ЗВІТ
директора Машинобудівного коледжу ДДМА Макухи О.М.
за 2017 рік
Загальна інформація
Діяльність Машинобудівного коледжу ДДМА здійснювалась відповідно до комплексного плану навчально-методичної та виховної роботи, укладеного з урахуванням пропозицій
від циклових комісій, керівників структурних підрозділів та спрямованого на ліквідацію недоліків, зазначених у рішенні Вченої ради ДДМА за 2016 рік.
Коледж здійснює підготовку молодших спеціалістів за 11-ма спеціальностями на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України від 15.04.2015 АЕ №636131; надає повну
загальну середню освіту відповідно до ліцензії від 16.10.2015 №008600.
Згідно з планом, основними напрямками роботи навчального закладу в 2017 році були:
– здійснення освітньої діяльності, яка відповідає державним стандартам вищої освіти;
– створення умов для творчого розвитку педагогічних працівників та студентів;
– широке впровадження інформаційних технологій у навчально-виховний процес;
– забезпечення виконання державного замовлення та угод на підготовку фахівців;
– збереження кадрового складу викладачів;
– вдосконалення індивідуалізації підготовки висококваліфікованих фахівців на основі укладання довгострокових комплексних договорів з підприємствами та організаціями;
– підвищення якості професійно-практичної підготовки випускників як важливої
умови їх конкурентоспроможності на ринку праці та працевлаштування;
– вдосконалення взаємодії між цикловими комісіями коледжу та випускаючими кафедрами ДДМА з метою інтегрованої підготовки фахівців;
– забезпечення всебічного розвитку особистості, виховання студентів в дусі патріотизму і поваги до законів України;
– розвиток студентського самоврядування;
– проведення профорієнтаційної роботи;
– удосконалення матеріально-технічної бази коледжу;
– розробка і реалізація заходів, спрямованих на економію матеріальних та енергетичних ресурсів.
В коледжі діють структурні підрозділи (Таблиця 1).
Таблиця 1 – Структурні підрозділи коледжу
№з/
п
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Назва підрозділу
Секретаріат
Навчальна частина:
Відділення - комп’ютерно-інтегрованих технологій, електротехнічне, механікотехнологічне, технолого-економічне;
Циклові комісії - загальноосвітньої підготовки; галузі «Управління та адміністрування»; комп’ютерно-інтегрованих технологій, технічних спеціальностей.
Навчально-методичний кабінет
Відділ охорони праці
Відділ з виробничої практики та працевлаштування студентів і випускників
Приймальна комісія
Бухгалтерія
Адміністративно-господарська частина
Бібліотека
Відділ кадрів
Архів

12.

Профбюро

Всі структурні підрозділи працюють згідно з розробленими та затвердженими положеннями, а технічний персонал – відповідно до посадових інструкцій. Планування, управління та контроль за навчально-виховним процесом здійснюється адміністрацією коледжу і
керівниками структурних підрозділів.
Машинобудівний коледж ДДМА – територіальний базовий ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації
Краматорсько-Слов’янського регіону - координує роботу 14 методичних об’єднань загальноосвітніх, соціально-гуманітарних, природничо-математичних, загальнотехнічних та окремих
спеціальних дисциплін, а також методистів і завідувачів бібліотек.
З метою організації участі представників коледжів і технікумів Донеччини у Всеукраїнських олімпіадах, фахових конкурсах, нарадах, семінарах, обміном педагогічним досвідом
тощо, коледж затверджено базовим ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Донецької області (Протокол
засідання голів Рад директорів ВНЗ І-ІІ р. акр. Бахмутського, Краматорсько-Слов’янського та
Маріупольського регіонів від 17.05.2016 №1) та створено обласні методичні об’єднання викладачів української мови та літератури, інформатики та комп’ютерних технологій, математики.
1 Кадрове забезпечення
На початок 2017-2018 н. р. коледж укомплектовано педагогічними кадрами відповідно до штатного розпису. Динаміку змін кадрового складу наведено в таблицях 2, 3.
Таблиця 2 – Характеристика кадрового складу
2016 рік
Осіб
%
64
100
6
9,7
24
38,7
12
19,3
5
8,1
15
24,2
-

Показник
1. Кількість штатних викладачів:
Викладач-методист
Вища категорія
І категорія
ІІ категорія
Спеціаліст
Мол. спеціаліст
Прийнято випускників ДДМА
2. Кількість сумісників
3. Середній вік викладачів
4. Кількість викладачів пенсійного віку
5. Викладачі, які пройшли підвищення кваліфікації,
у тому числі, шляхом стажування
6. Викладачі, які навчаються в аспірантурі

1

2017 рік
Осіб
%
56
100
8
14
22
40
11
20
7
13
7
13

-

1

17,7
56,5
1,6
-

12
7
5
1

2

41,97
11
35
1
-

44,76
22
13
9
2

Таблиця 3 –Віковий склад викладачів

Рік

1
2016
2017

Усього
викладачів,
осіб/
%
2
62
100
55
100

Педагогічний стаж
До
5
р.

