Звіт
про виконання перспективного плану розвитку
Хіміко-технологічного коледжу імені Івана Кожедуба Ші СумДУ
за 2017 рік.
Підготовка фахівців ведеться за денною формою навчання на підставі ліцензії
серія ВО№00168-016801, дата видачі 12.05.2017р та сертифікатів , термін дії
сертифікатів до 01 липня 2026 р. за спеціальностями:
051 Економіка
072 Фінанси, банківська справа та страхування
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
133 Галузеве машинобудування
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
161 Хімічні технології та інженерія
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Ліцензійний обсяг: денна форма навчання – 300; заочна форма навчання – 205.
1.Контингент студентів.
1.1 Навчається в коледжі 337студентів ( 402) У порівнянні з минулим роком падіння
контингенту на 65 осіб ( 17%). За рахунок бюджетного фінансування навчається 312
(93%) і 25 (7%) на умовах повної оплати вартості навчання. Сиріт-21; інвалідів -3;
діти учасників АТО - 10.
1.2 Зараховано на 1 курс всього 66 ( 96), це на 30 вступників менше, ніж 2016р., 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 12
осіб.
Незначне збільшення на умовах повної оплати.
1.3 Випуск : 110 випускників (в 2016 р.-114) з них: 105 навчалися на бюджеті.
1.4 Розприділення випускників становить – 100% ; працевлаштування –100%.
1.5 Продовжили навчання в навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації 71 (65%) , в
2016 році 78 (68%). Поступило до Шосткинського інституту на денну та заочну
форми навчання - 46 ( передано на 2-3 курси денної форми навчання
)випускників, з них 19(18) бюджет. До базового поступило 5 випускників. Всього
до СумДУ – 51, у минулому році – 50.
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 150
учнів ( в т.ч. 15 чол. Шосткинський район, Чернігівська обл..).
Залучення випускників шкіл до вступу в коледж здійснювалося через систему
підготовчих курсів ( шести та одномісячних).
Зараз навчається 56 учнів.

1.7 Забезпеченість місцями в гуртожитку 100%. Проживають всього 63(126) студентів
у т.ч. 29(62) студента коледжу і 14(28) студентів інституту.
1.8 Для студентів 11 курсу впроваджений факультативний курс «Основи психології»
2 Кадрове забезпечення
2.1 В коледжі працює 175 співробітника, у т.ч. педагогічні працівники – 66.
Всього викладачів:- 43, з них:
Вищу кваліфікаційну категорію мають – 37 (52%).
Знак „Відмінник освіти України” – 9 осіб (12%);
Звання „Заслужений працівник освіти України” – 1 особа;
„Викладач-методист” – 4 осіби (6%); Старший викладач ” – 5 осіб (6%);
Звання „Винахідник СРСР” – 1 особа.
Викладачі коледжу, що працюють в Ші СумДУ – 8
2.2 Підвищили свою кваліфікацію 8 викладачів ( СумДУ).
2.3 Навчається в аспірантурі два викладача ( Глухівський національний педагогічний
університет та Центральноукраїнський державний педагогічний університет м.
Кропівницький).
2.4 Навчально-методичні, наукові матеріали викладачів умішено у виданнях :
Учительський журнал on-line,
Хімія, Історія України, Сумський державний
університет, Вісник Глухівського національного педуніверситету, Фізика та
астрономія у рідній школі, Методпортал. Всього 31 публікація, у т.ч. 8 у фахових
виданнях.
3 Виховна робота
3.1 Проведено понад 100 масових заходів різноманітної тематики, з залученням
студентського клубу, бібліотеки, студентського самоврядування.
3.2 Колективи студентського клубу приймали участь у 55 заходах коледжу, інституту,
міста, університету, області та інших городах України.
3.3 Народний вокальний ансамбль «Сузір’я»
став володарем Гран-при 111
Міжнародного фестивалю-конкурсу мистецтв «Осіння рапсодія» м. Київ, 11 місце
Міжнародного фестивалю-конкурсу мистецтв м. Одеса.
Народний колектив «Спецсмех» дебютував у програмі «Глухів Ха-ХА Шоу».
Народний вокальний ансамбль «Сузір’я» - Гран–при в конкурсі-фестивалі
патріотичної пісні м. Конотоп.
3.4 Спортивний клуб “Олімп”: на його базі працюють 11 секцій:баскетболу, мініфутболу, 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 200 студентів та 28 викладачів.
За звітний період проведено спартакіаду коледжу з 8 видів спорту: міні-футболу,
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 та учні шкіл міста.
Заняття в студентському клубі та в спортивному клубі «Олімп» безкоштовні.
Наші досягнення:






