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Діяльність колективу Лисичанського педагогічного коледжу за звітний період
була спрямована на реалізацію низки державних документів про освіту, пов’язаних
із реформуванням галузі та створення умов щодо підготовки фахівців для роботи в
Новій українській школі.
І. Управлінська діяльність. Кадри.
Управління діяльністю закладу освіти забезпечувалося через чітку систему
планування роботи всіх підрозділів, реалізацію внутрішнього контролю та
моніторингу діяльності загалом навчального закладу за основними напрямками та
персонально кожного викладача й студента (рейтинг досягнень). З метою
ефективної діяльності колективу забезпечено роботу рад:
- педагогічної (вищого органу управління);
- навчально-методичної;
- ради з соціально-гуманітарної роботи;
- адміністративної наради;
- циклових комісій;
- студентського парламенту та профспілкових організацій (працівників,
студентів);
- ради з працевлаштування випускників;
- комісії з атестації педагогічних працівників;
- кадрової комісії.
Таблиця 1
Якісна характеристика педагогічних кадрів
№
Зміст діяльності
з/п
1
Загальна кількість штатних
36
працівників,
розподіл за категоріями:
5
- спеціаліст,
2 категорія,
1 категорія,
вища,
вища зі званням
«методист»
Підвищення кваліфікації
- загальна кількість,
- навчання в аспірантурі
- захист дисертації
-

2

3

6
13
4
8
6
5
0

Відповідно до п. 6.1 Типового положення про атестацію педагогічних
працівників у квітні 2018 року відбулося засідання атестаційної комісії, яка
затвердила рішення про відповідність займаній посаді та присвоєння
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кваліфікаційних категорій, а саме:
- 2 викладачам присвоєно педагогічне звання «викладач-методист»;
- 2 викладачам – звання «старший викладач»;
- 1 викладач – звання «спеціаліст вищої категорії»
- 3 викладача відповідають займаній посаді, підтвердивши присвоєні кваліфікаційні
категорії.
П. Формування контингенту
Профорієнтаційна діяльність колективу коледжу має в сьогоднішніх реаліях
надзвичайно велике значення. Її результатом є формування контингенту студентів, а
також, що дуже важливо, створюється імідж нашого навчального закладу на
території Луганської області. Під час профорієнтаційної роботи проводилася
активна реклама всіх спеціальностей, переваг нашого коледжу перед іншими
навчальними закладами, можливостей, які можуть використовувати студенти та
випускники щодо подальшого навчання і працевлаштування. Акцентується увага
учнів та батьків на високий рівень кваліфікації викладацького складу, сучасних
технологіях навчання, зростаючому зв’язку колективу коледжу і фахівців кращих шкіл
нашого регіону, індивідуальному підході до кожного студента.
Останніми роками укріплювались зв’язки коледжу з навчальними закладами,
районними і місцевими закладами освіти. Приймальна комісія формує списки
контингенту абітурієнтів, які бажають вступати на всі спеціальності коледжу для
подальшої персональної роботи впродовж всього строку до подавання документів в
приймальну комісію.
У 2017-2018 навчальному році були проведені такі профорієнтаційні заходи:
надання інформації абітурієнтам про строки подачі документів через сторінку сайту
та соціальні мережі, чисельні Дні відкритих дверей. Особливістю профорієнтаційної
роботи у коледжі є залучення абітурієнтів до загальноколеджних заходів:
традиційний фестиваль творчої молоді «Сузір’я колискової Донбасу», міський захід
«Правовий марафон», літературний конкурс «Солов’їні далі», інтернет-конкурс з
технічної творчості «Я – Луганщини гордість і надія», фотоконкурс «Рослина року 2018» та різноманітні спортивно-масові заходи.
Ефективною ланкою в системі профорієнтаційної роботи є організація роботи
школи дистанційного навчання, яка забезпечують освітнє удосконалення
абітурієнтів, необхідних для подальшого вступу до коледжу, де навчалось 8
слухачів.
Вступна кампанія 2018 року проводилась відповідно до Правил прийому до
коледжу. Загальна кількість поданих заяв на п’ять спеціальностей освітнього
ступеня молодший спеціаліст денної форми навчання на основі повної та базової
загальної середньої освіти становить 271.
Максимальну кількість заяв подано на спеціальність «Початкова освіта» - 117.
На другому місці за кількістю поданих заяв спеціальність «Дошкільна освіта» - 56.
Мінімальну кількість заяв подано на спеціальність «Журналістика» - 20.
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На навчання за освітнім ступенем молодшого спеціаліста зараховано: на 1 курс
- 120 осіб, на вакантні місця ліцензованого обсягу – 23 особи. З них на місця
державного бюджету зараховано 105 осіб. На навчання за рахунок коштів фізичних
та юридичних осіб зараховано 37 осіб. У 2018 збільшилась кількість зарахованих
студентів на контрактну форму навчання (23 минулого року). Найбільшою
популярністю користується спеціальність «Дошкільна освіта». Ліцензійні обсяги
використовуються в повному обсязі.
Кількість осіб пільгових категорій, зарахованих на навчання наступна –дітисироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа, віком
до 23 років – 6 осіб.
Конкурсний відбір вступників у 2018 році здійснювався за результатами
вступних екзаменів та за результатами зовнішнього незалежного оцінювання
навчальних досягнень, підтверджених сертифікатами Українського центру
оцінювання якості освіти. Дані про прийом до коледжу наведені в таблиці 1.
Таблиця 2
Зведені дані зарахування абітурієнтів
2018 р.
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15
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15
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Робота приймальної комісії організована чітко, відповідно до плану. У ході
підготовки до прийому своєчасно розроблялися і затверджувалися перелік
спеціальностей; сертифікатів, вступних випробувань за освітньо-кваліфікаційними
рівнями «молодший спеціаліст»; пропозиції щодо обсягів прийому на місця
державного замовлення та за рахунок інших джерел фінансування; готувалися
необхідні екзаменаційні матеріали для проведення вступних випробувань,
формувалися та затверджувалися предметні екзаменаційні комісії, апеляційна
комісія.
Загалом вступна кампанія-2018 пройшла організовано; конфліктних та
апеляційних ситуацій не виникло, план прийому виконано.
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ІІІ. Навчальна робота.
Загальна кількість студентів на 01.07.2018 склала 317 осіб. За рік відраховано
28 осіб.
Загальний показник успішності студентів становить 97,6%, якість 19,3%.
Станом на кінець семестру з числа загального контингенту маємо 3 відмінники:
Білянська К. (4 ВС), Жиділова Л. (4АПО), Ганага А. (2ЖУР); 68 хорошистів, 22
особи потенційних студентів, які мають можливість навчатися на добре та відмінно.
Невстигаючих студентів – 10 осіб. Серед них:
Глушков М. (1АПО), Жилін А.,
Кононенко Р. (2АТ), Лаврик Г. (3БПО), Ярова К. (1АТ), які припинили зв’язок з
навчальним закладом, не з’явилися на заліково-екзаменаційну сесію і були
відраховані із числа студентів за академічну заборгованість. Малік С. (3АФ),
Терентьєва Є. (2ЖУР) відраховані за власним бажанням. Студенти Матюшенко Д.,
Цимбалюк Б., Чернета В. (2АФ), Фомичова А. (2БПО) потрапили до числа
невстигаючих студентів з причини отримання незадовільних оцінок при складанні
державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання з
української мови і літератури.
Детальний аналіз результатів семестру дозволив створити рейтинг груп за
показниками успішності. Найвищі показники якості навчальних досягнень студентів
зафіксовано в групах 3АПО (42%, куратор Хомич О.М.), 4АПО (42,8%, куратор
Ляшенко К.І.), 4БПО (35%, куратор Брюховецька О.А.), 4 ВС (43%, куратор
Севастянова О.А.), 3АТ (27%, куратор Демченко П.Є.). Студенти зазначених груп
демонструють високий рівень свідомості та мотивації до отримання фахових знань.
Серед них Жиділова Л., Моткова Д. (група 4АПО), Смірнова К., Панасенко Д.,
Лопата Д. (група 4БПО), Собчук Ю., Боданова Д., Бухтіярова Ю. (група 3БПО),
Бикова А., Баркалова Т., Горбенко С., Лондарь Х. (група 3АПО), Артьомов М.,
Кальницька А. (група 3АТ), Білянська К., Штомпель К. (група 4ВС). Найнижчі
результати навчальних досягнень, де якість знань становить 10% і менше виявлено в
групах 2АД (8,3%, куратор Гарбузюк Т.В.), 2АФ (5%, куратор Сліпецький В.П.),
4АТ (8,3%, куратор Сергієнко Н.В.), 3АФ (10%, куратор Пивоварова Г.С.). 100%
успішність студентів відсутня в групах 1АПО (куратор Бахмет М.Ю.), 2БПО
(куратор Шевирьова Г.Г.), 3БПО (куратор Брюховецька О.А.), 1АТ (куратор
Чурілова В.Є.), 2АТ (куратор Саприкіна Т.Г.), 2АФ (куратор Сліпецький В.П.), 3АФ
(куратор Пивоварова Г.С.).
Покращилися показники успішності знань студентів в групах 1БПО (куратор
Мурсамітова І.А.), 1АФ (куратор Крошка С.А.), 1АД (куратор Аль-Хамадані Н.Д,),
3АД (куратор Борисенко Л.Л.), що зумовлено результатами ефективної роботи
годин партнерства та системним зв’язком кураторів з батьками.
Аналіз результатів знань студентів на спеціальності «Початкова освіта»
становить: успішність 98,1% проти 88% у І семестрі; якість 19,3% проти 13,8%.
Тенденція збільшення показників успішності та якості знань за рахунок груп 3АПО,
4АПО, 4БПО.
На спеціальності «Дошкільна освіта»: успішність знань студентів становить
100% проти 77,9% у І семестрі, якість – 14,5% проти 8,8%. Збільшення якості та
успішності знань за рахунок групи 1АД.
Показники якості та успішності знань студентів спеціальності «Технологічна
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освіта» розподілилися наступним чином: успішність – 95%, якість – 15,8% проти
18% у І семестрі. Зниження зумовлено наявністю невстигаючих студентів Ярової К.
(група 1АТ), Жиліна А., Кононенка Р. (група 2АТ).
Спеціальність «Журналістика» та «Видавнича справа та редагування»
демонструє наступну статистику: успішність – 100% проти 83,2% у І семестрі,
якість 33,5% проти 24,1%. Підвищення показників за рахунок 100% успішності
групи 1ЖУР та підвищення якості знань на всіх курсах спеціальності.
Рейтингові показники успішності і якості розподілилися таким чином:
Таблиця 3
Назва
Рейтингове місце
Показники
спеціальності
якість
успішність
якість
успішність
«Початкова освіта»
2
2
19,3%
98,1%
«Дошкільна освіта»
4
1
14,4%
100%
«Технологічна
3
3
15,8%
95%
освіта»
«Фізичне
5
4
13%
94,7%
виховання»
«Журналістика»
1
1
33,5%
100%
Таблиця 4
Результати ДКА 2018р.
Початкова
Дошкільна Технологічна Фізичне
Видавнича
освіта
освіта
освіта
виховання
справа та
редагування
якість %
якість %
якість %
якість %
якість %
Рік
2018
2018
2018
2018
2018
47

