
1 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  І НАУКИ УКРАЇНИ 

РУБІЖАНСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ 
ТЕХНІКУМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ 
про виконання умов контракту 

директора  

Рубіжанського 

 індустріально-педагогічного технікуму 

Коваленко Юлії Борисівни 

 за 2018 р. 
 

  

  

  

  

  

  

 

 

                                                               

Звіт заслухано та затверджено              

на загальних зборах колективу  

Протокол від «14» січня 2019 р.  

№ 1  

  

  

 

 

 

 

 

Рубіжне 

2019 



2 
 

Я, Коваленко Юлія Борисівна, на посаді  директора технікуму згідно 

контракту, укладеного між Міністерством освіти і науки України та мною    

12 листопада 2015 р. № І-99,   протягом  2018 р. спрямувала  роботу  

колективу  на  забезпечення  надання якісної  освіти  молоді  шляхом  

запровадження  новітніх  технологій  навчання, вдосконалення національно-

патріотичного виховання, вдосконалення матеріально-технічних умов 

навчання, розвитку інформаційного середовища та роботи з кадрами.  

  

І. Управлінська діяльність 

 Управління  діяльністю  навчального  закладу  забезпечувалося  через  

чітку систему планування роботи всіх підрозділів, реалізацію внутрішнього 

контролю та моніторингу діяльності в цілому навчального закладу за 

основними напрямками та  персонально  кожного  викладача  і  студента.  

Слід зазначити, що відповідно наказу Міністерства освіти і науки 

України від 25.06.2018р. № 682 «Про зміну типу та перейменування 

Рубіжанського індустріально-педагогічного технікуму» Рубіжанський 

індустріально-педагогічний технікум перейменовано у Рубіжанський 

індустріально-педагогічний коледж. 

На виконання названого наказу Рубіжанський індустріально-педагогічний 

технікум подав на затвердження до Міністерства освіти і науки України Статут 

Рубіжанського індустріально-педагогічного коледжу. Зараз Статут знаходиться 

на погодженні в Міністерстві освіти і науки України. Після остаточного 

погодження нашому закладу освіти доведеться виконати багато організаційної 

роботи з приведення інших документів коледжу у відповідність з новим типом та 

назвою. 

Також нам необхідно буде в 2019 році забезпечити передання 

майнового комплексу закладу освіти з державної в комунальну власність. 

Цей процес вже розпочато. Протягом наступного року він буде потребувати 

постійного контролю з боку адміністрації і директора закладу освіти 

особисто.      
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З  метою ефективної  діяльності колективу забезпечено роботу рад:  

-  педагогічної ( вищого органу управління);  

-  методичної;  

-  адміністративної  наради;  

-  циклових комісій;  

- ради кураторів навчальних груп; 

-  студентської ради та профспілкових організацій;  

-  комісії з атестації педагогічних працівників. 

  На початок навчального року було складено та затверджено у 

встановленому порядку плани роботи технікуму та названих рад. 

  

ІІ. Формування контингенту 

Формування контингенту студентів  -  це та складова, яка найбільшою 

мірою визначає успішність роботи технікуму, його штатні можливості та 

фінансовий стан.  

Прийом  на  навчання  до  технікуму  у  2018  році  здійснювала  

приймальна  комісія відповідно  до  Умов  прийому  до  ВНЗ  у  2018  році,  

Правил  прийому  до  Рубіжанського індустріально-педагогічного технікуму 

в 2018 році та з використанням Єдиної державної електронної бази з питань 

освіти.    

Цьогорічну  роботу  приймальної    комісії  було  спрямовано  на  

кількісний  і якісний показник  нового набору.  І,  як завжди,  на бажаний  

результат спрацьовує  підготовча профорієнтаційна робота,  а  саме:  День  

відкритих  дверей  (березень 2018 року),  проведення профорієнтаційних  

заходів,  наприклад, участь в обласних профорієнтаційних заходах; спортивні 

змагання за участю школярів та учнів ПТНЗ міста та регіону (керівник 

фізичного виховання Є. М. Єфімченко); зустрічі з метою профорієнтації з 

випускниками шкіл, ПТНЗ міст Рубіжне,  Привілля, Сватівського та 

Троїцького р-нів та їх батьками. 
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Також було задіяно студентський ресурс: наші студенти під час 

проходження технологічної та комплексної педагогічної практик проводили 

профорієнтаційну роботу на підприємствах та закладах освіти міста, регіону 

та всієї області, де вони проходили практику.  

З метою пропагування робітничих професій технікум презентував 

себе в кількох обласних заходах, в яких брали участь школярі і учні ПТНЗ 

області, а саме: 

- в обласному профорієнтаційному заході для учнівської молоді 

«Професійна палітра» (квітень 2018 року, м. Сєверодонецьк),  

- в обласному профорієнтаційному заході для учнівської молоді 

«Наш труд і творчість тобі, рідна Луганщино!» (травень 2018 року, 

м. Сєверодонецьк); 

- в обласному профорієнтаційному заході для дітей молодшого та 

середнього віку «Країна професійних мрій», організованому 

обласною службою зайнятості населення (травень 2018 року,        

м. Сєверодонецьк). 

  З метою поліпшення та осучаснення профорієнтаційної роботи 

постійно працює електронне інформаційне табло, яке розміщене у вестибюлі 

технікуму, виготовлено банер з переліком спеціальностей та професій, за 

якими ведеться навчання в технікумі, та інші друковані профорієнтаційні 

матеріали (буклети, візитівки, оголошення про прийом до технікуму). Також 

на фасаді технікуму розміщено великий банер з фотографіями різних 

моментів освітнього процесу.  

