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Я, Коваленко Юлія Борисівна, на посаді  директора коледжу згідно 

контракту, укладеного між Міністерством освіти і науки України та мною    

12 листопада 2015 р. № І-99,   протягом  2019 р. спрямувала  роботу  

колективу  на  забезпечення  надання якісної  освіти  молоді  шляхом  

запровадження  новітніх  технологій  навчання, вдосконалення національно-

патріотичного виховання, вдосконалення матеріально-технічних умов 

освітнього процесу, розвитку інформаційного середовища та роботи з 

кадрами.  

  

І. Управлінська діяльність 

 Управління  діяльністю    закладу освіти  забезпечувалося  через  

чітку систему планування роботи всіх підрозділів, реалізацію внутрішнього 

контролю та моніторингу діяльності в цілому закладу освіти 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 

коледж  переоформив у встановленому порядку Статут Рубіжанського 

індустріально-педагогічного коледжу (нова редакція), погоджений 

Загальними зборами трудового колективу 29 червня 2018 року та 

затверджений наказом міністра  освіти і науки України  від 06 лютого  2019 

року № 143 «Про затвердження Статуту Рубіжанського індустріально-

педагогічного коледжу», відповідні ліцензії та сертифікати.  

У зв’язку з прийняттям Закону України «Про фахову передвищу 

освіту» від 06.06.2019 № 2745-VІІІ переоформлено ліцензії на провадження 

освітньої діяльності в сфері фахової передвищої освіти. Зараз триває 

приведення у відповідність до названого Закону внутрішньої документації, 
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зокрема низки положень про організацію освітнього процесу та його 

складових, роботу структурних підрозділів тощо. 

Також в 2019 році тривав процес передання майнового комплексу 

закладу освіти з державної в комунальну власність. На жаль, протягом 2019 

року через низку об’єктивних факторів, зокрема й фінансових,  нам не 

вдалося завершити цей процес. У наступному році він буде потребувати 

постійного контролю з боку адміністрації і директора закладу освіти 

особисто.      

З  метою ефективної  діяльності колективу забезпечено роботу рад:  

-  педагогічної ( вищого органу управління);  

-  методичної;  

-  адміністративної  наради;  

-  циклових комісій;  

- ради кураторів навчальних груп; 

- комісії з атестації педагогічних працівників; 

-  студентської ради. 

  На початок навчального року було складено та затверджено у 

встановленому порядку плани роботи коледжу та названих рад. 

  

ІІ. Формування контингенту 

Формування контингенту здобувачів освіти –   це та складова, яка 

найбільшою мірою визначає успішність роботи коледжу, його штатні 

можливості та фінансовий стан.  

Прийом  на  навчання  до  коледжу  в  2019  році  здійснювала  

приймальна  комісія відповідно  до  Умов  прийому  до  ВНЗ  у  2019  році,  

Правил  прийому  до  Рубіжанського індустріально-педагогічного коледжу в 

2019 році та з використанням Єдиної державної електронної бази з питань 

освіти.    

Дані про результати зарахування наведено в таблиці 1. Відзначимо, 

що план регіонального замовлення коледжем виконано в повному обсязі. 
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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 2019 року),  проведення профорієнтаційних  

заходів,  зокрема участь в обласних профорієнтаційних заходах; спортивні 

змагання за участю школярів та учнів ПТНЗ міста та регіону; зустрічі з 

метою профорієнтації з випускниками та їхніми батьками шкіл і  ПТНЗ міст 

Рубіжного, Лисичанська, Сєверодонецька, Привілля, Золотого, 

Новоайдарського, Кремінського, Сватівського, Старобільського, 

Біловодського, Марківського, Новопсковського, Троїцького районів 

Луганської області та Лиманського району Донецької області. Слід 

відзначити, що в 2019 році суттєво поширилася географія профорієнтаційної 

роботи: наші співробітники побували у найвіддаленіших районах області і 

особисто поспілкувалися з потенційними абітурієнтами. 

З метою залучення до здобування освіти осіб з інвалідністю 

проведено зустріч з учасниками ГО Сєверодонецький міський клуб осіб з 

інвалідністю «Ти не один». В зустрічі взяли участь 11 осіб з інвалідністю, в 

результаті чого з їх числа до коледжу вступили 2 особи. 

Також традиційно було задіяно студентський ресурс: наші студенти 

під час проходження технологічної та комплексної педагогічної практик 

проводили профорієнтаційну роботу на базах практик –  підприємствах та в 

закладах освіти .  

З метою пропагування робітничих професій коледж  презентував себе 

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

а саме: 

- в  Дні профорієнтації для учнів Троїцького району (травень 2019 

року, смт Троїцьк),  

- в Дні кар’єри на базі Східноукраїнського національного 

університету імені Володимира Даля для випускників закладів освіти 

Луганської області (червень 2019 року,   м. Сєверодонецьк); 
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- в обласному профорієнтаційному форумі «Живи і працюй в 

Україні», організованому за програмою ООН «Розвиток та розбудова миру в 

Східній Україні», а також за підтримки Уряду Польщі та Японії (жовтень 

2019 року,   м. Сєверодонецьк). 

З метою поліпшення та осучаснення профорієнтаційної роботи 

постійно працює електронне інформаційне табло, яке розміщене у вестибюлі 

коледжу, виготовлено банер з переліком спеціальностей та професій, за 

якими ведеться навчання в коледжі, та інші друковані профорієнтаційні 

матеріали (буклети, візитівки з QR-кодом, оголошення про прийом до 

коледжу). Також у вестибюлі коледжу розміщено великий банер-мотиватор з 

рекламою закладу освіти.  