66,6

66,6

100

1

-

-

2

1

ОКР
"молодший
спеціаліст"

51,8

Відзнака

На сьогодні особливо актуальним є впровадження в освітній процес
інформаційно-комунікаційних технологій, змішаного навчання, що дозволяє
створити партнерські стосунки зі студентами, із закладами освіти регіону й України
щодо вирішення освітніх і методичних завдань. Акцент ставимо на ефективності
реалізації Програми освітньої діяльності щодо пошуку шляхів ефективного
входження до світової медіа-освіти в умовах удосконалення інформаційного
освітнього середовища, яка стартувала 2013 р. і наразі має своє завершення. Отже,
протягом року стратегічним завданням для нашого навчального закладу стало
створення єдиного інформаційно-освітнього середовища, пошук можливостей
сконцентрувати навчальну інформацію в одному мережевому просторі, виходячи з
цього, розроблено персональні навчальні блоги, курси на платформі Moodle, сайти,
електронні бібліотеки, що дає можливість надійно накопичувати, зберігати й
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ефективно використовувати інформаційні ресурси як у цифрових форматах так і
доступні через глобальні мережі передачі даних в зручному для користувача
вигляді. Значна роль у забезпеченні продуктивності навчального процесу належить
бібліотеці коледжу, яка налічує 72147 одиниць фонду, має електронну читальну
залу.
Таблиця 5
Зведена таблиця методичних напрацювань та досягнень викладачів і студентів
№
з/п

Зміст діяльності

2017-2018

Кількість авторських розробок викладачів:
- посібників,
- контролюючих програм,
- навчально-методичних матеріалів,
- оф-лайн матеріалів
Участь студентів у конкурсах,
фестивалях, оглядах
Кількість студентів-переможців

