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Звіт 

директора Гірничого коледжу Криворізького національного 

університету 

за результатами діяльності у 2019 – 2020н.р. 

 

1. Стан виконання програми розвитку та результати інноваційної 

діяльності. 

Робота Гірничого коледжу  Криворізького національного університету 

була спрямована на виконання Програми розвитку Гірничого коледжу на період 

з 2016 по 2021 рік. В 2019-2020 н.р. в коледжі було продовжено роботу щодо 

вдосконалення навчально-методичної та науково-дослідної діяльності, 

спрямованої на підвищення науково-теоретичного, загальнокультурного рівня, 

психолого-педагогічної підготовки й професійної майстерності викладачів 

коледжу,  які можуть підготувати конкурентоспроможного спеціаліста, здатного 

до професійного та особистісного розвитку впродовж всього життя, мобільного в 

освоєнні та впровадженні наукомістких інформаційних технологій. 

Пріоритетними завданнями було визначено наступне: 

- підвищення рівня освітнього процесу та підготовка 

конкурентоспроможного фахівця; 

- організація безперервного вдосконалення фахової майстерності та 

професійної компетентності педагогічних кадрів;  

- узагальнення й поширення перспективного педагогічного досвіду; 

- проведення методичних заходів; 

- організація ефективної роботи педагогічної та методичної рад, циклових 

комісій; 

- організація та проведення науково - практичних конференцій, семінарів, 

майстер - класів на рівні коледжу та регіону; 

- участь викладачів коледжу і здобувачів освіти у міжвузівських, міських, 

регіональних, обласних, міжнародних науково-практичних конференціях, 

семінарах; 
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- проведення інформаційно-пошукової роботи, створення банків 

педагогічної інформації; 

- інформаційно-методичний супровід організації дистанційного навчання; 

- організація роботи з обдарованими здобувачами освіти через залучення їх 

до науково - дослідної роботи, участі в олімпіадах. 

В 2019-2020 навчальному році значна увага приділялася науковій 

діяльності педагогічних працівників як важливому фактору підвищення їх 

наукового рівня та професійного зростання.  Протягом року викладачі коледжу 

брали участь у різноманітних заходах коледжу, міжвузівських, міських, 

регіональних, обласних, міжнародних науково-практичних конференціях:  

- у X Міжнародній науково-практичній  інтернет-конференції «Сучасний  

рух  науки», присвяченій  головній  місії  Міжнародного електронного  науково-

практичного журналу «WayScience» – прокласти шлях розвитку сучасної науки 

від ідеї до результату (Україна, м. Дніпро-2020, публікація у журналі),  викладач 

Пісна Т.М.; 

- в інтернет-конференції «Природничі дисципліни: навчаємо дистанційно», 

викладачі  Романова С.М., Пісна Т.М.,Гапоненко І.М., Кулигіна Л.І; 

- в інтернет-конференції «Ефективна взаємодія в освіті: інструменти та 

прийоми», викладачі Кулигіна Л.І, Пісна Т.М.; 

- у  науково-практичній конференції «Фізична культура і спорт у 

сучасному суспільстві», (КДПУ, м. Кривий Ріг, публікація статей у збірнику), 

викладачі Міщенко В.Л., Хорошенко Л. В., Фульга В.А.; 

- у регіональній науково-практичній конференції «Використання 

комп’ютерних технологій у викладанні електротехнічних дисциплін», 

опубліковано статтю, викладач Цуркан М.В.; 

-    у ІХ Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Сучасний 

рух науки», опубліковано статтю в Міжнародному електронному науково-

практичному журналі «WeyScience» за темою «Проектна діяльність студентів-

маркшейдерів як засіб формування професійних якостей», викладач                       

Дідюк Ю.М.; 

https://naurok.com.ua/conference/interaction
https://naurok.com.ua/conference/interaction
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-  у VI Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Сучасні 

виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві 

диспути», викладач  Пащенко І.М.; 

-   у міжнародних дебатах, присвячених 450-й річниці Люблінської унії, 

викладач Терещенко К.О. експерт-учасник; 

-  у 1 міжнародній  науково-практичній інтерактивній конференції Winter 

Debates ,опубліковано тези доповіді, викладачі Баннова І.В.,  Терещенко К.О; 

- у ІІІ регіональній науково-практичній конференції «Інновації у 

професійній діяльності педагога: проблеми, теорія, практика», м. Нікополь, 

опубліковано статтю, викладач Холошенко О.В. 

Крім вищезазначеного, протягом 2019-2020 навчального року були 

опубліковані роботи таких викладачів: Мітько Т.О. ( стаття «Цикл зустрічей 

«Сто питань дорослій людині» як чинник формування виховного середовища 

закладу освіти», збірник «Інноваційні форми і методи у вихованні студентської 

молоді»); Паливода Т.Л. (публікації у щомісячному науково-методичному 

журналі «Дивослово»: розгорнуті плани-конспекти за новелою Івана Франка 

«Сойчине крило» з тем «Жінки майстерно володіють мистецтвом перев’язувати 

рани – майже так само, як з мистецтвом їх наносити» (Б. д´Оревіллі)», «Єдина 

річ, яка втомлює і вбиває жінок, – це нудьга (А. Карр)»); Тищенко Н.І. (  стаття 

«Креативні проекти» у газеті «Шахтар Кривбасу»  за матеріалами Регіонального 

фестивалю соціальної реклами «Технології перетворення світу – погляд 

молоді»), Холошенко О.В.  (публікація на освітньому порталі «На урок», 

авторський КВЕСТ до теми «Eating Out» (методична розробка підсумкового 

заняття).  

