
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ 

«ГІРНИЧИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ 

КРИВОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ» 
 

 

 

 

 

50029, м. Кривий Ріг 

вул. Невська, 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

про підсумки навчально-методичної 

 та виховної роботи 

в 2020-2021 навчальному році 
 
 

 

 

 

 

Директор 

ВСП «Гірничий фаховий коледж  

Криворізького  національного 

університету» 

_________ О. Посохов 
 

 

 

 

 

 

 

Кривий Ріг  

2021 



 
 

2 

ЗМІСТ  

1 Підготовка спеціалістів……………………………………………………..3 

     1.1 Організація і виконання плану прийому ……………………………..3  

1.2 Контингент студентів………………………………………………….6 

1.3 Робота підготовчих курсів…………………………………………….7 

2  Навчальний процес………………………………………………………..10 

     2.1 Навчальна робота та успішність студентів…………………………...10 

     2.2  Результати складання державних екзаменів………………………....11 

     2.3 Результати складання єдиного державного кваліфікаційного 

іспиту…………………………………………………………………………12 

 2.4 Аналіз результатів навчальної і технологічної практик……………...14 

3  Навчально-дослідна та методична робота. …………………………..…...18 

4  Виховна та культурно – масова робота…………………………………....23 

5  Фізичне виховання студентів……………………………………………....33 

6  Аналіз працевлаштування випускників ………………….……………….34 

7  Робота бібліотеки…………………………………………………………...36 

8 Характеристика кадрів за освітою та стажем роботи……………………..43 

8.1   Підвищення кваліфікації викладачів………………………………43 

8.2 Атестація педагогічних працівників………………………………...43 

9 Навчально-матеріальна база………………………………………………...44 

  



 
 

3 

1 ПІДГОТОВКА СПЕЦІАЛІСТІВ 

 

1.1 Організація та виконання плану прийому 

 

Для забезпечення повноцінного прийому здобувачів освіти на навчання 

до коледжу та виконання плану прийому на 2021-2022 навчальний рік у 

Відокремленому структурному підрозділі «Гірничий фаховий коледж 

Криворізького національного університету» проводилась систематична і 

цілеспрямована робота. 

Педагогічна рада коледжу на основі аналізу проведеної вступної 

кампанії визначила на поточний навчальний рік стратегічні напрями 

профорієнтаційної роботи та довела до відома всіх структурних підрозділів. 

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. 

В коледжі працюють підготовчі курси згідно Ліцензії та плану роботи 

підготовчих курсів та розроблених заходів по підвищенню ефективності 

профорієнтаційної роботи, затверджених директором коледжу. Загальна 

кількість слухачів підготовчого відділення склала 120 чол., із  них з терміном 

навчання 6 міс. – 83 чол., 4 міс. –21 чол., 2міс.- 16 чол. 

У вересні 2020 року було розроблено та затверджено план заходів щодо 

ефективності профорієнтаційної роботи та виконання плану прийому на 2021-

2022 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 2020- 
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2021 н.р., виявлення недоліків, розробки шляхів виходу із кризового стану та 

організації відповідної роботи; 

-  викладачі коледжу беруть участь у батьківських зборах, інформують 

батьків учнів шкіл про напрями підготовки (спеціальності) коледжу,  про 

правила прийому, про угоди  ВСП «Гірничий фаховий коледж КНУ» з 

Криворізьким національним університетом та перспективи розвитку ринку 

праці; 

- під час карантину COVID -19 в онлайн - режимі проведено інформаційні 

зустрічі зі школярами шкіл міста, створено та поширено через Viber  та 

Telegram інформаційні профорієнтаційні відео для батьків та школярів; 

- для популяризації іміджу коледжу створено і поширено в соціальних 

мережах відео-презентації «Гірничий коледж», «Спортивні перемоги»,                         

« Гірничий запрошує на навчання», « Ми - випускники»; 

- у коледжі з метою соціально – професійної орієнтації молоді були 

проведені Дні відкритих дверей для учнів та їхніх батьків, під час яких вони 

ознайомились з навчально–методичною та матеріальною базою коледжу, 

поспілкувалися з провідними викладачами, отримали інформацію про умови 

вступу, навчання, проходження практики, перспективою працевлаштування; 

- у ВСП «Гірничий фаховий коледж КНУ» для свідомого  професійного 

самовизначення для учнів шкіл проведені викладачами спецдисциплін 

професійні квести за локаціями: « Я - маркшейдер», «Я - електронік», « Я - 

гірник», « Я- будівельник», « Я - економіст», «Я - електромеханік», завдяки 

чому учасники не тільки змогли усвідомити перспективи професії, а й зазвичай 

виявити зацікавленість спеціальностями; 

- для учнів віддалених районів міста на базі шкіл проводились 

профорієнтаційні заходи циклу «Майбутня професія. Твій вибір!»; 

- з метою популяризації спеціальностей гірничого напрямку з урахуванням 

вимог ринку праці колективом коледжу ініційовано проведення молодіжного 

проєкту в рамках міського конкурсу «Громадський проєкт» - «Фестиваль вогню 

і металу»; 
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- для учнів шкіл сільської місцевості або віддалених районів міста  на 

підготовчих курсах існує дистанційна форма навчання. 

На підготовчих курсах у 2020-2021 навчальному році, керуючись 

постановами Кабінету Міністрів України, Постановами Головного Державного 

санітарного лікаря України та з метою запобігання розповсюдженню вірусних 

інфекцій серед молоді освітній процес проходив із суворим дотриманням 

санітарних норм.  

Для популяризації іміджу коледжу створено і поширено в соціальних 

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

випускники», «Гірничий запрошує на навчання» тощо, 

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.  

Особливу увагу у профорієнтаційній роботі колектив приділяє 

наступним аспектам, які, як показала практика, дають свої позитивні 

результати: 

1) випереджаюча профорієнтація (починаючи з 8 класу); 

2) створення електронного координаційного центру оперативного реагу-

вання на інформаційні запити та ідентифікацію абітурієнтів; 

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

4) диференційований підхід до навчання на підготовчому відділенні, як 

перший щабель до передвищої освіти; 

5) створення бази даних потенційних студентів шляхом моніторингових 

досліджень; 

6) інформування батьків та слухачів підготовчих курсів про навчально – 

виховні заходи коледжу, які проходили в онлайн – форматі, залучення 

їх до активної підтримки при голосуванні за наші проєкти сприяло по-

пуляризації іміджу коледжу. 
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Слід зазначити, що карантинні обмеження, заборона адміністрації шкіл 

на безпосередні зустрічі зі школярами, спонукали викладачів шукати нові, 

більш сучасні способи проведення профорієнтаційної роботи. 

План прийому на 2020-2021 навчальний рік за денною формою навчання 

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

спеціальностей. За заочною формою навчання прийнято 4 групи. 

 
№ 

з/ч 

 

 

Код та назва 

спеціальності 

 

 

 

Освітньо-професійна програма 

 

 

Ліцензований 

обсяг 

Прийом 2020 

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 

 

10 - - - 

2 171 Електроніка Конструювання, виготовлення 

та технічне обслуговування 

виробів електронної техніки 

90 

 

26  - - 

3 184 Гірництво Відкрита розробка корисних 

копалин 

 

 

 

 

 

 

600 

 

11 - - - 

  Підземна розробка корисних 

копалин 

33 - 1

1 

34 

  Експлуатація та ремонт 

гірничого електромеханічного 

обладнання та автоматичних 

пристроїв 

34 - 3 9 

  Шахтне і підземне 

будівництво 

 

2 - - - 

  Маркшейдерська справа 

 

16 - - - 

4 192 Будівництво 

та цивільна 

інженерія 

Будівництво та експлуатація 

будівель і споруд 

120 

 

6 - - - 

 ВСЬОГО  835 

 

13

8 

 1

4 

43 

 

 

1.2 Контингент студентів 

На 01.11.2020  року контингент студентів коледжу складав  644 чол.,  

а саме: 

1. Денна форма навчання – 535 чол., з них за державним замовленням 

навчалось 533 чол., за контрактом 2 чол.  
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2. Заочна форма навчання –  109 чол. , з них за державним замовлен-

ням навчалось 24 чол., за контрактом  85 чол.  

Протягом навчального року  за станом на 01.06.2021 р. з коледжу вибуло  

17  чол.,  які навчались за денною формою навчання з них: 

– переведення до іншого навчального закладу – 3; 

– за власним бажанням – 0; 

– зміна місця проживання –3; 

– порушення навчальної дисципліни – 9; 

– за сімейними обставинами –0; 

– переведення на заочну форму навчання – 0; 

– академічна відпустка–0; 

– у зв’язку зі смертю –2; 

– академічна заборгованість–0.  

 

1.3 Робота підготовчих курсів 

Для забезпечення повноцінного прийому здобувачів освіти на навчання 

до коледжу та виконання плану прийому у ВСП «Гірничий фаховий коледж 

КНУ» проводилась цілеспрямована робота. 

Підготовлені організаційно – розпорядчі документи, програми з 

навчальних дисциплін для забезпечення вступних випробувань, екзаменаційні 

матеріали з навчальних дисциплін, програми для цілеспрямованої підготовки 

слухачів підготовчих курсів до вступу у ВСП «Гірничий фаховий коледж 

КНУ». 

Регулярно на адміністративній раді коледжу обговорювались питання 

ефективності профорієнтаційної роботи колективу та шляхи її удосконалення. 

Працювали підготовчі курси згідно з ліцензією та планом роботи 

підготовчих курсів. Загальна кількість слухачів підготовчого відділення склала

 120 чол., із них з терміном навчання 6 міс. - 83 чол., 4 міс. – 21 чол.,    2 

міс. - 16 чол.  
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У вересні 2020 року було розроблено та затверджено план заходів щодо 

ефективності профорієнтаційної роботи та виконання плану прийому на 2021-

2022 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 

2020 – 2021 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; 

  під час карантину COVID -19 в онлайн - режимі проведено інформа-

ційні зустрічі зі школярами шкіл міста, створено та поширено через Viber  та 

Telegram інформаційні профорієнтаційні відео для батьків та школярів; 

  для популяризації іміджу коледжу створено і поширено в соціальних ме-

режах відео презентації «Гірничий коледж», «Спортивні перемоги», « Гірни-

чий запрошує на навчання», « Ми - випускники»; 

  викладачі коледжу беруть участь у батьківських зборах, інформують бать-

ків учнів шкіл про напрями підготовки (спеціальності) коледжу,  про правила 

прийому, про угоди  ВСП «Гірничий фаховий коледж КНУ» з Криворізьким 

національним університетом та перспективи розвитку ринку праці; 

   у  коледжі з метою соціально – професійної орієнтації молоді були прове-

дені Дні відкритих дверей для учнів та їхніх батьків, під час яких вони озна-

йомились з навчально–методичною та матеріальною базою коледжу, поспіл-

кувалися з провідними викладачами, отримали інформацію про умови вступу, 

навчання, проходження практики, перспективою працевлаштування; 

   у ВСП «Гірничий фаховий коледж КНУ» для свідомого  професійного 

самовизначення  учням шкіл провідні спеціалісти пропонують пройти профе-



 
 

9 

сійний квест за локаціями: « Я - маркшейдер», « Я - електронік», « Я - гірник», 

« Я- будівельник», « Я - економіст», «Я - електромеханік», завдяки чому учас-

ники не тільки можуть усвідомити перспективи професії, а й зазвичай виявля-

ють зацікавленість спеціальностями; 

  для учнів віддалених районів міста на базі шкіл проводились профорієн-

таційні заходи циклу «Майбутня професія. Твій вибір!»; 

  з метою популяризації спеціальностей гірничого напрямку з урахуванням 

вимог ринку праці колективом коледжу ініційовано проведення молодіжного 

проєкту в рамках міського конкурсу «Громадський проєкт» - «Фестиваль вог-

ню і металу». 