Згідно  з  планом  роботи  приймальної  комісії  було  реалізовано    

подання  інформації про коледж на офіційному сайті закладу освіти та в 

соціальній мережі «Фейсбук».   Інформація   містить  фото- та відеоматеріали  

про  коледж,  його професії і спеціальності,  оголошення  про  заходи, що 

відбуваються в коледжі та фотозвіти про їхнє проведення.  

Вперше в грудні 2019 року на виконання Указу Президента України 

від 08.11.2019 №837/2019 «Про невідкладні заходи з проведення реформ та 

зміцнення держави» було проведено профорієнтаційний тренінг стосовно 

пропагування будівельних професій в 11-му класі Рубіжанської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів № 3 Рубіжанської міської ради 

Луганської області. Його підготовили і провели практичний психолог 

коледжу Ірина Маковченко, завідувач навчально-виробничих майстерень 

Євгенія Воробйова і викладач Ірина Обоянська. 
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Таблиця 1  Результати зарахування -2019 

 

Прийом 2019 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 

 

015 Професійна 

освіта (Сфера 

обслуговування) 

180 50 15 0 3 

 

7231Слюсар з 

ремонту 

автомобілів 

 

 

30 

 

 

25 

015 Професійна 

освіта (Технологія 

виробів легкої 
промисловості) 

60 25 0 0 0 

7141 Маляр, 

7133 Штукатур 

 

120 

 

25 

015 Професійна 

освіта (Гірництво) 
80 0 15 0 3    

015 Професійна 
освіта (Харчові 

технології) 

80 30 15 0 1 
   

015 Професійна 

освіта 
(Будівництво) 

 

120 32 15 0 3 

   

015 Професійна 
освіта 

(Зварювання) 

80 50 0 0 5 
   

015 Професійна 

освіта (Транспорт) 
60 30 15 0 2    

231 Соціальна 

робота 
100 15 0 0 

 
   

РАЗОМ 760 232 75 0 17  150 50 

 

Всього до коледжу зараховано 374 здобувачі освіти нового набору: 

За ОКР «кваліфікований робітник» -  50 учнів. 

За ОКР «молодший спеціаліст» - 324 студенти: 

Денне відділення: 

Бюджет  –  232 студенти; 

Контракт  –  0 студентів. 
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Заочне відділення: 

Бюджет  –  75 студентів; 

Контракт  –  17 студентів. 

В цілому вступна кампанія – 2019  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 

коледжу.    

Випуск у 2019 році склав 291 особу (288 осіб –  бюджет і 3 особи –  

контракт) молодших спеціалістів (з них 48 випускників одержали диплом з 

відзнакою) та 50 кваліфікованих робітників. 

Загалом контингент здобувачів освіти станом на кінець 2019 року 

становить 712 осіб. 

За ОКР «кваліфікований робітник» – 50 учнів. 

За ОКР «молодший спеціаліст»: 

Денне відділення: 

Бюджет – 438 студентів; 

Контракт – 1 студент. 

Заочне відділення: 

Бюджет – 219 студентів; 

Контракт  – 4 студенти. 

З метою допомоги при працевлаштуванні випускників у закладі освіти  

створено  сприятливі  умови  щодо  активного  самостійного  пошуку 

студентами робочих місць.  Згідно плану роботи  передбачено такі заходи:   

-  аналіз попиту та пропозиції на ринку праці;  

-  листування  з  відділами  освіти  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.  
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ІІІ. Педагогічні кадри 

Освітній процес в коледжі здійснюють 38 штатних викладачів,  16 

внутрішніх сумісників з числа працівників коледжу і 1 зовнішній сумісник та  

7 майстрів виробничого навчання. 31 викладач має кваліфікаційну категорію 

«Викладач вищої категорії» та 9 викладачів –  кваліфікаційну категорію 

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

(кандидат технічних наук та кандидат економічних наук), 8 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  за графіком. У 2019 році підвищення кваліфікації при 

Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка та 

Хмельницькому національному університеті пройшли 18 викладачів.  

Заступник директора з навчальної роботи Інна Романцова в травні 2019 року 

була учасницею дводенного семінару-тренінгу «Ефективне управління 

освітнім процесом» для заступників директорів з навчальної роботи технікумів 

та коледжів в НМЦ «Агроосвіта» м. Київ. 

Чергову атестацію пройшли 18 викладачів, 2 майстри виробничого 

навчання, 1 завідувач бібліотекою та  1 бібліотекар.  Для цього у колективі 

були створені умови для встановлення відповідності займаним посадам, 

підтвердження існуючих та встановлення нових кваліфікаційних категорій. 

 Сім викладачів підтвердили кваліфікаційну категорію «Спеціаліст 

вищої категорії» і 3 викладачі – кваліфікаційну категорію «Спеціаліст першої 

категорії».  Трьом викладачам – Валентині Арцевій, Вікторії Давидюк і 

Євгенії Воробйовій було присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст 

вищої категорії», викладачам  Ніні Журавель та Інні Романцовій разом з 

підтвердженням кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії» було 

присвоєно педагогічне звання «Викладач-методист». Також педагогічне 

звання «Викладач-методист» було присвоєно викладачу Наталії Балабановій. 
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Викладачу Сергію Костюку було присвоєно кваліфікаційну 

категорію «Спеціаліст першої категорії», а Наталії Козюберді – присвоєно 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».  

Майстрам виробничого навчання Ользі Вариводовій і Тетяні 

Перміновій було підтверджено кваліфікаційні категорії відповідно «майстер 

виробничого навчання 14 розряду» та «майстер виробничого навчання 13 

розряду» .  

