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Звіт 

директора Гірничого коледжу Державного вищого навчального 

закладу «Криворізький національний університет» 

за результатами діяльності у 2018 – 2019н.р. 

 

1. Стан виконання програми розвитку та результати інноваційної 

діяльності. 

Робота Гірничого коледжу ДВНЗ «Криворізький національний 

університет» була спрямована на виконання Програми розвитку Гірничого 

коледжу на період до 2020 року. Пріоритетними напрямками в роботі були 

підвищення науково-теоретичного, загальнокультурного рівня викладачів, їх 

психолого-педагогічної підготовки й професійної майстерності, особистісно-

професійного становлення. 

В 2018-2019 навчальному році значна увага приділялася науковій 

діяльності педагогічних працівників, яка посідала особливе місце в системі 

формування професійної компетентності, була трансляцією власного 

педагогічного досвіду та важливим фактором професійного зростання.  

Упродовж цього навчального року викладачі коледжу брали участь у 

науково-практичних конференціях, мають публікації у періодичних виданнях: 

- науковий журнал «Молодий вчений»; 

- збірка матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

«Розвиток людини в інформаційному суспільстві та у суспільстві знань»;  

- збірка матеріалів Міжнародної  науково-технічної конференції 

«Розвиток промисловості та суспільства»; 

-  збірка матеріалів ХХ Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість»; 

-  збірка Вісник міжнародного дослідного центру «Людина : мова, 

культура, пізнання»; 

- «Методичний портал». 

Головною метою в діяльності  коледжу було створення, навчання та 

розвиток колективу професіоналів – викладачів, який може підготувати 

креативного спеціаліста – професіонала, здатного до професійного та 

особистісного розвитку впродовж всього життя, мобільного в освоєнні та 

впровадженні наукомістких інформаційних технологій. 

Над реалізацією цієї мити працювали 10 циклових комісій коледжу. 

У 2018-2019 навчальному році педагогічний колектив коледжу працював 

над проблемою «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського 

суспільства». 

В роботі над навчально-методичною проблемою зусилля педагогічного 

колективу було зосереджено на  формуванні системи роботи щодо соціалізації 
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учасників освітнього процесу, запровадженні новітніх педагогічних стратегій та 

конкретних технологій соціалізації, накопиченні досвіду управління 

інноваційними процесами в освітній діяльності. 

Крім вищезазначеного, однією з проблем, над якою працює педагогічний 

колектив, є використання та впровадження новітніх інформаційно-

комунікаційних технологій як сучасний підхід до соціалізації особистості у 

професійному середовищі. Викладачі коледжу активно впроваджують у 

навчальний процес інформаційно-комунікаційні технології, які дозволяють 

вводити елементи дистанційного навчання, формують пізнавальну активність 

студентів, вдосконалюють навички самостійної роботи в інформаційних базах 

даних мережі Інтернет.  

З метою підвищення професійної майстерності викладачів протягом року 

упроваджувались різні форми методичної роботи: семінари, конференції, 

педагогічні читання з актуальних питань виховання і навчання, конкурси 

методрозробок, майстер-класи, тренінги, взаємні відвідування занять та 

індивідуальна самоосвітня робота викладачів циклових комісій. 

У 2018-2019 н.р. у коледжі працювали такі майстер-класи: «Інформаційна 

компетентність викладача: ресурси Інтернет» (викладач Лук’янова І.В.), 

«Розробка та використання Google форм у сучасному дизайні заняття» (викладач               

Кокова О.О.). 

Організація та виконання плану прийому 

В Гірничому коледжі ДВНЗ «Криворізький національний університет»  

прийом вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодший спеціаліст здійснюється на денну та заочну форми навчання. Прийом  

проводиться згідно з ліцензованими обсягами за державним замовленням та за 

рахунок коштів фізичних осіб.  

Для забезпечення виконання плану прийому на 2019-2020 навчальний рік 

в коледжі проводилась така робота. 