16
16
14
17
45

- всеукраїнський рівень,

4

- міжнародний рівень

1

4

Учасники Всеукраїнських форумів

38

5

Учасники Міжнародних наукових
форумів
Обсяг репозиторію

3

1

2
3

6

465

ІV. Науково-методична робота.
З метою об’єктивної оцінки науково-дослідної діяльності педагогічного
колективу навчального закладу, створення інформаційного простору для широкого
обговорення проблем сучасної медіа-освіти, підведення підсумків педагогічного
експерименту щодо навчання майбутніх фахівців ефективному застосуванню в
навчальний процес сучасних інформаційних технологій, виявлення обдарованої
студентської молоді та визначення пріоритетних напрямків діяльності навчального
закладу на наступний науковий рік у Лисичанському педагогічному коледжі було
проведено Дні науки–2018.
Досягненню мети Днів науки–2018 сприяла панорама науково-методичних
заходів, проведено у коледжі та в яких узяли участь викладачі нашого навчального
закладу:
- Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективи впровадження
STEM-навчання в сучасній освіті» – доктор педагогічних наук, професор, директор
інституту педагогіки ЛНУ імені Тараса Шевченка Караман О. Л.; кандидат
педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри інформаційних технологій та систем
Семенов М. А.; Мацай Н. Ю., кандидат природничих наук, доцент, декан
факультету природничих наук; Бурдун В. В., кандидат педагогічних наук, доцент,
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завідувач кафедри технологій виробництва і професійної освіти ЛНУ імені Тараса
Шевченка, а також Буряк О. О., завідувач кафедри природничо-наукових дисциплін
та методики їх викладання Луганського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти; педагоги Брянківського коледжу, Кадіївського педагогічного
коледжу. Дистанційно до роботи долучилися науковці Донбаського національного
педагогічного університету, Тернопільського національного педагогічного
університету імені В. Гнатюка, Бердянського державного педагогічного
університету. Активними учасниками конференції стали вихователі та вчителі шкіл
м. Лисичанськ, Севєродонецьк, Кремінського та Попаснянського районів.
Регіональний науково-практичний семінар «Феномен відкритої освіти». У
роботі семінару взяли участь Семенов М. А., завідувач кафедри інформаційних
технологій і систем, к. п. н., доцент ЛНУ імені Тараса Шевченка; викладачі
Лисичанського педагогічного коледжу, Кадіївського педагогічного коледжу, вчителі
закладів освіти Луганської області;
Педагогічні читання «Педагогічна спадщина А. С. Макаренка». Студенти
третього курсу спеціальності «Початкова освіта» Баркалова Т., Фесенко І.,
Тєліцина К. та викладачі педагогіки Пивоварова Г. С., Хомич О. М. висвітлили
біографічні відомості про А. С. Макаренка; презентували головні праці, ідеї
педагога-класика; визначили роль та значний внесок А. С. Макаренка в світову
педагогіку. Крім цього, учасники заходу мали змогу подорожувати визначними
музеями України, в яких збереглися особисті документи, речі, спогади педагога;
переглянути наукову, художню літературу, автором яких є А. С. Макаренко.
Творчий екскурс «Стежками Тараса»:
- студенти коледжу Сухомліна А., Гнилицька Ю. (кер. Севастянова О. А.)
взяли участь у конференції «Творчість Т. Шевченка в контексті доби»;
- Кравець Л. Посіла 2 місце в університетському конкурсі малюнків за
творчістю Т. Шевченка;
- співробітники медіацентру здивували студентство спеціально створеною
виставкою експозицією «Вічний як народ», у якій були представлені
біографічні нариси збірки творчості Шевченка – поета й картини Шевченка –
художника;
- студенти спеціальності «Журналістика» протягом тижня знайомили
коледжан з життєвими настановами Великого Кобзаря сучасним українцям;
організували медіа-флешмоб, завдяки чому дізналися, які мотиви творчості
Тараса Шевченка є найбільш популярними серед коледжної родини;
- яскравим акордом коледжної шевченкіади стала ІПГ «Стежками Тараса»,
підготовлене викладачем загальної філології, Гречишкіною Т. О., спільно з
творчою групою студентів різних спеціальностей, на якій відбулося мрійне
театралізоване дійством – міні-постановка знаменитої «Тополі»;
Всеукраїнська науково-практична конференція «Війна на Донбасі в дзеркалі
масової свідомості мешканців регіону». Участь узяли Шевирьова І. Г.,
Чурілова В. Є., Крошка С. А.
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Всеукраїнська науково-практична конференція «Технології розвитку
здібностей і обдарованості дошкільників та учнів початкової школи». З
педагогічним нетворкінгом «Геокешинг як форма реалізації STREM-освіти в
ЗДО» участь узяли Аль-Хамадані Н. Д., Сидоренко Н. М.
Обласна студентська конференція «Крок у науку» на базі Відокремленого
підрозділу «Рубіжанський політехнічний коледж імені О. Є. Порай-Кошиці ЛНУ
імені Тараса Шевченка». Участь узяли студенти Ахтирська Є., Артьомов М.
ІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Романогерманські мови в сучасному міжкультурному просторі». Участь узяли викладач
Бахмет М. Ю., студентка Тарасова К.
Конкурс-захист індивідуальних науково-дослідних робіт студентів, творчопошукових груп, науково-дослідних, курсових робіт на базі навчально-методичної
лабораторії коледжу.
ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Сучасні проблеми
фізичного виховання, здоров’я і спорту: погляд молоді». Від Лисичанського
педагогічного коледжу на пленарному засіданні виступили Барабаш А., Бєліченко
Ю., студенти 3 курсу спеціальності «Фізичне виховання», з актуальною проблемою
сьогодення «Адаптивне фізичне виховання як новий напрямок в українській системі
освіти» (кер. Крошка С. А.).
У збірнику наукових праць студентів «Науковий пошук молодих дослідників»
представлено матеріали досліджень, наукових розвідок та узагальнення досвіду
студентів Лисичанського педагогічного коледжу, зокрема Нежальського П.,
Юркова Д., Барабаш А., Бєліченко Ю., Зеленського В., Дегтяренка Д. (кер.
Крошка С.А.), Березовської В.С., Чумаченко Д.С., Смовж К.В., Запотєєвої В.Е.,
Кривобок В.А., Пістряк А.І., Собінової М.Д., Березової Т.М., Смірнової Д.В. (кер.
Цвік О.С.).
II Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні тенденції та
перспективи розвитку фізичної культури учнівської та студентської молоді».
Викладач Лисичанського педагогічного коледжу Крошка С.А. брала участь у
науковому форумі та розкрила актуальну проблему професійного зростання
майбутніх фахівців фізичної культури «Порівняльний аналіз спортивного
вдосконалення студентів Лисичанського педагогічного коледжу». Цю тему освітили
під час написання статті до друку у фаховому журналі «Вісник ЛНУ» (Крошка С. А.,
Ляшенко В. В.).
- ІІ Обласний конкурс електронних проектів краєзнавчого напряму «Єдина і
сильна» (квітень, м. Лисичанськ – Голова Ради директорів ВНЗ І-ІІ рівнів
акредитації Луганської області В. Є. Жученко, члени Ради, наукові керівники
конкурсних робіт, студенти навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, учнівська
молодь м. Лисичанськ.
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Регіональний науково-практичний семінар «Соціокультурні та професійні
координати становлення особистості» на базі Брянківського коледжу ЛНУ імені
Тараса Шевченка. Участь узяли викладачі Сергєєва І. Ю., Тарарива Л. Ю.,
Пивоварова Г. С., Мурсамітова І. А., Шевирьова Г. Г.
ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інновації партнерської
взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та
прагматичної реабілітації соціуму». Участь узяла Крошка С. А.
Усього в межах Днів науки – 2018 про результати наукового року звітували
27 викладачів (85,3% всього педагогічного колективу) та 142 студенти (40 % від
усього складу).
Таблиця 6
Найбільш значущі теми, їх розробка і перспективи
Теми
1. Пріоритети та можливості
впровадження
STEM-освіти
(STREAM)
в
навчальний
процес коледжу