Згідно  з  планом  роботи  приймальної  комісії  було  реалізовано    

подання  інформації про технікум на офіційному сайті технікуму та в 

соціальних мережах.  Інформація   містить  тести,  поради,  фото- та 

відеоматеріали  про  технікум та його професії і спеціальності,  оголошення  

про  День відкритих дверей та інші заходи.  
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Таблиця 1 Результати зарахування -2018 

Прийом 2018 р   

освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» на 

основі повної загальної середньої освіти та освітньо-

кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» з 

нормативним терміном навчання – на І курс  

 

освітньо-кваліфікаційний рівень 

«кваліфікований робітник» на 

основі повної загальної середньої 

освіти – на І курс 

Напрям 

підготовки 

(спеціальність) 

 

Ліцензовані 

обсяги 

 

Бюджет 

 

Контракт 

 

Професія Ліцензо

вані 

обсяги 

 

Бюджет 

  денна заочна денна заочна 

денна заочна 

015.16 

«Професійна 

освіта (Сфера 

обслуговування)» 

110 70 

 

55 

 

15 

 

3 

 

1 

 

7231Слюсар з 

ремонту 

автомобілів 

 

 

30 

 

 

25 

015.17 

«Професійна 

освіта (Технологія 
виробів легкої 

промисловості)» 

40 20 

 

22 

 

0 

  7141 Маляр, 

7133 

Штукатур 

 

120 

 

25 

015.03 
«Професійна 

освіта 

(Гірництво)» 

40 40 

 

0 

 

15 

  

1 

   

015. 21 
«Професійна 

освіта (Харчові 

технології)» 

50 30 

 

30 

 

15 

  

4 

   

015.01 
«Професійна 

освіта 

(Будівництво)» 
 

80 40 

 

30 

 

0 

 

1 

 

4 

   

015.09 

«Професійна 

освіта 
(Зварювання)» 

60 20 

 

50 

 

15 

     

015.20 

«Професійна 
освіта 

(Транспорт)» 

40 20 

 

30 

 

15 

 

1 

 

1 

   

231 Соціальна 

робота 
50 50 

 

15 

 

0 
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Всього по технікуму зараховано 373 учні та студенти нового набору: 

За ОКР «кваліфікований робітник» -  50 учнів. 

За ОКР «молодший спеціаліст» - 323 студенти: 

Денне відділення: 

Бюджет  –  232 студенти; 

Контракт  –  5 студентів. 

Заочне відділення: 

Бюджет  –  75 студентів; 

Контракт  –  11 студентів. 

В цілому вступна кампанія – 2018 пройшла організовано, конфліктних 

та апеляційних ситуацій не виникало.   

Пошук  нових  форм  профорієнтаційної  роботи,  підвищення  іміджу  

окремо кожної  спеціальності  і  передусім  якості  підготовки  та  

конкурентоспроможності випускників є запорукою стабільного розвитку 

технікуму.    

Випуск у 2018 році склав 199 молодших спеціалістів (з них 30 

студентів одержали диплом з відзнакою) та 50 кваліфікованих робітників. 

Загалом контингент студентів і учнів технікуму станом на кінець 2018 

року становить 725 осіб. 

За ОКР «кваліфікований робітник» - 50 учнів. 

За ОКР «молодший спеціаліст»: 

Денне відділення: 

Бюджет – 440 студентів; 

Контракт – 9 студентів. 

Заочне відділення: 

Бюджет – 224 студенти; 

Контракт  – 2 студенти. 

З метою допомоги при працевлаштуванні студентів та випускників у 

закладі освіти  створені  сприятливі  умови  щодо  активного  самостійного  
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пошуку студентами робочих місць.  Згідно плану роботи  передбачено такі 

заходи:   

-  аналіз попиту та пропозиції на ринку праці;  

-  листування  з  відділами  освіти  Луганської області щодо наявності 

вакансій;  

-  співпраця з державною службою зайнятості населення;  

- навчання частини студентів за індивідуальним графіком, що дає 

змогу старшокурсникам поєднувати навчання з роботою за спеціальністю.  

    

ІІІ. Педагогічні кадри 

Навчальний процес в технікумі здійснюють 38 штатних викладачів,  

18 внутрішніх сумісників з числа працівників технікуму та  7 майстрів 

виробничого навчання. 29 викладачів мають кваліфікаційну категорію 

«Викладач вищої категорії» та 12 викладачів –  кваліфікаційну категорію 

«Викладач першої категорії», з них два штатних викладачі – кандидати наук 

(кандидат технічних наук та кандидат економічних наук), 5 мають 

педагогічне звання «Викладач-методист». Також працює практичний 

психолог кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії». 

Середній вік педагогічного колективу становить 50 років. 

Атестація педагогічних працівників і підвищення кваліфікації 

відбувається  згідно графіку. У 2018 році підвищення кваліфікації при 

Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка та 

Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля 

пройшли 3 викладачі. 1 викладач – в  Луганському ОІППО і 1  майстер 

виробничого навчання – при Білоцерківському інституті неперервної 

професійної освіти.   

Чергову атестацію пройшли 17 викладачів, 1 майстер виробничого 

навчання. Для цього у колективі були створені умови для підтвердження 

існуючих та встановлення нових кваліфікаційних категорій. 
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 Вісім викладачів підтвердили кваліфікаційну категорію «Спеціаліст 

вищої категорії», з них один – Сомов А.М. також підтвердив раніше 

присвоєне йому педагогічне звання «Викладач-методист».  Двом викладачам 

– Аюпову А.С. і Трощию А.Л. було присвоєно кваліфікаційну категорію 

«Спеціаліст вищої категорії», викладачу  Глазковій І.Д. разом з 

підтвердженням кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії» було 

присвоєно педагогічне звання «Викладач-методист». 

Двом викладачам –  Вариводовій О. Ф. і Левчук О.М. – було 

присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» : 

  П’ятьом  викладачам було присвоєно кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст другої категорії». Це викладачі Доля Є. Ю., Дорощьонок І.П., 

Дубовой В. В., Савченко О. Л., Чумак С. А.  

Майстру виробничого навчання Клименку О.О. було підтверджено 

кваліфікаційну категорію «майстер виробничого навчання 13 розряду».  

  Слід відзначити, що для приведення у відповідність до ліцензійних 

вимог кадрового складу технікуму педагогічні працівники підвищують свій 

освітній рівень, одержуючи другу вищу освіту. Так, методист І.Д. Глазкова є 

аспіранткою Донбаського державного педагогічного університету                

(м. Слов’янськ).  

В 2018 році закінчили магістратуру Луганського національного 

університету імені Тараса Шевченка директор технікуму Ю.Б. Коваленко і 

магістратуру Східноукраїнського національного університету імені 

Володимира Даля - викладач В.В. Дубовой.   