На засіданнях педагогічної ради аналізується робота по забезпеченню 

прийому у попередні навчальні роки та планування основних напрямків 

профорієнтаційної роботи на поточний навчальний рік.  

Для підвищення результативності профорієнтаційної роботи наказом по 

коледжу за викладачами були закріплені конкретні школи міста, промислові 

підприємства, професійні ліцеї для проведення постійної, систематичної роботи, 

сформовані виїзні профорієнтаційні бригади для проведення роботи в сільських 

районах. 

У вересні 2018 року було розроблено та затверджено план заходів по 

підвищенню ефективності профорієнтаційної роботи та виконання плану 

прийому на 2019-2020 навчальний рік. 

В коледжі працюють підготовчі курси згідно Ліцензії та плану роботи 

підготовчих курсів та розроблених заходів по підвищенню ефективності 

профорієнтаційної роботи, затверджених директором коледжу. Загальна 
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кількість слухачів підготовчого відділення склала 100 чол., із  них з терміном 

навчання  6 міс. –  69 чол., 3 міс. – 31 чол. 

Згідно плану роботи протягом навчального року організовувались 

екскурсії до коледжу учнів 8-11 класів, в ході яких вони ознайомилися з 

навчально-методичною та матеріального  базою коледжу, спілкувалися з 

провідними викладачами, отримали інформацію про умови вступу, навчання, 

проходження практики, працевлаштування. 

З метою популяризації спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

фахівців закладами освіти, серед дітей та молоді області, в рамках національного 

проекту 16 вересня 2018 року в м. Кривий Ріг було проведено 

профорієнтаційний захід «Місто Професій», в якому коледж брав активну 

участь. 

У вересні, жовтні, листопаді 2018 р. були проведені Дні відкритих дверей, 

на які були запрошені учні шкіл міста Покровського, Саксаганського, 

Тернівського районів, їх батьки, вчителі, слухачі підготовчих курсів. На цих 

заходах були присутні близько 120 чол. 

В січні та квітні 2019 року було проведено брифінг з запрошенням 

керівників структурних підрозділів підприємств міста. В квітні місяці 2019 року 

для здобувачів освіти коледжу та слухачів підготовчих курсів було проведено 

концерт із  запрошенням музичного колективу  «Джаз Бенд». 

Крім того, в коледжі широко використовуються спільні з учнями шкіл 

міста та сільської місцевості заходи: «Презентація спеціальності», «Тижні 

профорієнтації» окремих циклових (предметних) комісій; «Зустрічі з цікавими 

людьми» (колишніми випускниками, керівниками підрозділів провідних 

підприємств міста); спільні свята, ігри КВК, круглі столи, брейн-ринги, 

конференції, спортивні змагання «Спалах», «Нумо, хлопці», «Нумо, козаки», 

«Спортивне попурі», «Спортивний серпантин», «Богатирські ігри». 

Використовувалися в роботі також Дні профорієнтації в школах міста та 

сільської місцевості, для чого формувалися виїзні профорієнтаційні бригади із 

провідних викладачів коледжу різних спеціальностей та кращих студентів, 

представників студентської ради. 

Адміністрація Гірничого коледжу ДВНЗ «КНУ» на виконання 

загальноміської програми «Школа - ВНЗ (ПТНЗ) - підприємство» для учнів 

віддалених районів міста провела профорієнтаційні заходи циклу «Майбутня 

професія. Твій вибір!» на базі шкіл віддалених районів. Заходи пройшли: у 

Тернівському районі - 26.09.2018р. на базі СЗОШ №27, на якому були присутні 

учні 9-х класів (загальна кількість -122) шкіл № 38, 40, 61, 45, 42, 55 та у 

Довгинцівському районі - 10.10.2018р. на базі СЗОШ №81 (загальна кількість -

109) шкіл № 109,74,9,72,119. 