  Слід відзначити, що для приведення у відповідність до ліцензійних 

вимог кадрового складу коледжу педагогічні працівники підвищують свій 

освітній рівень, одержуючи другу вищу освіту. 

 Так, директор коледжу Юлія Коваленко є аспіранткою Інституту 

професійно-технічної освіти НАПН України, а викладач Ірина Глазкова – 

аспіранткою Донбаського державного педагогічного університету                

(м. Слов’янськ).  

У січні 2019 року закінчили магістратуру Луганського національного 

університету імені Тараса Шевченка викладач спеціальних дисциплін 

спеціальності «Соціальна робота»   Маргарита Метлікіна і  магістратуру 

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля -  

заступник директора з навчальної роботи  Інна Романцова, викладачі           

Євгенія  Єфімченко, Оксана  Люрай, Наталія Шариш. 

В цьому році з нагоди відзначення 75-річчя з дня заснування нашого 

закладу освіти велика кількість викладачів була нагороджена подяками, 

грамотами, почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, 

Луганської обласної державної адміністрації, Департаменту освіти і науки, 

Рубіжанської міської ради, а директор коледжу Юлія Коваленко і викладач 

Наталія Балабанова - відомчою нагородою «Відмінник освіти України». 

 

ІV. Навчально-методична робота 

Навчально-методична робота в коледжі проводиться згідно плану 

освітнього процесу та планів роботи методичної ради, методичного кабінету. 
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Освітній процес здійснюється в 2 групах  за ОКР «Кваліфікований робітник» 

та 18 групах денної і 16 групах заочної форм навчання за ОКР «Молодший 

спеціаліст».  

Також в 2019 році коледж  продовжував  співробітництво з 

Державним навчальним закладом «Луганський центр професійно-технічної 

освіти Державної служби зайнятості», для якого на базі нашого коледжу 

велася підготовка з робітничих професій.   

В 2019 році заклад освіти впровадив навчання з елементами дуальної 

системи для здобувачів освіти за ОКР «кваліфікований робітник» професії  

«Маляр. Штукатур». 

Загальний показник успішності  серед здобувачів освіти, які 

навчаються за ОКР «кваліфікований робітник»,     становить 100%, якість – 

68 %.   

Серед здобувачів освіти, які навчаються за ОКР «молодший 

спеціаліст», успішність становить  96,7 %, якість – 51,1 %.  У порівнянні з 

минулим роком відзначається певне збільшення показника якості. 

Незважаючи на те, що багато здобувачів освіти  через матеріальні проблеми 

змушені поєднувати навчання і роботу, вони навчаються за індивідуальними 

графіками, викладацький склад намагається оптимізувати освітній процес, 

організовуючи консультації та індивідуальну роботу.  

Слід також відзначити, що стабільною залишається кількість 

здобувачів освіти, які навчаються відмінно. В зимову сесію 2019 року маємо 

42 таких  студенти. Це студенти першого курсу Олексій Каракуц, Корній 

Рульов, Олег Філіпенко, Михайло Цилев, Дмитро Колесніков, Володимир 

Кравець (гр. З-19-1), Ольга Захарченко і Анастасія Рощина (гр. ТХ-19), 

Артем Агєєв, Антон Лященко, Ілля Рибалка, Ярослав Світличний, Олексій 

Сотников (гр. Д-19), Тетяна Заводенко,    Руслан Лазєбний,    Владислав 

Овсієнко,    Володимир Сліпко (гр. Б-19), Юлія Свиридова (гр. М-19), 

Марина Бахмут,    Ганна Татарченко, Влада Холодова, Кристина Чепелєва 
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(гр. ШВ-19),   Анастасія  Місько,   Анна Скурідіна,    Єлизавета Шарун   (гр. 

СР-19), Ірина Брильова і Яна Семенюк   (гр. ЕТ-19) . 

Серед студентів випускного другого курсу відзначаємо студентів, які 

протягом кількох семестрів демонструють високий рівень знань. Це студенти 

гр. З-18-1 Олег Гармашев, Максим Ольховський і Дмитро Шульц, З-18-2 – 

Ярослав Невечеря, ТХ-18 – Юлія Левіна, Д-18 –   Сергій Герасімов і Максим 

Коваленко, ЕТ-18 – Олександр Гребенюк, Анастасія Дейнеко, Сергій Іванов і 

Марина Лебедєва, М-18 – Юлія Волинська, Владислава Москаль, Єлизавета 

Рибкіна і Яна Чаплина.   

   Пріоритетними напрямками навчально-методичної роботи були:   

- соціалізація особистості на засадах участі в Євроінтеграційних 

процесах України  та становленні громадянського суспільства; 

- активізація пізнавальної діяльності здобувачів освіти на основі 

впровадження елементів сучасних педагогічних технологій в освітньому 

процесі; 

-  розширення  сучасного  інформаційного  середовища  закладу 

освіти  та забезпечення його ефективного функціонування;  

-  ознайомлення учасників освітнього процесу зі змінами в мовному 

законодавстві  та впровадження в освітній процес вимог мовного 

законодавства та нової редакції українського правопису;  

- формування професійно-педагогічної компетентності майбутніх 

фахівців-майстрів виробничого навчання в контексті забезпечення якості 

освіти; 

-  продовження роботи над розробленням  матеріалів  навчально-

методичного  супроводу  освітнього процесу з  наступним  дієвим  їх  

упровадженням  в  умовах  інформаційного середовища закладу освіти;   

-  осучаснення і забезпечення дієвості профільних спеціалізованих 

кабінетів, лабораторій та  майстерень;  

-  комплексне вдосконалення професійної майстерності викладачів. 
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Звичайно, багато чого з цього знаходиться в стадії розвитку, однак 

хочеться відзначити викладачів, які постійно працюють над впровадженням у 

свою діяльність педагогічних інновацій. Це  викладачі Вячеслав Андрєєв, 

Андрій Аюпов, Наталія Балабанова, Ірина Глазкова,  Євгенія Доля, Ольга 

Левчук, Оксана Логвінова, Ірина Обоянська, Андрій  Трощий,  Інна 

Романцова та інші. 