        Організація та виконання плану прийому 

В Гірничому коледжі  Криворізького національного університету  прийом 

вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодший 

спеціаліст здійснювалася на денну та заочну форми навчання. Прийом  

проводився згідно з ліцензованими обсягами за державним замовленням та за 

рахунок коштів фізичних осіб.  
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     Для забезпечення повноцінного прийому здобувачів освіти на навчання до 

коледжу та виконання плану прийому у Гірничому коледжі КНУ проводилась 

цілеспрямована робота. 

Підготовлені організаційно – розпорядчі документи, програми з навчальних 

дисциплін для забезпечення вступних випробувань, екзаменаційні матеріали з 

навчальних дисциплін. 

Методична рада коледжу ініціювала засідання у формі круглого столу за 

темою: «Критерії ефективності профорієнтаційної роботи колективу та 

проблемні завдання в організації освітнього процесу».  

Працювали підготовчі курси згідно з Ліцензією та планом роботи 

підготовчих курсів. Загальна кількість слухачів підготовчого відділення склала

 88 чол., із них з терміном навчання 9 міс.-30.чол., 6 міс.-31чол., 3міс.-                

27 чол.  

У вересні 2019 року було розроблено та затверджено план заходів щодо 

ефективності профорієнтаційної роботи та виконання плану прийому на 2020-

2021 навчальний рік.  

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 підвищення рівня профорієнтації серед молоді та батьків учнів 

загальноосвітніх шкіл міста у коледжі: 

створено творчу групу з числа педагогічних працівників коледжу для 

здійснення аналізу  профорієнтаційної роботи педагогічного колективу в 2019 – 

2020 н.р., виявлення недоліків, розробки шляхів виходу із кризового стану та 

організації відповідної роботи; 

наказом по коледжу за викладачами закріплені конкретні школи міста, 

промислові підприємства, професійні ліцеї;  

викладачі коледжу беруть участь у батьківських зборах шкіл;  

інформують батьків учнів шкіл про напрями підготовки (спеціальності) 

коледжу,  про правила прийому;  
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для проведення систематичної роботи в сільських районах сформовані виїзні 

профорієнтаційні бригади; 

з метою соціально – професійної орієнтації молоді в коледжі у вересні, 

жовтні, листопаді 2019 р. були проведені Дні відкритих дверей, на які були 

запрошені учні шкіл Покровського, Саксаганського, Тернівського, Криворізького 

районів, їхні батьки, вчителі, слухачі підготовчих курсів. На цих заходах були 

присутні близько 120 чол.; 

у Гірничому коледжі КНУ для свідомого ставлення учнів шкіл міста до 

професійного самовизначення  з  урахуванням  вимог ринку праці  

організовувались у листопаді екскурсії «Моя країна - Україна» (екскурсія - 

огляд), «Кривбас – сталеве серце України» для учнів 8-11 класів, під час яких 

вони ознайомилися з навчально-методичною та матеріального базою коледжу, 

спілкувалися з провідними викладачами, отримали інформацію про умови 

вступу, навчання, проходження практики, працевлаштування. 

 Для надання  профорієнтаційної  підтримки  учням  шкіл міста у  процесі  

вибору профілю навчання та сфери майбутньої професійної діяльності 

підготовлені та проведені у грудні  - січні для учнів КЗШ 27, 32, 33, 36, 41,  93, 

97, 125 такі заходи: 

- «Мозколомка» (інтелектуально–розважальна гра);  

- «Різдвяна феєрія»  (конкурсно–розважальна програма);  

- «Віриш – не віриш» ( інтелектуальна гра); 

-  «Ідеї та реальність» (економічна вікторина). 

Представники студентського самоврядування коледжу ( голова студкому 

Чарінцев І., заступник Гайнацький В.) долучаються до організації та проведення 

розважально-профорієнтаційних програм для молоді. Підготували благодійну 

акцію до Різдвяних свят для учнів школи – інтернату № 4. 

Упродовж року  відповідно до плану роботи проходять спортивні змагання 

«Спалах», «Нумо, козаки», «Спортивне попурі», «Спортивний серпантин», 

«Богатирські ігри» для здобувачів освіти коледжу, слухачів підготовчих курсів та 

учнів шкіл міста. 
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Упроваджуються в роботу 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. 

На підготовчих курсах у 2020 році, керуючись постановою Кабінету 

Міністрів України від 11.03.2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню 

коронавірусу  COVID -19», з метою запобігання розповсюдженню вірусних 

інфекцій серед молоді освітній процес проходив в онлайн - режимі у створених 

соціальних мережах: Viber,  Telegram та ін.  

Для популяризації іміджу коледжу створено і поширено в соціальних 

мережах відеопрезентації «Гірничий коледж», «Спортивні перемоги», « Ми - 

випускники», «Гірничий запрошує на навчання», інформаційні  оголошення  

тощо. 

З метою профорієнтаційної реклами постійно використовувались засоби 

масової інформації. Так стаття «Креативні проекти» надрукована у газеті  

«Шахтар Кривбасу» №18 (1835) від 22 травня 2020 року за матеріалами 

Регіонального фестивалю соціальної реклами «Технології перетворення світу – 

погляд молоді», який проходив в онлайн – режимі на базі Гірничого коледжу, 

висвітлила нагальні проблеми соціуму, спонукала до перегляду робіт на сайті  

Гірничого коледжу та відзначила перемогу студентки Гірничого коледжу 

Михайлець Діани – Гран – прі. 