На підготовчих курсах у 2020/2021 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  із суворим 

дотриманням санітарних норм.  

Особливу увагу у профорієнтаційній роботі колектив приділяє таким 

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

1) випереджаюча профорієнтація (починаючи з 8 класу); 

2) створення електронного координаційного центру оперативного реа-

гування на інформаційні запити та ідентифікацію абітурієнтів; 

3) диференційований підхід до навчання на підготовчому відділенні як 

перший щабель до передвищої освіти; 

4) інформування батьків та слухачів підготовчих курсів про навчально 

– виховні заходи коледжу, які проходили в онлайн – форматі, залучення їх до 

активної підтримки при голосуванні за наші проєкти сприяло популяризації 

іміджу коледжу. 

Слід зазначити, що карантинні обмеження, заборона адміністрації шкіл 

на безпосередні зустрічі зі школярами, спонукали викладачів шукати нові, 

більш сучасні способи проведення профорієнтаційної роботи. 
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2 НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС 

2.1 Навчальна робота та успішність студентів 

Навчальний процес у 2020-2021 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 ВСП «Гірничий фаховий коледж Криворізького національного 

університету». 

Навчальний процес у коледжі спрямований на підвищення якості 

підготовки фахівців шляхом використання активних методів та інноваційних 

технологій навчання, формування у здобувачів освіти 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 продовженням карантину на усій території України  2020-2021 

навчальний рік для всіх учасників освітнього процесу в коледжі проходив у 

змішаному форматі як очно, так і  дистанційно, із забезпеченням надійної 
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автентифікації 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. 

Успішність за 2020-2021 н.р. складає – 95,1 %, якість – 49,5 %.      

Результати складання державних екзаменів 

У 2020-2021 навчальному році за допомогою дистанційних технологій 

складали державні екзамени з дисципліни «Охорона праці в галузі», «Охорона 

праці» здобувачі освіти денної форми навчання спеціальності 184 Гірництво 

освітньо-професійні програми: 

– Відкрита розробка корисних копалин; 

– Підземна розробка корисних копалин; 

– Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та 

автоматичних пристроїв; 

– Шахтне і підземне будівництво 

та здобувачі освіти заочної форми навчання спеціальності 

184 Гірництво освітньо-професійні програми: 

– Підземна розробка корисних копалин; 

– Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та 

автоматичних пристроїв. 

 

 

№ 

з/ч 

Спеціальність Контингент «5» 

відм. 

«4» 

добре 

«3» 

задов. 

«2» 

незадов.. 

Усп. 

% 

Якість 

% 

Денна форма навчання 

         

1 184 Гірництво 

(Відкрита розробка 

корисних копалин) 

18 8 6  - 100 77,8 

2 184 Гірництво 

(Підземна розробка 

корисних копалин) 

40 16 17 7 - 100 82,5 
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3 184 Гірництво 

(Експлуатація та 

ремонт гірничого 

електромеханічного 

обладнання та 

автоматичних 

пристроїв) 

34 11 12 10 1 97,1 67,6 

4 184 Гірництво 

(Шахтне і підземне 

будівництво) 

10 4 4 2 - 100 80 

Заочна форма навчання 

5 184 Гірництво 

(Підземна розробка 

корисних копалин) 

31 7 19 5 - 100 83,8 

6 184 Гірництво 

(Експлуатація та 

ремонт гірничого 

електромеханічного 

обладнання та 

автоматичних 

пристроїв) 

18 4 14 - - 100 100 

 

 

2.2 Результати єдиного державного кваліфікаційного іспиту 

В 2020-2021 навчальному атестація здобувачів освіти денної та заочної 

форми навчання проведена у терміни передбачені графіком навчального 

процесу. 

Склали єдиний державний кваліфікаційний іспит (спеціальність 051 

Економіка (Економіка підприємства), 171 Електроніка (Конструювання, 

виготовлення та технічне обслуговування виробів електронної техніки), 184 

Гірництво (Відкрита розробка корисних копалин, Підземна розробка корисних 

копалин, Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та 

автоматичних пристроїв, Шахтне і підземне будівництво, Маркшейдерська 

справа), 192 Будівництво та цивільна інженерія (Будівництво та експлуатація 

будівель і споруд) і отримали дипломи молодшого спеціаліста –  207 чол., 

дипломи фахового молодшого бакалавра – 2 чол., а саме: 

– по денній формі навчання – 160 чол. (держзамовлення –160 чол.); 

– по заочній формі навчання – 49 чол. (держзамовлення – 10 чол.). 

Результати складання єдиного державного кваліфікаційного іспиту 

здобувачів освіти денної та заочної форми навчання: 
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№ 

з/ч 

Спеціальність Контингент 
«5» 

відм. 

«4» 

добре 

«3» 

задов. 

«2» 

незадов.. 

Усп. 

% 

Якість 

% 

Денна форма навчання 

 

1 051 Економіка 

(Економіка 

підприємства) 

12 3 4 5 - 100 58,3 

2 171 Електроніка 

(Конструювання, 

виготовлення та технічне 

обслуговування виробів 

електронної техніки) 

20 7 7 5 1 95 70 

3 184 Гірництво (Відкрита 

розробка корисних 

копалин) 

18 8 7 3 - 100 83,3 

4 184 Гірництво (Підземна 

розробка корисних 

копалин) 

40 8 21 11 - 100 72,5 

5 184 Гірництво 

(Експлуатація та ремонт 

гірничого 

електромеханічного 

обладнання та 

автоматичних пристроїв) 

33 9 20 4 - 100 88 

6 184 Гірництво (Шахтне і 

підземне будівництво) 

 

10 6 2 2 - 100 80 

7 184 Гірництво 

(Маркшейдерська 

справа) 

13 2 8 3 - 100 77 

8 192 Будівництво та 

цивільна інженерія 

(Будівництво та 

експлуатація будівель і 

споруд) 

14 4 4 6 - 100 57,1 

Заочна форма навчання 

9 184 Гірництво Підземна 

розробка корисних 

копалин 

31 8 12 11 - 100 64,5 

10 184 Гірництво 

(Експлуатація та ремонт 

гірничого 

електромеханічного 

обладнання та 

автоматичних пристроїв) 

18 1 13 4 - 100 78 
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2.4  АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНОЇ І ВИРОБНИЧОЇ  

ПРАКТИК  за  2020 – 2021 н.р. 

2.4.1.  Навчальна і виробнича практики 

Практична підготовка здобувачів освіти коледжу проводилась згідно зі 

стандартами вищої освіти та діючими нормативними актами. 

Зміст практик і послідовність їх проведення визначаються наскрізною 

програмою практики, яка розроблена згідно з навчальним планом спеціальності 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки молодшого 

спеціаліста і затверджена директором коледжу. 

За минулий навчальний рік практичне навчання пройшли  : 

Курс Кількість студентів Всього  

II 124  

390 III 118 

IV 148 

 

Згідно до графіку навчального процесу 2020-2021 навчального року 

здобувачі освіти  пройшли наступні види практик: 

№ Вид практики Найменування спеціальності 

(освітньо-професійної програми) 

Місце проходження 

(база практики) 

 

 

 

 

 

Ознайомлювальні 

1.Гірництво (Підземна розробка 

корисних копалин) 
Базові підприємства 

міста. 

Гірничий коледж. 

Установи міста. 

КНУ 

2.Гірництво (Відкрита розробка 

корисних копалин) 
3. Гірництво (Експлуатація та ремонт 

гірничого електромеханічного 

обладнання та автоматичних 

пристроїв) 
4.Економіка (Економіка підприємства) 
5. Гірництво (Шахтне і підземне 

будівництво) 
6. Гірництво (Маркшейдерська справа) 

 

 

2. 

 

По вивченню гірничого 

обладнання (полігонні) 

1.Гірництво (Підземна розробка 

корисних копалин) 
Підприємства міста. 

Полігон гірничого 

коледжу  

КНУ 

2. Гірництво (Відкрита розробка 

корисних копалин) 

3. Гірництво (Експлуатація та ремонт 

гірничого електромеханічного 

обладнання та автоматичних 

пристроїв) 

4. Гірництво (Шахтне і підземне 

будівництво) 

 

 

 

 

1. Гірництво (Підземна розробка 

корисних копалин) 
Слюсарно-механічні 

майстерні коледжу 
2.Гірництво (Відкрита розробка 
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3. Слюсарна (слюсарно-

механічна) 

корисних копалин) 

3. Гірництво (Експлуатація та ремонт 

гірничого електромеханічного 

обладнання та автоматичних 

пристроїв) 

4. Гірництво (Шахтне і підземне 

будівництво) 

4. Навчально-будівельна в 

майстернях 

1. Будівництво та цивільна інженерія 

(Будівництво та експлуатація будівель 

і споруд) 

Гірничий коледж 

5. Теслярська Гірництво (Шахтне і підземне 

будівництво) 
Гірничий коледж 

 

6. 

 

Практика на засобах 

ЕОТ 

1. Електроніка (Конструювання, 

виготовлення та технічне 

обслуговування виробів електронної 

техніки) 
2.Економіка (Економіка підприємства) 

Гірничий коледж 

7. Геодезична  1. Гірництво (Маркшейдерська справа) Гірничий коледж 

6 

 

Маркшейдерська  1. Гірництво (Маркшейдерська справа)  

 

7 Електрорадіо-

вимірювальна. 
1. Електроніка (Конструювання, виго-

товлення та технічне обслуговуван-

ня виробів електронної техніки) 

Гірничий коледж. 