До
10р..

3

4

5

12
10
19,3 16,2
6
7
11
13

28
45,2
25
45

До
25р.

Понад
25 р.

Вік викладачів
До
40
р.

Категорії

До
50
р.

До
60р.

Понад
60 р.

Викл.методист

ВК

І

ІІ

СП

МС

12

13

14

15

16

6

7

8

9

10

11

12
19,3
17
31

31
50
25
45

13
21
12
22

9
14,5
8
15

9
14,5
10
18

6
9,7
8
14

24
12
38,7
19,3
30/22 11
54/40
20

5
15
8,1 24,2
7
7
13 13

-

Затверджений на 2016-2017 н. р. перспективний план підвищення кваліфікації та атестації виконаний в повному обсязі. Протягом звітного періоду 6 викладачів пройшли курси
підвищення кваліфікації при Українській інженерно-педагогічній академії (м. Слов’янськ), 5
- пройшли стажування в установах та на підприємствах міста.
В 2017 році атестовано 15 педагогічних працівників, з них:

–
–
–
–
–
–
–

присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії» - 2 викладачі;
присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» - 2 викладачі;
відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії» - 1
викладачі;
відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» - 8
викладачів;
відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «викладач-методист» - 1 викладач;
присвоєння педагогічного звання «викладач-методист» – 2 викладачі;
відповідність займаній керівній посаді – 2 (директор, завідувач навчально-методичного
кабінету).
З метою підвищення рівня мовної грамотності з грудня 2016 року педагогічні працівники коледжу безкоштовно вивчають англійську мову в онлайн-режимі на платформі
LingvaSkills, троє з них вже отримали сертифікати про володіння рівнем А1-А2.
Підвищення кваліфікаційного рівня викладачів сприяє якості проведення занять, результативності навчально-виховного процесу. Досвід впровадження інноваційних методів і
прийомів, методичні розробки, що були надані педагогічними працівниками до атестації, використовуються в навчальному процесі викладачами коледжу та інших ВНЗ І-ІІ р. акр. Донецької області.
Недоліки:
– 12 % викладачів досягли пенсійного віку, а робота із залучення молодих фахівців
проводиться недостатньо інтенсивно.
2 Навчально-методична робота
Навчально-методична робота в коледжі здійснюється за такими напрямками:
– методичне забезпечення навчального процесу, всіх видів практик студентів та виховної роботи;
– проведення семінарів, конференцій, педагогічних читань, конкурсів, олімпіад, Тижнів спеціальностей;
– розробка методики впровадження в освітній процес елементів дистанційного навчання;
– консультування педагогічних працівників з проблем сучасного розвитку освіти,
організації навчально-виховного процесу, досягнень;
– створення умов для розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення їхньої кваліфікації;
– здійснення методичної роботи щодо підвищення професійної компетентності молодих спеціалістів;
– надання практичної допомоги педагогічним працівникам в період підготовки їх до
атестації;
– вивчення рівня знань, умінь і навичок студентів відповідно до державних стандартів кожного освітнього рівня;
– впровадження системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, вивчення і узагальнення їх перспективного педагогічного досвіду та його впровадження в навчальний процес, залучення кращих із них до конкурсів професійної майстерності, навчально-методичної та науково-дослідницької роботи.
Відповідно до графіків і планів роботи протягом року проведено 6 засідань педагогічної та 5 засідань методичної рад коледжу, під час яких обговорювались питання організації
навчально-виховного процесу та науково-методичної діяльності педагогічних працівників.
Методичне забезпечення навчальних дисциплін відповідає усім вимогам освітньопрофесійних програм, освітньо-кваліфікаційних характеристик та зосереджене у відповідних
навчальних кабінетах та лабораторіях, навчально-методичному кабінеті. Викладачі безпосередньо відповідали за його розробку та якість у паперовому та електронному вигляді. Контроль за виконанням навчального плану, навчальних програм здійснювали: заступник директора з навчальної роботи, завідувачі відділеннями, завідувач навчально-методичного кабінету, голови циклових комісій. Під час відкритих занять, захисту звітів з практик, курсових та

дипломних проектів використовувались новітні технічні засоби навчання, зокрема, мультимедійне обладнання та Інтернет. Вся навчальна документація розроблена державною мовою.
У 2017 році коледж успішно пройшов акредитацію спеціальностей 5.02010501 Діловодство (сертифікат від 20.04.20167 НД-І №0582080); 5.03050801 Фінанси і кредит (сертифікат від 20.04.2017 НД-І №0582081); 5.03050802 Оціночна діяльність (сертифікат від
10.07.2017 НД-І №0585658); 5.05020205 Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем (сертифікат від 10.07.2017 НД-І №0585659). Висновки акредитаційних експертиз, результати перевірки матеріально-технічного забезпечення процесу навчання, а також підсумки контролю успішності студентів дали можливість зробити висновок про підвищення рівня
педагогічної майстерності викладачів та належний стан викладання дисциплін.
Протягом звітного періоду викладачами коледжу розроблено та видано 35 одиниць
методичних рекомендацій та посібників інноваційного характеру для виконання практичних
робіт, курсових і дипломних проектів, самостійної роботи студентів тощо.
Важливим напрямом навчально-методичної роботи є наукова та самоосвітня діяльність педагогічних працівників. Викладачі коледжу постійно здійснюють пошук нових технологій організації навчання з метою підвищення якості знань студентів, беруть участь в засіданнях регіональних і обласних методичних об’єднань, науково-практичних конференціях
регіонального, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів, мають статті та публікації
(Таблиця 4).
Таблиця 4 – Науково-методична діяльність викладачів коледжу протягом 2017 року
№
з/п