2. Упровадження
відкритої освіти

елементів

3. Упровадження інноваційної
моделі
е-навчання
в
навчальному закладі

Перспективи
- Організація технічних проектів з
предметів
додаткової
спеціалізації
спеціальності «Технологічна освіта» з
інтегрованим використанням науковоосвітніх ресурсів,
- Організація науково-дослідних робіт для
спеціальності «Дошкільна освіта» з
сучасних
технологій
формування
інженерного мислення у дошкільників
- Елементи відкритої освіти для
дистанційної освіти,
- Технології створення і поширення
електронних публікацій, обміну цифровим
контентом,
- забезпечення високого рівня прозорості
системи освіти
- Створення
системи
електронного
навчання на базі платформи Moodle,
- Використання ІКТ як засобів навчання

Кращими викладачами-науковими керівниками, доповідачами є Крошка С. А.,
Ігнатуша А. Л., Ляшенко К. І., Пивоварова Г. С., Чурілова В. Є., Шевирьова І. Г.
Студенти, які досягли найкращих результатів у олімпіадах:
- Обласний етап VІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра
Яцика:
І місце – Ганага А.,
ІІІ місце – Запотєєва В.
- Обласний етап VІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та
студентської молоді імені Тараса Шевченка:
Диплом І ступеня – Кожевнікова Ліана,
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Диплом ІІ ступеня – Гонтаренко Ірина,
Диплом ІІІ ступеня – Запотєєва Валерія
- І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з педагогіки та окремих методик:
перше місце – Руда У.,
друге місце – Жиділова Л.,
третє місце – Лопата Д., Кравченко Є.
- Коледжний етап олімпіади з англійської мови:
І місце – Панкова Лілія,
ІІ місце – Моткова Дарина, Матушкіна Ольга,
ІІІ місце – Запотєєва Валерія, Кравченко Єлизавета
- Коледжний етап олімпіади для студентів спеціальності «Технологічна освіта» з
фахових дисциплін: перше місце серед юнаків поділили Пахомов Дмитро та
Гапотченко Андрій, а переможницею олімпіади серед дівчат стала Такташова
Влада.
- I етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Фізичне
виховання»:
- І місце – Хутренко Марина
- ІІ місце – Тремполець Світлана, Шевцов Владислав
- ІІІ місце – Коваленко Артем
- Міжвузівська олімпіада з історії:
І місце – Запотєєва Валерія (1АПО)
ІІ місце – Целухіна Альона (1АТ)
ІІІ місце – Гайдедей Карина (1АПО)
- Міжвузівська олімпіада з основ правознавства:
І місце – Міхєєва А. (2АПО)
ІІ місце – Осадча А. (2АПО)
ІІІ місце – Панкова Л. (2АПО).
- ІІ етап VIII Всеукраїнської олімпіади з української мови у КЗ «Харківська
гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради: перемогу в
номінації «Найкращий граматист» здобула Ганага Анна.
- ІІІ Всеукраїнський (ХІV Всекримський) фестиваль-конкурс учнівської та
студентської творчості імені Марії Фішер-Слиж «Змагаймось за нове життя!»,
присвяченого Лесі Українці:
«Малюнок» – Ковальова Аліна – І місце
«Твір» – Ганага Анна – ІІ місце
«Твір» – Бондаренко Вікторія – Подяка
«Аудіо-візуальний твір» – творча група студентів 3-ВС – ІІ місце
«Науково-пошукова робота» – Кожевнікова Ліана – ІІІ місце
- І етап XI Всеукраїнської олімпіади з інформатики та комп’ютерної техніки серед
студентів ВНЗ I-II рівнів акредитації України:
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І місце – Сагімбаєва Олександра (спеціальність «Початкова освіта», група 1БПО);
ІІ місце – Віннік Вікторія (спеціальність «Журналістика», група 1-ЖУР);
ІІІ місце – Радьков Вадим (спеціальність «Середня освіта (фізичне виховання)»,
група 1-АФ).
- І етап Всеукраїнської олімпіади з математики серед студентів ВНЗ I-II рівнів
акредитації України:
І місце – Целухіна Альона (спеціальність «Середня освіта (трудове навчання та
технології)», група 1-АТ);
ІІ місце – Ткаченко Вероніка (спеціальність «Початкова освіта», група 1-БПО);
ІІІ місце – Овчаренко Валерія (спеціальність «Журналістика», група 1-ЖУР).
Коледжна олімпіада з фізики серед студентів 1-х курсів всіх спеціальностей ОКР
«молодший спеціаліст». Переможцем олімпіади стала Запотєєва Валерія, група 1АПО, друге місце посіла Ткаченко Вероніка, група 1-БПО, третє місце розділили
Пістряк Анна, група 1-АПО та Сергачьова Юлія, група 1-АД.
- Олімпіада з екології серед студентів 2-х курсів спеціальностей «Початкова
освіта», «Фізичне виховання», «Технологічна освіта» ОКР «молодший спеціаліст»:
І місце – Міхєєва А. (група 2-АПО);
ІІ місце – Огороднічук Л. (група 2-АПО);
ІІІ місце – Ворошилова А. (група 2-АПО).
У конкурсі-захисті пошуково-творчих робіт в межах навчальної дисципліни
серед перших курсів переможцями стали:
І місце – Іваннікова О. (група 1АФ, керівник Крошка С. А.) «Розвиток мініфутболу в Україні».
ІІ місце – Гайдедей К. (група 1АПО, керівник Мінєнко Г. М.) «Клітина –
одиниця живого. Історія вивчення клітини».
ІІІ місце – Целухіна О. (група 1АТ, керівник Чурілова В. Є.) «Ядерна
небезпека в контексті історичних подій».
Конкурсною комісією серед студентів 2 курсів кращими визначено такі роботи:
І місце – Ворошилова А. (група 2АПО, керівник Ігнатуша А. Л.) «Страхи у
дітей молодшого шкільного віку».
ІІ місце – Ганага Г. (група 2Жур, керівник Тарарива Л. Ю.) «Мовні
особливості сучасних ЗМІ» та Постолатьєва Н. (група 2АПО, керівник
Шевирьова І. Г.) «Особливості висадки екзотичних рослин в кімнатних
умовах».
ІІІ місце – Кожевнікова Л. (група 2Жур, керівник Тарарива Л. Ю.) «Газета як
тип видання (на прикладі газет «Новий путь», «Студмікс»)».
У конкурсі-захисті курсових робіт переможцями стали:
І місце – Жиділова Л. (група 4АПО, керівник Ляшенко К. І.) «Гейміфікація
як засіб підвищення ефективності навчання математики в початковій школі».
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ІІ місце – Степаненко О. (група 4АПО, керівник Сергієнко Л. В.) «Сучасні
підходи до формування читацької компетентності молодших школярів на
уроках літературного читання».
ІІІ місце – Моткова Д. (група 4АПО, керівник Ігнатуша А. Л.) «Особливості
впровадження відкритої освіти в Україні».
V. Практична підготовка фахівців. Працевлаштування.
Практичною підготовкою у 2017-2018 навчальному році було охоплено 316
студентів денного навчання, з них 82 особи виконували завдання професійної
підготовки за індивідуальним графіком.
Базами практичної підготовки майбутніх спеціалістів системи освіти згідно
договору з міським відділом освіти м. Лисичанська були обрані
ЗОШ
№№4,13,12,30,2,27,8 та ДНЗ «Іскорка», Світлячок», «Шпачок». Базами практики для
студентів спеціальності «Видавнича справа та редагування» виступали редакція