Лабораторії коледжу 

8 Радіомонтажна 

9 Маркшейдерська 1.Гірництво (Маркшейдерська справа) Маркшейдерський 

полігон гірничого 

коледжу 

Підприємства міста 

Науково-дослідні 

інститути та 

лабораторії 

 

10 Геодезична 

 

1. Гірництво (Маркшейдерська справа) 

2. Гірництво (Шахтне і підземне 

будівництво) 

11 Планування  1. Економіка (Економіка 

підприємства) 
Гірничий коледж 

12 Навчальна 

практика з отримання 

робітничої професії 

(ОРП) 

1.Гірництво (Підземна розробка 

корисних копалин) 
2. Гірництво (Відкрита розробка 

корисних копалин) 
3. Гірництво (Експлуатація та ремонт 

гірничого електромеханічного 

обладнання та автоматичних 

пристроїв) 
4. Гірництво (Шахтне і підземне 

будівництво) 
5. Гірництво (Маркшейдерська справа) 
6. Електроніка (Конструювання, 

виготовлення та технічне 

обслуговування виробів електронної 

техніки) 

 

Підприємства міста. 

Установи міста.  

Приватні 

підприємства міста 

Гірничий коледж 
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13 Виробнича  

технологічна 1 

1. Гірництво (Підземна розробка 

корисних копалин) 
2. Гірництво (Відкрита розробка 

корисних копалин) 
3. Гірництво (Експлуатація та ремонт 

гірничого електромеханічного 

обладнання та автоматичних 

пристроїв) 
4. Гірництво (Шахтне і підземне  

будівництво) 
5. Гірництво (Маркшейдерська справа) 
6. Будівництво та цивільна інженерія 

(Будівництво та експлуатація будівель 

і споруд) 
7. Економіка (Економіка 

підприємства) 

8. Електроніка (Конструювання, 

виготовлення та технічне 

обслуговування виробів електронної 

техніки) 

 

Підприємства міста. 

Установи міста. 

Приватні 

підприємства міста 

  

14. Виробнича  

технологічна 2 

(передатестаційна) 

1. Гірництво (Підземна розробка 

корисних копалин) 
2. Гірництво (Відкрита розробка 

корисних копалин) 
3. Гірництво (Експлуатація та ремонт 

гірничого електромеханічного 

обладнання та автоматичних 

пристроїв) 
4. Гірництво (Шахтне і підземне 

будівництво) 
5. Гірництво (Маркшейдерська справа) 
6. Будівництво та цивільна інженерія 

(Будівництво та експлуатація будівель 

і споруд) 
7. Економіка (Економіка 

підприємства) 
8. Електроніка (Конструювання, 

виготовлення та технічне 

обслуговування виробів електронної 

техніки) 

Підприємства міста. 

Установи міста. 

Приватні 

підприємства міста   

 

Навчально-лабораторна база коледжу складається з 29 лабораторій, 65 

навчальних кабінетів, гірничого полігону, слюсарно-механічних майстерень,  

які відповідають вимогам навчального процесу, оснащені відповідним 

обладнанням, що дозволяє вести підготовку майбутнього фахівця на сучасному 

рівні.  

Виробничі практики  

Виробничу практику проходять здобувачі освіти  III-IV курсів. 

Технологічна практика є складовою частиною навчального процесу підготовки 

кваліфікованих фахівців. Під час практики студенти виконали за спеціальністю 
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весь цикл основних робіт. Перебуваючи на робочих місцях, вивчили значну за 

обсягом ділянку виробництва, закріпили та конкретизували результати 

теоретичного навчання, набули уміння і навички практичної роботи за обраною 

спеціальністю (спеціалізацією), що дало змогу глибше проникнути у зміст і 

технологію майбутньої професійної діяльності. 

Відповідно до навчального плану підготовки молодших спеціалістів за 

спеціальностями для кожної освітньо-професійної програми передбачені 

наступні види виробничої практики: технологічна 1; технологічна 2 

(передатестаійна).  

 Практику здобувачі освіти  проходили безпосередньо на промислових 

підприємствах, в організаціях, установах, а також на приватних підприємствах 

міста та за його межами. 

  Керівниками  практики призначено досвідчених викладачів Гірничого 

коледжу відповідних фахових спеціальностей і професійної підготовки.            

  Навчальна практика на отримання робітничої професії (ОРП) та 

виробнича технологічна практика (передатестаційна) проводилася на сучасних 

гірничих підприємствах (шахти, кар’єри, гірничо-збагачувальні комбінати, 

підстанції) відповідно до «Положення про практику» і на основі прямих угод 

про співпрацю незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, 

а саме: ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат»,    ТОВ «ПАТ 

«АрселорМіттал Кривий Ріг», ПрАТ «СУХА БАЛКА», ТОВ «МЕТІНВЕСТ 

Криворізький ремонтно-механічний завод», ТОВ «ТД «ЕНЕРГОПРОМ», ПАТ 

«Півд.ГЗК», ПРАТ «Півн.ГЗК», ПРАТ «ЦГЗК», ФОП Щербинін В.М., ПП 

«Будальянс КР», ТОВ «Макспроект», та на інших підприємствах і організаціях 

різних галузей виробництва. Коледж постійно поширює і удосконалює 

механізм співпраці з соціальними партнерами, тісно з ними співпрацює. 

За термін проходження практики студенти отримують наступні робітничі 

професії: 

№ 

з/п 

Найменування спеціальності 

(освітньо-професійної програми) 

Професія 

1 Гірництво «Підземна розробка 

корисних копалин» 

«ГРОЗ», 4 розряд 

«Кріпильник» 4 розряд 
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2 Гірництво «Шахтне і підземне  

будівництво» 

  «ГРОЗ», «Кріпильник». 

  «Машиніст бурильної установки»  

   4 розряд 

 

3 

Гірництво «Експлуатація та ремонт 

гірничого електромеханічного 

обладнання та автоматичних 

пристроїв» 

«Електрослюсар», 3 розряд,  

«ГРОЗ». 4 розряд 

 «Кріпильник» 4 розряд 

4 Гірництво «Відкрита розробка 

корисних копалин» 

«Машиніст екскаватора», 3 розряд 

«Машиніст бурової установки», 

 3 розряд 

5 Гірництво «Маркшейдерська справа»  «Гірничий робітник на маркшейдерських    

  роботах» 4 розряд 

6 Електроніка «Конструювання, 

виготовлення та технічне 

обслуговування виробів електронної 

техніки» 

«Електрослюсар» 3 розряд 

 

 По закінченню практики студенти підготували письмовий звіт з практики 

і здали диференційний  залік. 

Практично-професійна підготовка студентів Гірничого коледжу 

знаходилась на задовільному рівні.  

 

3. НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА ТА МЕТОДИЧНА РОБОТА 

Навчально-дослідна  та методична робота в коледжі протягом 

навчального року була направлена на постійне вдосконалення освітнього 

процесу, створення умов щодо фахового функціонування і особистої 

самореалізації викладачів, оволодіння ними сучасним змістом і технологіями 

навчання і виховання, методами наукового аналізу спрямованих на розвиток 

особистості студента та його соціалізації. 

Протягом 2020 – 2021 н.р. на засіданнях  педагогічної ради 

розглядалися важливі питання науково–методичної та навчально-виховної 

роботи, а саме: про підсумки роботи педагогічного колективу в 2019-2020 н.р. 

та завдання на 2020-2021 н.р.; про  виконання перспективного плану 

підвищення кваліфікації викладачів коледжу в 2020 році; булінг в освітньому 

закладі та шляхи його виявлення і попередження; змішане навчання: переваги 

та перспективи; про стан освітнього процесу в коледжі в умовах пандемії 

тощо. 
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 На засіданнях методичної ради розглядалися різноманітні питання 

згідно визначених в Положенні про методичну раду завдань, такі як: про 

організацію роботи методичної ради на 2020-2021 н.р.; про стан проведення 

профорієнтаційної роботи циклових комісій коледжу; пропозиції щодо 

підвищення результативності профорієнтаційної роботи; про стан 

матеріальної бази лабораторій і кабінетів коледжу; про роботу випускових 

циклових комісій щодо впровадження єдиного державного комплексного 

іспиту; про забезпечення виробничих та навчальних практик з усіх напрямків 

наскрізними програмами, методичними рекомендаціями по їх виконанню; про 

хід проведення атестації викладачів у 2020-2021н.р.; про організацію науково-

дослідної роботи в  коледжі; планування тематики засідань педагогічної та 

методичної рад на 2021-2022 н.р.  

Педагогічні працівники коледжу мають освіту, яка відповідає 

навчальним дисциплінам, що викладаються, а переважна більшість викладачів 

має значний досвід як педагогічної, так і практичної роботи за спеціальністю.  

Викладацький склад має високий рівень професіоналізму.  

Кваліфікаційну  категорію  мають: 

 «спеціаліст  вищої  категорії» - 41 викладач; 

 «спеціаліст  першої  категорії» - 11 викладачів;  

 «спеціаліст  другої  категорії» - 3 викладача; 

  «спеціаліст» –  1 викладач; в тому числі  

  педагогічне звання «викладач – методист» -  17 викладачів; 

 педагогічне звання «старший  викладач» – 4 викладача. 

Традиційно в коледжі проведено анкетування  педагогічного колективу 

щодо ефективності діяльності адміністрації, в тому числі директора коледжу.   

Проаналізовано результати успішності здобувачів освіти та визначено 

професійну активність викладачів коледжу.  

Викладачі коледжу підвищили кваліфікацію в закладах вищої освіти, а 

саме: на кафедрах Криворізького національного університету, Криворізького 

державного педагогічного університету; Дніпропетровського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти; Інституту державного 

управління у сфері цивільного захисту; Національної академії педагогічних 

наук України ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (м. Київ); Донецького 
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національного університету економіки і торгівлі М.Туган-Барановського, ДП 

«Головний навчально-методичний центр держпраці» за програмою для 

викладачів з охорони праці вищих закладів освіти. Крім зазначеного,  викладачі 

коледжу підвищували протягом навчального року професійний рівень шляхом 

додаткового самостійного пошуку відповідних освітніх установ та інших 

джерел освіти (платформи «Всеосвіта», «На урок», «Prometheus» тощо). Ними 

отримано 108 сертифікатів. 

З метою створення власної бази досвіду з кращих занять, цікавих прийомів, 

знахідок, застосування продуктивних педагогічних технологій, що відобража-

ють роботу викладача, висвітлення його успіхів та досягнень оформлено шість 

творчих портфоліо викладачів ( Дідюк Ю.М., Литвтн Л.В., Міщенко В.Л., Хо-

лошенко О.В., Хорошенко Л.В., Штефан А.І.), узагальнено досвід роботи трьох 

викладачів ( Дідюк Ю.М., Холошенко О.В., Міщенко В.Л.). 