ПІБ
викладача
Новікова Н.В.

2.

Левічева С.В.

3.

Хоменко О.М.

Назва статті, публікації
Розробка уроку «Тіла обертання» з математики / Новікова Н.В., Кулешова
Н.М. // Науково – методичний журнал «Відкритий урок: розробки, технології,
досвід». Видавництво «Плеяда». – 2017. – №1;
Метод конструювання завдань в математиці / Новікова Н.В., Кулешова Н.М.
// І Обласна науково-методична конференція «Сучасні педагогічні технології та
інноваційні методики навчання у підготовці фахівців у коледжах та технікумах: досвід, проблеми, перспективи», м. Краматорськ, Машинобудівний коледж ДДМА, сертифікат від 15.03.2017 №057;
Методика використання скрізних задач у викладанні математики для технічних спеціальностей у школі, коледжі і ВНЗ/ Новікова Н.В., Левандовська І.В.
// Збірник наукових праць за матеріалами дистанційної всеукраїнської наукової конференції «Математика у технічному університеті ХХІ сторіччя», травень, 2017, ДДМА, м. Краматорськ – с.129-131;
Актуальність SТЕМ-технологій при вивченні дисциплін математичного циклу/ Новікова Н.В., Карнаух І.В. // науково-практична конференція «Сучасні
педагогічні технології та інноваційні методики навчання при викладанні математики», листопад, 2017 р., ВП «Костянтинівський технікум ЛНАУ»;
Особливості використання особистого сайту викладача / Новікова Н.В. // Навчально-методичний журнал «Освіта. Технікуми, коледжі», №4 (44) 2017.
Використання інтерактивних засобів навчання шляхом впровадження ІТтехнологій на заняттях української мови // Освіта. Технікуми, коледжі. №1,2. 2017. – С.69-72;
Використання ІТ - технологій на заняттях української мови (за професійним
спрямуванням) //Науково-методичний журнал «Відкритий урок: розробки,
технології, досвід. Видавництво «Плеяда». - 2017 №1;
Участь в І обласній науково-методична конференції «Сучасні педагогічні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців у коледжах і
технікумах: досвід, проблеми, перспективи» - м. Краматорськ, Машинобудівний коледж ДДМА, сертифікат від 15.03.2017 №037.
Словосполучення і речення. Синтаксичні зв’язки в них. Науково-методичний
журнал «Вивчаємо українську мову та літературу». №7-8. – 2017. – С.22-27;
Національно-патріотичне виховання на заняттях з української літератури //І
обласна науково-методична конференція «Сучасні педагогічні технології та
інноваційні методики навчання в підготовці фахівців у коледжах і технікумах:

4.

Василенко
О.А.

5.

Булдикова Р.Я.

6.

Стешенко О.В.

7.

Рубанова С.Я.

8.

Акімова Н.О.

9.

Карнаух І.В.

10.

Сагай О.В.

11.

Чернявська
О.М.

12.

Лютий О.О.

13.

Пасько М.М.

