235

за освітньо-кваліфікаційним півнем молодшого спеціаліста

051 Економіка 50 30

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 
технології

40 -

133 Галузеве машинобудування 50 зо
141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка

80 зо

161 Хімічні технології та інженерія 40 25
274 Автомобільний транспорт 50 ЗО

Всього молодший спеціаліст 455

РАЗОМ 690

Коледж має два відділення: технолого-механічне та електротехнічне.

Кадрове забезпечення

Індустріальний коледж ДВНЗ УДХТУ повністю укомплектований педагогічним, 
адміністративно-управлінським та навчально-допоміжним персоналом згідно зі штатним 
розписом.

В коледжі працюють 8 циклових комісій: соціально-гуманітарних, науково-природничих, 
економічних, механічних, автомеханічних дисциплін, комісія автоматизації та 
електроустаткування, комісія хіміко-технологічних дисциплін, БЖД екології та охорони праці і 
фізичного виховання та захисту Вітчизни.



Індустріальний коледж ДВНЗ УДХТУ повністю укомплектований педагогічним, 

адміністративно-управлінським та навчально-допоміжним персоналом згідно зі штатним 

розписом. 

Освітній процес у коледжі станом на 25.06.2019 р. забезпечують  67 педагогічних 

працівника (в тому числі 4 за зовнішнім сумісництвом): 11 осіб (16,4 %) – мають науковий 

ступінь кандидата наук та вчене звання доцента, 5 осіб (7,5%) навчаються в аспірантурі,  43 осіб 

(64,2 %) мають вищу категорію (з них 13 (19,4 %) -  звання викладача-методиста, 2 (3,0%) - 

звання старшого викладача); 6 осіб (8,9 %) мають І кваліфікаційну категорію, 9 осіб (13,4 %) - ІІ 

категорію та 5 особи (7,5 %) є спеціалістами. Середній вік педагогічних працівників складає 48 

років, середній педагогічний стаж - 19 років. 

Усі викладачі мають вищу освіту за фахом. Освітня кваліфікація і досвід роботи 

викладачів відповідають профілю дисциплін, які викладаються. Система підбору, розстановки 

та атестації керівних і педагогічних кадрів спрямовані на покращення якісного складу 

педагогічного колективу. Атестація педагогічних працівників в 2018-2019н.р. відбулась згідно з 

нормативними документами відповідно до графіка, зауважень і порушень не було. 13 

викладачів пройшли чергову атестацію, з них: 3 викладачам  підтверджено вищу кваліфікаційну 

категорію, 1 - підтверджено вищу кваліфікаційну категорію та педагогічне звання «викладач-

методист», 1 - підтверджено вищу кваліфікаційну категорію та педагогічне звання «старший 

викладач», 1 – присвоєно педагогічне звання «викладач-методист», 5 викладачам присвоєно 

вищу кваліфікаційну категорію, 2 викладачам підтверджено І кваліфікаційну категорію. 

Всі педагогічні працівники, які атестувались, відповідають займаним посадам.  

За останні три навчальних роки три педагогічних  працівника коледжу захистили 

кандидатську дисертацію,  3 викладача заочно закінчили  магістратуру і отримали другу вищу 

освіту. 5 викладачів вступили в аспірантуру. Станом на 01.07.2019 року в   штаті коледжу вже 

працюють 11 кандидатів наук, в т.ч. за сумісництвом – 4 працівника, з 1 вересня 2019 року штат 

коледжу поповнять ще 6 педагогічних працівників з науковим ступенем, в т.ч. 2 - за 

сумісництвом.  

 

Контингент 

 
Формування контингенту студентів  Індустріального  коледжу ДВНЗ УДХТУ 

здійснюється згідно з планами прийому, які щорічно визначаються Міністерством освіти і 

науки України. 

Контингент студентів коледжу формується із осіб: 

- які мають повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень 

кваліфікованого робітника (зараховуються на другий курс) та базову загальну середню освіту 

(зараховуються на перший курс) -  для молодшого спеціаліста; 

-  які мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (зараховуються на 

перший курс зів скороченим терміном навчання) та  повну загальну середню освіту 

(зараховуються на перший курс) -  для бакалавра. 

В 2018-2019 навчальному році в коледжі: 

- обсяги прийому за даними ф. 2-3 НК склали 169 осіб (що на 11 % більше, ніж у 2017-

2018 н. р.), в т.ч. 150 осіб - на денну форму навчання  (131 - бюджет,  19 - контракт) та 19 осіб – 

на заочну форму навчання  (13 -  бюджет, 6 - контракт);  

- обсяги випуску складають 143 особи, в т.ч. 131 особа  є випускниками денної форми 

навчання (126 - бюджет, 5- контракт), 12 осіб є випускниками заочної форми навчання (12 - 

бюджет, 0 - контракт). 

Загальна кількість студентів по коледжу станом на 1 вересня 2018 року складала: 

 осіб: всього   -  537,  в т.ч.  