З метою обміну досвідом викладачі коледжу приймали участь у проведені 

майстер-класів, семінарів, педагогічних форумах, педагогічних читаннях та 

конкурсах на кращу методичну розробку, а також були активними учасниками 

в роботі міських та регіональних методичних об’єднаннях, конференціях різно-

го рівня: 

ІХ  Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні викли-

ки і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути»                       

(викладач Дідюк Ю.М.); 

ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні тенден-

ції та концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки»  (стаття «Особливості 

викладання маркшейдерського креслення в сучасних умовах», викладач Дідюк 

Ю.М.); 

ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція « Сучасні тенден-

ції та концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки» (стаття «Формування 

підприємницької компетенції здобувачів освіти методами математики», викла-

дач Онофрієнко Н.О.);  

ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція « Сучасні тенден-

ції та концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки» (стаття «Формування 

підприємницької компетенції здобувачів освіти методами математики», викла-

дач Няньчук О.Ю.);   

 Міжнародна науково-технічна конференція «Розвиток промисловості та 

суспільства» (статті «Технологія розробки рудних родовищ з підповерховим 

обваленням руди та вміщуючих порід», «Розробка крутоспадних  і похилих ру-

дних родовищ у складних гідрогеологічних умовах», «Технологія розробки по-
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тужних рудних покладів поверховокамерними системами», «Транспортування 

закладного матеріалу для заповнення відкритого виробленого простору техно-

логічних пустот», «Взаємодія законів природи та суспільства в освітньому про-

цесі», викладач Кривенко Т.А.);  

ІІІ Всеукраїнська конференція студентів та викладачів закладів освіти  

«Актуальні проблеми сучасної освіти: реалії та перспективи» ( викладач Тере-

щенко К.О.); 

Міжнародна науково-технічна конференція «Розвиток промисловості та 

суспільства» (стаття «Формування світогляду студентів при викладанні гумані-

тарних дисциплін у сучасній Україні», викладач Терещенко К.О.); 

VI Міжнародна  науково-практична конференція « ACTUAL TRENDES OF 

MODERN SCIENTIFIC RESEARCH» (викладач Міщенко В.Л.). 

Викладачами коледжу опубліковано 27 матеріалів на платформі «Всеосві-

та», «Методичний портал», а саме: 

«Інноваційні підходи до ринкового сегментування», «Опорний конспект 

лекцій «Облік основних засобів і нематеріальних активів»», «Опорний конспект 

лекцій «Облік грошових коштів»», «Опорний конспект «Основи побудови фі-

нансового обліку»» ( викладач Гілязітдінова О.В.); 

«Про систему роботи педагогічного колективу щодо запобігання пропусків 

занять студентами», «Технічний диктант «Нівелювання, будова та перевірка 

нівелірів»», «Вступні тестові завдання з БЖД для фахових випробувань», «Ва-

ріанти завдань для письмового опитування за темою «Масштаби»», «Моє осо-

бисте професійне портфоліо», «Методичні вказівки «Геодезичні розрахунки 

при проектуванні горизонтального майданчика»», «Методичні вказівки «Розро-

бка технології розбивочних робіт. Створення планової геодезичної основи»», 

«Методичні вказівки «Підготовка розбивочних даних для перенесення в натуру 

проекту вісей будівлі»», «Методичні вказівки «Підрахунок об’ємів земляних 

робіт при проектуванні вертикального планування»», «Методичні вказівки 

«Проектування трас. Побутова повздовжнього і поперечного профілів траси»», 

«Методичні вказівки до практичної роботи «Рішення задач з орієнтирними ку-

тами»», «Методичні вказівки до лабораторної роботи «Вимірювання довжин 

ліній на місцевості сталевою стрічкою»» (викладач Дідюк Ю.М.); 

«Методична розробка відкритого профорієнтаційного виховного заходу 

КВЕСТ «YOUR CHOICE»», «Методична розробка. Майстер-клас «Інформацій-

на компетентність викладача»» ( викладач Лук’янова І.В.); 
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«Методичний посібник для самостійного вивчення студентами окремих 

тем з навчальної дисципліни «Загальна електротехніка»», «Методична розроб-

ка: Презентація на тему «Логічні елементи»» (викладач Бізюк Л.І.); 

«Розвиток та масштаби тіньової економіки України» ( викладач Онофрієн-

ко Н.О.); 

«Домашні завдання: проблеми та перспективи (з досвіду роботи)» (викла-

дач Няньчук О.Ю.); 

 «Стратегія навчання аудіюваннню»- методичний матеріал із фрагментом 

уроку до теми «Earth in Danqer»,10 клас» (викладач Холошенко О.В.); 

«Методичні вказівки до виконання практичної роботи «Розрахунок фонду 

оплати праці робітників дільниці»», «Методичні вказівки до виконання практи-

чної роботи з теми «Розрахунок амортизаційних відрахувань, показників стану і 

використання основних засобів підприємства»», «Методичні вказівки до вико-

нання практичної роботи з теми «Планування чисельності робітників виробни-

чої дільниці» (викладач Клименко К.В.); 

«Тестування. Закон Ома. Джерела струму» ( викладач Романова С.М.). 

Значну увагу викладачі коледжу приділяли роботі з обдарованими дітьми, 

завдяки чому студенти коледжу були учасниками науково-практичних 

конференцій, фестивалів та конкурсів різного рівня, а саме: 

ХІ Міжнародний мовно-літературний конкурс імені Тараса Шевченка (V 

місце, викладач Паливода Т.Л.); 

ХХІ Міжнародний конкурс української мови імені Петра Яцика ( ІІІ місце, 

викладач Мітько Т.О.); 

Регіональний фестиваль «Натхнення», номінація «Поезія» (викладачі                  

Ус І.В., Воєцький О.С.); 

Регіональний фестиваль «Натхнення», номінація «Інструментальна 

музика» (викладач Ус І.В.); 

  Регіональний студентський конкурс з англійської мови у форматі ТЕД   

серед здобувачів освіти закладів фахової передвищої освіти (викладач  

Ліщінська О.О.); 

ІІІ Всеукраїнська науково- практична конференція «Актуальні проблеми 

сучасної освіти: реалії та перспективи» (викладач Терещенко К.О.); 

Конкурс-захист наукових робіт ДОННУЕТ ( три переможця першого 

ступеня, викладачі Клименко К.В., Онофрієнко Н.О., Пісна Т.М.). 

Атестація викладачів коледжу відбувалося згідно до плану роботу 

атестаційної комісії та із врахуванням критеріїв оцінки навчально-методичної 

роботи викладача в міжатестаційний період. 
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Досвід роботи викладачів вивчався шляхом  відвідування занять, аналізу 

досягнень студентів, перегляду на робочому місці викладача навчально-

методичного забезпечення навчальних дисциплін (предметів), які викладає. 

Питання атестації педагогічних працівників систематично розглядалися 

на засіданнях методичної ради. Так, у вересні 2020 року  було розглянуто 

питання про проведення атестації педагогічних працівників у 2021 році, у 

лютому 2021 року заслухано питання про хід проведення атестації педагогічних 

працівників та вивчення досвіду роботи викладачів, які атестуються у 

поточному навчальному році. 

В 2020-2021 навчальному році було атестовано 14 викладачів коледжу. 

За результатами атестації підтвердили  раніше присвоєну кваліфікаційну 

категорію  «спеціаліст вищої категорії» 9 викладачів, в тому числі педагогічне 

звання - два викладача (Дідюк Ю.М., Холошенко О.В.),  та кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст першої категорії»  1 викладач (Сєлєдцова Н.А.). 

Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» одному 

викладачу (Ліщінська О.О.), «спеціаліст другої категорії» двом викладачам                 

(Богдан І.В., Громовий О.С.). Педагогічне звання «викладач-методист» 

присвоєно одному викладачу (Міщенко В.Л.), педагогічне звання «старший 

викладач» - одному викладачу ( Романова С.М.). 

 

4.  ВИХОВНА ТА КУЛЬТУРНО - МАСОВА РОБОТА 

 

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

окремих курсів, відділень; 

- співдружність, співробітництво між викладачами, кураторами груп і 

студентами коледжу. 

Виховання студента як громадянина передбачає становлення патріота, 

тобто людини з активною громадянською позицією, орієнтованої на 

демократичні цінності та свободи, здатної до захисту права та виконання своїх 

громадських обов’язків, відображених у Конституції України.  

Виховання студента як фахівця орієнтовано на розвиток: глибокої 

зацікавленості, любові до вибраної професії, професійної самосвідомості, 

ерудиції та компетенції; усвідомлення професійного інтересу й 

відповідальності, здатності ставити творчі та ефективно розв’язувати 

професійні завдання у вибраній сфері професійної діяльності, готовності 

приймати нестандартні рішення; відкритості для нових досягнень науки, 

техніки i практики. 

 Виховання студента як інтелігентної особистості спрямовано на розвиток 

високої культури спілкування та поведінки; високого рівня ерудиції; 

системності та критичного мислення; естетичної, художньої культури; 

прогресивних поглядів та переконань; толерантності й поважного ставлення до 

людей іншої національності та інших поглядів і переконань; кращих рис і 

традицій української інтелігенції. 

Виховання студента як творчої особистості передбачає розвиток: 

методологічної, дослідницької культури; творчо-пошукових умінь та 

здібностей; як до індивідуальної, так і до колективної творчості у вибраній 

сфері професійної діяльності; здібностей до креативного, системного 

застосування знань у розв’язанні професійних теоретичних і практичних 

завдань.  

Виховання студента як конкурентоспроможної особистості ставить за 

мету розвиток: працьовитості; стресостійкості; неперервного професійного 

саморозвитку; комунікативних і лідерських якостей; етично-правової 
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відповідальності; уміння виконувати та завершувати роботу на високому 

якісному рівні; прагнення постійно підвищувати свій рівень інформаційної 

культури. 

Інтеграція всіх наведених якостей забезпечує виховання студента як 

культурної людини.  

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

заняттях, так і у позанавчальний час, викладачами, представниками 

адміністрації, предметними та 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 

Тижні комісій іноземних і суспільних дисциплін та загально-технічних 

дисциплін. В режимі онлайн проведенні олімпіади, фото-квест «Пам‘ятні місця 

Покровського району», он-лайн конкурси: «Найкращий знавець інженерної 

графіки», «Найкращий знавець матеріалознавства», «Пʹять кроків до перемоги» 

та вікторини з залученням як студентської молоді коледжу так і учнів шкіл 

Покровського району.  

Традиційно у коледжі проводяться науково-практичні конференції, в яких 

беруть участь студенти нашого навчального закладу, студенти технікумів і 

коледжів регіону та області, студенти КНУ і представники районних осередків 

різних політичних партій. 

У виховній роботі в напрямку позанавчального виховання, протягом 

2020-2021 навчального року слід відзначити, що: 

• 02.10.2020 р. з нагоди відзначення Дня працівника освіти та 

святкування 65-річя коледжу актова зала приймала викладачів, серед них були 

й ті, які довгі роки працювали на його імідж, сприяли розвитку навчального 

потенціалу закладу. Цікавою та насиченою видалася програма святкування: 

привітання всіх викладачів та співробітників коледжу і ветеранів праці 
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випуском привітальних стіннівок, відео привітання від випускників минулих 

років, проведення урочисто-концертної програми для викладачів та 

співробітників, із допомогою студентського клубу коледжу (відповідальні 

Анохіна В.В., завідувач та класні керівники електронно-електромеханічного 

відділення). Навчальні групи підготували відео-привітання з Днем працівника 

освіти та опублікували їх на сторінці коледжу у Фейсбук;  

• В рамках святкування Дня студента викладачі та студенти відділення 

розробки корисних копалин підготували випуск відео-стіннівки з поздоровлен-

нями студентів. 