досвід, проблеми, перспективи» - м. Краматорськ, Машинобудівний коледж
ДДМА, сертифікат від 15.03.2017 №058.
Проблеми мовного навчання і мовного виховання студентів технічних навчальних закладів / Матеріали Міжрегіональної наради-тренінгу викладачів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації/за заг. ред. Г.Ф.Пономарьової;
Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія». – Харків: ФОП Петров В.В., 2017. – С.11-13.
Шарапанюк Б., Булдикова Р.Я. М.Шаповал – видатний діяч української революції/ Зб. «Герої серед нас» (ІІ ч.) – м. Слов’янськ, 2017;
Участь в І обласній науково-методична конференції «Сучасні педагогічні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців у коледжах і
технікумах: досвід, проблеми, перспективи» - м. Краматорськ, Машинобудівний коледж ДДМА, сертифікат від 15.03.2017 №096.
Стешенко Н.Л., Стешенко О.В. Історико-краєзнавчі дослідження учнівської та
студентської молоді: Методичний посібник. – Краматорськ: Обласний центр
туризму і краєзнавства учнівської молоді, 2017;
Історико-краєзнавча діяльність студентів у вимірі концепції національнопатріотичного виховання//Зб. матеріалів Всеукраїнської наукової конференції
«Українство: динаміка сенсів і вимірів національного буття», м. Кривий Ріг,
10.11.2017.
Перспективи регіонального економічного розвитку Донецької області // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції з економічної теорії. –
Черкаси, ЧДТУ, - 2017. – С.144-146;
Тенденції сучасного інноваційного розвитку Фінансової системи України
//Всеукраїнська науково-практична конференція «Модернізація регіонального
економічного розвитку Донецької області», м. Краматорськ, ДДМА,
18.04.2017.
Участь в науково-методичній конференції (м. Ополе, Польща) – квітень, 2017
рік (заочна)
Актуальність SТЕМ-технологій при вивченні дисциплін математичного циклу/Новікова Н.В., Карнаух І.В.//науково-практична конференція «Сучасні педагогічні технології та інноваційні методики навчання при викладанні математики», листопад, 2017 р., ВП «Костянтинівський технікум ЛНАУ».
Прикладні аспекти застосування методу адитивної оптимізації для
розв’язання задач теорії прийняття рішень в умовах повної визначеності
/Сагай О.В., Грудкіна Н.С. //Міжнародна науково-методична конференція
«Сучасна освіта та інтеграційні процеси», ДДМА, м. Краматорськ, 22-23 листопада 2017 р.;
Методика впровадження моніторингу та оцінки якості навчання студентів на
заняттях інформатики/О.В.Сагай//Навчально–методичний журнал «Освіта.
Технікуми, коледжі», грудень, 2017 р.;
Використання факторного аналізу при плануванні технічного експерименту/О.В.Сагай//Навчально–методичний журнал «Освіта. Технікуми, коледжі»,
грудень, 2017 р.;
Українська пісня – це геніальна поетична біографія/О.В.Сагай //Форум педагогічних ідей «Відкритий урок. Розробки, технології, досвід» ТОВ «Видавництво «Плеяди», №02/2017 (сертифікат).
Участь в І обласній науково-методична конференції «Сучасні педагогічні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців у коледжах і
технікумах: досвід, проблеми, перспективи» - м. Краматорськ, Машинобудівний коледж ДДМА, сертифікат від 15.03.2017 №059.
Участь в ІІ Міжрегіональному літературному конкурсі «Кальміюс – 2017» в
номінації «Поезія для дорослих», листопад, 2017 р., сертифікат учасника.
Проблеми науки і практики при викладанні дисципліни екологія//сайт:
SUPER.UROK – UA.com – 2017 р.

Розвиткові творчої активності педпрацівників та поширенню досвіду впровадження
інноваційних технологій в навчальний процес сприяло і проведення Конкурсу на кращу ме-

тодичну розробку, що виявив творчо обдарованих педагогічних працівників, сприяв самореалізації та стимулюванню їх подальшої творчої педагогічної діяльності. Всього у Конкурсі
взяли участь 12 робіт.
На базі навчально-методичного кабінету працював методичний семінар «Школа молодих та малодосвідчених викладачів». Відповідно до плану роботи проводились заняття,
діагностування професійної компетентності та анкетування викладачів-початківців. До роботи семінару долучалися завідувачі відділень, голови циклових комісій, працівники бібліотеки
та викладачі-наставники.
З метою підвищення громадської активності молодих викладачів коледжу було залучено до участі в проекті ГО «Молодь Сходу України»: «Громадянська просвіта молоді на
Сході України» за підтримки Фонду Фрідріха Наумана. Викладачі-початківці Саєнко М.О.,
Коваленко А.В., Гадючко О.С. в квітні та червні 2017 року відвідали тренінги, де фахівці допомагали їм в створенні власного проекту. За результатами Конкурсу команда коледжу посіла V місце серед 17 учасників.
На початку 2017 року ініціативна група у складі Василенко О.А., Прасолової А.Є.,
Коваленка А.В., Саєнко М.О. створили проект, упровадження якого дозволить підвищити
якість практичного навчання студентів у галузі знань «Механічна інженерія», подали його на
конкурс, за результатами якого коледж отримав грант від фонду Джина Хааса на суму $7500.
Кошти планується витратити на придбання 3D-принтера та комплектуючих до нього, сучасної технічної літератури, різального інструменту, а також виплату стипендій кращим студентам спеціальності 133 «Галузеве машинобудування».
В коледжі проводиться робота з обдарованими студентами. Вони залучалися до участі
в олімпіадах та конкурсах різних рівнів, брали участь в науково-практичних конференціях;
навчальною частиною проводився систематичний моніторинг її результатів (Таблиця 5).
Таблиця 5 - Результати участі студентів коледжу в конкурсах та олімпіадах протягом 2017
року
№
з/п
1

2

3

4

5

6

Назва заходу

ПІБ учасника

Викладач

Рівень

Місце

обласний

Участь

регіональний

І

обласний

Участь

обласний

І

VІІ Всеукраїнська олімпіада з української мови
серед студентів ВНЗ І-ІІ
р.акр., Машинобудівний
коледж ДДМА, лютий,
2017 р.
Всеукраїнська олімпіада з
математики, Машинобудівний коледж ДДМА,
березень, 2017 р.
Х Всеукраїнська олімпіада з інформатики та
комп’ютерних технологій, Машинобудівний
коледж ДДМА,
березень, 2017 р.