Особливу увагу у профорієнтаційній роботі колектив приділяв таким 

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

- випереджаюча профорієнтація (починаючи з 8 класу); 

- створення електронного координаційного центру оперативного 

реагування на інформаційні запити та ідентифікацію абітурієнтів; 

- база даних потенційних здобувачів освіти шляхом моніторингових 

досліджень;  

- професійні династії: здобувачі освіти колишні-теперішні-майбутні; 

- диференційований підхід до навчання на підготовчому відділенні як 

перший щабель до вищої освіти. 
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Однак, слід зазначити, що не всі викладачі відповідально ставляться до 

профорієнтаційної роботи, проводять її не систематично, формально. 

План прийому на 2019-2020 навчальний рік за денною формою навчання на 

основі базової  середньої освіти (база 9 класів) виконаний:  

 

№ 

з/ч 

 

 

Код та назва 

спеціальності 

 

 

 

Освітньо-професійна  

програма 

Ліцензований 

обсяг 

Прийом 2019 

денна заочна 

денна заочна 

б
ю

д
ж

ет
 

п
о

за
 

б
ю

д
ж

ет
 

б
ю

д
ж

ет
 

п
о

за
 

б
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 22  - - 

3 184 Гірництво Відкрита розробка 

корисних копалин 

60 60 14 - - - 

  Підземна розробка 

корисних копалин 

60 60 24 - 10 13 

  Експлуатація та ремонт 

гірничого 

електромеханічного 

обладнання та 

автоматичних 

пристроїв 

60 60 26 - - 15 

  Шахтне і підземне 

будівництво 

 

60 60 4 - - - 

  Маркшейдерська 

справа 

 

60 60 21 - - - 

4 192 

Будівництво 

та цивільна 

інженерія 

Будівництво та 

експлуатація будівель і 

споруд 

60 60 12 - - - 

 ВСЬОГО  445 390 135  10 28 

2. Стан організації навчально-виховної, методичної роботи, 
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 дотримання вимог державних освітніх стандартів 

У коледжі на належному рівні і відповідно до плану роботи здійснювалась 

навчально-виховна робота. Освітній процес у 2019-2020 році в коледжі 

здійснювався у відповідності до законів України «Про освіту», «Про вищу 

освіту» та інших законодавчих актів, виданих Верховною Радою України та 

нормативно-правових документів Міністерства освіти і науки України, 

розпорядчих документів Гірничого коледжу Криворізького національного 

університету. 

Навчальна робота у коледжі була спрямована на підвищення якості 

підготовки фахівців шляхом використання активних методів та інноваційних 

технологій навчання, формування у студентів духовних цінностей та 

професіоналізму. 

Навчання здобувачів освіти у коледжі здійснювалось відповідно до 

навчальних планів, затверджених в установленому порядку та 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 освітнього процесу. Контроль за їх виконанням, 

веденням навчально-залікової документації, якістю проведення занять, 

виконання індивідуальних планів викладачів здійснювалося згідно з графіком 

контролю усіх підрозділів освітньої, методичної та господарської діяльності 

коледжу заступниками директора, методистом коледжу, завідувачами відділень,  

головами циклових комісій. 

Результати контролю обговорювались на нарадах різних рівнів 

(методичних і педагогічних радах, оперативних нарадах при директорові, 

оперативних нарадах при завідувачах відділень, на засіданнях профспілки та 

циклових комісій). 

У зв’язку з установленням карантину на усій території України 

завершення 2019-2020 навчального року для всіх учасників освітнього процесу в 

коледжі проходило дистанційно із забезпеченням надійної автентифікації 
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здобувачів освіти у наступних рекомендованих формах, забезпечуючи при цьому 

запис (фіксацію) процесу спілкування викладача та студента:  

- онлайн тестування на базі платформи Google Classroom; 

- опитування студентів із застосуванням відеозв’язку на базі Skype,  

Google Hangouts Meet, Zoom Video Communications; 

- виконання письмових робіт з подальшою пересилкою викладачу. 

        Ефективно працювали педагогічна та методична ради коледжу. 

       Протягом 2019–2020 н.р.  на розгляд педагогічної ради як 

управлінського органу   виносились важливі питання щодо організації та 

здійснення освітнього процесу в коледжі: напрями роботи педагогічного 

колективу та проблемні завдання в організації освітнього процесу у 2019/2020 

н.р.; про план підвищення кваліфікації педагогічних працівників коледжу на 

2019/2020 н.р.; про атестацію педагогічних працівників коледжу; про 

затвердження складу циклових комісій;  про організацію і проведення  прийому 

вступників на навчання у 2020 році до закладів фахової передвищої освіти;  про 

Положення про приймальну комісію відокремленого структурного підрозділу 

Гірничий фаховий коледж Криворізького національного університету та 

схвалення його до упровадження;  про Правила прийому до коледжу у 2020 році, 

схвалення їх та ініціювання до їхнього затвердження Вченою радою 

Криворізького національного університету тощо. 

      Результативно та творчо працювала методична рада, яка здійснювала 

керівництво науково-методичною і навчально-методичною діяльністю коледжу. 