регіональної суспільно-політичної газети «Новий путь»,телерадіокомпанія
«Акцент», ООО «Телекомпанія «СТВ», ТОВ НТРК «ІРТА» (м. Сєвєродонецьк),
медіа-центр коледжу.
На кінець 2017-2018 н.р. програми з усіх видів практичної підготовки
виконані, якість практичного навчання становить 56,3%. В цілому більшість
методистів практичного навчання об’єктивно, всебічно підійшли до оцінювання
практичних умінь практикантів, врахували комплекс вимог до студентапрактиканта.
Аналіз проведених уроків та занять показав, що студенти мають достатній
рівень знань з професійно-орієнтованих дисциплін, практичних умінь щодо
організації продуктивної взаємодії з дітьми на уроці, занятті. Більшість студентівпрактикантів демонструють уміння грамотно розподіляти час і навантаження,
помічати і аналізувати виникаючі в дитячому колективі ситуації тощо. Такі
студенти як Смірнова К., Кравченко С., Смирнова А, (13ан..2БПО), Шевцов В.,
Хутренко М., Олійник В., (13ан..4АФ) та студенти других курсів при виконанні
завдань практичного навчання проявили високий рівень відповідальності,
сумлінності, креативності. Їх навчальні заняття та уроки відрізнялися застосуванням
мультимедійних презентацій, інтерактивних методів та прийомів навчання та
виховання, організацією занять у формах квесту, казки, заочної подорожі,
запровадженням елементів змішаного навчання тощо.
Студенти спеціальності «Журналістика» при виконанні завдань ознайомчої
практики, редакційної (навчальної) практики закріпили знання з дисциплін
професійного циклу, формували роботи з різноманітними джерелами інформації,
підготували власні матеріали а саме: проекти « Я майбутній профі», «Історія
видавничої справи на Україна», «Віртуальна подорож до Німеччини», буклетиреклами спеціальностей коледжу, відеоролики про спеціальності педагогічного
коледжу. В зв’язку з малою кількістю умінь також відбувалося через залучення
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студентів 4-курсів до підготовки педради (інтерв’ю), репортажів з проведенням
певних заходів (науково-практичний пікнік «Стратегічні зміни в початковій освіті
відповідно до Концепції нової української школи» - репортаж на «Акцент»), стаття в
газеті «Новий путь» (педагогічний КВК «Битва титанів») тощо. Якість практичного
навчання студентів даної спеціальності становить 71,3%. Кращі результати
демонстрували студенти: Білянська К, Кравченко А.,Сухомліна А, Кіон К.,
Гнилицька Ю., Кожевнікова Л., Ганага Г, Кравець Л.
Відповідно плану роботи своєчасно проведені заходи організаційного
характеру, організовані конкурси «Молодий вчитель року», «Кращий студентпрактикант», конкурси на кращу розробку виховного заходу та уроку в початковій
школі.
Протягом семестру велась робота щодо приведення нормативно-методичної
документації до вимог Закону України «Про освіту» та Концепції нової школи:
оновлені комплекси навчально-методичного забезпечення з таких видів практики як
«Пробні
уроки в школі», «поза навчальна виховна робота», «Практика зі
спеціалізації», приведені у відповідність з документами наскрізні та робочі
програми практичного навчання за спеціальностями.
З метою ознайомлення майбутніх фахівців з сучасними підходами в освіті
викладачами циклової комісії загальної та дошкільної педагогіки та психології
проведені наукової пікнік «Шляхи впровадження інновацій концепції нової
школи», конкурс на кращу методичну розробку уроку із застосуванням медіа
технологій для студентів 3-4 курсів «StartUp майбутній фахівець», створена освітня
онлайн-платформа на сайті лабораторії фахової компентності педагога дошкільної
освіти щодо сутності нових технологій інтелектуального розвитку дітей
дошкільного віку: мнемотехніка, 14анц.14н, вільммельбух, лего-конструювання,
мурали Ернесто Маранє .
Методистами коледжу та студентами-практикантами підготовлені такі
матеріали: збірка методичних матеріалів щодо реалізації завдань національнопатріотичного виховання дошкільників «Моя країна – Україна» (Матліна О.В.), банк
е-презентацій з природознавства «Звірі нашого краю» (Шевирьова І.Г.), методичні
рекомендації для студентів щодо організації інклюзивного навчання у
загальноосвітніх навчальних закладах (Крошка С.А., Борисенко Л.Л.), порт фоліо
«Робота з батьками в початковій ланці» (Ігнатуша А.Л., Жиділова Л.) добірка
відео0майстер-класів новітніх технік роботи з природним матеріалом та
мультимедійних презентацій з креслення (Брюховецька О.А.).
У зв’язку з об’єктивними умовами не буди організовані Дні відкритої
практики. Недостатньою є робота методистів зі студентами, які навчаються за
індивідуальним графіком. Потребує вдосконалення планування педагогічного
практики «Пробні заняття в ДНЗ» та оновлення плану практики відповідно до
сучасних програм дошкільної освіти.
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Таблиця 7
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VІ. Соціально-гуманітарна робота
Протягом 2017-2018 н.р. соціально-гуманітарна робота у ВП ,,Лисичанський
педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса
Шевченка” здійснювалась у відповідності до чинного законодавства України:
ключових положень Законів України ,,Про освіту”, ,,Про вищу освіту”,
фундаментальних засад ,,Концепції національно-патріотичного виховання дітей та
молоді” й Указу Президента України ,,Про стратегію національно-практичного
виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 рр.” № 580/2015, Указу Президента
України № 534 ,,Про пріоритетні заходи щодо сприяння зміцненню національної
єдності та консолідації українського суспільства, підтримки ініціатив громадськості
у цій сфері”, Стратегії розвитку ВП ,,Лисичанський педагогічний коледж
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка до 2022 року”,
внутрішньої програми щодо становлення громадянських компетентностей
майбутнього фахівця ,,Молода людина – патріот України”, річного плану з
соціально-гуманітарної роботи, планів роботи циклових комісій.
Протягом звітного періоду педагогічний колектив коледжу реалізовував
систему заходів, спрямованих на формування активної громадянської позиції й
національної свідомості майбутніх фахівців; їх фахових, здоров’язберігаючих,
екологічних компетентностей, творчих здібностей.
Зокрема, становлення громадянських рис студентів коледжу відбувалось
завдяки популяризації серед майбутніх фахівців існуючої системи інформаційних
ресурсів соціально-гуманітарної роботи, узагальнених в плеядах електронних