 З метою виховання у студентів шанобливого ставлення до майбутньої 

професії, розвитку стійкої мотивації до навчання, популяризації спеціальності в 

2020-2021 навчальному році проведено: 

1. Зустрічі студентів ІІІ-ІV курсів з керівництвом провідних підпри-

ємств міста: «МЕТІНВЕСТ», «Криворіжвзривпром», з керівництвом, провідни-

ми викладачами та лідерами студентського самоврядування «Криворізького на-

ціонального університету» 

2. Участь студентів ІІІ-ІV курсів спеціальності «Експлуатація та ре-

монт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв» у 

конкурсі професійної майстерності «Електротехнічний марафон», який органі-

зували  ТОВ «ЕРТАНЗ» та ПЗ «Центр професійної освіти і навчання», надає 

можливість визначити кожному учаснику свій рівень практичної та теоретичної 

підготовки, і як наслідок – визначити для себе грані професійного розвитку та 

ознайомитись з компаніями електротехнічної сфери, усвідомити важливість і 

престижність професії. 

3. Протягом року студенти навчальних груп готували колажі до Дня 

сміху (ГВ 20 1/9), до дня Здоров’я «Спорт – це наше все!» (ГВ 20 1/9), до свят-

кування Нового року, «Запали свічку пам’яті» до 35-ї річниці Чорнобильської 

трагедії та 8 березня (ГМ 20 1/9, ГР 20 1/9), та публікували їх на сторінках в со-

ціальних мережах Фейсбук та Інстаграм. 

Наприкінці червня класні керівники випускних груп підготували відео-

класні години  «В щасливу путь, випускнику!». Силами Студентського клубу, 
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під керівництвом культорганізатора Голоденка С.  підготовлено  відео ролик 

«Викускник 2021». 

У ВСП «Гірничий коледж Криворізького національного університету» з 

метою пропаганди здорового способу життя серед студентів, велика увага 

приділялась організації вільного часу студентів. 

 У коледжі працює спортивний клуб «ОЛІМП». Студенти залуча-

ються до занять у постійно діючих спортивних секціях, з баскетболу, волей-

болу, атлетичної гімнастики, настільного тенісу, тхеквондо, футболу, гирьо-

вого спорту, легкої атлетики, загально-фізичної підготовки.  

 У рамках студентського клубу діють гуртки: вокальний, танцюва-

льний, команда КВК.  

 Постійно, протягом року проводились анкетування, бесіди, зустрічі, 

конкурси стіннівок з назвою «Молодь обирає здоров’я», фото робіт на теми, 

пов’язані з пропагандою здорового способу життя.  

 Для використання наочності на тематичних класних годинах пос-

тійно накопичувалась відеоінформація з пропаганди здорового способу 

життя у вигляді соціальних реклам (наприклад: «Бросай курить!», «О вреде 

курения», «Невозможное возможно. Со спортом навсегда»); документальні 

фільми: 

 Вся правда о табаке! (автор Жданов В.Г.) 

 Спецрасследование «Дело «Табак»» (автор Марина Бондарева) 

 Конвейер смерти. Никотин. 

 Общее дело правда об алкоголе. Детский алкоголизм. 

 Проєкт из семи антиалкогольных фильмов («Большая алкоголь-

ная болезнь», «Алкоголь и преступление» и т.д) 

 Иного пути нет или группа риска от 14 до 24 ( о вреде нарко-

мании) 

 Видео-семинар «Правда про СПИД». 

17 вересня 2020р. відбулася зустріч студентів і викладачів коледжу із 

співробітниками КП "Інститут розвитку міста Кривого Рогу". Тренінг-пленер у 
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форматі OpenSpacе «Маркетинг територій: нові ідеї молоді для міста» відбувся 

з метою залучення активної молоді міста до розробки цікавих заходів дозвілля. 

Захід здійснювався в межах реалізації програми «Нова генерація». Учасниками 

тренінгу-пленеру стали 22 студенти коледжу, які розробляли концепти 

презентації спеціальностей закладу освіти, а саме: «Маркшейдерська справа», 

«Економіка», «Будівництво та цивільна інженерія», «Гірництво», 

«Електроніка», що будуть реалізовані під час проведення «Фестивалю вогню та 

металу» (S&F fest), який має відбутися у травні 2021 року. Студенти активно 

включилися в розробку цікавих заходів на локаціях майбутнього фестивалю.  

Цілеспрямоване національно-патріотичне виховання здійснювалося 

впродовж року на виховних заходах регіонального і всеукраїнського рівнів. На 

честь річниці з Дня народження Т. Шевченка в березні 2021р. студенти коледжу 

Кисель Максим, Козакевич Ярослав, Олійник Софія, Синюк Вікторія 

(ЕЛ 20 1/9) та студентки Волощук Вікторія (ГП 19 1/9) і Літвіченко Світлана 

(ЕК 19 1/9) взяли участь у всеукраїнському онлайн-марафоні, були учасниками 

Всеукраїнського літературного онлайн-марафону «Єднаємо душі словом 

Кобзаря!» (організатори: викладачі української мови та літератури 

Паливода Т.Л., Мітько Т.О., Тищенко Н.І.). 

В рамках профорієнтаційної програми з метою формування 

професійної направленості студентів та ознайомлення з особливостями 

майбутньої професії: 

 Викладачі Кремза М.О. та Романцева Г.М. організували та провели екс-

курсії для студентів групи ГМ 17 1/9 до маркшейдерської лабораторії 

ПАТ «ЄВРАЗ Суха балка»,  УКК ПАТ КЗРКа,  Музею під відкритим не-

бом Півн ГЗКа; 

 екскурсії навчальних груп з керівниками навчальних та ознайомлюваль-

них практик до музею ПАТ «ЦГЗК»; 

 протягом року відбулися чисельні зустрічі з провідними спеціалістами 

галузі, у тому числі в рамках заходів тижня комісії (відповідальні – голо-

ви комісій спецдисциплін); 
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 протягом року навчальні групи проводили профорієнтаційну роботу он-

лайн в соціальних мережах Фейсбук та Інстаграм, особливо слід відміти-

ти активність групи ГМ 20 1/9 (класний керівник Дідюк Ю.М.); 

 з метою згуртування колективів навчальних груп і формування стійкої 

громадської позиції, поширення інформації про наш навчальний заклад 

студенти та їх батьки були залучені до активного збору голосів під час 

голосування «Громадський бюджет 2021». Спільними зусиллями студен-

ти і викладачі коледжу та батьківська громада зібрала 4 748 голосів на 

підтримку проведення проєкту Steel & Fire fest (S&F fest) (Фестиваль вог-

ню і металу) під час голосування у конкурсі «Громадський бюджет 2020», 

автором якого є викладач коледжу Гілязітдінова О.В. Мета фестивалю: 

формування усвідомленого вибору молодими людьми майбутньої профе-

сії, затребуваної на ринку праці, створення у молоді стійкої мотивації до 

набуття компетенцій, необхідних для успішної професійної самореаліза-

ції, формування позитивного образу та суспільної значущості гірничих 

професій. Найкращими у рейтингу голосування в коледжі виявилась на-

вчальна група ЕЛ 20 1/9; 

 у вересні 2020 року студенти групи БЦ 19 1/9 Зубов Д. та Журавель І. 

представляли спеціальність «Будівництво» у міському проєкті «Креатив-

ність. Молодь. Місто»; 

 студенти групи ГР 19 1/9 Різун М., Сергієнко Д., Шимбуєв Д. взяли уч-

асть у конкурсі загальнотехнічних дисциплін «П'ять кроків до перемоги»; 

 студент групи ГР 17 2/9 Кривко Андрій брав участь у відео-конференції 

«Узгодження освітніх програм у відповідності з потребами гірничо-

видобувного комплексу Кривбасу». 

Для стимулювання  творчої самореалізації і підвищення художнього і 

виконавського рівня талановитих студентів на початку лютого 2021 року 

проведено огляді-конкурс талант-шоу «Студентська весна-2021» в онлайн- 

форматі. Навчальні групи творчо підійшли до поставленого завдання, конкурс-

огляд вийшов досить цікавий. Звучали естрадні, народні, авторські пісні, реп-
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вокал, презентувались номери СТЕМ, танці, буфонади, і це не повний перелік 

жанрів, в яких проявили себе студенти вперше свої таланти демонстрували 

майстри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Результати 

конкурсу: 

 перемога в номінації «КРАЩА СУЧАСНА ХОРЕОГРАФІЯ»: 

 студенти груп  ГР 18 1/9 та ЕК 19 1/9 

 перемога в номінації «КРАЩИЙ ВОКАЛ»: 

 студентка групи ЕЛ 20 1/9 Синюк Вікторія 

 студент групи ГР 18 1/9 Ковтун Максим 

 студентка групи ГР 20 1/11 Соколовська Віталіна 

 перемога в номінації «КРАЩЕ ХУДОЖНЄ ДЕКЛАМУВАННЯ ПОЕЗІЇ» 

в огляд-конкурсі талант-шоу «СТУДЕНТСЬКА ВЕСНА -2021»: 

 група ЕЛ 19 1/9 Іванова Євгенія. 

 перемога в номінації «КРАЩЕ ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ ВИКОНАННЯ: 

 студент групи ГП 20 1/9 Фурманець Артем  

 перемога в номінації «КРАЩЕ ВОКАЛЬНЕ ВИКОНАННЯ З ІНСТРУ-

МЕНТАЛЬНИМ СУПРОВОДОМ»: 

 студентка групи ГП 19 1/9 Волощук Вікторія   

 перемога в номінації «ОБРАЗОТВОРЧЕ ТА ДЕКОРАТИВНО-

ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО»: 

 студентка групи ГМ 20 1/9 Гузей Юлія   

 студентка групи ГП 20 1/9 Марковець Аліна 

 студентка групи ЕЛ 19 1/9  Мацак Вікторія. 

В рамках трудового виховання студенти коледжу брали участь у 

всеукраїнських толоках, а також в акціях «Чисте довкілля» та у благоустрої 

території поблизу навчального закладу (згідно з графіком). Студенти груп ГР-

19 1/9 та ГР-18 1/9, в рамках Конкурсу «зроби кращим навколишнє 

середовище» висадили квіти на подвір’ї Гірничого коледжу.  Акція відбулася за 

підтримки зеленого центру МетІнвест. 
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Виховний захід «У жінці все від Божої любові…», що пройшов в рамках 

класних годин у навчальних групах, дав змогу звернути увагу на місце жінки в 

суспільстві, підкреслити її велике призначення на Землі; виховати почуття 

гордості, поваги, шани до жінки і розвивати вміння сценічної майстерності. Під 

час заходу юнаки  вітали жіночу половину групи. 