за державним замовленням  -  488; 

за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб –49; 

Денна форма –505 особи (бюджет - 462, інші джерела -43) 

Заочна форма –32 осіб (бюджет - 26, інші джерела –6). 



Відраховано за навчальний рік 37 осіб (в т.ч. 19 – за академічну неуспішність), поновлено - 

10 осіб. Втрати контингенту склали 5,2 %.  

 

Успішність 

 
Успішність в 2018-2019 навчальному році по коледжу складала:  

І семестр 

загальна – 98,5 %, якісна – 57,3 %, середній бал -3,7, в тому числі по відділенням: 

електротехнічне  - загальна – 98,5 %, якісна – 57,1%, середній бал -3,6; 

технолого-механічне - загальна – 98,5 %, якісна – 57,5 %, середній бал -3,8. 

ІІ семестр 

загальна – 98,2 %, якісна – 54,3 %, середній бал -3,7, в тому числі по відділенням: 

електротехнічне  - загальна – 98,0 %, якісна – 55,7%, середній бал -3,7; 

технолого-механічне - загальна – 97,4 %, якісна – 53,9%, середній бал -3,7. 

Показники успішності по коледжу відповідають нормативним показникам якості освіти.  

 

Навчально-методична робота 

 
Основним напрямком діяльності педагогічного колективу коледжу в 2018-2019 н.р. було 

підвищення якості та результатів освітнього процесу шляхом впровадження в освітній процес 

хмарних технологій, а також підготовка навчально-методичного забезпечення освітньої 

діяльності з підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня.  

Вперше в 2018 році на підставі наказу МОНУ від 15.02.2018 р. №129-л «Про ліцензування 

освітньої діяльності» (протокол №85 засідання Ліцензійної комісії МОНУ від 14.02.2018 р.) у 

коледжі здійснено набір студентів на підготовку бакалаврів за спеціальністю 015 Професійна 

освіта (015.15 Охорона праці) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка. Також відповідно до наказів 

МОНУ від 07.09.2018 р. № 1436-л (протокол № 107 засідання Ліцензійної комісії МОНУ від 

07.09.2018 р.) та від 30.11.2018 р. № 2320-л (протокол № 117/2 засідання Ліцензійної комісії 

МОНУ від 30.11.2018 р.) «Про ліцензування освітньої діяльності» в 2019 році коледж буде 

здійснювати перший набір на підготовку бакалаврів ще за трьома спеціальностями:  

011 Освітні, педагогічні науки галузі знань 01 Освіта/Педагогіка; 

275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) галузі знань 27 Транспорт; 

014 Середня освіта (Українська мова та література) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка. 

Для вдосконалення змісту освіти і змісту виховної роботи, форм, методів і засобів 

навчання та виховання, залучення до наукової і творчої діяльності студентської молоді 

ефективно використовується науковий потенціал коледжу, в коледжі успішно працює «Школа 

педагогічної майстерності». За останні три роки суттєво підвищився рівень наукової та 

професійної активності педагогічних  працівників коледжу, викладачі приділяють велику увагу 

самоосвіті та підвищенню кваліфікації: за 2018-2019 н.р. прийняли участь в 96 заходах 31 

учасник  (додаток 1). Колектив коледжу співпрацює з закладами освіти регіону, країни  шляхом 

організації та участі в різних науково-теоретичних та практичних конференціях, семінарах, 

конкурсах тощо: за 2018-2019 н.р. прийняли участь 23 викладачі, 106 публікацій (додаток 2).  

Особлива увага в коледжі  приділяється можливостям забезпечення навчальною і 

методичною літературою самостійної роботи з використанням інформаційних комп’ютерних 

технологій, зокрема, комп’ютерних освітніх середовищ, спеціально побудованих і 

організованих для розміщення навчальних матеріалів з обліком педагогічних і дидактичних 

вимог.  

Проведені заходи щодо впровадження  інформаційних технологій в освітній процес:  

- в 2018 році було укомплектовано комп’ютерний клас з 16 новими сучасними 

комп’ютерами.  

- станом на 1 липня 2019 року 30 працівників коледжу, з них 23 педагогічних 

працівника (38,5%) та 7 працівників навчально-допоміжного персоналу (лаборанти, секретарі 

відділень, навчальної частини) (47,7%)  успішно завершили навчання за 60 годинним 

дистанційним курсом «Додатки Google в професійній діяльності викладача/адміністрації 



закладу освіти» і отримали відповідні сертифікати. Проводила навчання тьютор Антоніна 

Василівна Букач (м. Біла Церква), одна із провідних викладачів інформатики України. 