проектів національно-патріотичної тематики (,,Скарби твої безцінні, Україно!”,
,,Бренд ,,Україна”).
Уже другий рік поспіль Лисичанський педагогічний коледж є
ініціатором обласного конкурсу-огляду електронних проектів краєзнавчого
напряму ,,Єдина і сильна” спільно з Радою директорів закладів вищої освіти І-ІІ
рівнів акредитації Луганської області з метою флотування національнопатріотичного світогляду, активної громадянської позиції, підвищення рівня знань
студентства про знакові місця та видатних земляків малої батьківщини.
Поряд із одинадцятьма проектами зазначеного напряму, створених минулого
навчального року, колектив викладачів коледжу розробив другий цикл
телекомунікаційних проектів краєзнавчого напряму за таким змістовим
навантаженням: інтелектуальна еліта Луганщини, яка стала ядром національновизвольного руху у 70-80-х р.р. ХХ ст. (проект ,,Я в світ несу Луганщини ім’я”,
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автори: Мінєнко Г.М. Чурілова В.Є.); виховний потенціал педагогічних династій
(проект ,,Палай для того, щоб світити” – результат спільної роботи викладачів й
студентів коледжу під керівництвом Т. Г. Саприкіної, – розповідь про справжніх
вчителів, які прийшли у професію за покликом душі, а ще змогли передати жагу до
неї своїм дітям й онукам; про професійний шлях педагогічної династії Зуїв –
Коритко та ін.); внесок у розвиток нашої малої батьківщини дивовижної людини,
унікального фольклориста, Володимира Даля (біографічний нарис-проект ,,Величне
слово Козака Луганського”, автор: Бахмет М.Ю.).
Разом з тим, формуванню професійного світогляду, розвитку загальної
культурної освіченості студентської молоді сприяло проведення протягом 20172018 н.р. інформаційно-просвітницьких годин із застосуванням медіапроектів за
різноплановою тематикою: ,,Гіркими стежками пам’яті…” (До роковин Бабиного
Яру), ,,Прогресивні навчальні заклади України”, ,,Голос України” (До 145-ї річниці
від дня народження Соломії Крушельницької), ,,Гордість України” (До 110-ї річниці
від дня народження Сергія Корольова), ,,Україна нескорена” (До Дня визволення
України від фашистських загарбників), ,,Крізь призму гендерних стосунків:
культура, світогляд, мораль”, ,,Небезпеки сучасного світу: як не стати жертвою
насильства”, ,,Обережно! Торгівля людьми”, ,,Євромайдан – крок до нового життя”.
,,Революція гідності: ціна свободи”, ,,Майдан: усна історія”, ,,Єдність заради
України”, ,,Великий мислитель” (До 295-ї річниці від дня народження
Г.С. Сковороди), ,,Микола Куліш – видатна постать України: літературна вітальня”,
,,Невгамовний” (До 80-ї річниці від дня народження В’ячеслава Чорновола),
,,Стежками Тараса” (театралізоване дійство до Дня народження Т.Г. Шевченка),
,,Педагогічна спадщина А. C. Макаренка” (до 130-ї річниці від дня народження
видатного педагога) та ін.
У цілому електронне методичне забезпечення СГР коледжу за І семестр 20172018 н.р складається з 35-ти примірників електронних ресурсів.
Ефективний виховний потенціал щодо підготовки фахівця нової генерації
засобами соціально-гуманітарної роботи мала система загальноколеджних заходів,
різноплановий зміст яких сприяв згуртуванню студентських колективів,
формуванню моральних цінностей студентства, створенню позитивного
психологічного й культурологічного мікроклімату.
Зокрема, це були такі заходи: ,,Україна на шляху до Європи” (захід та ряд
тематичних виставок до Дня Державного прапора та 26-ї річниці Незалежності
України, до 100-річчя Української революції), ,,Коледж. Шанс. UA” (Посвята в
студенти), ,,Від палаючих сердець – до омріяних висот” (До Дня працівників
освіти), ,,Герої поруч” (До Дня захисника України), ,,Скорботна пам’ять України”
(До роковин голодомору в Україні), педагогічний КВК ,,Битва титанів”, новорічне
шоу ,,Бал-маскарад в країні зимової казки”; ,,Янголи свободи” (перформанс,
присвячений пам’яті героїв Небесної Сотні), ,,Масляна
героям”, ,,День
добровольця” (виїзна акція-привітання захисників України), ,,Пан і панночкаслобожаночка – 2018”, урочистий мітинг до Дня пам’яті і примирення та ін.
Неординарною й абсолютно новою формою роботи для освітян коледжу 2018
року стала знакова подія – міжнародний телеміст з Національною бібліотекою
Литви імені Мартінаса Мажвідаса, присвячений одночасному показу з онлайобговоренням документального фільму ,,Де наш дім”. Ця кінострічка-трилогія є
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спільною працею представників ,,Платформи української документалістики” –
режисерів Анни Корж, Олени Лухан, Анни Лисун.
Метою зустрічі було
обговорення реалій нинішніх подій в Україні, висвітлених у фільмі на особистих
прикладах людей. Серед почесних гостей, які сприяли проведенню заходу, були
представники місцевих і обласних ЗМІ, зокрема, Роман Назаренко, журналіст
видання ,,Сіверський Донець”; голова громадської організації ,,Новий Донбас”,
режисер кіно, модератор телемосту та демонстратор фільму з боку України, Лариса
Артюгіна.
З боку Литви в події взяли участь: Реналдас Гаудаускас, генеральний директор
Національної бібліотеки Литви імені Мартінаса Мажвідаса; Вітутас Бруверіс,
відомий литовський журналіст-співмодератор зустрічі; Гарольдас Даумантас,
представник Союзу стрілків Литви; Нійоле Йонайтене, організатор показу трилогії у
Вільнюсі; Катя Кістал, українка, студентка литовського вишу, майбутній політолог
та ін.
Глядачі обох країн прониклись не лише змістом фільму, а й нинішніми
реаліями жителів Донбасу: студенти й викладачі коледжу згадували нещодавно
пережиті жахи бойових дій з власного життя, подекуди впізнаючи в героях фільму
себе самих, а представники литовської публіки підкреслювали мужність і високу
громадянську позицію студентів при відповідях на непрості запитання – про війну;
про те, як вона нас змінила; про віру в майбутнє чи зневіру. Всі прийшли до
спільного розуміння того, що ми, українці, готові до змін на краще й готові стати
рушіями цих змін.
Результативно протягом звітного періоду працювали викладачі й студентиучасники інформаційно-аналітичного майданчика ,,Молодіжного медіацентру UA”,
у межах якого обговорювалась суспільно значуща тематика: ,,Гендерна рівність: за
чи проти?”, ,,Імплементація нового Закону України ,,Про освіту”, ,,Безвізовий
режим для України: необхідність отримання біометричних паспортів” та ін.
Ефективно у 2017-2018 н.р. діяв екологічний рух коледжу на чолі з
Шевирьовою І.Г., яка систематично залучала студентів до реалізації екологічних