У програмі заходу «Майбутня професія. Твій вибір!»:  

– Виступ агітбригади. Творча презентація здобувачів освіти   

спеціальностей коледжу (відео супровід) –5 хв;  

– Представлення закладу освіти та спеціальностей коледжу провідними 

викладачами спеціальних дисциплін (мультимедійний супровід) – 25 хв. 
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Для учнів шкіл сільської місцевості або віддалених районів міста  на 

підготовчих курсах існує дистанційна форма навчання. 

Налагоджені  контакти з адміністраціями шкіл Покровського та інших 

районів міста, з районними відділами освіти та відділом освіти Криворізького 

району, директорами сільських шкіл області. 

З метою профорієнтаційної реклами постійно використовувались засоби 

масової інформації – газети, радіо, телебачення, маршрутне TV, а також 

виготовлялися кольорові рекламні буклети, оголошення, об'яви, календарі, 

флаєри, візитки, а також можливості мережі Internet. Так було розміщення 

реклами в торговельному комплексі ТЕРРА. 

Особливу увагу у профорієнтаційній роботі колектив приділяє наступним 

аспектам, які, як показала практика, дають свої позитивні результати: 

1) випереджаюча профорієнтація (починаючи з 5 класу); 

2) створення бази даних потенційних студентів шляхом моніторингових 

досліджень; 

3) професійні династії: студенти колишні-теперішні-майбутні; 

4) диференційований підхід до навчання на підготовчому відділенні, як 

перший щабель до вищої освіти. 

План прийому на 2018-2019 навчальний рік за денною формою навчання 

на основі базової  середньої освіти (база 9 класів) виконаний з таких 

спеціальностей. За заочною формою навчання прийнято 2 групи. 

 
№ 

з/ч 

 

 

Код та назва 

спеціальності 

 

 

 

Спеціалізація 

Ліцензований 

обсяг 

Прийом 2018 

денна заочна 

денна заочна 
б

ю
д
ж

ет
 

п
о
за

 

ю
д
ж

ет
 

б
ю

д
ж

ет
 

п
о
за

 

ю
д
ж

ет
 

1 051 Економіка Економіка підприємства 

 

25 0 12 - - - 

2 171 Електроніка Конструювання, виготовлення та 

технічне обслуговування виробів 

електронної техніки 

60 30 20 1 - - 

3  184 Гірництво Відкрита розробка корисних 

копалин 

60 60 13 - - - 

  Підземна розробка корисних 

копалин 

60 60 21 - - 17 

  Експлуатація та ремонт гірничого 

електромеханічного обладнання та 

автоматичних пристроїв 

60 60 29 1 - 13 

  Шахтне і підземне будівництво 

 

60 60 - - - - 

  Маркшейдерська справа 

 

60 60 16 - - - 

4 192 Будівництво 

та цивільна 

інженерія 

Будівництво та експлуатація 

будівель і споруд 

60 60 15 - - - 

 ВСЬОГО  445 390 126 2 - 30 
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3. Стан організації навчально-виховної, методичної роботи, 

 дотримання вимог державних освітніх стандартів 

У коледжі на належному рівні і відповідно плану роботи здійснювалась 

навчально-виховна робота. Навчання студентів у коледжі здійснювалось 

відповідно до навчальних планів, затверджених в установленому порядку і 

навчальних програм, які були складені викладачами коледжу на підставі 

освітньо-професійних програм, освітньо-кваліфікаційних характеристик, засобів 

діагностики якості вищої освіти. Усі навчальні плани та програми відповідають 

вимогам щодо організації навчального процесу. 

У коледжі дотримано графік навчального процесу. Навчальні програми 

виконані. Обов’язкові контрольні роботи, директорські контрольні роботи, 

дипломне проектування проведено планово в повному обсязі. 

В коледжі проводилась робота по збереженню та підвищенню 

професійного рівня викладачів. 

Перш за все відповідно до перспективного плану підвищення кваліфікації 

(стажування) викладачів коледжу у 2018-2019 н.р. семеро викладачів пройшли 

стажування на базі вищих навчальних закладів: у Криворізькому національному 

університеті та в Криворізькому державному педагогічному університеті, один 

викладач підвищив свою кваліфікацію на базі комунального закладу вищої 

освіти «Дніпровська академія неперервної освіти». 