- для активізації роботи викладачів в ІІ семестрі 2018-2019 н.р. з метою виявлення, 

підтримки та поширення кращого педагогічного досвіду щодо запровадження інноваційних 

комп’ютерних технологій, електронних засобів та форм навчання, контролю знань студентів, 

використання дистанційних форм навчання у освітньому процесі в коледжі прийнято 

Положення та оголошено конкурс на кращий навчальний сайт викладача Індустріального 

коледжу ДВНЗ УДХТУ, що дасть можливість створення інформаційного банку даних кращих 

прикладів застосування електронних ресурсів. В  процесі підготовки до конкурсу було створено 

більше 30 навчальних сайтів, кожна циклова комісія представила на конкурс найкращий сайт і 

переможцями стали 3 навчальних сайти викладачів: Левченко С.В. (викладач-методист вищої 

категорії, голова циклової комісії, навчальна дисципліна - біологія), Чуфещук К.І. (викладач  І 

категорії, електротехнічні навчальні дисципліни), Пономарьової І.І. (викладач  ІІ категорії, 

завідувач навчально-методичної лабораторії, економічні навчальні дисципліни).  

Особливо слід відзначити, що досвід застосування в освітньому процесі Індустріального 

коледжу ДВНЗ УДХТУ хмарних технологій, за рекомендаціями засідання Ради директорів 

Дніпропетровської області від 21.03.2019 р., було вирішено поширити серед коледжів та 

технікумів області. З  метою  підвищення ефективності навчання  та забезпечення рівного 

доступу учасників освітнього процесу до якісних навчальних і методичних матеріалів на базі 

Індустріального коледжу ДВНЗ УДХТУ було проведено 4 семінари-практикуми (голова 

оргкомітету семінару – заступник директора коледжу з навчальної роботи Стоянова С.О)  щодо 

запровадження хмарних технологій:  

11.04.2019 - семінар-практикум для заступників директорів з навчальної роботи  та 

методистів технікумів і коледжів Дніпропетровської області,  

18.04.2019 - семінар-практикум для заступників директорів з навчальної роботи  

методистів та викладачів технікумів і коледжів м. Кривого Рогу, 

22.05.2019 - вебінар-практикум для заступників директорів з навчальної роботи  та 

методистів технікумів і коледжів Івано-Франківської області, 

30.0.2019 – участь онлайн  у науково-практичній педагогічній конференції на базі КВНЗ 

«Нікопольський педагогічний коледж ДОР». 

Кращі методичні напрацювання були представлені для обласної збірки педагогічного 

досвіду: «Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Основи технології 

ремонту автомобілів» (Коваленко А.П.,  викладач вищої категорії); «Вплив художньої 

літератури на формування особистості. Методична розробка виховного заходу  «Поезія – це 

завжди неповторність» (Приходько А.В., викладач-методист вищої категорії ). 

В цьому році було продовжено роботу «Бізнес-клубу», в якому активну участь беруть 

викладачі економічних дисциплін та студенти спеціальності «Економіка підприємства». 

«Школа позитивного спілкування» також продовжила  свою роботу під керівництвом 

психолога коледжу Гладких Ж.Г. 

 Серед найбільш цікавих відкритих занять та навчально-виховних заходів в рамках 

коледжу були: 

- «Оптимізація діяльності підприємства за критерієм витрат» (Неклеса С.М., відкрите 

практичне заняття); 

-  «Перспектива розвитку сучасних автомобілів – переваги і недоліки» (Коваленко А.П., 

відкрите засідання гуртка технічної творчості «Автомобіліст»); 

- «Поезія – це завжди неповторність» (Приходько Г.В., відкрите засідання гуртка «Рідна 

мова»); 

-   «Атлетична гімнастика» (Михайленко М.В., відкрите практичне заняття); 

-   «Тригонометричні функції» (Ковба Н.М., відкрите практичне заняття); 

- «Дивовижний світ мистецтва. Петриківський розпис» (Камишний П.А., Костриця 

О.М., відкрите засідання гуртка з англійської мови «Лінгвокраїнознавство»);  

- «Диференційні рівняння» (Давидчик О.М., відкрита лекція для студентів заочної 

форми навчання); 

-   «Надзвичайні ситуації мирного часу» (Петропавловський О.Р., лекція - презентація); 



- «Створювання презентації та настроювання анімації» (Галенко І.С., практична 

робота); 

-  «Створення та оформлення креслень» (Чуприна І.А., відкрите практичне заняття).  

Традиційними в коледжі є тижні циклових комісій. Їх проведення завжди 

перетворюється на справжнє свято професій і є підсумком багатогранної спільної творчої 

роботи викладачів циклових комісій і студентів відділень.  

Цікаво пройшов тиждень комісії хіміко-технологічних дисциплін, охорони праці, БЖД 

та екології (15-19.04.2019р.): олімпіада з хімії, квест «Хімічна безпека» для «технологів-

новачків», засідання гуртка «Хімічні технології», І міський науково-практичний форум «Від 

алхімії – до сучасних технологій». 

Тиждень автомеханічних та механічних дисциплін (22-26.10.2018р.) містив такі заходи: 

конкурс на кращого автомеханіка; урок «Аукціон»; конференція «Механік, яким повинен 

бути?»; ознайомчі екскурсії; вікторини. 

Під час тижня комісії гуманітарних і соціальних дисциплін (25.02-04.03.2019р.) 