З  метою  розширення  сучасного  інформаційного  середовища  

закладу  освіти та  забезпечення  його  ефективного  функціонування  

викладачами  було продовжено  поповнення фонду  медіаресурсів 

навчальних дисциплін:  

- іноземної мови (за професійним спрямуванням)  - викладачі Наталія 

Балабанова і Євгенія Доля;  

- електротехніки та основ електроніки –  викладач Андрій Аюпов; 

- вищої математики – викладач Ірина Глазкова; 

- інформатики та комп’ютерної техніки – викладачі Ірина Обоянська 

та Оксана Люрай; 

- психології – викладач Вячеслав Андрєєв. 

Бібліотека коледжу в 2019 році була поповнена за бюджетний кошт 4 

примірниками навчальної літератури з інклюзивної освіти та ще одним 

комп’ютерним моноблоком. 

В 2019 році для молодих викладачів та майстрів виробничого 

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

яку очолює заступник директора з навчальної роботи Інна Романцова. В 2019 

році тут проходили навчання 2 молодих педагоги закладу освіти. 

Триває досвід проведення навчальних занять у формі екскурсій до 

закладів соціального захисту м. Рубіжне, які для студентів спеціальності 

«Соціальна робота» організували викладачі Маргарита Метлікіна та Євгенія 

Єфімченко. Цей досвід дозволив ще до проходження практик познайомити 

студентів з місцями їхньої майбутньої роботи, структурою системи 

соціального захисту в Україні. Після цих екскурсій близько 10  студентів –  
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майбутніх соціальних працівників на волонтерських засадах долучилися до 

роботи з окремими категоріями клієнтів, які потребують соціального захисту 

в «Інституті третього віку» при комунальній установі «Територіальний центр 

соціального обслуговування  (надання соціальних послуг) Рубіжанської 

міської ради». 

На базі Рубіжанського індустріально-педагогічного коледжу в 

листопаді 2019 року відбулося засідання обласного методичного об’єднання 

методистів вищих закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації Луганської області, 

на якому зокрема вивчався досвід методичної роботи коледжу. На цьому 

засіданні з презентацією досвіду роботи виступили заступник директора з 

навчальної роботи Інна Романцова і викладачі Наталія Балабанова та Ірина 

Глазкова.  

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 -2019 

№ 

пор. 

Заходи Місце 

проведення 

Кількість 

учасників 

1. Першість міста Рубіжного з пляжного 

волейболу. 

Палац спорту 6 осіб 

2. Спортивно-оздоровчі заходи, 

присвячені Дню фізкультурника, 

 крос. 

Стадіон 

коледжу 

60 осіб 

3. Спортивно-оздоровчі заходи «День 

здоров’я»; складання  нормативів з 

Державних тестів та спортивні ігри. 

Стадіон 

коледжу 

87 осіб 

4. Традиційний кросовий марафон 

«Золота осінь» 

Стадіон 

коледжу 

49 осіб 

26 юнаків 

23 дівчини 

5. Чемпіонат коледжу з футболу Стадіон 

коледжу 

40 осіб 

6. Першість міста з волейболу Палац спорту 

«Заря» 

15 осіб 

7. Першість міста з шахів Палац спорту 5 осіб 
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8. Студентка коледжу Крістіна Леоненко  

стала чемпіоном Європи з 

пауерліфтингу   

Каунас, Литва.  

9. Традиційний міський турнір з 

волейболу на честь викладача 

фізичного виховання Валерія 

Павлюченкова 

Палац спорту 24 особи 

 

Традиційно підсумки спортивно-оздоровчої роботи в коледжі за 

навчальний рік підводяться на спортивному вечорі, де грамотами, медалями і 

цінними подарунками відзначаються кращі  спортсмени, найбільш активні 

фізкультурники коледжу та викладачі-куратори навчальних  груп. 

Викладачі і майстри виробничого навчання спеціалізації 

«Будівництво» Тамара Буцька, Євгенія Воробйова, Ольга Вариводова та 

Анжеліка Москаль підготували учасника ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу 

фахової майстерності за професією «Маляр»  (квітень 2019). Їх вихованець 

Ігор Солдатенко (гр. Б-17) здобув диплом ІІ ступеня. 

Педагогічні працівники, які забезпечують спеціалізацію «Технологія 

виробів легкої промисловості», –  викладач Ольга Левчук та майстер 

виробничого навчання Ірина Шаблієнко – разом зі здобувачами освіти 

підготували колекцію одягу на тему «Безпека як тренд», яку презентували на 

Четвертому всеукраїнському конкурсі «Прорив легкої промисловості 

України», що відбувся у березні 2019 року в м. Хмельницький. 

Інформацію про участь викладачів коледжу в науковій роботі, 

підготовлені ними публікації наведено в таблиці 3.  