У січні 2019 року закінчують магістратуру Луганського національного 

університету імені Тараса Шевченка викладач спеціальних дисциплін 

спеціальності «Соціальна робота»   М.О. Метлікіна і  магістратуру 

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля -  

заступник директора з навчальної роботи  І.В. Романцова, викладачі           

Є.Є. Єфімченко, О.В. Люрай, Н.В. Шариш. 
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Заступник директора з навчальної роботи І.В. Романцова і викладач 

психолого-педагогічних дисциплін В.В. Андрєєв у квітні 2018 року пройшли 

48-годинну освітню програму «Базові навички медіатора/медіаторки в 

закладах освіти. Створення та координація служб порозуміння з числа 

учнів/учениць для впровадження медіації за принципом рівний-рівному» в 

місті Київ під егідою Міністерства освіти і науки України, Українського 

науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи, 

Громадської організації «Ла Страда-Україна», Представництва ЮНІСЕФ в 

Україні. Після цього в нашому технікумі було проведено 4-денне навчання і 

підготовано 10 медіаторів та медіаторок з числа студентів технікуму і 

створено студентську службу порозуміння. 

 

ІV. Навчально-методична робота 

Навчально-методична робота в технікумі проводиться згідно плану 

навчального процесу та планів роботи методичної ради, методичного 

кабінету. Освітній процес здійснюється в 2 групах першого курсу за ОКР 

«Кваліфікований робітник» та 20 групах денної і 17 групах заочної форм 

навчання за ОКР «Молодший спеціаліст».  

Також в 2018 році технікум продовжував  співробітництво з 

Державним навчальним закладом «Луганський центр професійно-технічної 

освіти Державної служби зайнятості» і Представництвом Норвезької ради у 

справах біженців в Україні, для яких на базі нашого технікуму ведеться 

підготовка з робітничих професій.   

Загальний показник успішності – становить 100% серед учнів, які 

навчаються за ОКР «кваліфікований робітник», якість – 33,5%.  Серед 

студентів, які навчаються за ОКР «молодший спеціаліст» успішність 

становить  95,1%, якість – 44,1 %.  Відзначається зниження показника якості 

успішності студентів у порівнянні з минулим роком. Це значною мірою 

пов’язано з тим, що через зменшення кількості студентів, які отримують 

академічну стипендію, багато з них через матеріальні проблеми змушені 
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поєднувати навчання і роботу. Вони навчаються за індивідуальними 

графіками, викладацький склад іде їм назустріч і організовує консультації та 

індивідуальну роботу, однак  багато хто з таких студентів не в змозі фізично 

опановувати навчальну програму на високому рівні. За таких умов перед 

колективом постає нагальна проблема  прискорити наповнення сайту закладу 

освіти матеріалами навчально-методичних комплексів дисциплін для 

функціонування елементів дистанційної форми навчання.  

Слід також відзначити, що навіть за таких умов стабільною 

залишається кількість студентів, які навчаються відмінно. В зимову сесію 

2018 року фіксуємо, що  маємо 50 таких  студентів. Це студенти першого 

курсу Антон Шаповалов (гр. Б-18), Юлія Волинська, Владислава Москаль, 

Єлизавета Рибкіна, Роман Скірдін      (гр. М-18), Ірина Шакалова і Олена 

Шепута (гр. ШВ-18), Олександр Гребенюк, Дмитро Дрогін, Марина Лебедєва 

(гр. ЕТ-18), Катерина Кобзар, Анна Косенко, Данило Савельєв, Яна Чорна 

(гр. СР-18), Олег Гармашев, Максим Ольховський, Дмитро Шульц              

(гр. З-18-1), Ярослав Невечеря (гр. З-18-2), Наталія Пелех і Світлана 

Муровцева (гр. ТХ-18), Максим Коваленко і Максим Мірошник (гр. Д-18). 

Серед студентів випускного третього курсу відзначаємо таких 

студентів, які протягом кількох семестрів демонструють високий рівень 

знань. Це студенти гр. Б-17 Олександр Косенко, Ірина Полстянкіна, Максим 

Смирнов, Ігор Солдатенко, гр. М-17-1 Іраїда Ковальова, Марина Ковтун, 

Юлія Мацегора, Анастасія Михайлова, гр. М-17-2 Ганна Захарченко, 

Анастасія Козюберда, Марина Лопата, Дар’я Москаленко, гр. ШВ-17 Інна 

Дерев’янко, ЕТ-17 Дмитро Сивер, гр. СР-17 Татевік Арамян, Вікторія 

Зінченко, Ірина Кавунник, Вікторія Малахова і Тетяна Шушаріна, З-17-1  

Олександр Шабельник, З-17-2  Владислав Козоріз, Даниїл Осколков, Микола 

Промський, Д-17 Іван Барабаш, Максим Куртяну і Сергій Савченко, ТХ-17-2 

Марія Малецька і Марина Рогач.  

   Пріоритетними напрямками навчально-методичної роботи були:   
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- соціалізація особистості на засадах участі в Євроінтеграційних 

процесах України  та становленні громадянського суспільства; 

- активізація пізнавальної діяльності студентів на основі 

впровадження елементів сучасних педагогічних технологій в освітньому 

процесі; 

-  розширення  сучасного  інформаційного  середовища  навчального  

закладу  та забезпечення його ефективного функціонування;  

-  розроблення  шляхів  формування майбутнього спеціаліста на основі 

інтеграції наукової,  навчальної,  навчально-виробничої,  соціально-

гуманітарної діяльності;  

- формування професійно-педагогічної компетентності майбутніх 

фахівців-майстрів виробничого навчання в контексті забезпечення якості 

освіти; 

-  продовження роботи над розробленням  матеріалів  навчально-

методичного  супроводу  дистанційного навчання  з  наступним  дієвим  їх  

упровадженням  в  умовах  інформаційного середовища навчального закладу;   

-  забезпечення дієвості профільних спеціалізованих кабінетів, 

лабораторій та  майстерень;  

-  комплексне вдосконалення професійної майстерності викладачів. 

Звичайно, багато чого з цього знаходиться лише в початковій стадії, 

однак хочеться відзначити викладачів, які постійно працюють над 

впровадженням у свою діяльність педагогічних інновацій та електронних 

технологій. Це В. І. Вариводов, А. С. Аюпов, Н.В. Балабанова, І. Д. Глазкова, 

І.Г. Обоянська, А.Л. Трощий,  Г. О. Коробченко, С. М. Костюк, А. М. Сомов, 

І.В. Романцова та інші. 

З  метою  розширення  сучасного  інформаційного  середовища  

навчального закладу  та  забезпечення  його  ефективного  функціонування  

викладачами  було продовжено  поповнення фонд  медіаресурсів навчальних 

дисциплін:  
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- іноземної мови (за професійним спрямуванням)  - викладач 

Балабанова Н.В.;  

- електротехніки та основ електроніки –  викладач Аюпов А.С.; 

- вищої математики – викладач Глазкова І.Д.; 

- інформатики та комп’ютерної техніки – викладачі Обоянська І.Г. та 

Люрай О.В.; 

- інженерної та комп’ютерної графіки – викладачі Трощий А.Л. та 

Аюпов А.С. 

