10.01.2017р.
Звіт
про виконання перспективного плану розвитку
Хіміко-технологічного коледжу імені Івана Кожедуба Ші СумДУ
за 2016 рік.
Підготовка фахівців ведеться за денною формою навчання на підставі
ліцензії серія АЕ № 636811, дата видачі 19.06.2015р. та сертифікатів, термін
дії до 01.07.2026 року.
Ліцензійний обсяг: денна форма навчання – 300;
заочна форма навчання – 205.
У лютому-березні 2016 року проходила акредитація дев’яти спеціальностей:
 5.05050302 Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних
лініях
 5.05050207 Обслуговування
та ремонт обладнання підприємств
хімічної і нафтогазопереробної промисловості
 5.05070104 Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і
цивільних споруд
 5.05130105 Виробництво твердих хімічних речовин
 5.05130106 Виробництво
обладнань з високоенергетичними і
швидкодіючими сполуками
 5.05020201 Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації
технологічного виробництва
 5.03050401 Економіка підприємства
 5.03050901 Бухгалтерський облік
 5.03051001 Товарознавство та комерційна діяльність .
Відповідно до рішення Акредитаційної комісії всі спеціальності визнані
акредитованими за І (першим) рівнем.
Загальноосвітня підготовка здійснюється відповідно до Свідоцтва про
атестацію, виданого Управлінням освіти і науки Сумської державної
адміністрації на термін 29.05.2007 – 29.05.2017 (дата видачі свідоцтва про
атестацію – жовтень 2011 року) та наказу МОН від 17 червня 2010 року за
№587 «Про затвердження переліку предметів загальноосвітньої підготовки у
вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку
кадрів на основі базової загальної середньої освіти».
Основні завдання були виконані.
1.Навчально-методична та навчально-виховна робота.
1.1 Навчається в коледжі 402 студента: 377 (94%) бюджетне фінансування і
25 (6%) на умовах повної оплати вартості навчання. У порівнянні з минулим
роком падіння контингенту на 29 особи ( 7%).
Сиріт-21; інвалідів -3; чорнобильців-8.
1.2 Зараховано на 1 курс всього 96 ( 115), це на 19 вступників менше, ніж
2015р., на 2 курс прийнято 19 (6), в т.ч за результатами ЗНО прийнято 12(6)

осіб та на основі ОКР кваліфікованого робітника 7 . На умовах державного
фінансування зараховано 13 осіб.
1.3 В 2016 році отримали диплом молодшого спеціаліста 114 випускників (в
2015 р.-123) з них: 103 навчалися на бюджеті.
1.4 Розприділення випускників становить – 100% ; працевлаштування –100%.
1.5 Продовжили навчання в навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації 78
(68%) , в 2015 році 67. Поступило до Шосткинського інституту на денну
та заочну форми навчання - 44 ( передано на 2-3 курси денної форми
навчання – 33 (22) випускників, з них 18(18) бюджет).
1.6 Профорієнтаційна робота проводилась у ПТУ, школах міста та районів
серед учнів 9,10 і 11 класів та їх батьків. На заході «День відкритих дверей»
побувало 157 учнів ( в т.ч. 15 чол. Шосткинський район, Чернігівська обл..).
1.7 Залучення випускників шкіл до вступу в коледж здійснювалося через
систему підготовчих курсів ( шести та одномісячних). Зараз навчається 40
учнів.
1.8 За результатами профілактичного медогляду у 58% студентів виявлено
різного виду патологій, 25% поставлено на диспансерний облік.
1.9 Забезпеченість місцями в гуртожитку 100%. Проживають всього 126
студентів.
1.10 Проведено понад 100 масових заходів різноманітної тематики., з
залученням студентського клубу, бібліотеки, студентського самоврядування.
Народний вокальний ансамбль «Сузір’я» став переможцем міського
фестивалю «Студентська весна -2016», « Світанок» став володарем Гран-при
9 Міжнародного фестивалю-конкурсу мистецтв м. Одеса.
1.11 Працює спортивний клуб “Олімп”. На його базі працюють 13
секцій:баскетболу, міні-футболу, волейболу, великого і настільного тенісу,
легкої атлетики, футзалу, групи здоров’я викладачів та студентів, атлетичної
гімнастики студентів і викладачів, фітнесу та інші.
В секціях займається 205 студентів коледжу та 22 викладача.
За звітний період проведено спартакіаду коледжу з 8 видів спорту: мініфутболу, настільного тенісу, волейболу, гімнастики (підтягування),
баскетболу, легкоатлетичного кросу, легкої атлетики, футзалу та
перетягування канату. Всього у спартакіаді приймало участь 206 студентів.
Традиційним стало проведення спортивного свята «День здоров’я». До участі
у спортивному святі було залучено 300 студентів.
Заняття в студентському клубі та в спортивному клубі «Олімп»
безкоштовні.
Наші досягнення:
 комплексна обласна спартакіада – 5 місце;
 міська спартакіада - 1 місце;
 перше місце з футзалу у комплексній спартакіаді області;
 перше місце в міському конкурсі «А ну-мо, хлопці!», «Нумо, дівчата!»
Ми пишаємось нашими студентами, які досягли значних успіхів в навчанні,
спорті та суспільному житті коледжу.
1.12 Студенти та викладачі приймали участь в благодійних акціях.