пройшли: олімпіада з англійської мови; відкрите заняття гуртка «Рідне слово» на тему «Поезія - 

це завжди неповторність»; урок-пам’яті «Революція Гідності»; творчий конкурс «Зарубіжна 

література в питаннях і відповідях»;  усний журнал «Мандруємо країнами Європи» 

Змістовно провела свою декаду комісія економічних дисциплін (01-05.04.2019р.): 

олімпіада з дисципліни «Статистика»; засідання бізнес-клубу «Підприємство як основна ланка 

економіки»; урок-гра «Економічний калейдоскоп»; конкурс «Веселий економіст». 

Саме на виявлення і підтримку творчої особистості, формування професійних якостей у 

студентів націлені заходи циклових комісій. Проведені заходи та їх певний конкурсний 

характер сприяє підвищенню інтересу до обраної спеціальності, розвитку творчої ініціативи, 

кмітливості студентів під час підготовки до них і водночас формує любов до професії. 

В 2018-2019 н.р.  студенти коледжу приймали активну участь  і вибороли призові місця 

(таблиця 2): 

 

Таблиця  2 - Результати роботи педагогічного колективу з обдарованою молоддю  

за 2018-2019 н.р. 

№ Назва заходу Прізвище 

учасника 

Результат Науковий 

керівник 

1 VІІI Міжнародний мовно-

літературний конкурс імені Тараса 

Шевченка (регіональний рівень) 

Попенко А.    III місце Приходько.Г.В. 

2 Регіональна конференція з біології Рябоконь. М. ІІ місце Левченко.С.В. 

3 

 

Міжнародний конкурс з української 

мови  ім.П. Яцика регіон (І рівень) 

 Коробков Є.                                          

I місце 

Ляленко. В. А. 

(ІІ рівень) Залужний С.  II місце Приходько.Г.В. 

область Коробков Є.    III місце Ляленко. В. А. 

4 Всеукраїнський конкурс 

профмайстерності «WORLDSKILLS 

UKRAINE- 2018» 

Твердохліб В.  

Набока Д.  

Чайка О. 

участь Рижко І.О. 

5 Обласна олімпіада з електротехнічних 

дисциплін серед закладів вищої освіти 

Дніпропетровської області 

Волинський  І. 

Горбань  В. 

І місце 

ІІ місце 

Чекригін Р.О. 

Чуфещук К.І. 

Командна 

участь 

Диплом  І  

ступеня 

6 VI Регіональна олімпіада з біології та 

екології 

Коробков Є.    III місце Левченко С.В. 

7 Регіональна науково-практична  

конференція «Фізика навколо нас» 

Коробков Є.    Номінація 

«За 

пропаганду 

сучасних 

фізичних 

Сухомлин О.В. 



знань» 

8 

 

Регіональна  студентська конференція 

з іноземної мови 

Пікула А. 

 Гинку О. 

III місце Пухальська Д.Л. 

9 Участь у змаганнях освітньо - 

тренувальної програми INTERPIPE 

Mechatronic Lab 

І група: 

Чайка О. 

(Попенко А. 

(Бабич Д. 

участь Рижко І.О. 

ІІ група: 

Білоус В. 

Книшев Я.       

Федорченко В..  

ІV місце Чеснова Г.О. 

 

В закладі освіти належна увага приділяється інформаційному забезпеченню освітнього 

процесу. Викладачами створено в електронному варіанті конспекти  лекцій, методичні 

рекомендації до проведення семінарських, практичних, лабораторних занять, методичні 

вказівки до виконання курсових та дипломних  проектів (робіт), пакети документів до 

екзаменів, які відповідають сучасним навчально-методичним вимогам.  Більше 30 викладачів 

коледжу використовують в освітньому процесі  Google Classroom - безкоштовний веб-сервіс, 

створений Google для навчальних закладів з метою спрощення створення, поширення і 

класифікації завдань безпаперовим шляхом, що систематизує та виносить на більш високий 

рівень роботу всіх учасників освітнього процесу. 

Практична підготовка студентів коледжу здійснюється на сучасних підприємствах і 

організаціях, з якими укладено угоди. З метою розвитку фахових компетенцій та покращення 

конкурентоздатності українських студентів і молоді на ринку праці, підвищення мобільності, 

розширення світогляду та культурного росту особистості в контексті євроінтеграції коледжем в 

2018 році проведена робота по підписанню угоди про реалізацію навчальних програм між: 

- Індустріальним коледжем Державного вищого навчального закладу «Український 

державний хіміко-технологічний університет», що знаходиться за адресою: вул. Медична 10, 

місто Кам’янське, Дніпропетровська область, 51931, Україна; 

- Навчальним закладом Центрум Дорадцтва Едукаційнего ТОВ (Республіка Польща), що 

знаходиться за адресою: вул. Свєнтокшиська 12, офіс 323, місто Краків 30-015, Республіка 

Польща;  

- Громадською організацією «Інноваційні технології в освіті» (Україна), що знаходиться 

за адресою: вул. Малоземельна, 75д, к.19, місто Київ, 02132, Україна. 