акцій по впорядкуванню територій коледжу, висадці древ і квітів, по роботі
програми ,,В гармонії з природою”, в акції ,,Нагодуй пташку”, організованою
спільно із завідувачем навчальних майстерень Осіповим І.В., який забезпечив
своєчасне конструювання годівничок для птахів.
Активно в межах діяльності творчого руху молодіжного медіацентру
працювали керівники й вихованці музичних гуртків. Результатом стала перемога
студентів коледжу, Глотової Л. (гр. 2-АД) та Жиділової Л. (гр. 4-АПО) в
Регіональному пісенному конкурсі ,,Квітка-душа” – І місце і приз ,,Гран-прі”.
Формуванню правових компетентностей, базових юридичних знань в сфері
соціального життя протягом аналізованого періоду сприяла мережа заходів
правових декад: круглого столу ,,Сепаратизм – загроза національної безпеки
України”, правового лекторію ,,Свобода слова - ,,п’ята влада”, ІПГ ,,Правові
виклики сучасності”, зустрічі з юристами Міжнародної фундації ,,Право на захист”.
Поряд з цим, важливою ланкою в становленні майбутнього фахівця як
громадянина-патріота стала діяльність волонтерського загону коледжу
,,Милосердя”, в межах діяльності якого студентська спільнота взяла участь у низці
акцій і соціально значущих справ: ,,Квіти – героям” (До Дня партизанської слави),
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,,Подаруй книгу дітям”, ,,Ми – рівні” (допомога переселенцям з окупованих
територій), ,,Святий Миколай іде, дива несе” (організація й проведення новорічної
вистави на базі міського притулку для дітей-сиріт) тощо.
Ефективною й актуальною була робота з виготовлення маскувальних сіток для
бійців АТО, очолена завідувачем навчальними майстернями Осіповим І.В. Так само
викладачем здійснено значний внесок в діяльність екологічного руху коледжу, а
саме – у справу оновлення зелених насаджень на території навчального закладу
(висадка березового гаю, спилювання сухостою, викорчовування об’ємних пнів).
Високорезультативною протягом 2017-2018 н.р. була спортивно-масова робота,
про що свідчить значна кількість студентських перемог на спортивній ниві; якісне
проведення ряду загальноколеджних заходів: спортивного свята ,,Храм оптимізму і
бадьорості”, заходів: ,,Лонгмоб-2017”, ,,Ігри патріотів”, ,,Лицарський турнір” (до
Дня Збройних Сил України) та ін.
Потужний виховний потенціал у 2017-2018 н.р. мала програма заходів,
реалізована при відзначення 80-ї річниці з дня заснування навчального закладу.
Студентська молодь і освітяни коледжу мали змогу ознайомитись із рядом творчих
доробків колективу, присвячених ювілейній події: ,,Від палаючих сердець – до
омріяних висот” про віхи розвитку історії навчального закладу у дзеркалі двох
століть, створеного авторським колективом: Мінєнко Г. М., Севастяновою О. А.,
Бєліковим М. Г.; ознайомилась із колективною монографією ,,Від студентських
ініціатив – до активного громадянина-патріота”, у якій було описано історію
становлення традиційних студентських рухів і фестивалів нашого навчального
закладу; доторкнулась до змісту дванадцяти історичних статей, виданих у
регіональній суспільно-політичній газеті ,,Новый путь”, про становлення коледжу,
здобутки і внесок у його розвиток династій викладачів різних років; познайомилась
зі змістом першої в історії коледжу збірки спогадів випускників різних років;
відвідала новостворені виставкові комплекси музейно-педагогічного комплексу
коледжу (у музеї історії коледжу – виставки ,,Заклад третього тисячоліття: шляхами
перемог”; у Залі Слави та Подвигу – виставки ,,Сучасна історія української
незалежності”; у музеї історії освіти і педагогіки – виставки ,,Коледжу – 80: історія і
персоналії”; у музеї сучасного українознавства – виставки ,,Україна – у кожному з
нас”; у Центрі мов – виставки ,,Коледж на шляху до Європи: здобутки й
перспективи”; у лабораторії фахової компетентності педагога дошкільної освіти –
виставки ,,На шляху до інновацій у дошкільній освіті”; у лабораторії ознайомлення з
живою природою – презентації історії створення й діяльності осередку; у фаховій
лабораторії фізичного виховання – виставки ,,Спортивна слава Альма-матер”; у
лабораторії початкової освіти – виставки ,,Педагогічний коледж – платформа
впровадження сучасних освітніх трендів”; у холі актової зали – виставки результатів
реалізації ,,Програми освітньої діяльності щодо пошуку шляхів ефективного
входження до світового медіапростору в умовах удосконалення інформаційноосвітнього середовища на 2013-2018 рр. ”); побувала на відкритті кабінету-панорами
історії України, інформаційний потенціал якого спрямований на сприяння
формуванню у студентської молоді історичної пам’яті
та громадянських
компетентностей; ознайомилась зі змістом ювілейного випуску коледжанської
газети ,,Студмікс”; відвідала яскравий урочистий захід, присвячений Дню
народження навчального закладу.
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Слід зауважити, що нові суспільно-політичні, економічні та освітні тенденції в
державі вимагають посилення змісту соціально-гуманітарної діяльності фаховим
тематичним наповненням, більш глибокої індивідуалізації виховної роботи зі
студентською молоддю в умовах інформаційного суспільства.
Зважаючи на зазначені вище вимоги, враховуючи контекст педагогічної
проблеми коледжу на 2018-2023 рр. ,,Інноваційні підходи до формування ключових
компетентностей фахівця нової генерації, активного громадянина шляхом
упровадження професійно орієнтованих освітньо-виховних е-ресурсів як пріоритет у
забезпеченні якості освіти”, перспективне планування навчального закладу в
соціально-гуманітарній сфері на 20018-2019 н.р. передбачатиме:
- оновлення змісту програми ,,Крокує першокурсник” заходами, спрямованими на
становлення життєво важливих компетентностей студентів нового набору;
- включення до планів соціально-гуманітарної роботи академічних груп
професійно-орієнтованих заходів, спрямованих на розвиток фахового потенціалу
студентів різних спеціальностей;
- розробку й реалізацію ряду заходів соціально-педагогічного, психологічного
супроводу осіб, що постраждали в результаті проведення воєнних дій на
Донбасі;
- створення мотиваційного, інформаційно-просвітницького й діяльнісного
середовища для становлення майбутнього фахівця як активного громадянинапатріота;
- залучення лідерів студентського самоврядування коледжу до участі в суспільно
значущих проектах різних рівнів.
VІ. Фінансово-економічна діяльність
та соціальна підтримка студентів, викладачів, співробітників
Таблиця 8
Показники