26.05.2021р. з метою виховання моральної свідомості зростаючої 

особистості в навчальній групі ЕЛ 20 1/9 було проведено виховний захід 

«Булінг - проблема сьогодення». Під час тестування студентів групи 

встановлено ступінь агресивності студентів. 

В рамках волонтерської діяльності: 

 студенти коледжу долучилися до волонтерської акції Метінвест «Від 

щирого серця!» та створили власноруч вітальні листівки до 8 Берез-

ня для одиноких жінок які за волею долі опинилися в будинку Мило-

сердя, що обов'язково зігріють їх душу і серце; 

 08 жовтня 2020 року студенти групи ГР – 19 1/9 прийняли участь у 

благоустрою парку «Шахтарський» під гаслом «Не балакаємо. Бере-

мо та робимо» (фотоматеріали викладені на сайті коледжу); 

 В рамках міської молодіжної акції до Дня довкілля «Наше місто – 

наш дім!», що була ініційована Департаментом у справах сім`ї, мо-

лоді та спорту виконкому Криворізької міської ради 14 квітня 2021 

року, студенти груп ГР- 19 1/9 та ГР -18 1/9 на чолі зі своїми класни-

ми керівниками Онофрієнко Н.О. та Пісною Т.М. взяли участь у бла-

гоустрої території колишнього лялькового театру по вул. Миколи Зі-

нчевського в Покровському районі. (колишній кінотеатр «Гірник»).  

Реалізацію сімейно-родинного напрямку виховання було здійснено в 

навчальних групах при проведенні виховного заходу, присвяченому Дню 

матері, який був проведений 7 травня 2021 в онлайн режимі. Так,  в групі ЕЛ 20 

1/9 було створено інтерактивний привітальний лист найдорожчим матусям «У 

янголів є імена». Посилання:  

https://drive.google.com/file/d/1XGnfcAADPdvQcYRqCGB1Qn9mdK1AkdC_/view 

https://drive.google.com/file/d/1XGnfcAADPdvQcYRqCGB1Qn9mdK1AkdC_/view
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Протягом навчального року студенти коледжу брали активну участь в 

заходах районного, міського та обласного рівнів, а саме:  

  студентка групи ЕЛ 19 1/9 Мацак Вікторія стала призеркою міського 

конкурсу "Місто молодіє з нами", що проходив з нагоди святкування 

Дня міста; 

  на передодні 1 квітня учасники студентського клубу брали участь  у 

онлайн-конкурсі  відеороликів «Покровська Гуморина-2021» та виборо-

ли перемогу; 

  14 квітня 2021 року студенти груп ГР- 19 1/9 та ГР -18 1/9 , класні кері-

вники Онофрієнко Н.О. та Пісна Т.М., взяли участь у міській акції «Я за 

чисте місто»; 

  на виконання загальноміської програми «Школа - ВНЗ (ПТНЗ) -

підприємство» з 17.05 по 22.05  та з 31.05 по 08.06. в рамках марафонів 

Днів відкритих дверей для учнів 8-9 класів свою творчу презентацію 

демонструвала профорієнтаційна агітбригада коледжу з числа студент-

ської молоді, а студенти старших курсів під керівництвом викладачів 

спеціальних дисциплін зустрічали школярів на локаціях профорієнта-

ційного квесту «Майбутня професія. Твій вибір!». 

На передодні 14 лютого пройшов онлайн-конкурс від студентського 

клубу до Дня закоханих, під час якого 3 дні поспіль stories сторінки 

@gornyikolledzh були опубліковані по 3 тематичні питання, що так чи інакше 

пов‘язані із цим святом. Найактивніші 3 учасника, що дали правильну відповідь 

на всі 9 запитань, отримали призи від студентського профкому та наших 

партнерів @anticafe7drob9_kr. 

Викладачами та класними керівниками проведено бесіди про правила 

поведінки з вибухонебезпечними речовинами, на воді, в натовпах, по 

попередженню травмування студентів, на протипожежну тематику, про правила 

вуличного руху. 
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У Гірничому коледжі безперервно працювала система соціального 

захисту студентів, вівся облік пільгових категорії студентів зі своєчасним 

наданням необхідної психологічної та матеріальної підтримки. 

Згідно з планом протягом року у коледжі проводились командні та 

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

змаганнях різного рівня. 

У коледжі працювала студрада та старостати на відділеннях. 

Крім того, слід відзначити, що викладачами, класними керівниками, 

соціальним педагогом, представниками адміністрації постійно проводилася 

індивідуальна робота зі студентами. 

 

5.  ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ 

 

За період з вересня 2020 по червень 2021р. було проведено та 

приймали участь в змаганнях з видів спорту: 

Вересень:  

Відкриття Спартакіади ГФК. Участь у легкій атлетиці естафеті                              

Покровського району.  ІІ місце 

Жовтень: 

Відкрита першість ГФК з настільного тенісу. Матчева зустріч з міні 

футболу ГФК - Автоколедж. 

 Листопад: 

Першість ГФК з шахів, шашок. Першість з армрестлінгу. 

Грудень: 

Першість ГФК з міні футболу І,ІІ,ІІІ курс. Першість з баскетболу 3*3 

Лютий: 

Першість ГФК з волейболу 

Березень: 

Матчева зустріч з міні футболу  

1. ГФК 

2. «Шертер» 
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3. Автоколедж 

Квітень, травень, червень: 

Прийом та здача тестів для населення України 

1. Човниковий біг 4*9м. 

2. Нахил-гнучкість 

3. Біг 100м 

4. Піднімання тулуба 

5. Згинання рук в упорі 

6. Підтягування у висі 

7. Крос 

 

      6.   АНАЛІЗ ПРАЦЕВЛІШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ У 2021 році. 

На сьогоднішній день на підприємствах міста триває дефіцит кадрів,  

тому ВСП «Гірничий фаховий коледж КНУ» є одним із основних 

постачальників молодих робітничих кадрів.  

З метою сприяння успішному працевлаштуванню випускників та 

забезпечення сталого розвитку виробництва як на підприємствах міста, так і за 

його межами, в коледжі створено комісію із персонального розподілу 

випускників, яку очолює директор коледжу. Комісія забезпечує розподіл 

випускників на місця роботи. 

           Табл.7.1 

Група Кількість, 

бюджет 

ГБ – 17 1/9 10 

ГР – 17  1/9 18 

ГР – 17  2/9 15 

ГМ –17 1/9 13 

ГП – 17 1/9 20 

ГП – 17 2/9 20 

ЕЛ – 17 1/9 20 

ГВ – 17 1/9 18 

БЦ – 17 1/9 14 

ЕК – 17  1/9 12 

ВСЬОГО 160 
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             Табл.7.2 

 

           Остаточні підсумки працевлаштування студентів очікуються на 01 

вересня 2021 року. 

Проблемні питання виробничого навчання:  

Виробниче навчання студентів у багатьох випадках носить вузько 

професійний характер: студенти, які працевлаштовані на практику у якості 

стажерів, мають  обмежену можливість у прояві і вдосконаленні своїх 

здібностей. Нерідко студенти не можуть обґрунтувати технологічний процес 

виробництва, мають слабкі навики роботи з механізмами, інструментами, слабо 

володіють навиками і уміннями з суміжних професій, не володіють трудовими 

прийомами новаторів виробництва. Тому випускники коледжу, часто не маючи 

необхідної кваліфікації з робітничої професії, слабо знаючи сучасні 

технологічні процеси та передові методи праці, не можуть на належному рівні 

виконувати обов'язки організаторів праці і виробництва на начальному 

трудовому етапі. 

 

№ 
Код найменування спеціальності 

(освітньо-професійної програми) 

Випущено всього, 

           осіб 
За держзамов-

ленням 

1 2 3 4 

1                                                    184   Гірництво  

1.1 Відкрита розробка корисних копалин  18 18 

1.2 Шахтне і підземне будівництво 10 10 

1.3 Підземна розробка корисних копалин 40 40 

1.4 Маркшейдерська справа 13 13 

1.5 Експлуатація та ремонт гірничого 

електромеханічного обладнання та автоматичних 

пристроїв 

 

33 

 

33 

2                                                  171    Електроніка  

2.1 Конструювання, виготовлення та технічне 

обслуговування виробів електронної техніки 
20 20 

3                                                  192    Будівництво та цивільна інженерія  
3.1 Будівництво та експлуатація будівель і споруд 14 14 

4                                                  051    Економіка  
4.1 Економіка підприємства 12 12 

Всього 160 160 
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Вище зазначене приводить до  зростання періоду професійної адаптації на 

виробництві випускників коледжу. 

 

7.   РОБОТА  БІБЛІОТЕКИ 

Бібліотеці навчального закладу належить особливе місце в освітньому 

просторі. Бібліотека коледжу є центром інформаційної підтримки освітнього 

процесу, духовного збагачення здобувачів освіти, розвитку їхніх 

інтелектуальних та творчих здібностей. Як структурний підрозділ коледжу вона 

забезпечує інформацією та відповідними документами навчальний процес.  

Закон України «Про вищу освіту» передбачає виховання вільних, освічених, 

критично мислячих людей. У таких умовах формування професійних якостей 

випускника вищого навчального закладу або коледжу має орієнтуватися не 

стільки на обсяг і повноту конкретного знання, скільки на здатність самостійно 

поповнювати знання, ставити і вирішувати різноманітні задачі, пропонувати 

альтернативні рішення, виробляти критерії добору найбільш ефективних із них. 

Досягнення цієї мети значною мірою залежить від рівня інформаційної 

культури людини. Саме цим визначається роль і значення формування 

інформаційної культури особистості та діяльність бібліотек у даному напрямку. 

Інформаційна культура є складовою загальної культури особистості, а 

інформаційні уміння – це основа для успішного засвоєння всіх навчальних 

предметів, оскільки дають можливість вільно орієнтуватися в потоці 

інформації. Основним завданням бібліотеки коледжу з формування 

інформаційної культури здобувачів освіти є ознайомлення з інформаційними 

технологіями, з бібліотекою як важливим компонентом інформаційної 

інфраструктури, з методами пошуку інформації. Інформаційна культура 

особистості органічно пов’язана з особливостями інтелектуального розвитку. 

Чим багатший внутрішній світ людини, тим більше можливостей формування 

високої інформаційної культури. Тому бібліотека спрямовує роботу на: 

 Своєчасне надання своїм користувачам доступу до необхідної інформа-

ції, вдосконалення досвіду з аналізу інформаційних потреб і задоволення 

освітніх, індивідуальних потреб та інтересів; 
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 Розвиток інформаційної грамотності користувачів бібліотеки; 

 Інформаційний супровід інноваційних процесів у коледжі; 

 Допомогу в самоосвіті студентам та викладачам. 