Вовченко В.А.,
гр. 205-ТОМ-15

Ладика О.В.

Бибко Ю.А.,
гр.101-МТ-16

Новікова Н.В.

Слонь С.І.,
гр.308-ОПС-14

Сагай О.В.

Олімпіада з дисципліни
«Фізика», ВП
«Слов’янський технікум
ЛНАУ», березень, 2017 р.
І регіональна студентська
наукова конференція
«Українська революція100 років (1917 -1921)»,
ВСП НАУ Слов’янський
коледж НАУ,
квітень, 2017 р.
Всеукраїнська наукова
конференція для творчої
молоді України «Перспе-

Нікулін О.Д,
гр.103-ЕТМ-16

Білих О.В.

регіональний

ІІ

Новгородова Ю.Ю.,
гр.200-ОД-15

Булдикова Р.Я.

регіональний

Сертифікат
про участь

Мороз К.В.,
гр.202-ФК-15

Лютий О.О.

регіональний

Сертифікат
про участь

Кайдан В.О.,
гр.206-РПЗ-15

Хоменко О.М.

всеукраїнський

Сертифікат
про участь

всеукраїнський

7

8

9

10

11

12

13

14

ктива-2017», Маріупольський будівельний коледж, квітень, 2017
Регіональна олімпіада з
нарисної геометрії та інженерної графіки, квітень, 2017 р.
Регіональна олімпіада з
дисципліни «Економіка
підприємства», квітень,
2017 р.
ІІІ Міжнародна науковопрактична конференція
«Педагогіка і сучасні аспекти фізичного виховання», квітень 2017 року, ДДМА,
м. Краматорськ
V Обласний туристськокраєзнавчий зліт, сел.
Торське Лиманського рну, травень, 2017 року

ХІІІ Міжнародний конкурс з української мови
їм. П.Яцика,
грудень, 2017 р.

VIIІ Міжнародний мовнолітературний конкурс ім.
Т. Шевченка, листопад,
2017 р.
Регіональна науковопрактична конференція
«Економіко-гуманітарні
проблеми сьогодення»,
Донбаська національна
академія будівництва і
архітектури, 23 листопада, 2017 р.

Х Всеукраїнська історико-краєзнавча конференція студентської та учнівської молоді з міжнарод-

Зоз М.В.,
гр. 205-ГМБ-15

Щербакова А.Ю.

регіональний

Участь

Алад’єв В.К.,
гр.202-ФК-15
Мороз К.В.,
гр.202-ФК-15
Оліфіровська С.С.,
гр.110-ОО-16

Боброва Т.А.

регіональний

Участь

Боброва Т.А.

регіональний

Участь

Акімова Н.В.

міжнародний

Сертифікат
про участь

Приємська А.А.,
гр.307-ДВ-14

Акімова Н.В.

міжнародний

Сертифікат
про участь

Ляшенко К.,
гр. 111-АКТ-16;
Кузьменко Н.,
гр. 107-ІБС-16;
Ільїнський М.,
Мілер В.,
Редько С.,
гр. 203-МЕ-15;
Чуприна Б.,
гр.205-ТОМ-15.
Щолоков С.,
гр. 106-ІПЗ-17
Грузін Д.,
гр. 210-ОО-16
Сотнік Л.,
гр. 103-ЕТМ-17
Глотов О.,
гр. 106-ІПЗ-17

Стешенко О.В.

обласний

І

обласний

Участь

обласний

Участь

Піцьо М.,
гр. 104-ПТБ-17

Хоменко О.М.
Ладика О.В.

Хоменко О.М.

Мороз К.В.,
гр. 302-ФК-15

Боброва Т.А.

регіональний

Сертифікат
про участь

Алад’єв В.К.,
гр. 302-ФК-15

Рубанова С.Я.

регіональний

Сертифікат
про участь

Ладика О.В.

регіональний

Сертифікат
про участь

Хоменко О.М.

регіональний

Сертифікат
про участь

Левічева С.В.

регіональний

Булдикова Р.Я.

регіональний

Стешенко О.В.

всеукраїнський

Синельник Д.С.,
Гр.. 201-МТ-16
Безугла А.М.,
гр.102-ФБС-17
Чуприна М.С.,
гр.106-ІПЗ-17
Чащин І.І.,
гр.208-КІТ-16
Новгородова Ю.
гр. 300-ОД-15
Кайдан В.
гр. 306-РПЗ-15,
Висторопський О.
гр. 306-РПЗ-15
Редько С.,
гр. 303-МЕ

Сертифікат
про участь
Сертифікат
про участь
Сертифікат
про участь
Публікація в
збірнику тез
конференції,
сертифікат про