Всього (грн.)
2017-2018

придбання комп’ютерної техніки, господарчих матеріалів,
інвентаря, інших товарів (за рахунок спец.фонду)

34730

Непільгова категорія студентів:
стипендія
премія за перемогу у спортивних змаганнях
матеріальна допомога
Ітого:

1.702313
13751
1.716.064

Пільгова категорія студентів:
студенти сироти та під опікою :
стипендія
матеріальна допомога
харчування
одяг
література
допомога при працевлаштуванні
Ітого:
студенти інших пільгових категорій :
стипендія малозабезпеченим

660816
3536
266772
7255
83.998
10104
1.032.481
43510
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стипендія студентам-інвалідам
стипендія студентам з дітьми
стипендія ЧАЕС
стипендія студентам батьки-шахтарі
стипендія студентам батьки-АТО
стипендія студентам зареєстровані як внутрішньо переміщені
особи
Ітого:

38894
45757
59309
88416
275886

Викладачі
премія
матеріальна допомога
оздоровлення
Ітого:

574333
2912
139094
716339

Співробітники
премія
матеріальна допомога
оздоровлення
Ітого:

338305
10148
348453

Обсяг спеціального фонду

402387

Надані таблицею показники свідчать про те, що придбання (за рахунок
спеціального фонду) комп’ютерної техніки, господарчих матеріалів, інвентарю,
канцелярські товари збільшилось за рахунок дарунків. Виплата стипендії, премії,
матеріальної допомоги не пільговим категоріям студентів зменшилась за рахунок
зменшення контингенту студентів. Виплати сиротам збільшилися за рахунок
підвищення рівня стипендії. Виплати іншим пільговим категоріям студентів
збільшилася за рахунок підвищення стипендії та збільшення пільгового
контингенту студентів. Викладачам та співробітникам виплати премій, матеріальної
допомоги, коштів на оздоровлення зменшилось за рахунок зменшення
фінансування на заробітну плату.
Обсяг спеціального фонду зменшився за рахунок зменшення контингенту
студентів які навчаються за контрактом.
Таблиця 9
Профспілкова організація викладачів
2017-2018
Матеріальна допомога (лікування, ювілеї, народження дитини,
одруження, поховання)
Компенсація за літній відпочинок
Преміювання викладачів та співробітників
Культурно-масові заходи
Спортивна робота
Господарські витрати
Всього
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5320
7100
47837
2655
62912

VП. Господарська діяльність.
Відповідно до програми підготовки до нового навчального року станом на 01.09.2018 року у коледжі створено умови, які
відповідають вимогам освітніх та санітарно-гігієнічних стандартів.
Малярні роботи
Столярно-слюсарні
Електричні
Інші
Навчальний - побілка стелі на 1-3 поверхах
- часткова заміна
- часткова заміна
відкрито :
2
корпус
(1170м );
опалювальної системи (70 електродроту в
- кабінет-панораму
2
- фарбування стін, плінтусів,
м );
аудиторіях 101, 203;
історії України;
2
сходів (96м );
- ревізія та профілактика - встановлення
- кабінет географії;
- фарбування підлоги в актовій
запорної арматури
електророзеток,
- відновлено м’яку
2
залі (125 м
опалювальної системи.
вимикачів;
покрівлю (130 м2).
- в аудиторії 101 (поклейка
- проведено
2
касетонів 72 м , фарбування
профілактичні
віконних рам, опалювальних
роботи в
радіаторів, заміна лінолеуму
електричних
2
72 м );
щитках.
- в аудиторії 213 (фарбування
стелі 48 м2, поклейка шпалери
70 м2, заміна лінолеуму 48 м2).
Гуртожиток - ремонт всіх кімнат 1020 м2
- частковий ремонт віконних - проведено
- заміна шиферного
(фарбування підлоги, заміна
рам;
профілактичні
покриття (70 м2);
шпалер);
- ремонт меблів;
роботи в
- встановлення зливних
- побілка стелі та фарбування - заміна змішувачів води;
електричних
відтоків;
2
підлоги в їдальні (295 м );
- профілактика
щитках;
- ремонт м’якої покрівлі в
- ремонт віконних рам.
каналізаційних стоків;
- в квартирі 5/3,4
їдальні (70 м2).
- ревізія та профілактика
заміна електродроту
запорної арматури
та встановлення
опалювальної системи.
розеток.
Навчальні
майстерні

- побілка приміщень майстерень;
- фарбування підлоги в кабінеті

- проведення
профілактичних робіт
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- в аудиторії ручної - оформлені зелені газони,
праці замінено
квіткові клумби, кущі;

Прилегла
територія

ручної праці;
- виготовлення 10 шт. стендів для
виставкових робіт;
- виготовлення древка з
підставкою для державного
прапору.
- ремонт цоколю всіх споруд
коледжу (720м/п).

щодо опалювальної
системи

світильник, часткова - покіс трави протягом
заміна
літа;
електродроту.
- замінено коньок на даху
(90м/п).

- зрізано 11 дерев, які
досягли вікової межі та
приносили загрозу для
життя і здоров’я людей;
- насаджено декоративні
туї (10шт) берези - 60шт;
сосни -22шт., 50штук
декоративних кущів;
- оформлені зелені
газони, квіткові клумби,
кущі;
- покіс трави протягом
літа (5 га).
- здійснено перезарядку вогнегасників у кількості 40 шт. Також проведено іспит п’яти одиницям електричних
інструментів. Проведена робота щодо вимірювання опору розтікання на основних заземлювачах і заземленнях
магістралей і устаткуваннях коледжу.
- працівниками пройдений обов’язковий медичний огляд.
-

-
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майбутніх фахівців / Мінєнко Г. М., Шевирьова І. Г. // Перспективи впровадження
STEM-навчання в сучасній освіті: матеріали Всеукраїнської науково-практичної
конференціїю. – Лисичанськ : – ВП «Лисичанський педагогічний коледж
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка». – Лисичанськ:
ФОП Чернов О. Г. – 2018. – С. 122-129.
Відзнаки:
1. Почесна грамота Луганської обласної держадміністрації за багаторічну сумлінну
працю, високий професіоналізм, вагомий внесоку розвиток освіти регіону та з
нагоди святкування 80-річчя коледжу (лютий, 2018)
2. Грамота Ради директорів вищих навчальних закладів І-ІІ р. а. Луганської області
за
бездоганну,
сумлінну
працю,
особистий
внесок
у
підготовку
висококваліфікованих фахівців та з нагоди 80-ї річниці створення навчального
закладу (травень, 2018)
3. Подяка Комітету фізичного виховання та спорту за вагомий особистий внесок у
справу розвитку фізичного виховання і спорту серед студентської молоді та з
нагоди 80-річчя заснування навчального закладу (травень, 2018).
4. Подяка Лисичанської міської ради за сприяння творчого та інтелектуального
розвитку учнівської та студентської молоді регіону, підтримку у реалізації програм,
спрямованих на вирішення завдань патріотичного виховання та створення
сприятливих соціальних та організаційних передумов для життєвого
самовизначення і самореалізації молоді (травень, 2018)
5. Подяка Попаснянської райдержадміністрації за високий професіоналізм, плідну
педагогічну діяльність, вагомий внесок у підготовку кваліфікованих фахівців та з
нагоди 80-річчя з дня заснування коледжу (травень, 2018).
Звіт склав:
Директор Лисичанського педагогічного коледжу
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