- Предметом угоди є спільна реалізація навчальних програм, які включають поглиблене 

виробниче навчання за фахом та мовне стажування. У липні 2018 року перша  група з 13 

студентів коледжу успішно пройшла стажування (виробничу практичну підготовку) на 

підприємствах Польщі. В 2019 році підготовлено документи на проходження стажування 33 

студентів технічних спеціальностей  коледжу. 

Попередній аналіз стану працевлаштування випускників свідчить про те, що в 2018 році  

від 83,0 до 100 % випускників коледжу (в залежності від спеціальності) будуть продовжувати 

навчання в університетах області для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, 

інші відповідно до представлених угод про  працевлаштування мають намір працювати за 

фахом. Більшість випускників коледжу минулих років працюють відповідно отриманої 

спеціальності на підприємствах та організаціях міста і області, а саме: ПАТ «Дніпровський 

меткомбінат», ПрАТ «ХайдельбергЦемент Україна», АТ «ДніпроАзот», ПАТ «Дніпровський 

завод мінеральних добрив»,  ПрАТ «Дніпровський коксохімічний завод», КВП ДМР 

Міськводоканал, ПАТ «Будівельні матеріали та будівництво», ТОВ „Склянний Альянс”, ПрАТ 

„Хімдивізіон”, КП КМР „Транспорт”, ДП «Смоли», ТОВ «Цембудсервіс», СТО міста та області.  

 

Навчально-виховна робота 
Навчально-виховна робота в коледжі проводилась відповідно до основних положень 

Конституції України, законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Національної доктрини 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4


розвитку освіти України у ХХІ ст., Концепції національного виховання студентської молоді, 

Концепції національно-патріотичного виховання молоді, поточні наказів та інструкцій МОН 

України, облдержадміністрації, розпоряджень органів місцевої влади, плану навчально-

виховної роботи ІК ДВНЗ УДХТУ на 2018- 2019 н. р. 

За основними напрямами виховної роботи в коледжі були проведені позааудиторні 

заходи різного спрямування, основні з яких були висвітлені на сайті коледжу: 

- Відкрита спартакіада з нагоди Міжнародного дня студентського спорту в Україні;  

- конкурс студентської художньої самодіяльності «Наші таланти»;  

- конкурс «Студент року»;  

- флешмоб «Зробимо коледж квітучим»;  

- «Парад квітів» до Дня працівників освіти;  

- Всеукраїнський тиждень права;  

- Загальноміський тиждень націонал-патріотичного спрямування «Я і моя Батьківщина - 

очима молоді»;  

- Тиждень охорони праці під девізом «Захищене і здорове покоління»;  

- низка різноформатних заходів до Дня Гідності та Свободи;  

- виховні заходи загальної профілактики адміністративних і кримінальних 

правопорушень серед контингенту студентів та інші. 

В рамках Всеукраїнської інформаційно-просвітницької програми «Вибір за тобою», 

метою якої є профілактика негативних звичок, явищ та асоціальної поведінки у молодіжному 

середовищі, студенти прослухали наступні лекції: 

- «Я маю право», Кам’янський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги; 

- «Профілактика венеричних захворювань та ранньої вагітності», Центр планування сім’ї 

та репродукції людини; 

- «Профілактика наркоманії», Всеукраїнська благодійна організація «Новий час»; 

- «Скажи алкоголю – НІ», КЗ охорони здоров’я «Міський медичний центр здоров’я та 

медицини спорту»; 

- «Профілактика асоціальної поведінки», Кам’янський відділ поліції ГУНП в 

Дніпропетровській області. 

На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 07.08.2018 року №1/9-486 

«Про деякі питання організації в закладах освіти виховної роботи щодо безпеки та 

благополуччя дитини у 2018-2019н.р.» в коледжі проведені: виховні години; засідання круглих 

столів; тематичні заняття з практичним психологом і соціальним педагогом; виховні заходи 

програми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція; в межах засідання Ради 

кураторів академічних груп проведений тренінг за темами «Булінг у закладах освіти: поняття, 

структура, причини та шляхи подолання», «Кібербулінг – загроза ХХІст.». 

Відповідно постанові Кабінету Міністрів України від 24.02.2016року №111 «Про 

затвердження Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020  

року», Плану заходів Міністерства освіти і науки України щодо протидії торгівлі людьми на 

період до 2020 року, затвердженого  наказом від 08.04.2016 №405 та відповідно до листа 

Міністерства освіти і науки України від 04.04.2018 року №1/9-198  в коледжі були проведені 

наступні виховні заходи:  

- Єдина виховна година до Європейського Дня боротьби з торгівлею людьми (18 жовтня 

2018 року) на тему «Небезпечна свобода» або «Не стань жертвою торгівлі дітьми»;  

- соціально-педагогічні диспути за темами: «Чи треба родині все знати про коло друзів 

своєї дитини?», «Чи завжди у людини є вибір? Так чи ні?»,   

- «Дитяча праця: етап дитинства чи етап дорослого життя?» та ін.;  

- виховні години кураторів із застосуванням ІКТ-технологій (фільми, презентації);  

- соціальне анкетування щодо стану «захищеності» студентів та ризику потрапляння в 

ситуацію торгівлі людьми; бесіди; інформаційній години тощо. 