Таблиця 3  Публікації викладачів -2019 

№ 

з/п 

Автор 

(автори) 

Назва видання 

всеукраїнських, обласних  ЗМІ  

(журнал, газета, збірник, тощо), 

номер або посилання на веб-ресурс 

Назва статті, 

матеріалу 

1 

Вячеслав 

Андрєєв, 

викладач 

матеріали І Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Економіко-

гуманітарні проблеми сьогодення», 

17–18 жовтня 2019 року, Донбаська 

Формування 

медіаційних 

компетенцій у 

студентів 
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національна академія будівництва і 

архітектури, 

https://donnaba.edu.ua/academy/news/72

2 

 

коледжів 

педагогічного 

спрямування 

2 

Ірина 

Глазкова, 

викладач 

Професіоналізм педагога: теоретичні 

й методичні аспекти. 2019, № 9 

(2019). С. 70–83. 

Становлення 

теоретичного та 

практичного 

компонентів 

дуальної системи 

освіти в 

Німеччині. 

3 

Ірина 

Глазкова, 

викладач 

матеріали Всеукраїнської науково-

практичної конференції студентів і 

молодих учених «Перспективні 

напрямки сучасної науки і освіти», 

(м. Слов’янськ, 17 травня 2019 р.), 

http://www.slavdpu.dn.ua/index.php/nau

k/conf/3566-2017-07-20-08-42-14 

Методологічні 

підходи в 

підготовці 

кваліфікованих 

робітників в 

умовах дуальної 

форми здобуття 

освіти. 

4 

Ірина 

Глазкова, 

викладач 

матеріали І Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Економіко-

гуманітарні проблеми сьогодення», 

17–18 жовтня 2019 року, Донбаська 

національна академія будівництва і 

архітектури, 

https://donnaba.edu.ua/academy/news/72

2 

Дуальна система 

професійної 

освіти: досвід 

Німеччини. 

5 

Оксана 

Логвінова, 

викладач 

Науковий журнал Virtus, №37 

Теоретичні 

аспекти 

управління 

ризиком 

інновацій у 

сервісній 

діяльності 

підприємства 

6 

Оксана 

Логвінова, 

викладач 

матеріали міжнародної науково-

практичної конференції 

«Концептуальні шляхи розвитку 

науки», м. Київ, 30-31 березня 2019 р. 

Клієнтоорієнтова

ність  як 

сучасний засіб 

забезпечення 

економічного 

розвитку 

підприємства 

 

https://donnaba.edu.ua/academy/news/722
https://donnaba.edu.ua/academy/news/722
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7 

Оксана 

Логвінова, 

викладач 

матеріали міжнародної науково-

практичної конференції «Сучасні 

наукові погляди на економічний 

розвиток країни», м. Хмельницький – 

м. Херсон, 1-2 листопада 2019 – 108 с. 

Тенденції 

інноваційної 

діяльності 

промислових 

підприємств 

України 

8 

Оксана 

Логвінова, 

викладач 

матеріали Х Міжнародної науково-

практичної інтернет-конференції 

молодих вчених та студентів 

Ризики інновацій 

у сервісній 

діяльності 

підприємств 

9 

Ірина 

Назарова, 

викладач 

Науковий журнал Virtus, збірник №10 

Психологічний 

пресинг як 

виклик 

сучасності 

 

Серед інших цікавих методичних розробок, створених викладачами 

цього року, слід відзначити роботи Євгенії Долі «Специфіка навчання 

іноземній мові (за професійним спрямуванням) у вищих закладах освіти»,  

Тетяни Крупчук  «Завдання педагогічного колективу з правового виховання 

здобувачів освіти у вищих закладах освіти», Ірини Маковченко 

«Психологічний супровід здобувачів освіти в процесі професійного 

становлення та особистісної реалізації».  

Викладач психології Вячеслав Андрєєв виступив як науковий 

керівник студентської роботи Максима Ольховського (гр З-18-1) «Медіація 

як педагогічна технологія» на ІV Студентській науково-практичній 

конференції «Соціально-філософські та духовні аспекти здоров’я людини», 

яка проводилася 26 березня 2019 року кафедрою гуманітарних 

наук Луганського державного медичного університету.  

На Х Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти», яка відбувалася 

14-16 березня 2019 року в Києві, в номінації «Соціалізація особистості в 

умовах сучасних  викликів» було презентовано конкурсну роботу Вячеслава 

Андрєєва та Інни Романцової «До питання цінностей соціалізації при 

впровадженні медіації в освітньому просторі». За цю роботу наш заклад 

освіти був нагороджений Золотою медаллю. 
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Також наш заклад освіти було представлено на груповому стенді 

профтехосвіти Луганщини в ХІ Міжнародній виставці «Інноватика в сучасній 

освіті». Відомості про наш заклад освіти внесені до відповідних каталогів 

виставок, також ми нагороджені дипломами учасників цих виставок. 

 

V. Соціально-гуманітарна робота 

Виховний процес в коледжі проводиться 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 

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. 

Зокрема проведено заходи до Дня Соборності та Свободи України; 

до Дня пам'яті героїв Крут: літературно-історичний репортаж «На 

Аскольдовій могилі Український цвіт »; з нагоди Дня пам'яті  Героїв 

Небесної сотні «Герої не вмирають»; Фестиваль «Блискавка 

ЕлектроГефеста» серед здобувачів освіти спеціалізацій «Будівництво» та 

«Зварювання»; святковий концерт до Міжнародного свята 8 березня; 

традиційна театрально-гумористична програма викладачів до дня гумору і 

сміху 1 квітня; участь у Дні довкілля; догляд за  пам’ятником загиблим 

воїнам Другої світової війни по вул. Першотравневій; участь в міських 

урочистостях з нагоди Дня Перемоги; День знань; участь у міському святі 

День сім'ї ; виставка осінніх композицій та святковий концерт художньої 
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самодіяльності до Дня працівників освіти;  ювілейні урочистості з нагоди 

75-річчя коледжу; заходи до Дня Захисника України та Українського 

козацтва «Героїв країна – моя Україна!»; до Дня 75-річчя визволення 

України від фашистських загарбників «Немає подвигів забутих»; до 

Міжнародного Дня студента; до Дня пам'яті жертв голодоморів; 

Англійський вечір «Welcome to Great Britain !»; квест з англійської мови 

для студентів та викладачів; брейн - ринг «Світ інформатикус» та інші. 