Станом на 01.06.2021 р. фонд бібліотеки налічує  77756 примірників, у 

тому числі книги – 77273 примірників, українською мовою – 22900, журнали – 

483 екземпляри, підручників та навчальних посібників – 39799. За поточний рік 

до бібліотеки надійшло 36 примірників, вибуло 1076 примірників. 

Читачів у бібліотеці - 752, відвідувань - 2267. Книговидача склала 6806 

примірників, у тому числі підручників 4822, художньої літератури  1880. 

     Популяризація літератури на допомогу виховному процесу. 

Сучасний навчально-виховний процес складний і динамічний. Студенти 

під час навчання у коледжі повинні не тільки отримувати професійні знання з 

обраної спеціальності, але й збагачуватися духовно, підвищувати власний 

культурний рівень, розвивати комунікативні навички та творчі здібності. 

Бібліотека коледжу на допомогу виховному процесу завжди планує такі заходи, 

які сприяють громадянсько-патріотичному, культурному, моральному, 

правовому, екологічному та естетичному вихованню здобувачів освіти.  

 Відповідно до плану роботи протягом 2020-2021 навчального року було 

проведено заходи до знаменних і пам’ятних дат. У вересні в читальному залі 

відбувся літературний захід «Додай читання у своє життя», присвячений 

Всеукраїнському дню бібліотек. У заході взяли участь студенти першого курсу 

групи ГР-20 1/9 та викладачі Цуркан М.В., Воєцький О.С. Темою зустрічі було 

читання книжок, оскільки з кожним роком кількість читачів в Україні 

зменшується, молодь і діти все частіше відмовляються від книг. Причина цього 

– у високому темпі життя та мобільності сучасного покоління. Але література 

має велике значення як для інтелектуального, так і для духовного розвитку 

людини. Тому одним з основних напрямків роботи бібліотеки є створення умов 

для позитивної мотивації читання. Під час заходу студенти переглянули кілька 

відео про переваги читання, поділилися своїми враженнями від прочитаних 
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книг. До їхньої уваги було запропоновано книжкову виставку із творами, які 

можуть бути цікавим і корисними для молоді.   

     Криза, спричинена пандемією COVID-19, позначилася на освітньому 

процесі і на роботі бібліотеки також. В умовах дистанційної роботи звернули 

увагу на  важливість присутності в інтернет-просторі для комунікації з 

користувачами. На жаль, технічне забезпечення бібліотеки на даний час не 

дозволяє достатньо впроваджувати сучасні інформаційно-комунікативні 

технології та постійно використовувати в роботі медіа-ресурси. На сторінці 

бібліотеки у мережі Фейсбук створювали дописи з фотографіями про 

виставкову роботу. До Всесвітнього дня туризму заочна екскурсія вулицями 

рідного міста «Історія назв вулиць Едуарда Фукса та Миколи Світальського». 

Тематичні виставки у жовтні до Дня українського козацтва та Дня захисника 

України, до Дня художника, до Дня визволення України від фашистських 

загарбників.   У листопаді до Всеукраїнського дня працівників культури та 

аматорів народного мистецтва – книжкова виставка «Українська культура: 

витоки і сучасність». У День пам’яті жертв голодоморів приєдналися до акції  

«Запали свічку». Також було підготовлено тематичну виставку до Дня 

української писемності та мови «Зміни до правопису: усі за і проти». У грудні – 

виставка до Міжнародного дня волонтера «Волонтери – люди доброї волі». 

Тематична виставка «Слава, гордість, міць країни» до Дня збройних сил 

України. Інформаційна панорама «Мораль. Право. Закон» до Дня захисту прав 

людини. У січні книжкова виставка «Книги – ювіляри  2021 року», тематична 

виставка до Дня соборності України, екскурс в історію «Бій під Крутами – 

подвиг героїв духу і честі» до Дня пам’яті героїв Крут. У лютому – поетична 

хвилинка «Чому ми кохаємо: природа і хімія романтичних почуттів» до Дня 

святого Валентина, тематична виставка «Зима, що нас змінила…» до Дня 

Героїв Небесної сотні, до Міжнародного дня рідної мови тематична виставка 

«Спочатку було слово…» У березні до Дня народження українського поета, 

художника, мислителя Тараса Шевченка книжкова виставка «Хвилююче слово 

Кобзаря», «Цей день в історії» до Міжнародного жіночого дня. Екологічна 

виставка у квітні «Людина і біосфера» до Міжнародного дня птахів, «35-ті 
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роковини аварії на ЧАЕС», «Здорова людина – здорова нація» до Всесвітнього 

дня здоров’я. До Міжнародного дня пам’яток історії та культури «Галерея 

пам’яток світової культури». У травні підготували виставку-інсталяцію «Не 

погасити пам’яті вогонь» до  Днів пам’яті та примирення і Дня перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні, тематична виставка «Музеї книги» до 

Міжнародного дня музеїв. У червні допис на сторінці Бібліотеки у Фейсбук до 

Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища.  

     До уваги користувачів також було запропоновано традиційні 

щомісячні цикли книжкових виставок: «Письменники – ювіляри року» (Е. 

Барроуз, О. Купрін, Агата Крісті, І. Карпенко-Карий, О. Забужко, С. Єсенін, В. 

Свідзинський, Ф. Моріак, Б. Олійник, І. Бунін, Дж. Родарі, Д. Яворницький, М. 

Мітчелл, Р. Стівенсон, А. Кокотюха, П. Целан, Марк Твен, О. Блок, А. Фет, А. 

Мюссе, В. Гроссман, М. Старицький, Дж. Остін, Р. Кіплінг, Джек Лондон, П. 

Тичина, Е. Гофман, О. Ірванець, Ю. Покальчук, В. Підмогильний, В. Малик, Л. 

Боровиковський, Леся Українка, Е. Андієвська, Дж. Фаулз, А. Шиян, Ш.Бодлер, 

О. Іваненко, О. Чорногуз, М. Гумільов, Ш. Бронте, А. Курков, Г. Лі, П. Буало, 

Г. Сенкевич, В. Неборак, І. Малкович, В. Стефаник, М. Булгаков, Г. Бічер-Стоу, 

В. Шкляр).   

Робота з комплектування та збереження бібліотечного фонду. 

      Повноцінна матеріально-технічна база – один із факторів успішної 

діяльності бібліотеки. Від наявності умов, оснащеності необхідними 

технічними та електронними засобами, комфортних місць в читальному залі, 

можливості виходу в локальну мережу та Інтернет залежить рівень роботи 

бібліотеки. Від складу фонду залежить успіх роботи бібліотеки в цілому, 

виконання завдань, що стоять перед нею, адже саме фонд визначає зміст, 

повноту та якість задоволення і розвиток інформаційних потреб користувачів. 

      Якісне формування і збереження бібліотечного фонду – основа 

життєдіяльності бібліотеки і можливе за умови достатнього фінансування. На 

сьогоднішній день оновлення фонду відбувається дуже повільно. Основним 

джерелом поповнення бібліотечного фонду є одержання книг замість 

загублених читачами та благодійної допомоги (подарунку). За актом заміни 
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втрачених користувачами книг бібліотечний фонд поповнився на 36 

екземплярів. Було проведено технічну обробку та каталогізацію новоодержаної 

літератури.  За актом списання морально застарілих, фізично зношених, 

непрофільних та дублетних документів із бібліотечного фонду було вилучено 

1040 екземплярів. Фонд періодичних видань не поповнювався, оскільки не було 

передплати у звітному році. 

       Бібліотека веде електронну картотеку «Книгозабезпечення 

навчальних дисциплін», використання якої сприяє проведенню аналізу складу 

фонду та забезпечення дисциплін. 

     Постійно  увага приділяється питанням збереження бібліотечного 

фонду, а саме: контроль за своєчасним поверненням виданих книг, поточний 

ремонт пошкоджених екземплярів. Під час дистанційного навчання у коледжі 

відвідувачів у бібліотеці різко поменшало, тому займалися в основному 

внутрішньою роботою, актами заміни, списання,  наводили лад у фондах, на 

полицях.  Згідно наказу МОНУ «Про впровадження Універсальної десяткової 

класифікації в практику роботи бібліотек» співробітники бібліотеки 

продовжують роботу з організації фондів і довідково-пошукового апарату на 

УДК. У звітному періоді переіндексували  частину відділів 

«Літературознавство» та «Художня література». 

Інформаційно-бібліографічне забезпечення користувачів. 

У своїй роботі працівники бібліотеки використовують різні форми і 

методи інформаційно-бібліографічної діяльності. Для забезпечення 

інформаційних потреб користувачів бібліотека продовжує роботу з організації 

та ведення алфавітного і систематичного каталогів, систематичної картотеки 

статей, краєзнавчої картотеки, картотеки періодичних видань, журналу 

виконаних довідок, картотеки групового та індивідуального інформування, 

картотеки сценаріїв масових заходів, картотеки підручників. Вони допомагають 

орієнтуватися в інформаційному просторі, швидше та ефективніше знаходити 

потрібну інформацію. На запити користувачів надаються тематичні, 

уточнюючі, адресні чи фактографічні бібліографічні довідки. Метою запитів 
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може бути  підготовка до рефератів, семінарів, контрольних і самостійних 

робіт, заліків, екзаменів, курсових та дипломних робіт.  

  До уваги користувачів бібліотеки у тематичному комплексі «Місто 

довжиною в життя» представлені: краєзнавча картотека, книги, енциклопедії, 

довідники про рідний край, тематичні папки, фото. Працівниками бібліотеки  

проводились  бесіди та індивідуальні консультації з питань підвищення 

інформаційної компетентності читачів, пошуку інформації в каталогах чи 

картотеках, вибору книг у фондах відкритого доступу. Залишаються 

актуальними уроки бібліотечно-бібліографічної грамотності.  

   У мережі Фейсбук на сторінці Бібліотека ВСП «ГФК КНУ» до уваги 

користувачів протягом року надавалася інформація щодо роботи бібліотеки на 

допомогу виховному процесу. 

   Останні роки українська наукова та освітня спільнота все більше 

звертається до питань академічної доброчесності та впровадження міжнародних 

академічних стандартів. Американські ради з міжнародної освіти спільно з 

Міністерством освіти і науки України розпочали Проект сприяння академічній 

доброчесності в Україні. Питання академічної доброчесності є дуже актуальним 

для України. Адже неприпустимою є ситуація, коли наукові роботи (від 

курсових до докторських) виконуються на замовлення за гроші, коли 

студентські роботи передаються від курсу до курсу лише зі зміненими 

титульними сторінками, коли у наукових текстах перефразовують чужі думки 

та видають за власні без посилання на їх справжнього автора. І абсолютно 

неприпустимо, коли в суспільстві такий стан речей сприймається як норма. Тож 

на допомогу користувачам бібліотека підготувала Методичні рекомендації 

«Роль бібліотеки коледжу у формуванні інформаційної культури та академічної 

доброчесності здобувачів освіти». Даними рекомендаціями мали на меті стисле 

висвітлення понять академічної доброчесності та нечесності, ознак плагіату, 

популяризацію серед студентів етичних норм цитування використаних джерел, 

знайомство зі стандартами бібліографічного опису документів. 