На засіданнях методичної ради розглядалися наступні питання: про організацію 

роботи методичної ради на 2019 – 2020 н.р.; обговорення і затвердження планів 

роботи методичної ради, структурних підрозділів коледжу; про проведення 

тижнів циклових комісій; про перспективний план атестації та підвищення 

кваліфікації (стажування) викладачів коледжу в 2019 – 2020 н.р.; про якість 

підготовки та ведення навчальної документації; про відкриття нових 

спеціальностей; дуальна освіта: проблеми та перспективи; про організацію 

профорієнтаційної роботи в 2019-2020 н.р.  та відкриття курсів щодо підготовки 
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до ЗНО студентів коледжу; запровадження дистанційного навчання студентів 

коледжу; участь студентів коледжу у ЗНО: проблеми та їх подолання; підсумки 

моніторингу навчальних досягнень студентів за перший семестр; атестація 

викладачів у 2019-2020 н.р.; про результати проведення предметних тижнів 

циклових комісій; про використання студентами мобільних телефонів під час 

освітнього процесу в коледжі; про внесення до ЄДЕБО додаткових показників, 

що визначають кваліфікацію працівника; про внесення змін в Положення про 

підвищення кваліфікації викладачів; про звіти з практики; про співпрацю з 

Комунальним підприємством «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» 

Криворізької міської ради щодо проведення тренінгу на тему: «Маркетинг 

територій: сучасні тренди та інновації»; про атестацію здобувачів освіти в 

умовах карантину тощо. 

     Особливе значення в  роботі було надано атестації педагогічних працівників 

коледжу. 

В 2019 – 2020н.р.  8 викладачів коледжу успішно пройшли атестацію. 

Атестація проходила шляхом виконання запланованих заходів: вивчення 

системи роботи педагогічних працівників через відвідування занять та 

позаудиторних заходів, у тому числі відкритих; шляхом аналізу навчально- 

методичних комплексів навчальних дисциплін, які викладають викладачі;  

шляхом ознайомлення з їх персональними доробками, у тому числі публікаціями 

та методичними розробками і  вивчення результатів діяльності викладачів з 

обдарованою молоддю та підвищення кваліфікації. Питання атестації 

педагогічних працівників розглядалися по запланованому графіку на засіданнях 

методичної ради. 

   Підтвердили кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» - 4  

викладача, педагогічне звання «викладач - методист» - 2 викладача. Присвоєно 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» одному   викладачу, 

педагогічне звання «викладач – методист» -  одному викладачу, педагогічне 

звання «старший викладач» -  одному викладачу, кваліфікаційну категорію 
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«спеціаліст першої категорії» - двом викладачам, кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст другої категорії» -  одному викладачу.  

  Станом на 1.07.20 р. із 67 викладачів коледжу  74,6% мають  вищу 

кваліфікаційну категорію, в тому числі 29,8% - педагогічне звання «викладач — 

методист» або «старший викладач», 17,9% - першу кваліфікаційну категорію, 

3,0% - другу кваліфікаційну категорію, 4,5% -  спеціаліст.  

  Приділялася увага вивченню та узагальненню досвіду роботи викладачів 

коледжу. В 2019-2020 н.р. до обласної ради директорів направлена інформація 

щодо досвіду роботи викладачів коледжу, а саме: «Компетентнісно зорієнтовані 

завдання на заняттях української мови та літератури як сучасно-необхідний 

дієвий інструментарій цілереалізації активного свідомого учіння студента” 

(Паливода Т.Л., викладач української мови та літератури), “Формування 

професійних компетентностей здобувачів освіти в умовах практичного навчання 

в закладі фахової передвищої освіти” (Посохов О.І., викладач спеціальних 

дисциплін), “Дебати як інноваційний метод навчання на семінарських заняттях з 

історії України” ( Терещенко К.О., викладач історії). 

     Викладач української мови та літератури Паливода Т.Л.  брала участь у 

регіональному конкурсі-захисті методичних розробок «Вершини педагогічної 

майстерності». ЇЇ робота  на тему «Компетентнісно зорієнтовані завдання на 

заняттях української мови та літератури як сучасно-необхідний дієвий 

інструментарій цілереалізації активного свідомого учіння студента» удостоєна 1 

місця.   

      Методична розробка заняття з інженерної графіки «Проекційне 

креслення» викладача загально-технічних дисциплін Пащенко І.М. розміщена  в 

збірнику  викладачів міського методичного об’єднання «Застосування в 

навчальному процесі інтерактивних методів навчання з метою забезпечення 

якісної підготовки конкурентоспроможного спеціаліста в умовах сучасного 

ринку праці». 

     Холошенко О.В., як керівник РМО викладачів іноземної мови, та Бурик 

Л.М., як член журі, 13 лютого 2020 року на базі Гірничого коледжу організували 



12 
 

та провели конкурс на кращу методичну розробку серед викладачів іноземної 

мови ЗВО І-ІІ р.а. Північного регіону м. Кривий Ріг. 

 Важливу роль в навчально-дослідній та методичній роботі в коледжі 

відігравали циклові комісії.  

              Пріоритетними напрямками в роботі циклових  комісій були: 

- удосконалення форм, методів навчання і контролю за розвитком 

компетентностей здобувачів освіти; 

-  упровадження інновацій в практику роботи; 

-  самоосвіта і обмін досвідом; 

-  якісна організація тижнів циклових комісій; 

-  системний аналіз і моніторинг діяльності; 

-  методичне та дидактичне забезпечення освітнього  процесу; 

- удосконалення комплексів навчально-методичного забезпечення з 

дисциплін. 