Бібліотека технікуму в 2018 році була поповнена за бюджетний кошт 

524 примірниками навчальної літератури з професійно-теоретичної 

підготовки та одним комп’ютерним моноблоком. 

В 2018 році для молодих викладачів та майстрів виробничого 

навчання зі стажем роботи до 3-х років працює Школа молодого педагога, 

яку очолює заступник директора з навчальної роботи І.В. Романцова. В 2018 

році тут проходили навчання 3 молодих педагоги закладу освіти. 

Слід відзначити, що цього літа вперше шестеро наших студентів під 

керівництвом викладача І.А. Назарової проходили практику в санаторії 

«Березовські мінеральні води» на Харківщині, звідки одержали схвальні 

відгуки. Ми плануємо і надалі продовжувати це співробітництво.  

Цікавим є цьогорічний досвід проведення навчальних занять у формі 

екскурсій до закладів соціального захисту м. Рубіжне і Луганської області, 

які для студентів спеціальності «Соціальна робота» організували викладачі     

Т.П. Дубинська, М.О. Метлікіна та Є.Є. Єфімченко. Цей досвід дозволив ще 

до проходження практик познайомити студентів з місцями їхньої майбутньої 

роботи, структурою системи соціального захисту в Україні. Дехто з наших 

студентів почав на волонтерських засадах працювати з окремими 

категоріями клієнтів, які потребують соціального захисту. Вважаю це 

важливим елементом освітнього процесу.  

На базі Рубіжанського індустріально-педагогічного технікуму в 

листопаді 2018 року відбулося засідання обласного методичного об’єднання 
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викладачів інформатики та комп’ютерної техніки вищих закладів освіти І-ІІ 

рівнів акредитації Луганської області, на якому вивчався досвід роботи в 

інформаційному середовищі та інформаційна безпека здобувачів освіти 

викладачів Обоянської І.Г. та Люрай О.В. 

Для викладачів технікуму з 2018 року (за програмою 2018-2020) 

працювала школа іноземної (англійської) мови Language Step, яку на 

волонтерських засадах веде викладач Н.В. Балабанова. 

Фізичне виховання і пропагування здорового способу життя 

проводиться як в навчальний, так і в позанавчальний час. Дані про основні 

спортивні події року наведено в таблиці 2 

Таблиця 2  Основні спортивні події -2018 

№ 

з/п 
Захід 

Прізвище, ім’я , 

по батькові педагогічного 

працівника 

1. 
Щорічне оцінювання фізичної 

підготовленості населення України 

Єфімченко Є.М., 

 Борисов А. М., 

 Гусак Г. С., 

Дубовой В. В., 

Карпенко О.М. 

2. 
Спартакіада Рубіжанського індустріально-

педагогічного технікуму з волейболу 
Єфімченко Є.М. 

3. 
Спартакіада Рубіжанського індустріально-

педагогічного технікуму з футболу 
Карпенко О. М. 

4. 

Спартакіада Рубіжанського індустріально-

педагогічного технікуму з настільного 

тенісу 

Єфімченко Є. М. 

 

Серед особливо цікавих методичних розробок, створених 

викладачами цього року, слід відзначити роботи І.Д. Глазкової «Дуальна 

система професійної освіти як педагогічна проблема», «Система дуальної 

професійної освіти - нагальна вимога часу», «Дуальна форма навчання в 

системі класичних моделей професійної освіти в країнах європейського 

союзу», Н.В. Балабанової «Формування лексичного запасу майбутніх 

фахівців», О.М. Булгакової «Формування світогляду студентів у сучасних 

умовах», А.Л. Трощия «Компетентностний підхід при вивченні предмету 

«Технічне креслення». 
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На Х Міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті», 

«Інноваційне освітнє середовище: нові виклики та сучасні рішення» було 

презентовано конкурсну роботу Ю.Б. Коваленко, І.Д. Глазкової І.В. 

Романцової «Активні методи навчання в професійних (професійно-

технічних) закладах освіти». 

Особисто Коваленко Ю.Б. взяла участь в ІІ Міжнародній науково-

практичній конференції «Професійна освіта в умовах сталого розвитку 

суспільства», яка відбувалася в м. Києві 8 листопада 2018 року під егідою 

Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних 

наук України, Департаменту професійної освіти МОН України та низки 

відповідних інститутів інших країн, про що є відповідний сертифікат. 

 

V. Соціально-гуманітарна робота 

Виховний процес в технікумі велася відповідно до плану виховної 

роботи на рік, планів кураторів навчальних груп, плану виховної роботи, в 

гуртожитку, наказів та листів Міністерства освіти і науки України, листів 

департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації, листів і рішень 

міського виконавчого комітету, і був спрямований на реалізацію положень 

концепції національного виховання студентської молоді.  

Виховна робота кураторів навчальних груп відображена в планах та 

звітах за семестри навчального року, де заплановано і проведено  виховні 

години з тематики національно-патріотичного, правового, інтелектуально-

духовного, морального, естетичного, фізичного та превентивного виховання. 

Протягом року циклові комісії провели тижні ЦК, в межах яких було 

заплановано і проведено різноманітні заходи: олімпіади, конкурси, КВН, 

відкриті заняття тощо. А тепер докладніше. 

Рубіжанський індустріально-педагогічний технікум було 

представлено на груповому стенді профтехосвіти Луганщини на Дев’ятій 

міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти - 2018»,  яка відбулася в Києві 

15-17 березня 2018  року та Десятій міжнародній виставці «Інноватика в 
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сучасній освіті», яка відбулася в Києві 23-25 жовтня 2018 року.  Відомості 

про наш заклад освіти внесені до відповідних каталогів виставок, також ми 

нагороджені дипломами учасників цих виставок. 

Протягом 2018 року студенти нашого технікуму: 

 - взяли участь в проведенні міського свята «День сім'ї; 

- надавали волонтерську допомогу ветеранам війни та праці у 

скопуванні городів та прибиранні дворів; 

- надавали волонтерську допомогу при проведенні заходів міською 

організаціею Червоного   Хреста; 

-  студенти групи Б-18 Сергій Лень, Анна Луганська та Руслан 

Донченко разом з майстром виробничого навчання О.Ф. Вариводовою на 

волонтерських засадах виконали ремонт двох кімнат приміщення міської 

організації Червоного Хреста в м.Рубіжне, про що маємо лист-подяку і 

інформацію на офіційному сайті Рубіжанської міської ради. 