2 Кадрове забезпечення
2.1 В коледжі працює 173 співробітника, у т.ч. 43 викладача.
Вищу кваліфікаційну категорію мають – 42 (55%).Знак „Відмінник освіти
України” – 9 осіб (12%);Звання „Заслужений працівник освіти України” – 1
особа; „Викладач-методист” – 5 осіб (6%); Старший викладач ” – 5 осіб (6%);
Звання „Винахідник СРСР” – 1 особа.
Викладачі коледжу, що працюють в Ші СумДУ – 8
Викладачі Ші СумДУ, що працюють в коледжі – 4.
Серед сумісників в коледжі працюють: 1кандидат економічних наук,
професор і 1 кандидат психологічних наук.
2.2 Підвищили свою кваліфікацію 18 викладачів .
2.3 Навчається в аспірантурі три фахівця.
2.4 Навчально-методичні, наукові матеріали викладачів умішено у виданнях :
радіотехнічного факультету НТТУ « КПІ» , Учительський журнал on-line,
Сумський державний університет, Інформатика в школі. Усього публікацій
19, з них 7 у фахових виданнях. Активно працювали: Пата П. С.,Осадча Н.
М., Єфіменко С.М., Забегалов І. В., Кокшайкіна Г. І., Фалько С. О.,
Амельченко Л.В., Бормотова О. М., Сринник Є. А., Шкіра А.М., Булітко Л.Є.,
Кулік А.І., Мова М.І., Пчелінцев С.Ю., Помогайбо Ю,В.
3. Материально-технічна база та інформаційне забезпечення
3.1 Модернізація комп’ютерів в навчальних лабораторіях.
3.2 Оновлений сайт коледжу.
3.3 Кількість комп’ютерів – 105, мультимедійних проекторів–4.
Дві аудиторії стаціонарні з використанням проектору.
3.4 Усі циклові комісії коледжу мають комп’ютерні засоби навчання та
підключені до мережі Інтернет.
3.5 Адміністрація, структурні підрозділи , комп’ютерні класи та гуртожиток
підключені до мережі Інтернет.
3.6 Усі навчальні лабораторії забезпечені комп’ютерною технікою.
3.7 Кількість користувачів електронної пошти - 95 ( в минулому році -85)
3.8 Значні роботи проведені у навчальних лабораторіях під керівництвом
Базіля С. М., Кондратенко Ю. В. , Гапона В. Е., Жадана О. М., Пантюхіна
О. Ф., Савченко Л. В., Чертіхіна О. В..
4. Бібліотека
4.1 Проведено понад 45 масових заходів різноманітної тематики на яких були
присутні біля 1000 студентів та школярів міста.
4.2 Проведено книжкових виставок – 82, тематичних полиць – 20.
4.3 Читальна зала одержує 35 найменувань журналів і газет, з них 20
фахового спрямування.
4.4 Працює локальна мережа у читальному залі, доступ до Інтернету без
обмежень.
4.5 Придбано навчальної літератури на суму 6000 грн, 43 примірника.
5.Фінансування

5.1 Загальний фонд складав з 13,9 млн. грн. у т.ч. бюджетних коштів 13,2
млн. грн. і 0,77 млн. грн. спеціального фонду ( з них 58,1 тис. грн.
спонсорські і 150 тис. грн субвенція для ремонту покрівлі гуртожитку).
5.2 Виплати склали: заробітна плата з нарахуваннями 8,2 млн. грн.,
стипендія 2,2 млн. грн. Стипендію отримували 256 студентів ( 60,1%).
5.3 Відрахування до міського бюджету – 1,13млн. грн., профспілки – 63,4
тис. грн., військовий збір –154,4 (87,6) тис. грн., пенсійний фонд –
1,5млн.грн.
5.4 Комунальні витрати:теплопостачання – 1,9 млн., водопостачання –
63,7тис. грн., електроенергія – 296,7 тис. грн., інші витрати, у тому числі
послуги – 139,1 тис. грн.
Навчальний заклад не має заборгованості по заробітної платі, стипендії.,
комунальним послугам.

Директор коледжу

Т. І. Сорока