1 місце в обласній олімпіаді з інформатики;
1 місце міська спартакіада ;
3 місце з футзалу у комплексній спартакіаді області;
3 місце в другій регіональній студентській олімпіаді « Комп’ютерне креслення
і моделювання» (м. Харьків);
 3 місце в обласній олімпіаді з хіміі;
 перше місце в міському конкурсі «А ну-мо, хлопці!», «Нумо, дівчата!»
 1 та 3 місця в Другої Всеукраїнської науково-методичної конференції « Освіта,
наука та виробництво: розвиток та перспектива» (Ші Сум ДУ)
3.3 Студенти та викладачі приймали участь в благодійних акціях: «Лапа допомоги»,
«Відкрий серце для добра», «Від серця до серця » та ін..
4. Матеріально-технічна база та інформаційне забезпечення
4.1 Участь у проекті благодійного фонду «Brain Basket Foundation дала можливість
поповнити матеріальну базу на 5 комп’ютерів і 5 ноутбуків.
4.2 Створення навчальної лабораторії «Товарознавства та торговельного обладнання»
4.3 Адміністрація, структурні підрозділи , комп’ютерні класи та гуртожиток
підключені до мережі Інтернет.
4.4 Оновлення комп’ютерної темники в навчальних лабораторіях.
4.5 Кількість користувачів електронної пошти - 95 ( в минулому році -85).
4.6 Капітальний ремонт криши гуртожитку та поточні ремонти аудиторій.
5. Бібліотека
5.1 Проведено понад 90 масових заходів різноманітної тематики на яких були
присутні біля 600 студентів та школярів міста.
5.2 Проведено книжкових виставок – 82, тематичних полиць – 20.
5.3Читальна зала одержує 24 найменувань журналів і газет, з них 20 фахового
спрямування, на загальну суму 6000 грн.
Придбано літератури на суму 6000 грн.
5.4 Працює локальна мережа у читальному залі, доступ до Інтернету без обмежень.
6.Фінансування
6.1 Навчальний заклад не має заборгованості по заробітної платі, стипендії,
комунальним послугам.
6.2 Загальний фонд складав 17,2 млн. грн (у 2016 - 13,9 млн. грн.) у т.ч. бюджетних
коштів 16,5 млн. грн. і 0,67 млн. грн. спеціального фонду.
148 тис. грн субвенція для ремонту покрівлі гуртожитку.
5.2 Виплати склали: заробітна плата з нарахуваннями 12,5 млн. грн., стипендія 2,2
млн. грн.
5.3 Відрахування до міського бюджету – 1,84млн. грн., профспілки – 96,3 тис. грн.,
військовий збір –155,6 тис. грн., пенсійний фонд – 2,56 млн. грн.
5.4 Комунальні витрати:теплопостачання – 1,7 млн., водопостачання – 7,7тис. грн.,
електроенергія – 305,6 тис. грн., інші витрати, у тому числі послуги – 64,3 тис. грн.

Директор коледжу

Т. І. Сорока

План новацій та основних заходів на 2018 рік
Хіміко-технологічного коледжу імені Івана Кожедуба
Шосткинського інституту Сумського державного університету
№
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Зміст новацій
Приведення законодавчо-нормативної документації коледжу у відповідність до Законів
України «Про освіту» та «Про вищу освіту»
Освітня діяльність за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста за
спеціальностями:
-Фінанси, банківська справа та страхування
-Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
-Автоматизація та компютерно-ігтегровані технології
-Галузеве машинобудування
-Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
-Хімічні технології та інженерія
Підготовка за скороченим терміном навчання випускників ПТО за спеціальностями:
Галузеве машинобудування та Економіка
Моніторинг проведення освітньої діяльності за освітньо-кваліфікаційним рівнем
молодшого бакалавра за освітньою програмою :
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Реалізація Стратегії національно-патріотичного виховання молоді на 2016-2020 роки:
- проведення виховних заходів: «патріотичні години», круглі столи, зустрічі студентів з
учасниками АТО, представниками громадських патріотичних організацій міста,
представниками військової частини, що дислокується у нашому місці, представниками
Шосткинського об’єднаного військового комісаріату.
- робота бібліотеки, студентського . клубу, ради музею коледжу при: проведенні зустрічі
студентів з учасниками бойових дій в Афганістані, «Небесної сотні», проведення години
патріотичного виховання до Дня скорботи та почестей пам’яті жертв війни в Україні.
Оновлення електронної бази методичного забезпечення виховних заходів
Навчання студентського активу міста за програмою «Я-лідер» (організація тренінгів,
анкетування, тестування)
Впровадження мультимедійних технологій до лабораторії комп’ютерних систем та мереж.
Створення кабінету інноваційних технологій ( корпус1)
Налаштування комп’ютерної програми для вивчення програмного частотного
перетворювача ATV11Н, операційна система Microsoft Windows XP, Pentium300,
HDD300Mб, 128МоRAM

10
11
12

Створення сторінки «Допомога бібліотеки» на сайті коледжу
Організація роботи постійно діючого семінару «Психологічні джерела майстерності
викладача»
Продовжити роботу школи комп’ютерної грамотності для працівників коледжу, студентів
та їх батьків