     Традиційно в коледжі протягом навчального року проводилися тижні 

циклових комісій. Велику зацікавленість виявили студенти до заходів, 

організованих та проведених цикловими комісіями математичних, гірничих, 

маркшейдерських дисциплін. Заходи проходили на високому рівні за активної 

участі студентів коледжу та учнів шкіл. 

       Робота циклових комісій сприяла   ефективній роботі кожного 

викладача, їх фаховому зростанню та творчому розвитку, пропагуванню нових 

педагогічних ідей. 

     Сприянню зростання професійного рівня викладачів слугувала 

діяльність школи професійної майстерності. Питання, які розглядалися, були 

актуальними. Особливу зацікавленість виявили педагогічні працівники до 

розгляду питання «Домашні завдання: проблеми та перспективи» та  прийняли 

активну участь в його обговоренні. Підготувала дане заняття викладач 

математики Няньчук О.Ю. 
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В основу було покладено професійно грамотний аналіз із наданням 

рекомендацій, які стимулювали викладачів до підвищення рівня професійної 

майстерності. 

В 2019 — 2020 н.р. закріпилася позитивна динаміка в бажанні викладачів 

до професійного зростання шляхом стажування, навчання на онлайн - курсах, 

участі в роботі майстер - класів,  тренінгах тощо. 

Згідно до перспективного плану підвищення кваліфікації (стажування) 

викладачів коледжу у 2019-2020 н.р. десять викладачів пройшли стажування на 

базі вищих навчальних закладів «Криворізький національний університет»,  

«Криворізький державний педагогічний університет». 

Викладачі спеціальних дисциплін Кузьмич О.А., Кривенко Т.А., 

Тимошевська Н.Ю. пройшли навчання в  ДП «Головний навчально-методичний 

центр держпраці» за програмою для викладачів з охорони праці вищих 

навчальних закладів. 

Двадцять три викладачі підвищили професійний рівень шляхом онлайн-

навчання та участі   у майстер - класах, семінарах, тренінгах.   

Значну увагу викладачі коледжу приділяли роботі з обдарованими дітьми, 

завдяки чому студенти коледжу приймали участь в науково - практичних 

конференціях, олімпіадах, конкурсах різного рівня, а саме: 

-  у Міжрегіональній очно-заочній науково-творчій конференції «Україна 

єдина-творчість молодих», секція «Перспективи розвитку моєї професійної 

галузі в Україні» (викладач Клименко К.В.); 

- у науково-практичній конференції «Фізична культура і спорт у сучасному 

суспільстві»,  КДПУ, м. Кривий Ріг (викладач Міщенко В.Л.); 

- у Міжнародному конкурсі знавців української мови ім. П. Яцика, І етап  

(викладач Мітько Т.О.); 

- у ІІ-му турі Міжрегіональної очно-заочної науково-творчої конференції 

«Україна єдина – творчість молодих» (викладачі Кремза М.О., Пащенко І.М., 

Каснянчук В.Ф.); 
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- у Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, магістрантів 

і молодих дослідників «Молодий науковець ХХІ століття», публікація в збірнику 

конференції (викладач Терещенко К.О.); 

- у Х Всеукраїнській конференції здобувачів вищої освіти та молодих 

вчених, Кривий Ріг, тези доповіді «Розв’язання соціальних проблем 

буддистською черницею» опубліковані у збірнику «Гуманістичні цінності 

світових цивілізацій і проблеми сучасного світу» (викладач Терещенко К.О.); 

- у регіональній конференції науково-дослідних робіт студентів з 

природничо-математичних дисциплін на тему: «Науково-освітні діалоги. 

Інтеграція науки у практику» (викладач Пісна Т.М.); 

-  у II регіональній науково-практичній конференції «Екологія здоров’я» 

(викладачі Романова С.М., Пісна Т.М.); 

-  у студентській науково-практичній конференції , присвяченій 80-річчю 

початку ІІ світової війни, КДПУ, опубліковано тези у збірнику конференції, 

(викладач Терещенко К.О.); 

    - у Х Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської 

молоді імені Т.Г. Шевченка, ІІ місце у ІІ регіональному етапі конкурсу (викладач 

Паливода Т.Л.); 

- у  І Всеукраїнській олімпіаді з української мови, регіональний етап, І місце  

(викладач Мітько Т.О.); 

- у регіональній олімпіаді з історії України, ІІІ місце (викладач                    

Терещенко К.О.); 

- організація проведення та підготовка  участі студентів у регіональній 

олімпіаді з математики ( викладачі Морекіт Г.В., Кулигіна Л.І., Няньчук О.Ю.); 

- участь в регіональній олімпіаді з англійської мови  (викладач                

Холошенко О.В.);  

    - участь  у ІV Регіональному фестивалі соціальної реклами, м. Кривий Ріг,                

1 місце в номінації та Гран- прі Фестивалю  (викладач  Гілязітдінова О.В.); 
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- участь у щорічному брейн-рингі на базі Автотранспортного коледжу КНУ,  1 

місце в номінації «Кращий серед рівних» (викладач  Онофрієнко Н.О.); 

-  участь у  Технічному турі – грі знавців електрики «Брейн - ринг» на базі 

Центру кар’єрного  росту (Каснянчук В.Ф.) ; 

-  участь у «Історичних  читаннях,  присвячених 100-річчю української 

національно – демократичної революції 1917-1921рр.» (викладач  Баннова І.В.). 