15

16

17

18

19

20

21

22

ною участю «ПівденноСхідна Україна: зі стародавності в XXI століття»,
24–26 листопада 2017 р.,
м. Святогірськ,
Регіональна студентська
наукова конференція
«Економіка України:
проблеми і перспективи
розвитку», Дружківський
технікум ДДМА,
26.10.2017.
Міжнародна науковопрактична конференція
«Теорія і практика актуальних наукових досліджень», науковий журнал «Молодий вчений» ,
м. Львів, жовтень 2017
Всеукраїнська науковопрактична Інтернетконференція з міжнародною участю «Сучасні
інформаційні технології
та інноваційні методики
навчання: досвід, тенденції, перспективи», Тернопільській національний
університет ім. Гнатюка,
листопад, 2017 рік
Перша регіональна конференція «Фізика та астрономія очима
сучасної молоді», Машинобудівний коледж
ДДМА, листопад 2017
ІІІ Регіональна науково –
практична конференція з
інформаційних технологій м. Краматорськ, МК
ДДМА, квітень 2017 р.
Міський конкурс соціальної реклами серед студентської молоді «Ми не
мовчимо - ми проти насилля!» в рамках Всеукраїнської акції «16 днів
проти насилля», м. Краматорськ, Управління з
гуманітарних питань
Краматорської міської
ради, листопад, 2017 р.
Конкурс Scania Top Team
2017-2018, м.Київ, 18
листопада 2017 року
Регіональна науковопрактичній конференції
«Екологічні проблеми
регіону» Слов'янський
хіміко-механічний технікум, квітень 2017 р.

Оганісян А.,
Гр.. 405-ТОМ-А

участь

Мороз К.В.,
гр. 302-ФК-15

Боброва Т.А.

регіональний

ІІ місце

Оліфіровська С.С.,
гр. 210-ОО-16

Новікова Н.В.

міжнародний

Сертифікат за
участь, друкований збірник
тез

Грузін Д.В.,
гр. 210-ОО-16

Новікова Н.В.

всеукраїнський

Сертифікат за
участь, друкований збірник
тез

Салюк В.О.,
гр. 211-АКТ-16

Білих О.В.

регіональний

Сертифікат
про участь

Самулінас С.В.,
Коваль Б.О.,
гр.406-РПЗ-13

Сагай О.В.

регіональний,
обласний

Подяка

Харченко І,
гр.311-АКТ -15,
Колташов Д.
гр. 406-РПЗ-14

Сагай О.В.

міський

Участь

Зоз М.,
305-ГМБ-16

Саєнко М.О.

всеукраїнський

ІV

Топол С.Ю.,
гр.308-ОПС-15

Пасько М.М.

регіональний

Диплом
І ступеня

Контингент студентів станом на 01.01.2017 склав: за денною формою навчання - 695
студентів (бюджет - 616 осіб, контракт – 79 осіб); за заочною формою навчання - 163 студен-

ти (бюджет – 21 особа, контракт – 142 особи).
Завершили навчання та отримали дипломи молодшого спеціаліста 248 студентів, з
них:
денне відділення – 198 (з відзнакою – 5);
заочне відділення – 50.
69 студентів-випускників, які навчалися за денною формою навчання, направлені для
вступу до Донбаської державної машинобудівної академії за прискореною формою навчання
відповідно до напрямків підготовки. За заочною формою в академії продовжили навчання 24
випускники: 19 - з денного відділення, 5 - із заочного.
Навчально-методична робота коледжу була спрямована на забезпечення підготовки
молодших спеціалістів відповідно до освітньо-кваліфікаційних характеристик та збереження
контингенту, тому питанню успішності студентів приділялась систематична увага.
Результати відвідування й успішності окремих студентських груп щомісяця заслуховуються, обговорюються та аналізуються на засіданнях адміністративної ради.
Підсумки заліково-екзаменаційних сесій наведено у таблицях 6а, 6б, 6в, 6г.

Кіл.
Студентів,
осіб

Таблиця 6а – Підсумки літньої заліково-екзаменаційної сесії на денному відділенні
Успішність, %
Навчальний
Відвідування Відрахування,
Якість, %
З першого
На заверрік
занять, %
%
пред’явлення шення сесії
2014-2015
787
97,90
99,30
31,80
96,82
3,40
2015-2016
722
97,50
99,86
29,09
98,02
1,23
2016-2017
681
99,10
99,60
30,05
98,17
1,20

Навчальний
рік
2014-2015
2015-2016
2016-2017

2014-2015
2015-2016
2016-2017

Підсумки літньої заліково-екзаменаційної сесії на заочному відділенні
Успішність, %
Відвідування Відрахування,
Якість, %
З першого
На заверзанять, %
%
пред’явлення шення сесії
179
92,40
96,00
27,00
91,00
2,40
164
86,00
89,00
28,00
89,00
11,00
106
87,74
91,42
10,24
94,32
8,57

Кіл.
студентів

Таблиця 6в –
Навчальний
рік

Підсумки зимової заліково-екзаменаційної сесії на денному відділенні
Успішність, %
Відвідування Відрахування,
Якість, %
З першого
На заверзанять, %
%
пред’явлення шення сесії
668
96,51
99,25
23,50
97,02
3,67
637
95,13
98,80
24,00
98,02
3,34
602
95,67
97,08
30,87
98,03
3,44