Деякі викладачі підвищували свою майстерність шляхом самостійного 

пошуку та відвідування майстер-класів, тренінгів провідних фахівців освіти 

(Мітько Т.О., Тищенко Н.І., Губарєва Д.В., Вощина М.В., Холошенко О.В., 

Баннова І.В., Міщенко В.Л. тощо). 

Про високий рівень професіоналізму викладачів коледжу свідчить той 

факт що 4 викладачів ( Гілязітдінова О.В., Терещенко К.О., Баннова І.В., 

Ружович В.В.) зайняли призові місця в обласних конкурсах на кращу методичну 

розробку. 

Викладач Кремза М.О. разом зі студентами (Шкленським Андрієм, Тюрєю 

Оленою Ковальовим Олександром, Велігурськім Дмитром) посіли ІІІ командне 

місце в Кейс-чимпіонаті компанії «МетІнвест». 

Протягом року також приділялася увага вивченню та узагальненню 

досвіду викладачів коледжу. В 2018-2019 н.р. до обласної ради директорів 

направлена інформація щодо досвіду роботи викладачів коледжу, а саме:                                         

«Використання мультимедійних презентацій при викладанні дисципліни 

«Маркшейдерська справа» ( Кремза М.О.), «Організація поза аудиторної роботи 

з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Фульга В.А.),                     

«Використання елементів фреймової технології у процесі формування 

загальноосвітніх компетентностей у здобувачів освіти першого року навчання 

під час викладання предмета «Біологія і екологія» ( Пісна Т.М.). 
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Завдяки професіоналізму викладачів студенти коледжу засвідчили високий 

рівень підготовки під час участі в заходах різного рівня: 

- Мітько Тетяна Олегівна, викладач української мови та літератури, 

підготувала переможця (I місце)  III (обласного) етапу ХIХ Міжнародного 

конкурсу з української мови ім. П.Яцика; 

- Паливода Тетяна Леонідівна, викладач української мови та літератури, 

підготувала призера  (III місце) регіонального етапу IХ Міжнародного мовно-

літературного конкурсу ім.Т. Шевченка серед ЗВО I-II р.а. Північного регіону     

м. Кривий Ріг; 

- Ус Ірина Вікторівна, викладача української мови та літератури, підготувала 

призера  (III місце) регіонального етапу ХIХ Міжнародного конкурсу з української 

мови ім. П.Яцика серед ЗВО I-II р.а. Північного регіону м. Кривий Ріг. 

 Викладачі Баннова І.В., Яковлєв В.В., Терещенко К.О. підготували 

студентів до участі в обласних історичних читаннях серед ЗВО I-II р.а. 

Північного регіону м. Кривий Ріг: 

 Викладач спеціальних дисциплін Кузьміч О. А. підготувала призера (II місце) 

у міській конференції «Відкриваємо світ науки» серед ЗВО I-II р.а. Північного 

регіону м. Кривий Ріг. 

 Студенти коледжу мають  високі спортивні досягнення: 

- спартакіада міста з футболу серед ЗВО І-ІІ р.а. – ІІ місце; 

- спартакіада міста з баскетболу (дівчата) серед ЗВО І-ІІ р.а. – І місце; 

- легкоатлетична естафета серед ЗВО І-ІІ р.а. Покровського району до Дня 

фізичної культури і спорту – І місце; 

- обласна спартакіада з баскетболу (дівчата) серед ЗВО І-ІІ р.а. – ІІІ місце; 

- районна військово-патріотична гра «Спалах» – ІІ місце ( жовтень 2018р.); 

- районна військово-патріотична гра «Спалах» – ІІІ місце ( травень 2018р.); 

Протягом 2018-2019  навчального року згідно з наказом Гірничого 

міського базового коледжу ДВНЗ «Криворізький національний університет»               

№ 37Б від 31.05.2018р.  «Про організацію роботи регіональних методичних 

комісій ЗВО І-ІІ р.а. м. Північного регіону Кривий Ріг» методичних об’єднань» 

було організовано роботу 18 методичних об’єднань зі споріднених спеціальних 

дисциплін ДВНЗ «Криворізький національний університет». Керівниками 

методичних об’єднань Гірничого коледжу ДВНЗ «Криворізький національний 

університет» є Абрамова Т.Є., Фесенко Т.О., Пащенко І.М., Холошенко О.В., 

Кулигіна Л.І., Кокова О.О. 

Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення та  

створення умов для постійного підвищення кваліфікаційного рівня професійних 

знань викладачів; надання методичної допомоги викладачам в процесі створення 

чи вдосконалення методичного забезпечення дисциплін за різними напрямами 

підготовки; обмін передовим педагогічним досвідом через проведення відкритих 

навчально-виховних заходів різного рівня та спрямування, тощо.  
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Методична робота здійснювалась через колективну, групову, 

індивідуальну форми роботи. Були проведені заплановані засідання методичних 

об’єднань, на яких обговорювались організаційні та науково-методичні питання. 

Проведені всі заплановані відкритті заходи на базі коледжів - структурних 

підрозділів ДВНЗ «Криворізький національний університет». Звіт про роботу 

методичних об’єднань коледжів - структурних підрозділів ДВНЗ «Криворізький 

національний університет» підготовлено і узагальнено. 

Протягом 2018 – 2019 року на базі коледжу було проведено:  

регіональна олімпіада з Української мови; 

міжнародний мовно - літературний конкурс студентської молоді ім. 

Т.Шевченко; 

Всеукраїнський конкурс Української мови та літератури ім. П.Яцика; 

ІІ (регіональний) етап олімпіади з правознавства; 

регіональна студентська науково-практична конференція з іноземної мови; 

брифінг на тему « Професійно - компетентнісне моделювання майбутнього 

фахівця»; 

брифінг на тему «Кар’єра очима випускників: очікування і реальність, 

запитання та відповіді»; 

конкурс на кращу методичну розробку серед викладачів іноземної мови на 

заняттях з професійним спрямуванням; 

відкрите заняття на тему формування ключових компетентностей в процесі 

навчання загально технічних дисциплін через використання інноваційних 

технологій; 

засідання Школи педагогічної майстерності за темою: «Застосування 

асоціативних прийомів мнемотехніки з елементами нерографіки для підвищення 

потенціала розумової діяльності». 

Викладачі коледжу щорічно проводять значну роботу по підготовці 

студентів для участі в олімпіадах коледжу, регіональних олімпіадах, 

професійних конкурсах та  науково – дослідних конференціях. І, як результат 

роботи викладачів, студенти показують  високий рівень знань і умінь та 

займають призові місця.  

4. Розвиток матеріально–технічної бази. 

Для забезпечення умов праці та навчання студентів зусилля 

адміністративно-господарської частини та педагогічних працівників коледжу 

були спрямовані на утримання матеріально-технічної бази в належному стані та 

її подальший розвиток. Своєчасно здійснюється ремонт інженерних мереж та 

енергетичного обладнання. Підготовчі роботи до опалювального сезону 

виконано  своєчасно і отримано відповідний акт готовності. 

Незважаючи на складний економічний стан в країні, викладачі коледжу 

приділяють увагу створенню відповідних умов для освітнього процесу студентів.  

Так у 2018-2019 навчальному році виконано капітальний ремонт аудиторії № 311 
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(викладач Ліщінська О.О.), лабораторії № 301 (викладачі Романова С.М., 

Мажара В.М.) та препараторської кабінету фізики (викладачі Романова С.М., 

Мажара В.М.).  

Здійснено автоматизацію робочих місць з використанням комп’ютерної 

техніки в аудиторіях № 416, 339, 243, 133 ( викладачі Бряник О.В., Гриненко 

В.В., Лук'янова І.В., Пісна Т.М.). 