Соціальний розвиток колективу, підвищення кваліфікації. 
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     Підвищення кваліфікації бібліотекарів – це форма професійного 

навчання бібліотечних працівників, що передбачає удосконалення та 

поглиблення знань, умінь і навичок у межах спеціальності, оволодіння новими 

функціональними обов’язками, вивчення технологічних особливостей трудової 

діяльності в умовах розвитку технологій, освоєння основ менеджменту, 

маркетингу, удосконалення навичок раціональної та ефективної організації 

праці, тобто приведення у відповідність їхньої кваліфікації сучасним вимогам.  

     Під час стажування на базі бібліотеки Криворізького національного 

університету в жовтні 2020 року співробітники бібліотеки коледжу успішно 

виконали програму підвищення кваліфікації. Ознайомилися з сучасними 

тенденціями бібліотечного обслуговування на прикладі діяльності бібліотеки 

КНУ, зокрема з формами популяризації бібліотечного фонду за допомогою 

онлайн-сервісів. Оволоділи практичними навичками роботи з електронним 

каталогом та репозитарієм на сайті бібліотеки КНУ. Отримали консультацію 

щодо застосування в роботі ДСТУ 7.1 – 2006 «Бібліографічний запис. 

Бібліографічний опис». По завершенню стажування працівниками бібліотеки 

були виконані завдання. Губа Н.О. підготувала методичні рекомендації «Роль 

бібліотеки коледжу у формуванні інформаційної культури та академічної 

доброчесності здобувачів освіти». Гладка Н.В. підготувала реферат «Сучасна 

бібліотека в умовах інформаційної взаємодії із здобувачами освіти». 

     Під час дистанційної роботи на карантині була можливість 

скористатися навчальними програмами на освітніх платформах. Через 

платформу відкритих онлайн-курсів Prometheus Губа Н.О. у квітні 2021 року 

пройшла курс «Медіаграмотність для освітян» та отримала сертифікат 

підвищення кваліфікації. 

     В умовах карантину засідання Регіонального методичного об’єднання 

завідуючих бібліотеками коледжів перед фахової освіти Північного регіону 

Кривого Рогу відбулося дистанційно 09.04.2021 року. Навчально-практичний 

семінар на тему «Списання літератури, індексування, заміна» було проведено 

на базі ВСП «Гірничо-електромеханічний фаховий коледж КНУ».  
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8.  ХАРАКТЕРИСТИКА  КАДРІВ  ЗА  ОСВІТОЮ  ТА  СТАЖЕМ  РОБОТИ 

8.1. Підвищення  кваліфікації  викладачів 

Всі педагогічні працівники мають освіту, яка відповідає навчальним 

дисциплінам, що викладаються, а переважна більшість - ще й значний досвід 

педагогічної роботи.  

Кваліфікаційну  категорію  мають: 

 «спеціаліст  вищої  категорії» - 41 викладач; 

 «спеціаліст  першої  категорії» - 11 викладачів;  

 «спеціаліст  другої  категорії» - 3 викладача; 

  «спеціаліст» –  1 викладач; в тому числі  

  педагогічне звання «викладач – методист» -  17 викладачів; 

 педагогічне звання «старший  викладач» – 4 викладача. 

Протягом навчального року всі викладачі коледжу підвищили 

кваліфікацію за програмою обсягом  не менше 30 годин.  

8.2. Атестація педагогічних працівників 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та Типового положення 

про атестацію педагогічних працівників України (наказ Міністерства освіти і 

науки України від 06.10.2010 р. № 930 «Про  затвердження  Типового  

положення  про  атестацію  педагогічних працівників» із змінами і 

доповненнями, внесеними наказом Міністерства освіти і науки, молоді і спорту 

України від 20.12.2011 р. № 1473, наказом Міністерства освіти і науки України 

від 08.08.2013 р. № 1135) у коледжі щорічно проведено планову атестацію  

педагогічних працівників, за результатами якої підтвердили  раніше присвоєну 

кваліфікаційну категорію  «спеціаліст вищої категорії» 9 викладачів, у тому 

числі педагогічне звання - два викладача,  кваліфікаційну категорію «спеціаліст 

першої категорії»  -1 викладач; присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст 

першої категорії» одному викладачу, «спеціаліст другої категорії» двом 

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

педагогічне звання «старший викладач» - одному викладачу. 
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9.  НАВЧАЛЬНО  –  МАТЕРІАЛЬНА  БАЗА 

До навчальної матеріальної бази коледжу відносяться  29 лабораторій і 65 

кабінетів, у поповненні якої приймають участь викладачі циклових комісій. 

За минулий навчальний рік були придбані навчальні меблі, наочність, 

проведені косметичні ремонти лабораторій і кабінетів. Виготовлені макети, 

стенди.  

Удосконалюються навчальні кабінети циклових комісій 

електромеханічних дисциплін,  природничо-математичних дисциплін, гірничих 

дисциплін, фізичного виховання та предмету «Захист України», 

загальнотехнічних дисциплін. 

10.1. Циклова комісія філологічних дисциплін 

Голова  комісії  Мітько Т.О.. 

Комісія складається з 5 кабінетів 

Кабінети відповідають санітарно - гігієнічним нормам і вимогам охорони праці. 

 Проводилася робота по вдосконаленню матеріально-технічної бази 

навчальних кабінетів: 

 - проведено косметичний ремонт (каб. №214); 

- проведено інтернет (каб. №216). 

10.2. Циклова комісія іноземно-суспільних дисциплін 

Голова комісії  Холошенко О.В. 

Комісія складається з 7 кабінетів 

Кабінети відповідають санітарно - гігієнічним нормам і вимогам охорони праці. 

Протягом поточного року велася певна робота по утриманню матеріальної 

бази кабінетів: 

        Проводився за необхідністю ремонт меблів та заміна ламп освітлення (каб. 

№131, каб. №135). Оновилась бібліотека кабінету №131 - п’яти томами 

«Історичних портретів». 

10.3. Циклова комісія математично-природничих дисциплін»    

Голова  комісії Кулигіна Л.І. 

До складу комісії входять 3 лабораторії і 10 кабінетів. 
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Покращено робоче місце викладача Пісної Т.М.(каб.№133) придбанням меблів 

та кафедри,  придбані стільці (6 шт.), пересувна дошка, стенди з фізики та ма-

тематики (4 шт.). 

10.4 Циклова комісія фізичного виховання та предмету «Захист України».  

Голова комісії Міщенко В.Л. 

До складу комісії входять 4 спортивних зали та спортивний майданчик, аудиторія 

предмету «Захист України», 1 тир, 1 кімната для збереження зброї. 

     Триває капітальний ремонт великої спортивної зали. Придбано будівельний 

інвентар та матеріали. 

10.5. Циклова комісія   економічних дисциплін 

Голова комісії  Онофрієнко Н.О. 

До  складу комісії входять  9 кабінетів. 

Придбаний картридж для потреб комісії. 

10.6. Циклова комісія  електронних дисциплін  

Голова комісії  Цуркан М.В.. 

До складу комісії входять 10 лабораторій і 12 навчальних кабінетів. 

Для забезпечення проходження здобувачами освіти навчальної 

радіомонтажної практики комісією придбано необхідний інструмент та 

обладнання (паяльники з насадками та підставки, набори для пайки, паяльна 

станціями). 

Всі викладачі, за якими закріплені кабінети та лабораторії, мають у наявності 

плани роботи кабінетів та лабораторій з підтвердженням про виконання 

запланованої роботи. 

Викладачі комісії постійно займаються поповненням учбово-методичною 

літературою з дисциплін, які викладаються – у наявності підручники на 

електронних носіях. 

10.7. Циклова комісія  гірничих  дисциплін 

Голова комісії Кузьміч О.А.. 

До складу комісії входять 10 навчальних кабінетів. 

 Кабінети оформлені відповідно до вимог навчальних дисциплін, які 

викладаються. 
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 Всі викладачі, за якими закріплені кабінети та лабораторії, мають у наявності 

плани роботи кабінетів. В аудиторіях та кабінетах проведені ремонтні роботи і 

будуть продовжені після карантину. Постійно поновлюється навчально-методичні 

матеріали. 

         Оновлено – 2 макети «Елементи системи розробки із застосуванням 

самохідної техніки», «Розбурювання рудного масиву».  

          В кабінетах забезпечені належні санітарно-гігієнічні умови. Кабінети 

відповідають вимогам охорони праці. 

10.8. Циклова комісія  електромеханічних дисциплін 

        Голова комісії  Кривенко Т.А 

До складу комісії входять 8 лабораторій і 6 навчальних кабінетів. 

         Всі викладачі, за якими закріплені кабінети та лабораторії, мають у 

наявності плани роботи кабінетів та лабораторій з підтвердженням про виконання 

запланованої роботи. 

Протягом 2020-2021 н.р. викладачами комісії проведена плідна робота за різними 

напрямками. Матеріально-технічна база кабінету №424 поповнена плакатами 

«Схема вентиляції», «Схема водовідливних установок». 

         Кабінети відповідають санітарно - гігієнічним нормам і вимогам охорони 

праці 

     10.9 Циклова комісія    маркшейдерсько-будівельних дисциплін 

    Голова комісії   Дідюк Ю.М. 

До складу комісії входять 7 лабораторій і 8 навчальних кабінетів. 

Всі викладачі, за якими закріплені кабінети та лабораторії, мають у наявності 

плани роботи кабінетів з підтвердженням про виконання запланованої роботи. 

Викладачі комісії постійно займаються поповненням навчально-методичною 

літературою з дисциплін, які викладаються, підручників на електронних носіях.  

Матеріальна база комісії постійно поповнюється мультимедійними засобами   

для   проведення  занять   та  виховних  заходів, необхідним приладдям для 

проведення практичних робіт. 

10.10. Циклова комісія загальнотехнічних дисциплін 

Голова комісії   Пащенко І.М.  
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До складу комісії входять 1 лабораторія і 7 навчальних кабінетів. 

        Викладачами проведена робота по вдосконаленню матеріально-технічної 

бази: 

 -  автоматизовано робоче місця викладача Пащенко І.М. каб. №308 та 

проведено інтернет; 

 -  проведено фарбування підлоги кабінетів №227.  

       Фактори, які негативно впливають на розвиток матеріально-технічної бази 

коледжу: 

-   відсутність фінансової спромоги ВНЗ; 

-   застаріле навчальне обладнання; 

-   фінансові труднощі в його оновленні та придбанні. 