Кіл.
студентів

Таблиця 6б –

Кіл.
студентів

Таблиця 6г – Підсумки зимової заліково-екзаменаційної сесії на заочному відділенні
Успішність, %
Навчальний
Відвідування Відрахування,
Якість, %
З першого
На заверрік
занять, %
%
пред’явлення шення сесії
2014-2015
132
93,00
97,00
26,00
92,00
1,70
2015-2016
108
94,00
98,00
23,00
93,00
2016-2017
110
91,82
93,64
11,82
92,72
6,36
Недоліки:
– просліджується тенденція до зниження рівня якості підготовки студентів;
– на недостатньому рівні впроваджуються форми дистанційного навчання.

3 Виховна робота
Виховна робота у коледжі є вагомою складовою підготовки фахівців, в результаті якої
студенти, що одержують професійну освіту, набувають значного життєвого потенціалу, високого рівня духовного і морального розвитку, патріотизму, якостей і властивостей фахівця,
що дозволяють максимально проявити себе у праці, досягти особистих цілей, принести користь суспільству та державі.
Виховний процес у закладі регулюється річним планом, на основі якого щомісячно
проводяться відповідні виховні заходи. Координатором реалізації виховних заходів є методичне об’єднання класних керівників груп.
За основними напрямами виховної роботи відбулось близько 50 позааудиторних заходів із залученням органів студентського самоврядування, колективу художньої самодіяльності, бібліотеки, спортивного клубу, звіти про проведення яких були висвітлені на сайті коледжу та у ЗМІ.
Згідно з планом, за 2017 рік було проведено конкурси: «Кращий студент року», Конкурс знавців української мови ім. П. Яцика; заходи, присвяченні «Дню Знань», Міжнародному дню пам’яті жертв фашизму, Дню звільнення Донбасу від німецьких загарбників, Міжнародному Дню миру, Дню вшануванню пам'яті жертв Голодомору, Дню Збройних Сил України, Дню Соборності та пам'яті героїв Крут, Дню вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні,
Всесвітньому дню авіації та космонавтики; організовано зустрічі з воїнами АТО, волонтерами; цикл виховних годин: «Розвиток науки в Україні. Ми пишаємося вами, українські вчені»,
«Європа та Європейський союз: Єдність у різноманітті», «Підтримка вітчизняного виробника. Біохімія продуктів харчування в Україні», «Сім чудес України. Подорож до Великої Британії » тощо.
В 2017 році коледж відзначив 80-річний ювілей. Відкривши свої двері перед першими
студентами у вересні 1937 року, він став на багато десятиріч лідером із підготовки кваліфікованих кадрів для індустрії Донбасу та всієї України. За свою історію навчальний заклад
дав путівку в життя майже 30 тисячам своїх вихованців. Понад 100 випускників коледжу
згодом стали докторами та кандидатами наук, багато з них працюють керівниками підприємств та установ.
Протягом звітного періоду викладачі та студенти коледжу брали участь у загальноміських заходах з нагоди Дня Соборності, Дня Прапора, Дня Незалежності України, Дня
пам’яті та примирення, Дня вшанування пам’яті загиблих у Другій світовій війні, Дня вшанування учасників Чорнобильської трагедії, Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні, Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 28-ї річниці виведення військ із
Афганістану. Були відвідані такі заходи: перегляд фільму «В бой идут одни старики» на
площі Миру, виступ етнографічного гурту «Буття», концерт «Весна іде, красу несе» присвячений Міжнародному жіночому дню, Всеукраїнський відкритий конкурс краси на інвалідних
візках «Краса без обмежень - 2017». Також брали участь у квесті в рамках акції «Відповідальність починається з мене», Міській молодіжній акції «Пам’ять поколінь», Чемпіонаті з черлідінгу, конкурсі «Все починається з кохання» (до Всесвітнього дня закоханих), акції з благоустрою міста, Благодійному марафоні «Подаруй серце солдату», культурно-мистецькій акції «Різдвяний передзвін», міському турнірі з брейн-рингу, відкритому семінарі «Дорожня
карта ефективної взаємодії органів та установ, які задіяні в здійсненні та організації допомоги постраждалим від насильства в місті Краматорську», ІІІ Відкритому фестивалі-конкурсі
української пісні, Фестивалі студентської творчості «СтудДія», зустрічі з мером міста представників студентського самоврядування, Конкурсі соціальної реклами «Ми не мовчимо – ми
проти насилля!».
Активну участь у виховному процесі коледжу беруть працівники бібліотеки. Вони систематично проводять культурно-просвітницькі заходи, що сприяють формуванню у молоді
позитивного ставлення до національних та загальнолюдських цінностей. Так, в травні 2017
року на базі читальної зали бібліотеки відбулась зустріч студентів з поетами Краматорська,
членами міського літоб’єднання ім. М. Рибалка: Хандоріним М. Г., Супліченком М. П. та
Шишкіним С. В.