- надавали волонтерську допомогу при проведенні свята День 

Перемоги в м. Рубіжне. 

 Проведено загальнотехнікумівські виховні заходи: 

 До міжнародного дня миру; 

 До Дня Захисника України; 

 До Дня Соборності України та річниці Акта Злуки. 

 До Дня пам яті Героїв Крут.  

 До Дня Героїв Небесної Сотні . 

 До річниці Коституції України. 

 До 85-х роковин Голодомору в Україні. 

 До Дня Гідності і Свободи. 

 До щорічної Всеукраїнської акції «16 днів проти 

насильства».   

 Тиждень права. 

 Тиждень безпеки дорожнього руху. 
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 Тиждень охорони праці та безпеки життєдіяльності. 

 Тижні циклових комісій (комісії гуманітарної та соціально-

економічної підготовки, соціальної роботи, харчових технологій та технології 

виробів легкої промисловості). 

Проведено традиційні вже щорічні спільні виховні заходи з міськими 

організаціями: 

- з Рубіжансько-Кремінським військкоматом з питань призову, 

навчання у ВНЗ МО України та контрактної служби; 

-  з Рубіжанською організацією Червоного Хреста «Разом з Червоним 

Хрестом протии туберкульозу»; 

- з Рубіжанським відділом цивільної оборони з питань поведінки при 

виявленні вибухонебезпечних предметів; 

- з міською організацією пожежної безпеки з питань поведінки в 

екстремальних ситуаціях «Запобігти. Врятувати. Допомогти».  

 Інші дані наведені в таблиці 2. 

 

Таблиця 3. Участь Рубіжанського індустріально-педагогічного 

технікуму у міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських конкурсах у 

2018 році 

 
№ 

з/п 

Повна назва  

конкурсу, 

номінація 

Результат

и участі в 

конкурсі 

Прізвище, ім’я, по 

батькові, група 

переможця/призера/ 

дипломанта 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

педагогічного 

працівника – 

керівника роботи 

 

 

Міжнародні конкурси 

 

1 ІІІ  (обласний) 

етап 

ХVІІІ 

Міжнародного 

мовного 

конкурсу        

ім. Петра Яцика 

учасники Чорна Яна Романівна,             

гр. СР-18; 

Козюберда Анастасія 

Володимирівна,       гр. М-

17-2; 

Захарченко Ганна 

Костянтинівна,гр. М-17-2; 

 

 

Романцова 

 Інна Володимирівна 
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2 ІІІ  (обласний) 

етап  

VІІІ 

Міжнародного  

мовно-

літературного 

конкурсу  

ім. Тараса 

Шевченка 

 

 

учасники Чорна Яна Романівна,             

гр. СР-18; 

 

Рибкіна Єлизавета 

Михайлівна, гр. М-18 

 

 

Романцова 

 Інна Володимирівна 

Обласні конкурси 

 

3 ІІІ Студентська 

науково-

практична 

конференція 

«Соціально-

філософські та 

духовні аспекти 

здоров’я 

людини» 

 

 

дипломант 

1.Кавунник Ірина 

Сергіївна, гр. СР-17; 

2.Промський Микола 

Миколайович, гр. З-17-2; 

3.Арамян Татевік 

Гагіківна, гр. СР-17; 

4.Барабаш Іван 

Віталійович, гр. Д-18 

 

Андреєв Вячеслав 

Валерійович  

Міські конкурси 
 

4 Весняний кубок 

інтелектуальних 

ігор для 

студентської 

молоді 

«Інтелектуальний 

лабіринт» 

 

ІІ місце 

1. Черкасов Владислав 

Сергійович, гр. З-15-1; 

2.  Арамян Татевік 

Гагіківна, гр. СР-17; 

3. Дубовой Роман 

Васильович, гр. Б-16; 

4. Зінченко Вікторія 

Юріївна, гр. СР-17; 

5. Збицький Євгеній 

Анатолійович, гр. З-15-2; 

6. Солдатенко Ігор 

Владиславович, гр. Б-17. 

 

 

Романцова 

 Інна Володимирівна 

5 Осінній кубок 

інтелектуальних 

ігор для 

студентської 

молоді 

«Інтелектуальний 

лабіринт» 

 

 

І місце 

1. Солдатенко Ігор 

Владиславович, гр. Б-17 

2.  Арамян Татевік 

Гагіківна, гр. СР-17 ; 

3. Промський Микола 

Миколайович, гр. З-17-2; 

4. Зінченко Вікторія 

Юріївна, гр. СР-17 ; 

5. Рибкіна Єлизавета 

Миколаївна, гр. М-18; 

6. Іванов Сергій 

Геннадійович, гр. ЕТ-18 

 

 

Романцова 

 Інна Володимирівна 
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6 Міський дебатний 

турнір у форматі 

«Ціннісні дебати 

Карла Поппера» 

серед команд 

учнівської молоді 

 

 

ІІ місце 

 

1. Черкасов Владислав 

Сергійович,гр. З-15-1; 

2.  Арамян Татевік 

Гагіківна, гр. СР-17; 

3. Лінчук Ігор Євгенович, 

гр. З-17-2 

 

Романцова 

 Інна Володимирівна 

7 Міський 

чемпіонат знавців  

серед учнівської 

та студентської 

молоді                 

м. Рубіжного 

«Що? Де? Коли?» 

 

 

ІІІ місце 

1. Солдатенко Ігор 

Владиславович, гр. Б-17 

2.  Арамян Татевік 

Гагіківна, гр. СР-17 ; 

3. Промський Микола 

Миколайович, гр. З-17-2; 

4. Зінченко Вікторія 

Юріївна, гр. СР-17 ; 

5. Рибкіна Єлизавета 

Миколаївна, гр. М-18; 

6. Іванов Сергій 

Геннадійович, гр. ЕТ-18. 

 

 

Романцова 

 Інна Володимирівна 

8 Міський конкурс 

«Таланти твої, 

Рубіжне-2018» 

 

 

І місце 

вокалістка  

Ковальова Іраїда,  

гр. М-17-1 

 

9 Міський конкурс 

«Таланти твої, 

Рубіжне-2018» 

 

 

дипломан

ти 

Вокальний дует: 

Ковальова Іраїда і 

Михайлова Анастасія, гр. 