 Здобувачі освіти спеціалізації «Технологія виробів легкої 

промисловості» разом з педагогами провели майстер-класи «Створення 

сучасної прикраси»,   «Створення сучасного образу за допомогою 

прогресивних технологій», показ колекції одягу «Сучасна українська 

мода», виставку творчих робіт. 

Також всіма цикловими комісіями було проведено тижні циклових 

комісій з низкою заходів (олімпіад, конкурсів, лекцій із запрошенням 

провідних спеціалістів міста і області, презентацій спеціальностей, 

виставок газет, конкурсу караоке тощо). 

Волонтерський загін надав допомогу в скопуванні городів  людям 

похилого віку – підопічним комунальної установи «Територіальний центр 

соціального обслуговування  (надання соціальних послуг) Рубіжанської 

міської ради».  Всього скопано 9 городів. 

Заходи з національно-патріотичного виховання відбувалися також із 

залученням учасників АТО-ООС, військовослужбовців, громадських 

організацій. Так, на урочистій лінійці з нагоди Дня Знань виступив 

заступник командира в/ч А1461 А. Кадук.  

 На заходи з нагоди Дня Захисника України, що проводилися в 

гуртожитку,  були запрошені та виступили офіцери 182 окремого 

батальйону М. Закліцький та  Д. Лизунок.  

До Дня Гідності та Свободи проведено урочистий захід з 

запрошенням та виступами військовослужбовців та викладачів коледжу -  
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учасників АТО. 

В кабінеті патріотичного виховання коледжу – музеї історії АТО 

(ауд. 114) –   проведено зустріч з міським патріотичним об'єднанням 

«Ніхто крім нас!» та ГО «Спілка ветеранів АТО м. Рубіжне»  з нагоди Дня 

Гідності та Свободи. 

В музеї історії АТО знято відеоролик  для участі у Всеукраїнському 

вебінарі з висвітлення питань  національно патріотичного виховання серед 

учнівської молоді ПТНЗ (26.11.19 р.). Безпосередню участь у вебінарі з 

виступом і презентацією досвіду національно-патріотичного виховання 

взяв викладач коледжу, учасник бойових дій Андрій Трощий. 

В березні 2019 року наш Музей історії АТО – кабінет  національно-

патріотичного виховання коледжу відвідали міністр у справах ветеранів 

Ірина Фріз, представники Луганської обласної державної адміністрації,  

голова  ГО  «Спілка ветеранів  АТО м. Рубіжне» Володимир Горелік. 

Різноманітним було культурно-мистецьке життя студентства. У 

відкритому міському конкурсі «Таланти твої Рубіжне» брали участь 

вокаліст Володимир Кравець, студент гр. З-19-1 (Диплом  III ступеня та 

грошова премія) і театр моди (гр. ШВ-18 та ШВ-19)  з показом  

дизайнерських костюмів (Диплом в номінації). 

У міському конкурсі патріотичної пісні та поезії «Співоче слово» 

Анастасія Місько, студентка гр.  СР-19 здобула  IІ місце і нагороджена 

дипломом. 

Команда ерудитів  коледжу взяла участь в міському чемпіонаті 

знавців серед учнівської та студентської молоді м. Рубіжного «Що? Де? 

Коли?» та в міській інтелектуально-пізнавальній краєзнавчій  грі серед 

учнівської та студентської молоді   «Люби і знай свій край» в 

Рубіжанському Центрі туризму і екскурсій.     

Участь команди ерудитів коледжу у міському конкурсі серед 

учнівської та студентської молоді   «Музичний ринг»      в Рубіжанському 
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Центрі туризму і екскурсій   принесла нам ІІ місце. 

Так само ІІ місце посіла команда «РІПК-2» у фіналі міського 

дебатного турніру у форматі «Ціннісні дебати Карла Поппера» серед 

команд студентської молоді, організованого управлінням освіти і відділом 

культури, молоді та спорту Рубіжанської міської ради Луганської області. 

Студентка гр. ШВ-19  Марина Бахмут взяла участь  в Першому 

(обласному) турі Всеукраїнського конкурсу «Новорічна композиція» та 

Всеукраїнського конкурсу-виставки «Український сувенір» а також у 

міській виставці декоративно-прикладного мистецтва «Місто Майстрів». 

Велику увагу колектив і адміністрація коледжу приділяє організації 

дозвілля студентів, що мешкають в гуртожитку. Протягом 2019 року для 

них було проведено спортивно-розважальний захід «Зимові розваги»; 

святкування Дня закоханих; міжнародного жіночого свята 8 березня; дня 

сміху та гумору; вечірка для випускників «Гуд-бай, гуртожиток!»; бесіда з 

показом відеофільму «Проти алкоголізму»; тренінг-семінар «Конфлікт та 

вихід з нього»; тренінг з рольовими  іграми  «Спілкування без насилля»; 

«Веселі старти»; вечори відпочинку; співочий конкурс-караоке; Хелловін-

дискотека; конкурс страв української кухні. 

Протягом 2019 року організовувалися екскурсії  на страусову ферму 

до м. Ямпіль та двічі – до м. Святогірськ. 

Психологом коледжу Іриною Маковченко окрім проведення 

тренінгів організовано роботу психологічно-пізнавального клубу 

«Гармонія» (один раз на місяць). 