На виконання завдань і заходів регіональної цільової Програми патріотичного виховання 

населення Дніпропетровщини на 2017-2021 роки з метою патріотичного виховання 

студентської молоді в коледжі проводились:  



 Оглядові та тематичні екскурсії в музеї історії міста та області; 

 Єдина виховна година «Євроінтеграція України»;  

 Проведення годин спілкування з нагоди Міжнародного дня демократії, Дня захисника 

Вітчизни, Дня пам’яті героїв Крут (100-річчя бою під Крутами), Дня визволення України 

у другій світовій війні, Дня пам’яті жертв голодомору; 

 Проведення годин націонал-патріотичного виховання в академічних групах «Україна 

гідна свободи», приурочених Дню Гідності та Свободи;  

 Конкурс студентських стіннівок «За Україну молюся» до Дня Гідності і Свободи. 

Представники талановитої молоді нашого коледжу прийняли участь в урочистому заході 

«Молодіжний бал міського голови Білоусова А.О. «Навколо світу»», на якому представляли 

країну Франція, Подякою міського голови була нагороджена студентка Ковба А. 

У формі творчих зустрічей розпочато співпрацю з колективами історичного музею, 

міською бібліотекою та театром. 

З нагоди оголошення 2019 року Роком Китаю в Україні студенти І курсу відвідали 

просвітницький захід в Юнацькому відділі центральної міської бібліотеки, де мали нагоду 

ознайомитись з культурою і традиціями Китайської Народної Республіки, поспілкуватись з 

гостями заходу та зануритись у неймовірний світ цієї країни.  

22 лютого 2019 року в коледжі відбулась зустріч студентської молоді міста з командою 

Міських ініціатив та волонтерами Всеукраїнського табору «Будуємо Україну разом». 

Розгалужена система гурткової роботи у коледжі дала можливість задіяти у гуртках, 

клубах, секціях багато студентів і вже закріпилась на позиціях ефективного простору 

формування всесторонньо розвиненої особистості, компетентного фахівця з багатим 

світоглядом та сучасними орієнтирами розвитку власної особистості та суспільства загалом. У 

2018-2019 н.р. особливо ефективно функціонували: гуртки технічної творчості «Автомобіліст», 

«Електромеханік»; науково-дослідницькі гуртки «Енергозберігаючі технології» та «Хімічні 

технології»; предметні гуртки «Інтеграл» та «Лінгвоукраїнознавство»; літературний гурток 

«Рідне слово»; проблемна група «Школа позитивного спілкування»; Бізнес-клуб.  

В коледжі працюють спортивні секції з волейболу, баскетболу, боксу та інші. В 

спартакіаді серед студентів ЗВО Кам’янського регіону коледж зайняв ІІІ загально-командне 

місце: легка атлетика – ІІ місце; шашки – ІІ місце (тренер – Боднар М.В.); баскетбол (дівчата) – 

ІІ місце (тренер – Чечельницька Ю.Є.); баскетбол (юнаки) – ІV місце (тренер – Жуковський 

М.І.); футбол - ІV місце (тренер – Боднар М.В.); гирьовий спорт – ІІ місце (тренер – Боднар 

М.В.); волейбол (юнаки) – ІV місце (тренер –Михайленко М.В.); шахів - ІV місце (тренер – 

Боднар М.В.). 

З метою формування контингенту студентів, залучення до навчання кращих випускників 

шкіл, закладів профтехосвіти, та інших закладів освіти в коледжі  активно проводиться 

профорієнтаційна робота. Для більш ефективного і якісного формування контингенту студентів  

використовуються різноманітні джерела і форми роботи: 

 оновлені та  розповсюджуються рекламні  буклети,  проспекти, календарі; 

 розміщена реклама на телерадіокомпанії «МиКомп», 5 радіоточках міста, транспорті; 

 проводяться бесіди, екскурсії для учнів випускних класів шкіл та інших закладів освіти 

індивідуально та під час Днів відкритих дверей (11.10.2018р., 20.10.2018р., 23.02.2019р., 

16.03.2019р., 30.03.2019р., 20.04.2019р., 18.05.2019р., 01.06.2019р., 22.06.2019р.); 

 25.10.2018р приймали участь в міському профорієнтаційному заході «Випускник 2019» 

(для цього були розроблені  рекламний  банер та мультимедійна презентація);  

 Укладено договір про співпрацю між Індустріальним  коледжем та професійно-технічним 

училищем №79 (смт. Петриківка) 

 З метою посилення профорієнтаційної роботи, здійснення професійного інформування 

учнів загальноосвітніх закладів м.Кам’янського відповідно до наказу коледжу від 

20.11.2018 №90а, за викладачами і співробітниками коледжу були закріплені 

загальноосвітні навчальні заклади; 

 Складені щомісячні графіки проведення профорієнтаційної роботи викладачами і 

співробітниками коледжу.   