М-17-1 

 

10 Фотоконкурс 

«Мій 

мальовничий 

рідний край», 

який проводила 

Центральна 

бібліотека 

 

ІІІ місце 

Промський Микола, 

 гр. З-17-2; 

 

 

 Микола Промський за перемогу в фотоконкурсі разом з іншими 

домінантами був нагороджений  незабутньою подорожжю в село Данилівка 

Біловодського району, де знаходиться одна з культурно-історичних пам’яток 

Луганщини - Деркульський кінний завод. 

Студенти і учні технікуму брали активну участь в різноманітних 

тренінгах, фестивалях і міжнародних програмах, зокрема: 

1. У березні 2018 року на базі  платформи ініціатив «Громадський 

дім» в м. Рубіжне  15 студентів спеціалізації «Сфера обслуговування» разом з 

викладачем Г.О. Коробченко взяли участь в тренінгу «Фінансова 
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обізнаність» і одержали відповідні сертифікати. Тренінг проводився за 

програмою «Фінансова обізнаність для впевненого майбутнього», яку 

реалізує МБФ «Український жіночій фонд» в рамках проекту USAID 

«Трансформація фінансового сектору». 

2. У квітні 2018 року троє наших студентів:  Ігор Солдатенко,        

гр. Б-17,  голова студентської ради технікуму, Ірина Кавунник, гр. СР-17 та 

Микола Промський, гр. З-17-2 у складі делегації студентів Первомайського 

індустріально-педагогічного технікуму  були направлені до м. Львів на Свято 

української молоді «Андрей Шептицький – це Україна: будівничий, князь, 

лідер!», яке відбулося 20-21 квітня 2018 року у Технологічному коледжі 

ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України». 

3. У вересні 2018 року 7 наших студентів та викладачі                   

В.І. Єфименко та А.Л. Трощий  як волонтери брали участь у фестивалі         

«З країни – в Україну», який завітав до Рубіжного 22 вересня. 

4. В жовтні 2018 року шестеро наших студентів пройшли 

триденний тренінг з мінної безпеки, який проводився Данською групою з 

розмінування Данської ради у справах біженців в Україні і одержали 

відповідні сертифікати. Тренінг для учасників закладів освіти м. Рубіжного 

проводився на базі нашого технікуму у конференц-залі. Також було 

організоване харчування  учасників. 

Таблиця 4а. Участь студенів Рубіжанського індустріально-

педагогічного технікуму в тренінгах у 2018 році. Тренінг з мінної безпеки, 

який проводився Данською групою з розмінування Данської ради у справах 

біженців в Україні 

№ 

з/п 
Учасник 

група 

1 Божик Євген  Б-18 

2 Гайворонський Олександр  Б-18 

3 Кобзар Катерина  СР-18 

4 Мохненко Світлана  Б-18 

5 Чорна Яна  СР-18 

6 Шаповалов Антон  Б-18 
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5. Як вже згадувалося, після проходження відповідних курсів в 

Києві сертифікованими медіаторами В.В. Андрєєвим та  І.В. Романцовою в 

жовтні – листопаді 2018 року було проведено чотириденний тренінг з 

підготовки студентів-медіаторів. Було підготовлено з видачею сертифікатів 

10 студентів і створено Службу порозуміння за принципом «Рівний - 

рівному». Для функціонування служби порозуміння в технікумі виділений 

кабінет. Громадська організація «Ла Страда-Україна» допомогла фінансами з 

його ремонтом, організацією харчування для студентів – учасників тренінгу, 

методичною літературою і обладнанням. 

Таблиця 4б. Участь студенів Рубіжанського індустріально-

педагогічного технікуму в тренінгах у 2018 році. Тренінг з підготовки 

медіаторів служби порозуміння під егідою Громадської організації            

«Ла Страда-Україна» 

 
№ 

з/п 
Учасник 

група 

1 Скірдін Роман М-18 

2 Басова Євгенія М-18 

3 Рибкіна Єлизавета М-18 

4 Промський Микола З-17-2 

5 Акімов Микита Д-18 

6 Волинська Юлія М-18 

7 Зінченко Вікторія СР-17 

8 Арамян Татевік СР-17 

9 Бабир Віталій Д-18 

10 Шушаріна Тетяна СР-17 

 

6.  Також в листопаді за участі  студентів технікуму і представниці  

Громадської  організації  «Ла Страда-Україна» Тетяни Харківської,  депутата 

Рубіжанської міської ради, адвоката Анни Сергіївни Макаренко, заступника 

голови ГО «Ветерани АТО м. Рубіжне» Андрія Леонідовича Трощия 

викладачами-медіаторами В.В. Андрєєвим і  І.В. Романцовою було 

проведено коло - YOUTH TALKS - Круглий стіл на тему насильства. В заході 

взяли участь 14 студентів. 

7. В листопаді 2018 року 20 студентів технікуму разом з 

викладачами М.О. Метлікіною, Є.Є. Єфімченко, заступником директора з 
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навчальної роботи І.В. Романцовою  взяли участь у заході «ФЕСТИВАЛЬ 

ЖИТТЯ», метою якого було підвищення суспільної уваги до проблеми 

розповсюдження ВІЛ-інфекції у підлітковому і молодіжному середовищах. 

Захід відбувася у Міській  комунальній установі «Палац культури» і був 

організований громадською організацією «Молодіжна організація «МРІЇ 

МОЛОДІ» за підтримки ЮНІСЕФ та ГО «СКЦ Задзеркалля» за фінансової 

підтримки Європейського союзу. 

8. В листопаді 2018 року на базі  громадської організації 

«Молодіжна організація «МРІЇ МОЛОДІ» в м. Рубіжне  10 студентів 

спеціалізації «Сфера обслуговування» разом з викладачем Г.О. Коробченко 

взяли участь в  тренінгу «Основи і базові поняття фінансового менеджмента. 

Бухгалтерський та податковий облік», який був організований Луганським 

регіональним відділенням Спілки підприємців малих, середніх і 

приватизованих підприємств України та за сприяння Норвезької ради у 

справах біженців в Україні. 

9. В листопаді 2018 року Амбасадором проекту Дитячого фонду 

ООН (UNICEF) U-Report Анною Назарук в нашій конференц-залі було 

проведено тренінг «Як впливати на важливі рішення в країні», в якому взяли 

участь 32 студенти технікуму. 

Як бачимо, наше студентство дуже активно бере участь в 

різноманітних заходах, що формує їх громадянську позицію та комунікативні 

навички, сприяє кращий соціалізації в суспільстві, підвищує 

конкурентоспроможність на ринку праці. 