    Протягом 2019-2020  навчального року згідно з наказом Гірничого 

міського базового коледжу  Криворізького національного університету № 22Б 

від 30.05.2019р.  «Про організацію роботи регіональних методичних об'єднань 

ЗВО І-ІІ р.а. Північного регіону м. Кривий Ріг» було організовано роботу 18 

методичних об’єднань зі споріднених спеціальних дисциплін  Криворізького 

національного університету. Керівниками деяких із них були педагогічні 

працівники Гірничого коледжу  Криворізького національного університету, а 

саме: Абрамова Т.Є., Фесенко Т.О., Пащенко І.М., Холошенко О.В.,                  

Кулигіна Л.І., Кокова О.О. 

       Кожне методичне об’єднання працювало відповідно до затвердженого 

плану, яким передбачено проведення засідань (4 рази на рік).  

Усі засідання методичних об’єднань мають відповідну структуру. Форма 

та тематика проведення засідань РМО та ММО досить різноманітна: це і формат 

круглого столу, і різнопланові тренінги, педагогічні читання, майстер-класи 

тощо. Під час проведення засідань – залежно від рівня педагогічної 

майстерності, інтересів та потреб викладачів регіону–розглядалися різноманітні 

питання, а саме: застосування сучасних педагогічних технологій у практичній 

діяльності викладача, обмін досвідом, обговорення та оформлення методичних 

розробок і посібників, підготовка до друку методичних збірників за напрямом 

діяльності методичного об’єднання. Були також розглянуті питання проведення 

державної підсумкової атестації здобувачів освіти у формі зовнішнього 

незалежного оцінювання з української мови та предметів за вибором у 2020 році. 

Велику увагу приділено питанням комунікацій у системі «викладач» – 

«здобувачі освіти». Розглядалися питання використання інформаційних 
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технологій та мультимедійних засобів під час освітнього процесу, використання 

методів активізації пізнавальної діяльності студентської молоді з метою 

підвищення показників навчання. Було розглянуто ряд питань стосовно 

здорового способу життя та шляхів формування здоров’язберігаючої 

компетентності студентської молоді. 

Враховуючи вищезгадане, можна зазначити, що робота методичних 

об’єднань була спрямована на удосконалення методичної і фахової майстерності 

викладача, а також на розкриття творчого потенціалу студентської молоді, що 

сприяє високій професійній підготовці майбутнього фахівця. 

Виховна робота у коледжі проводилась згідно з Єдиним планом навчально-

методичної та виховної роботи, складова частина якого – план з виховної 

роботи, узгоджений з «Концепцією виховання у коледжі», яка передбачає 

розподіл виховної роботи на складові:виховання, пов'язане з навчальною 

діяльністю; позанавчальне виховання; індивідуальне виховання, і виділяє основні 

напрями виховання. 

Основними принципами здійснення виховної роботи в коледжі є: 

- деполітизація виховного процесу; 

- диференціація в організації виховних годин, бесід, зустрічей зі студентами 

окремих курсів, відділень; 

- співдружність, співробітництво між викладачами, кураторами груп і 

студентами коледжу. 

          Виховання, пов'язане із навчальною діяльністю, здійснювалось як на 

заняттях, так і у позанавчальний час викладачами, представниками адміністрації,  

цикловими комісіями, через обов'язкове введення виховного компонента на 

навчальних заняттях, консультаціях та додаткових заняттях, предметних та 

технічних гуртках; через забезпечення та вимогу дотримання студентами правил 

внутрішнього розпорядку; при проведенні позакласних заходів і, перш за все, в 

рамках проведення предметних тижнів та тижнів спеціальності. У звітному 

навчальному році цікаво пройшли всі заплановані Тижні дисциплін, в плани 

проведення яких були включені олімпіади, конкурси «Кращий за фахом», 
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театралізовані квести, науково-практичні конференції за підсумками виробничих 

практик, змагання з брейн-рингу, які включали у себе питання, пов’язані зі 

спеціальностями тощо. 

 Протягом 2019-2020 навчального року в коледжі проведено значну 

кількість цікавих виховних заходів, а саме: 

- прийом викладачів — ветеранів коледжу  з нагоди відзначення Дня 

працівника освіти;  

-  конкурс презентацій «Моя майбутня спеціальність» на святі «Посвячення в 

студенти»; 

- святкова програма до Дня студента 15.11.2019 р.; 

- квести  «Таємниці Гірничого коледжу» та “Твори добро” до дня Святого 

Миколая"; 

- благодійні акції«Крапля милосердя», «Ветеранське подвір’я»; 

-зустрічі студентів ІІІ-ІV курсів з керівництвом провідних підприємств міста: 

«МЕТІНВЕСТ», «Криворіжвзривпром»; 

- екскурсії  до маркшейдерської лабораторії ПАТ «ЄВРАЗ Суха балка»,  УКК 

ПАТ КЗРКа, до Музею під відкритим небом Півн. ГЗКа., музею ПАТ 

«ЦГЗК»; 

- відео-семінар «Правда про СПІД»; 

- відкриті виховні заходи  «Маршрут безпеки», «Щоб пам’ятали», «Він на 

сторожі коло нас поставив Слово!»; 