 Проведення профорієнтаційної роботи в школах регіону: 



1) 20.11.2018р. - Миколаївка, Лобойківка, Петриківки, Курилівка - Рогожина І.І., Шеремет 

О.Ю.; 

2) 21.11.2018р. - Кринички, Дружбівка, Божедарівка - Коваленко А.П., Дусматова О.В.; 

3) 06.03.2019р. – Єлизаветівка, Миколаївка, Лобойківка, Петриківка, Курилівка - Шеремет 

О.Ю., Назаренко Н.В., Рудасьов В.Б., Стаховська Н.Ф.; 

4) 22.03.2019 р. – Кринички, Святлогірськ, Дружбівка, Адамівка, Червоноіванівка – Багрій 

Г.В., Рижко І.О., Ніколайчик Н.В.; 

5) 10.04.2019 р. – Семенівка, Теплівка, Бикове, Кудашівка, Божедарівка (Щорськ) – 

Камишний П.А., Ковба Н.М.; 

6) 10.04.2019р. – Могилів, Царичанка, Китайгород, Цибульківка – Чечельницька Ю.Є., 

Манейло О.Ю,; 

7) 17.04.2019 р. – Шульгівка, Придніпрянське, Молодіжне, Орлик, Дашківка – Дусматова 

О.В., Кудіна Т.Ю.; 

8) 24.04.2019 р. – Хутірське, Чаплинка, Магдалинівка, Жданівка – Чекригін Р.О., Соснова 

М.А.; 

9) 10.05.2019 р. – Верхньодніпровськ, Дніпровське, Новомиколаївка – Коваленко А.П., 

Рудасьов В.Б., Мірошниченко В.В., Кілеса І.М. 

Важливе місце у виховному процесі відводиться кураторам груп, які проводять виховну 

роботу в групах, спілкуються безпосередньо з кожним студентом, досконало вивчають його 

індивідуальні особливості і здібності шляхом анкетування, тестування, діагностування та разом 

з практичним психологом складають психолого-педагогічну характеристику групи і кожного 

студента. Особливо слід відзначити такі виховні заходи «Чорнобиля біль» (Свир Є.М., гр.ЕА-

17-1/9), «Комп’ютерна  залежність. Кібербулінг » (Галенко І.С., Чуфещук К.І., Гладких Ж.Г., 

гр.Е-18-1/9, гр.Е-17-1/9), «Здоровий спосіб життя. Правила та рекомендації» (Дусматова О.В., 

гр.ОА-18-1/9), «У нашій пам’яті вони назавжди залишились» (Виховний захід присвячений 

Героям Небесної Сотні. Левченко С.В. гр.Т-16-1/9), «Мова – душа народу» (До Дня української 

писемності та мови. Костриця О.М., гр.Е-15-1/9), «Вчимося толерантному спілкуванню» (Кілеса 

І.М., гр.ОА-17-1/9) та ін. 

З метою координації навчально-виховної роботи кураторів, підвищення теоретичного та 

науково-методичного рівня підготовки та забезпечення виконання єдиних принципових 

підходів до виховання студентів в коледжі ефективно функціонують Рада кураторів 

академічних груп, Рада профілактики правопорушень та суспільно-просвітницька організація 

«Наркологічний пост» 

Чіткі завдання та стратегію роботи впродовж навчального року мав студентський 

парламент коледжу, діяльність якої спрямована на згуртування студентського колективу, 

розвиток демократичної культури, відповідальності, стимулювання громадської активність, 

формування навичок менеджменту та самоуправління, якісну організацію студентського 

дозвілля. Органічною складовою єдиного навчально-виховного процесу коледжу є виховна 

робота зі студентами-мешканцями гуртожитку. Вихователь гуртожитку використовує всі 

можливості виховного поля діяльності для максимального створення комфортних умов, які 

сприяють всебічному розвитку студентів. Для підтримання порядку та чистоти у гуртожитку 

Студентською радою гуртожитку щотижня проводились рейди-перевірки санітарного стану 

гуртожитку, створено графік чергувань кураторів груп, що сприяло наведенню порядку і 

поліпшення дисципліни серед мешканців гуртожитку. 

 

Вирішення соціальних питань 

 
В 2018-2019 н.р за рахунок коштів ФСС з ТВП працівникам коледжу путівки не 

надавались. За рахунок коштів профспілки коледжу була надана матеріальна допомога на 

оздоровлення за заявами працівників на суму 29032,00 грн., непрацюючим пенсіонерам-

ветеранам  - 700,0 грн, одноразові виплати працівникам в зв’язку з ювілеєм, взяттям шлюбу, 

народженням дитини, смертю близьких  склали - 3550,0 грн. На культурно-масові заходи та 

відпочинок працівників, включаючи новорічні подарунки дітям працівників, подарунки 



працівникам до свят 8 березня,  Дня працівника освіти, а також  відвідування театру витрачено 

47691,50грн.  