В технікумі протягом 2018 року було організовано та проведено низку 

культурно-естетичних та спортивних заходів: 

- Традиційна виставка-конкурс осінніх композицій та святкова 

програма, присвячені  Дню Працівників освіти;  

- Виставка-конкурс талантів до Міжнародного Дня студента; 

- Свято 8-ме Березня; 
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- 1-ше квітня – День гумору (в гуртожитку) і Гуморина (фестиваль, 

підготовлений викладачами та співробітниками технікуму); 

- Традиційний спортивний вечір з вшануванням кращих спортсменів 

технікуму, який вже багато років організовують викладачі фізичного 

виховання під керівництвом Є.М. Єфімченка; 

- День відкритих дверей; 

- Випускний вечір; 

-  Фестиваль французької культури до Року Франції в Україні, який 

чудово підготували і провели голова циклової комісії Н.В. Балабанова разом 

зі студентами групи М-18-1, викладачами та співробітниками В.В. Дубовим, 

М.О. Метлікіною, О.А. Радьковою; 

- Урочисте відзначення 10-річчя з дня заснування в технікумі 

спеціалізації «Технологія виробів легкої промисловості», під час якого 

студентками цієї спеціальності під керівництвом викладача спеціальних 

дисциплін О.М. Левчук та майстра виробничого навчання І.В. Шаблієнко 

було проведено майстер-класи, виставки виробів, покази моделей та інші 

заходи; 

- Інтелектуальний лабіринт – вікторина, присвячена Дню української 

писемності та мови, підготовлена викладачем української мови                    

І.В. Романцовою.  

Протягом 2018 року в гуртожитку проведено чимало виховних заходів 

різної спрямованості і тематики (конкурси, змагання, виступи, концертні  

програми, ігрові конкурси, театралізована програма «Проводи зими –  

Масляна». 

Слід відзначити велику організаційну роботу вихователя гуртожитку 

Н.О. Старовойтової з організації екскурсій рідним краєм. В 2018 році було 

організовано поїздки в місто Слов’яногірськ, на соляну шахту до  м. Соледар 

Донецької обл., на страусову ферму до  смт Ямпіль Донецької області. 

Окремо хочеться відзначити величезну роботу з національно-

патріотичного виховання, яку ведуть  наші викладачі, ветерани АТО Андрій 
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Леонідович Трощий і Віктор Іванович Єфименко. Ними  за допомоги 

волонтерів, випускників-учасників АТО, членів громадського об’єднання 

«Спілка ветеранів АТО м. Рубіжне» у 2018 році в кабінеті національно-

патріотичного виховання було створено Музей АТО, який є одним з перших і 

найкращих таких музеїв серед закладів освіти області.  

Музей оформлений у вигляді бліндажу, там розміщено предмети 

вояцького обмундирування та побуту, маскувальна сітка, залізна пічка, 

дитячі малюнки, бронежилет, шолом тощо.  

А.Л. Трощий розробив макети стендів «Пекельне літо 2014-го» про 

події в Рубіжному, «Перерваний політ» - про катастрофу літака ІЛ-18 в 

Луганську влітку 2014-го, «Завжди в строю (військовослужбовці ЗСУ, 

студенти РІПТу, які загинули в АТО)», «Борітеся - поборете» зі словами 

Тараса Шевченка. 

Тут проводяться різноманітні заходи і екскурсії не тільки для наших 

студентів, але й для молоді міста і області. Протягом осені-зими 2018 року 

музей відвідали учасники Всеукраїнської акції «Покрова героїв», учні 

Рубіжанського професійного електромеханічного ліцею, учні Рубіжанського 

багатопрофільного ліцею, ЗОШ № 2, 5, 6, 8, 10, студенти Первомайського 

індустріально-педагогічного  технікуму, представники Рубіжансько-

Кремінського військкомату, ветерани і пенсіонери, які користуються 

послугами комунальної установи «Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Рубіжанської міської ради», 

представники ГО «Ветерани АТО Луганської області», головний спеціаліст 

Державної служби у справах ветеранів війни В.В. Нагорняк, спеціаліст 

Департаменту освіти і науки Луганської обласної Державної адміністрації 

А.М. Козорєзов та інші. 

Сюжети про наш музей неодноразово знімалися обласними і 

всеукраїнськими телевізійними каналами. Також заходи, які відбуваються в 

музеї, активно висвітлюються А.Л. Трощиєм в мережі Інтернет: на сторінці 

ГО «Спілка ветеранів АТО м. Рубіжне» та у Фейсбуці. 
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Також при музеї було створено бібліотечку літератури про 

антитерористичну операцію, куди викладачі А.Л. Трощий,  В.І. Єфименко, 

заступник директора з навчальної роботи І.В. Романцова передали книги з 

власних бібліотек. 

 

VІ. Фінансово-економічна робота та соціальна підтримка членів 

колективу і студентів 

В  умовах  складної  ситуації  та    обмеженого  фінансування    

вдається утримувати  будівлі  технікуму  в  задовільному  стані.  Це 

відбувається як за рахунок бюджетного фінансування, допомоги 

міжнародних організацій, так і значною мірою за рахунок добродійної 

допомоги студентів та їх батьків і співробітників технікуму. 

У 2018 році було закінчено обладнання конференц-зали на першому 

поверсі, закуплено необхідні меблі: стіл для президії з трибуною, овальний 

конференц-стіл, 30 офісних стільців та великий телевізор. Тут протягом 2018 

року вже відбулося багато заходів як наших внутрішніх, так і обласних, про 

що було згадано вище. 

Обладнано кабінет Служби порозуміння, до якого  Громадська 

організація «Ла Страда-Україна» передала письмовий стіл, 4 кутові 

секторальні столи, книжкову шафу, фліп-чарт, 10 офісних стільців, 

інформаційний стенд, літературу та канцелярське приладдя. 

Виконано ремонт та облаштування необхідними меблями кабінету    

№ 116  практичного психолога на першому поверсі, де практичним 

психологом І.А. Маковченко проводяться індивідуальні консультації. 

Тренінгові заняття, заняття з дихальної гімнастики та інші заходи, які 

відвідує велика кількість учасників, проводяться нею в конференц-залі. 

У 2018 році виконано ремонт із частковою заміною підлоги та 

сучасним дизайном коридору першого поверху. Тут також замінено двері 

кабінетів 102, 103, 104, 105, 106, 107. Виконано ремонт кабінетів 105, 106.  
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Розпочато частковий ремонт коридору другого поверху із заміною 

дверей  в кабінетах  207,  206, 205, 204.  На третьому поверсі замінено двері в 

кабінеті паспортиста, заочного відділення та копі-центру з базою ЄДБО. 