Придбано нові вимірювальні прибори для виконання практичних робіт та 

забезпечення проходження студентами метрологічної практики, відновлені 

стенди та двигуни в аудиторії № 241 (викладач Касняньчук В.Ф.). 

Модернізовано та встановлено комп’ютери для виконання лабораторних 

робіт в аудиторії  № 413 (викладач Бізюк Л.І.). 

Придбано стенд « Комп'ютерна техніка в інженерної графіці» в аудиторію 

№ 308 (викладач Пащенко І.М.) та нові комплекти для системних блоків в 

аудитор № 334 ( комісія електронних дисциплін). 

Викладачами в ряді аудиторій відновлено кутки з техніці безпеки, 

пофарбовані підлоги, парти.  

Викладачами фізичного виховання придбано спортивний інвентар та 

здійснюється ремонт спортивного залу.   

 

Фінансово-господарська діяльність 

В навчальному закладі забезпечено задовільний фінансово-господарський 

стан. Фінансування потреб коледжу здійснюється за рахунок коштів Державного 

бюджету, так у 2018 році Міністерством освіти і науки України було профінансовано 

23615,27 тис. грн. Ці кошти використовуються згідно  з затвердженим кошторисом та 

довідками про зміни до кошторису. 

 Фінансування  проводиться на нормативній основі, підприємств та 

організацій, а також додаткових джерел фінансування, зокрема: 

- Кошти, одержані за навчання відповідно до укладених договорів; 

- Плата за надання додаткових освітніх  та інших послуг; 

- Доходи одержані від реалізації навчально-виробничих майстерень, від 

здавання в оренду приміщень, споруд, обладнання; 

- Добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від 

підприємств, установ, організацій, окремих громадян. 

Результати фінансово-господарської  роботи  за 2018 рік зведений у таблиці 1. 

Аналіз використання грошових коштів у 2018 році в Гірничому 

коледжі Державного вищого навчального закладу «Криворізький 

національний університет» , тис. грн. 
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Найменування 

 
КЕКВ 

2018 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Цільове 

фінансування 

Заробітна плата  2111 12779,06 582,82 138,45 

(лікарняні) 

Нарахування на заробітну плату  2120 2824,93 124,14  

Предмети, матеріали, обладнання 

та інвентар  

2210 267,95 93,69  

Медикаменти та перев’язувальні 

матеріали 

2220    

Продукти харчування 

(компенсація харчування дітям-

сиротам) 

2230 1070,85   

Оплата  послуг (крім 

комунальних) (послуги 

телефонного та інтернет- зв’язку, 

вивіз сміття та інше) 

2240  41,33  

Видатки на відрядження  2250  16,44  

Оплата теплопостачання 2271 2150,59 18,34  

Оплата водопостачання і 

водовідведення 

2272 24,46 28,09  

Оплата електроенергії  2273 215,6 53,09  

Стипендії  2720 4058,45 

(академічна) 

 1991,37 

(соціальна) 

Інші виплати  населенню 

(виплати дітям-сиротам) 

2730 223,38   

Інші поточні видатки 2800  19,09  

Придбання обладнання і 

предметів довгострокового 

користування  

3110    

Всього  23615,27 977,03 2129,82 

Власні надходження : із них  

- платне навчання 

- господарська діяльність 

- орендна плата  

  1024,86 

798,37 

41,92 

70,02 

 

- Благодійні внески  

- Спонсорські кошти  

  114,55 

0,00 

 

 

У 2018 році вжито заходів для зміцнення матеріально-технічної бази  коледжу, 

зменшення енергоспоживання навчального закладу  та покращення його благоустрою. 

У жовтні-листопаді  2018 року  проведена  річна інвентаризація матеріальних 

цінностей, які знаходяться на балансі технікуму та в підзвіті матеріально-

відповідальних осіб. Забезпечено збереження матеріальних цінностей. При проведенні 

інвентаризації  були оприбутковані надлишки матеріальних цінностей на суму 

35070,00 грн. 
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