Протягом року проведено 31 оздоровчо-тренувальне заняття з 

мешканцями гуртожитку в спортивній залі коледжу, стадіоні та 

майданчиках. 

Здобувачі освіти коледжу брали активну участь в різноманітних 

тренінгах, фестивалях і міжнародних програмах, зокрема таких: 
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1. Як вже згадувалося, після проходження відповідних курсів в 

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

2019 року було проведено  чотириденний тренінг з підготовки студентів-

медіаторів. Було підготовлено з видачею сертифікатів 10 студентів і 

продовжила роботу створена в 2018 році Служба 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. 

2. Також у березні 2019 року студенти-медіатори Татевік Арамян 

(гр. СР-17), Микола Промський (гр. З-17-2), Роман Скірдін та Єлизавета 

Рибкіна (гр. М-18) разом із заступником директора з навчальної роботи 

Інною Романцовою взяли участь у триденному Форумі медіаторів і 

медіаторок служби порозуміння, який відбувся у Києві.  

3. 25 вересня 2019 року викладачі Маргарита Метлікіна та Євгенія 

Єфімченко взяли участь в тренінгу «Зміцнення міжвідомчої системи 

координації, попередження та захисту жінок та дівчат, які постраждали від 

домашнього насильства за ознакою статі». 

4.  17-19 грудня 2019 викладачі Маргарита Метлікіна та Євгенія 

Єфімченко разом зі студентками групи СР-19  В.Бойко, А.Коваленко, 

Є.Білянською взяли участь в тренінгу «Посилення ефективності 

міжсекторального реагування та взаємодії у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству за ознакою статі». 

5. Психологічною службою коледжу (практичний психолог Ірина 

Маковченко) проводиться велика робота з усіма учасниками освітнього 

процесу. Заходи, проведені психологічною службою в 2019 році, наведено в 

таблиці 4. 
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Таблиця 4  Заходи психологічної служби -2019 

№ Дата Назва заходу 

1 06.02.19 Тренінг «Алкоголь: вільний вибір чи залежність» для 

студентів, що проживають у гуртожитку 

 20.02.19 Участь у Всеукраїнському вебінарі «Робота соціально-

психологічної служби в умовах сучасного ЗП (ПТО): 

нові вимоги часу. Завдання та пошук ресурсів» 

2 25.02.19 - 

01.03.19 

Тренінг «Управління проблемами +» у рамках реалізації 

програми «Психосоціальна допомога населенню, що 

постраждало в наслідок конфлікту в Україні» 

3 13.03.19 Тренінг  «Спілкування без насильства» для студентів, 

що проживають у гуртожитку. 

4 18.03.19  -

26.03.19 

Тренінг «Профілактика емоційного вигорання» для 

викладачів та співробітників. 

5 15.04.19  - 

20.06.19 

Проведення клієнтів по програмі «Управління 

проблемами+», в тому числі студенти — 3 учасника 

програми. 

6 06.06.19 Участь у заході «Європейські освітні програми для 

України та можливості співпраці з представництвом 

ЄС». Захід проводився представництвом ЄС в Україні 

7 26.06.19 Тренінг  «Як забезпечити безпеку студентів з високим 

рівнем суїцидальних намірів» для співробітників 

гуртожитку 

8 04.10.19  - 

06.10.19 

Участь у тренінгу «Діти та війна. Навчання технікам 

зцілення» в рамках проєкту «РУКА ДОПОМОГИ 

УКРАЇНІ» БФ «НАДІЯ ПО ВСЬОМУ СВІТОВІ» 

за підтримки «HOPE worldwide CANADA» та «HOPE 

worldwide»  

 

9 17.10.19 Участь у Всеукраїнському вебінарі з питань професійної 

орієнтації здобувачів освіти 

10 25.10.19  -

27.11.19 

Тренінг «Діти та війна. Навчання технікам зцілення» для 

студентів коледжу, які мають статус ВПО та діти-сиріти. 

 

11 30.10.19  -

31.10.19 

Участь у тренінгу «Вчимося жити разом», який 

проводився за підтримки регіонального представництва 

UNICEF в Луганській та Донецькій областях                 

(м. Сєверодонецьк). 
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12 26.11.19 Тренінг «Керування стресами» з тренінгової програми 

«Вчимося жити разом» для студентів, що мешкають у 

гуртожитку 

13 05.12.19 Участь у семінарі-тренінгу «Тренінгові заняття, як 

форма профорієнтаційної роботи» у НМЦ ПТО 

14 13.12.19 Профорієнтаційний тренінг «Будівельник — професія 

успіху» для учнів 11-го класу Рубіжанської ЗОШ I – III 

ступенів № 3 Рубіжанської міської ради Луганської 

області 

15 16.12.19 Участь у тренінгу для педагогів ПТНЗ «Здійснення 

превентивної роботи з протидії торгівлі людьми у 

закладах профтехосвіти», який проводився в рамках 

проєкту «Підвищення обізнаності вразливого населення 

Луганської області щодо безпечної міграції та 

працевлаштування», з ініціативи представництва 

Міжнародної організації міграції в Україні за фінансової 

підтримки Міністерства закордонних справ Королівства 

Норвегії та Міністерства Міжнародних справ Канади. 

16 19.12.19  -

20.12.19 

Участь у тренінгу для тренерів (студентів) ПТНЗ 

«Здійснення превентивної роботи з протидії торгівлі 

людьми у закладах профтехосвіти», який проводився в 

рамках проєкту «Підвищення обізнаності вразливого 

населення Луганської області щодо безпечної міграції та 

працевлаштування», з ініціативи представництва 

Міжнародної організації міграції в Україні за фінансової 

підтримки Міністерства закордонних справ Королівства 

Норвегії та Міністерства Міжнародних справ Канади. 