Виконано ремонт кабінету національно-патріотичного виховання      

№ 114, в якому обладнаний музей історії АТО, замовлено 4 стенди для нього.  

Виконано ремонт і оновлено дизайн буфету -  кімнати для прийняття 

їжі в навчальному корпусі.  

Слід відзначити великий внесок викладача інформатики і 

комп’ютерної техніки І.Г. Обоянської. Нею для аудиторії 219 було за власний 

рахунок обладнано три робочих місця для студентів (придбано комп’ютерні 

моноблоки) і копіру вальний пристрій для аудиторії. Також вона протягом 

кількох років на громадських засадах веде сайт закладу освіти і групу 

технікуму у Фейсбуці. 

Зважаючи на відсутність фінансування багато хто з викладачів та 

співробітників технікуму самотужки обладнав власні робочі місця 

комп’ютерною технікою. Адміністрація технікуму і я як директор дуже 

вдячні за розуміння і прагнення організувати освітній процес на сучасному 

рівні. 

У гуртожитку №3 було виконано косметичний ремонт. Також 

проведено заміну дверей на пластикові в душовій кімнаті та заміна 2 дверей в 

житлових кімнатах. 

За ініціативи ради гуртожитку і за підтримки адміністрації технікуму 

обладнано кімнату активного відпочинку на першому поверсі гуртожитку: 

проведено заміну вікон, наклеєні шпалери, придбано тенісний стіл. 

Поряд з гуртожитком №3 обладнано криту альтанку. 

Відремонтовано тамбур навчального корпусу, оновлено стенди історії 

технікуму у вестибюлі. 

Проведено ревізію опалювальної системи, очищення приміщень 

горища та підвалів тощо. 
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Засклені віконні рами в аудиторіях навчального і лабораторних 

корпусів. Виконано частковий ремонт сходів навчального корпусу. 

Відремонтовано та відновлено несправні джерела протипожежного 

водопостачання (пожежні гідранти та пожежні водойми). 

Забезпечення  соціальних  прав  і  гарантій  студентів,  викладачів, 

співробітників  здійснювалося  в  різнопланових  аспектах  діяльності    через  

функціонування  профспілкових  комітетів  викладачів,  співробітників,  

студентів, студентської  та  адміністративної ради    як  органів    

самоврядування. 

 Спільна робота вищезазначених  структур давала можливість 

покращувати соціальні умови для  студентів, що проживають у гуртожитку. 

Працівники  технікуму  своєчасно    отримували  заробітну  платню,  

додаткові кошти на оздоровлення та відпустки згідно з чинним 

законодавством.   Студенти своєчасно одержували стипендію, а студенти з 

числа дітей-сиріт та дітей, що залишилися без піклування батьків - 

компенсацію взамін харчування, матеріальну допомогу на придбання м'якого 

інвентарю та обмундирування, матеріальну допомогу на придбання 

літератури та матеріальну допомогу при працевлаштуванні.  

З  метою  ефективного  розв’язання  соціально-економічних  проблем 

працівників технікуму, студентської молоді  створювалися безпечні умови 

праці та навчання, здійснювався захист трудових, соціально-економічних 

прав та інтересів членів колективу, студентів.  

 В жовтні 2018 року в технікумі пройшла перевірка Регіонального 

відділення Фонду  державного майна України по Луганській області. 

Фінансовий звіт роботи технікуму оприлюднюється на офіційному 

сайті Рубіжанського індустріально-педагогічного технікуму 

http://ript.edukit.lg.ua/ 
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VІІ. Висновки та завдання  на подальший період 

 2018 рік показав, що, незважаючи на труднощі, пов'язані з 

проведенням в нашому регіоні операції об’єднаних сил, браком фінансового 

забезпечення освітньої установи, колектив стабільно працював завдяки 

згуртованості, високій професійній компетентності та ефективній 

управлінській діяльності на всіх рівнях.  

Разом з цим серйозними проблемами залишаються:  

- проблеми з формуванням якісного контингенту студентів;  

- низький якісний показник абітурієнтів 1 курсу;  

- скорочення обсягів спеціального фонду (контрактники становлять 

1,5% від загальної кількості контингенту здобувачів освіти, навіть ті, хто 

укладає контракт на початку навчального року - або переводяться на 

вивільнені бюджетні місця, або відраховуються за невиконання умов 

контракту);  

- залишається практично без змін стан соціально-побутових умов 

проживання в гуртожитку, де крім наших студентів живуть також студенти 

Первомайського індустріально-педагогічного технікуму.  В гуртожитку 

давно не оновлювалися меблі і м’який інвентар і кошти на це не виділяються;  

- недостатній на сьогоднішній день рівень забезпечення технікуму 

сучасною комп'ютерною технікою.  

 

Виходячи із зазначеного вище, у 2019 році необхідно:  

- провести організаційну роботу з приведення документів закладу освіти 

у відповідність з новим типом та назвою; 

- забезпечити передання майнового комплексу закладу освіти з 

державної в комунальну власність; 

- вжити низку організаційно-педагогічних заходів щодо стабілізації 

руху контингенту і поліпшення якості освітньої підготовки;  

- навчально-методичній службі зробити свою роботу більш 

системною, спланувати роботу кожного викладача таким чином, щоб 



28 
 

педагогічні і методичні проблеми, над якими він працює, відповідали 

викликам сучасності і потребам сучасної молоді, освітній процес проводився 

із залученням комп’ютерної та мультимедійної техніки;  

- активізувати роботу з впровадження елементів дистанційного 

навчання для студентів, що навчаються за індивідуальним графіком; 

- запровадити дуальну систему освіти для груп, які навчаються за ОКР 

«кваліфікований робітник»; 

- запланувати заходи до відзначення 75-річчя з дня заснування закладу 

освіти; 

- виконати ремонт та оновити експозицію музею історії технікуму для 

гідного відзначення 75-річчя з дня заснування закладу освіти; 

- скоригувати перспективний план робіт з поліпшення побутових умов 

студентів, що проживають у гуртожитку; 

- активізувати роботу офіційного сайту технікуму та сторінок закладу 

освіти в соціальних мережах; 

- активізувати роботу студентського самоврядування. 

  

 

  

Директор                                                                                      Ю.Б.Коваленко 

 