Необхідна увага приділяється також соціальному захисту студентів. 

На сьогодні у коледжі навчається 18 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, 5  дітей осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності та 

учасниками бойових дій, 5 дітей-інвалідів та осіб з інвалідністю І-ІІІ групи, 5 студентів із сімей, 

які отримують допомогу як малозабезпечені, 1 особа, визнана постраждалими учасниками 

Революції Гідності та учасниками бойових дій.  Ці студенти вимагають особливого ставлення і 

уваги. Координують цей контингент під безпосереднім керівництвом директора коледжу 

заступник директора з навчально-виховної роботи, соціальний педагог, практичний психолог, 

куратори груп, юрисконсульт. Досконало вивчається соціальний стан кожного студента і на 

його основі складається соціальний паспорт та план виховної роботи групи з урахуванням 

потенційних можливостей, здібностей і нахилів своїх вихованців 

За навчальний рік було здійснено соціальних виплат з різних джерел на загальну суму 

687337,18 грн, в тому числі: відшкодування витрат на харчування студентам-сиротам 561456,30 

грн, на придбання  одягу – 6630,00 грн, на придбання  літератури – 92040,00грн; на 

працевлаштування –22135,00 грн; матеріальна щорічна допомога –5075,88 грн. 

 

 

Адміністративно-господарська та фінансово-економічна діяльність 

коледжу  

 
Фінансування Індустріального коледжу ДВНЗ УДХТУ проводиться на нормативній основі 

за рахунок коштів Державного бюджету та додаткових джерел фінансування, зокрема 

надходжень від реалізації платних послуг згідно постанови Кабінету Міністрів України від 

27.08.2010 р. № 796.  

Оплата праці працівників коледжу здійснюється своєчасно відповідно до присвоєної 

категорії та встановленого тарифного розряду. 

 

Таблиця 4 - Показники фінансово-господарської діяльності Індустріального коледжу ДВНЗ 

УДХТУ за 2018 р  

                  Показники Сума тис. грн. 

               Отримано коштів  

1.Загальний обсяг бюджетного фінансування 18135,4 

2.Кошти, отримані за платне навчання студентів 340,92 

               Витрачено коштів      

1.Заробітна плата з нарахуваннями до фондів соціального страхування 

(загальний і спеціальний фонди) 
13458,78 

2. Господарські витрати (витрати на періодичні видання, канцтовари, 

придбання дипломів,  атестатів, акредитацію, придбання матеріалів для  

ремонту, поточний ремонт, ін.) та сплачені податки 

22,05 

3. Оплата комунальних послуг 1274,3 

 

Проблемними питаннями в коледжі є відсутність достатнього фінансування капітальних 

видатків, що не дає можливості ефективно використовувати наявну матеріальну базу. 

Незважаючи на фінансові та економічні проблеми, адміністрація коледжу постійно працює над 

пошуком можливостей забезпечення нормального функціонування всіх підрозділів коледжу, 

зокрема, до співпраці залучено батьківський комітет коледжу та спонсорів (промислові 

підприємства регіону та приватні підприємці), що дало можливість за останні два роки 

підготувати до експлуатації шосту  спортивну залу (200м2) , закінчити роботу по відновленню 

функціонування їдальні коледжу, яка введена в експлуатацію в 2018 році  після капітального 

ремонту, а також відремонтувати покрівлю спортивного комплексу площею 300 м2 та виконати 

чистку жолобів водовідведення на крівлі навчальних корпусів довжиною 428 м/п. Для 



забезпечення нормального перебігу освітнього процесу, належна увага приділяється підтримці 
в робочому стані всіх корпусів коледжу. За останні два роки 70936,00 грн. було витрачено на 
поточні ремонти системи водопостачання та системи опалення, 94110 грн. - на оновлення та 
ремонт системи електропостачання аудиторного фонду коледжу, 194879 грн. -  на встановлення 
металопластикових конструкцій для заміни дерев’яних вікон у військово-спортивному 
комплексі коледжу, 48180 грн. витрачено на оновлення спортивного інвентарю та 154612 грн. - 
на поточні ремонти навчального корпусу та гуртожитку, зокрема в 2018-2019 навчальному році 
було виконано поточні ремонти системи водопостачання -  30 м/п, системи опалення -  180 м/п, 
ремонти двох вбиралень навчального корпусу. У зв’язку з запуском централізованого гарячого 
водопостачання по гуртожитку та встановленням в їдальні 10 енергозберігаючих світильників 
використання електроенергії зменшилось на 10%. Таким чином виконання робіт по 
енергозбереженню та економії енергоресурсів дало можливість, не зважаючи на зростання цін і 
тарифів на енергоресурси, дотримуватись планового кошторису витрат бюджетних коштів.

С.П. Бажан

Вик. Стоянова С.О.. 
0974710409