 

Як бачимо, наше студентство дуже активно бере участь в 

різноманітних заходах, що формують їх громадянську позицію та 

комунікативні навички, сприяє кращий соціалізації в суспільстві, підвищує 

конкурентоспроможність на ринку праці. 

 

VІ.  Фінансово-економічна робота та соціальна підтримка членів 

колективу і здобувачів освіти 

В  умовах  складної  ситуації  та    обмеженого  фінансування    

вдається утримувати  будівлі  коледжу  в  задовільному  стані.  Це 
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відбувається як за рахунок бюджетного фінансування, допомоги громадських 

організацій, так і значною мірою за рахунок добродійної допомоги учасників 

освітнього процесу. 

Виконано осучаснення дизайну та ремонт коридорів першого та 

другого поверху із заміною світильників, дверей тощо. 

Виконано косметичні ремонти двох навчальних аудиторій, 

центрального маршевого сходу, кімнати технічного персоналу. 

Встановлено металопластикові вікна на кабінеті фізвиховання, 

кімнатах технічного персоналу, завгоспу, заст. директора з АГР. 

Пофарбовано маршеві сходи, стіни, труби опалення. 

Відремонтовано покрівлю вхідного козирка.  

Виконано ревізію та ремонт опалювальної системи в спортивній залі, 

приміщеннях і коридорах навчального корпусу. 

Виготовлені та встановлені нові ворота на спортивному майданчику. 

Протягом року проводилися регулярні роботи з підтримання будівель, 

споруд та території коледжу в належному стані. 

Відремонтовано і відновлено несправні джерела протипожежного 

водопостачання (пожежні гідранти). 

Відремонтовано  освітлення на території коледжу. 

Частково проводилася заміна шиферу на даху учбового корпусу. 

Частково оновлено меблі та осучаснено наочну інформацію. 

Оновлено центральний вхід до гуртожитку та виконано ревізію 

опалювальної системи. 

Зроблено капітальний ремонт в шести кімнатах гуртожитку, а саме: 

- встановлено металопластикові вікна;  

- встановлено нові вхідні двері; 

- поклеєно шпалери на стіни;  

- пофарбовано підлогу; 

- встановлено нові світильники.   
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У встановленому порядку підписаний АКТ готовності коледжу до 

роботи 2019-2020 навчального року представниками Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій та Рубіжанським міжрайонним 

управлінням Держпродспоживслужби у Луганській області. 

Проводиться систематична робота із забезпечення дотримання правил 

техніки безпеки, протипожежної безпеки, вимог охорони праці. 

 

Забезпечення  соціальних  прав  і  гарантій  учасників освітнього 

процесу  здійснювалося  в  різнопланових  аспектах  діяльності    через 

функціонування  профспілкових  комітетів  співробітників та здобувачів 

освіти, студентської  та  адміністративної ради    як  органів    

самоврядування. 

 Спільна робота вищезазначених  структур давала можливість 

покращувати соціальні умови для  здобувачів освіти, що проживають у 

гуртожитку. 

Працівники  коледжу  своєчасно    отримували  заробітну  платню,  

додаткові кошти на оздоровлення та відпустки згідно з чинним 

законодавством.   Здобувачі освіти своєчасно одержували стипендію, а 

здобувачі освіти  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 коледжу, студентської молоді  створювалися безпечні умови 

праці та навчання, здійснювався захист трудових, соціально-економічних 

прав та інтересів учасників освітнього процесу.  

Фінансовий звіт роботи коледжу оприлюднюється на офіційному 

сайті Рубіжанського індустріально-педагогічного технікуму 

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

 2019 рік показав, що, незважаючи на труднощі, пов'язані з 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:  

- низький якісний рівень знань абітурієнтів 1 курсу;  

- скорочення обсягів спеціального фонду;  

- потребує удосконалення стан соціально-побутових умов проживання 

в гуртожитку, де крім наших студентів живуть також студенти 

Первомайського індустріально-педагогічного коледжу.  В гуртожитку давно 

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

- залишається недостатнім на сьогоднішній день рівень заміни 

комп'ютерної техніки  коледжу на сучасну та поповнення мультимедійного 

забезпечення освітнього процесу.  

 

Виходячи із зазначеного вище, у 2020 році необхідно:  

- провести організаційну роботу з приведення документів закладу освіти 

у відповідність з новим типом та назвою відповідно до Закону України «Про 

фахову передвищу освіту» від 06.06.2019 № 2745-VІІІ; 

- 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 

педагогічні і методичні проблеми, над якими він працює, відповідали 

викликам сучасності, освітній процес проводився із залученням 

комп’ютерної та мультимедійної техніки;  
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- удосконалити систему підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 21 

серпня 2019 р. № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і 

науково-педагогічних працівників» та Постанови Кабінету Міністрів України 

від 27 грудня 2019 р. № 1133 «Про внесення змін до Порядку підвищення 

кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників»; 

- активізувати роботу зі здобувачами освіти, що навчаються за 

індивідуальним графіком відвідування занять; 

- продовжити запровадження дуальної системи освіти для груп, які 

навчаються за ОКР «кваліфікований робітник»; 

- скоригувати перспективний план робіт з поліпшення побутових умов 

у гуртожитку; 

- активізувати роботу офіційного сайту коледжу та сторінок закладу 

освіти в соціальних мережах; 

- активізувати роботу студентського самоврядування. 

  

 

  

Директор                                                                                Юлія КОВАЛЕНКО 

 