- конкурс стіннівок  «Молодь обирає здоров’я»; 

- зустрічі студентів  з працівниками Криворізького центру планування сім’ї, 

головою комітету у справах сім’ї і молоді виконкому Покровської районної у 

місті ради Яценко Я.І. та головним спеціалістом департаменту у справах сім’ї, 

молоді та спорту Криворізької міської ради Ватниги В.В., головним 

державним інспектором відділу з питань додержання законодавства про 

працю Рогановою Г.В.; 

- політичне ток–шоу «Що ж насправді сталося 28 січня 1918 року»; 

      - «Гірничі розваги»; 

- відео-класні години  «В щасливу путь, випускнику!» тощо. 
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Велику зацікавленість виявили студенти коледжу до перегляду  пластичної 

драми за мотивами А.С. Пушкіна «Моцарт і Сальєрі»  у театрі «Академія руху» 

та відеоролику «Викускник 2020», який було підготовлено класними 

керівниками випускних груп   силами Студентського клубу під керівництвом 

культорганізатора Голоденка С.   

У  коледжі,  з метою пропаганди здорового способу життя серед студентів, 

велика увага приділяється організації вільного часу студентів. Відкрито 

спортивний клуб «ОЛІМП». Діють гуртки: вокальний, танцювальний, команда 

КВК.  

В рамках проведення військово-патріотичної програми в вересні відбулися 

відбірні тури гри «СПАЛАХ». 

Протягом навчального року студенти коледжу брали активну участь в 

заходах районного, міського та обласного рівнів, а саме:  

-  у ІІ Всеукраїнському фестивалі козацької пісні та презентації 

козацьких куренів; 

-  у відкритті ялинкового містечка у парку Героїв до Дня Святого 

Миколая Чудотворця; 

- у всеукраїнській флешмоб-акції з нагоди відзначення 75-ї річниці 

Перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні і Дня пам’яті та 

примирення.  

Для школярів міста проведено театралізовану Новорічну програму, гру 

«Мозголомка», квест  «SMART-манія». 

   У Гірничому коледжі безперервно працює система соціального захисту 

студентів, ведеться облік пільгових категорії студентів зі своєчасним наданням 

необхідної психологічної та матеріальної підтримки. 

Згідно з планом протягом року у коледжі проводяться командні та 

індивідуальні змагання з різних видів спорту, студенти коледжу беруть участь у 

змаганнях різного рівня, а саме: 

          - військова — патріотична гра «Спалах» ; 
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- естафета Покровського району до Дня ФК (3 місце); 

- спартакіада міста з  легкоатлетичного кросу; 

- «Гірничі розваги» - спортивне свято до Дня Покрова та Українського 

козацтва; 

- першість ГК з волейболу, настільного тенісу; 

-  спартакіада міста серед ВУЗів І-ІІ рівня акредитації ( волейбол, 

настільний теніс); 

- першість Гірничого коледжу Криворізького національного університету  

з футзалу; 

- суперкубок ГК серед І,ІІ,ІІІ, ІV курсів (збірні); 

-спортивно-воєнізована гра «Нумо, хлопці!». 

                3.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. 

        До навчальної матеріальної бази коледжу відносяться  29 лабораторій і      

65 кабінетів, у поповненні якої приймають участь викладачі циклових комісій. 

Незважаючи на складний економічний стан в країні, викладачі коледжу 

приділяють увагу створенню відповідних умов для освітнього процесу студентів. 

За минулий навчальний рік  були придбані навчальні меблі, наочність, навчальна 

апаратура, проведені ремонти лабораторій і кабінетів. Виготовлені макети, 

стенди.  

Удосконалюються навчальні кабінети циклових комісії електромеханічних 

дисциплін,  електронних дисциплін, філологічних дисциплін, загальнотехнічних 

дисциплін та комісії фізичного виховання та предмету «Захист Вітчизни» . 



20 
 

Так придбано відеопроектор для ауд. №214 « Української мови за 

професійним спрямуванням» (викладач Тищенко Н.І.),  стенд ауд. №202 

«Тригонометричні функції» (викладач Няньчук О.Ю.), придбано ролети в 

уад.№206 (викладач  Морекіт Г.В.), картридж для потреб комісії економічних 

дисциплін,  полиці для книг та комп’ютерний стіл  в аудиторію №402 (викладач 

Онофрієнко Н,О,), 4 клавіатури та 4 “мишки” в лабораторію №336, підставку 

для проектора в аудиторію №339 (циклова комісія  електронних дисциплін),  дві 

учбові гранати, секундомір, спортивний пневматичний пістолет  (циклова 

комісія фізичного виховання та предмету «Захист Вітчизни»),  офісні стільці в  

аудиторії №№313, 316 (викладачі  Ліщинська О.О, Холошенко О.В).                          

Проведено поточний ремонт кабінету «Історія України»  (викладач  

Яковлев В.В.), в аудиторії предмету «Захист Вітчизни», стрілецький тир 

коледжу для ведення вогню з пневматичної зброї, два електрифіковані стенда з 

вогневої підготовки, три пневматичних гвинтівки (викладач Бізюк Ю.С.). 

Триває капітальний ремонт великої спортивної зали (циклова комісія фізичного 

виховання та предмету «Захист Вітчизни»). 

Поповнено бібліотечки кабінетів сучасними періодичними виданнями, 

методичною та навчальною літературою «Українська мова», «Українська 

література», «Українська мова за професійним спрямуванням»,“Англійська 

мова” (викладачі Мітько Т.О.,  Холошенко О.В.).  Поповнено матеріально -  

технічну базу приміщень, які належать цикловій комісії  електромеханічних 

дисциплін, а саме: 

- проведені профілактичні огляди та ремонт обладнання лабораторій та кабіне-

тів; 

- виготовленні фотоплакати; 

- поповнено фотоекспозицію «Гірниче обладнання Кривбасу»; 

- виготовлено стенд «Схема вентиляції»; 

- виготовленно стенд «Кінематична схема екскаватора». 

Викладачами циклової комісії загальнотехнічних дисциплін проведена наступ-

на робота по вдосконаленню матеріально-технічної бази: 
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- автоматизація робочого місця викладача (придбано комп’ютер) ; 

- проведено ремонт меблів; 

- ремонт стенду скреперної лебідки; 

- ремонт стенду віброустановки та сортування; 

- виготовлення стенду реверсивного включення двигуна з 380 на 220В 

(ауд.201). 

                    

 

Фінансово-господарська діяльність 

В навчальному закладі забезпечено задовільний фінансово-

господарський стан. Фінансування потреб коледжу здійснюється за рахунок 

коштів Державного бюджету. Так у 2019 році Міністерством освіти і науки 

України було профінансовано 24506,74 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 2019 рік зведені у таблиці 1.  

Аналіз використання грошових коштів у 2019 році в Гірничому 

коледжі Криворізького національного університету , тис. грн. 

Найменування КЕКВ 2019 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Цільове 

фінансуванн

я 

Заробітна плата  2111 13440,38 535,42 147,79 

(лікарняні) 
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Нарахування на 

заробітну плату  

2120 2958,63 118,69   

Предмети, матеріали, 

обладнання та 

інвентар  

2210 479,75 71,57   

Медикаменти та 

перев’язувальні 

матеріали 

2220   0,42   

Продукти харчування 

(компенсація 

харчування дітям-

сиротам) 

2230 1202,15     

Оплата  послуг (крім 

комунальних) 

(послуги 

телефонного та 

інтернет- зв’язку, 

вивіз сміття та інше) 

2240   39,01   

Видатки на 

відрядження  

2250   15,33   

Оплата 

теплопостачання 

2271 2135,5 6,69   

Оплата 

водопостачання і 

водовідведення 

2272 76,41 7,06   

Оплата 

електроенергії  

2273 290,3 20,05   

Оплата інших 

енергоносіїв та інших 

комунальних послуг 

(вивіз сміття) 

2275 290,3 7,07   

Стипендії  2720 3802,24 

(академічна) 

  1872,63 

(соціальна) 

Інші виплати  

населенню (виплати 

дітям-сиротам) 

2730 121,38     

Інші поточні видатки 2800   31,95   

Придбання 

обладнання і 

предметів 

довгострокового 

користування  

3110       

Всього  24797,04 853,26 2020,42 

Власні надходження : 

із них  

   969,96   
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- платне навчання 815,09 

- господарська 

діяльність 

23,79 

- орендна плата  50,17 

- інші надходження     4,19   

- Благодійні внески      61,72   

- Спонсорські кошти  15 

 

У 2019 році вжито заходів для зміцнення матеріально-технічної бази  

коледжу, зменшення енергоспоживання навчального закладу  та покращення 

його благоустрою. 

У жовтні-листопаді  2019 року  проведена  річна інвентаризація 

матеріальних цінностей, які знаходяться на балансі коледжу та в підзвіті 

матеріально-відповідальних осіб. Забезпечено збереження матеріальних 

цінностей.  

Поточний ремонт проведено власними силами закладу освіти частково за 

рахунок придбаних матеріалів у грудні 2019 року по загальному фонду, частково 

за рахунок благодійних внесків батьківського комітету.  

З 01 вересня 2019 по 01 липня 2020 році до спеціального фонду надійшло 

65,19  тис. грн. від благодійних внесків та дарунків майном:  

- проектор 1шт. вартістю 3045,00 грн.; 

- господарчі товари та будівельні матеріали на суму 45087,81 грн.; 

- спецодяг на суму 8178,79 грн.; 

- комп’ютерна техніка та комплектуючіна суму 3701,00 грн.; 

- дошка шкільна вартістю 1500,00 грн.; 

- медикаменти на суму 1543,40 грн.; 

- поповнення бібліотечного фонду на суму 2137,00 грн. 

Протягом 2019 року було забезпечено своєчасне і повне внесення платежів 

до бюджету, включаючи внески до Пенсійного фонду, недопущення 

заборгованості заробітної плати, оплати податків, зборів та обов’язкових 

платежів. Розрахунки в іноземній валюті не проводились.  

Своєчасно складається та затверджується у МОНУ кошторис доходів і 

видатків закладу освіти. Всі зміни до кошторису протягом року затверджуються 
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Криворізьким національним університетом, відокремленим структурним 

підрозділом якого є наш заклад освіти. 

Заборгованості з виплат по заробітній платі працівникам та інших виплат 

студентам нашого коледжу на протязі 2019 року не було.  

 Встановлена фінансова та статистична звітність та інші необхідні 

відомості про роботу і стан коледжу подавався своєчасно в різні державні органи 

управління та до Міністерства освіти і науки України. 

 

 

Директор  Гірничого коледжу  

Криворізького національного університету                Олександр Посохов 

 