Вже традиційно святкування Дня української писемності та мови розпочинається в
читальній залі бібліотеки, де студенти, викладачі і співробітники коледжу долучаються до
написання Всеукраїнського диктанту національної єдності.
Виконуючи «Державну програму національно-патріотичного виховання на 2016-2020
р. р.» бібліотекою коледжу було проведено такі заходи: книжково-ілюстративна виставка
«Хай живе козацька доля-хай живе козацький дух», спринт-конкурс «Козацька сила України» (до Дня козацтва та Дня захисника Вітчизни), виставка-пам’ять «Священна земля України і слава, безсмертя і спогад живий» (до 73-річчя визволення України від фашистських загарбників), виставка-факт «Голодомор мовою документів», виставка газетно-ілюстративних
матеріалів «На шляху до Відродження» (до Дня Гідності та Свободи) та ін.
Органічною складовою єдиного освітнього процесу коледжу є виховна робота зі студентами-мешканцями гуртожитку. Вихователі намагаються використовувати всі можливі засоби для створення комфортних умов, які сприятимуть всебічному розвитку студентів. Координуючим органом культмасової та виховної роботи є студентська Рада гуртожитку, яка
активно залучена до організації дозвілля та побуту студентів.
До виховної роботи в гуртожитку залучаються працівники бібліотеки ім. А. Чехова.
Протягом 2017 року був проведений круглий стіл до Дня Толерантності «Простір толерантності. Мистецтво співжиття»; цікаво й жваво пройшла інформаційна година «Реальні небезпеки нереального світу: наркоманія, алкоголізм, паління»; психологічний тренінг «Формування позитивних звичок». З метою розкриття змісту свят зимового циклу, відродження звичаїв та обрядів нашого народу була проведена народознавча година «Магія зимових свят», а
також організована зустріч з представниками патрульної поліції в рамках медіа-проекту «Відкрита поліція».
Належна увага приділяється фізичному розвиткові студентів. Для цього в навчальному закладі є всі можливості: спортивна зала, стадіон, два волейбольні майданчики.
У звітному 2017 році спортивна база коледжу була центром виховної та спортивномасової роботи мікрорайону. До заходів були залучені не тільки студенти коледжу, а також
учні загальноосвітніх шкіл Старої частини міста. Більше 30 змагань проведено на спортивній
базі коледжу, Тиждень фізичної культури та спорту, чемпіонат з силового багатоборства,
традиційний День здоров’я, Чемпіонати та Кубки коледжу з футболу, баскетболу, волейболу,
настільного тенісу, пляжного волейболу. Всього у змаганнях взяли участь 1543 студента.
Збірні команди юнаків коледжу з баскетболу і волейболу стали Чемпіонами Донецької
області серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, а команда дівчат стала срібним призером.
Юнацька команда коледжу посіла ІІ місце в Чемпіонаті області серед юнаків 2001-2002 року
народження. До складу юнацької збірної команди Донецької області з волейболу входять
студенти Бабіч Кирило та Шершаков Олександр.
Поряд з позитивними тенденціями, у виховній роботі коледжу присутні окремі недоліки:
– у недостатній мірі проводиться індивідуально-виховна робота зі студентами, схильними до пропусків занять, порушень дисципліни, які мають академзаборгованість;
– надалі залишається низькою культура та поведінка окремих студентів, не викоренені
факти тютюнопаління, азартних ігор, порушення Правил внутрішнього розпорядку в
коледжі та гуртожитку;
– низька активність студентів у культурно-виховних та спортивних заходах.
4 Практика та працевлаштування випускників
Практична підготовка студентів коледжу протягом звітного періоду проводилась згідно
зі стандартами вищої освіти та діючими нормативними актами, які врегульовують даний напрям освітньої діяльності. Традиційними базовими підприємствами для проходження практик
були: ПрАТ НКМЗ, ПАТ ЕМСС, ПАТ СКМЗ, ПАТ КЗВВ, які відповідають профілю підготовки майбутніх фахівців та мають відповідну матеріально-технічну базу. Також укладено договори на проходження практики і організовано її проведення з такими підприємствами: КП
«Міськсвітло», ПрАТ «Краматорський завод «Теплоприлад», ТОВ «НІІПТмаш - дослідний
завод», ТОВ «Краматорськтеплоенерго», ТОВ «Краматорський феросплавний завод» тощо. На

цих підприємствах проходять практичну підготовку як студенти технічних спеціальностей, так
і інших напрямів підготовки. Перелік баз практики постійно оновлюється у зв’язку з тим, що
встановлюються нові партнерські відносини з потенційними роботодавцями та, враховуючи
той факт, що студенти ведуть самостійний пошук баз практики як в місті, так і за його межами.
Зокрема, протягом звітного періоду відновлено ділові відносини з ТОВ «СОЮЗ-ЮТАПС», де
проходили практику студенти спеціальності «Монтаж і експлуатація електроустаткування
підприємств і цивільних споруд». Також протягом року до адміністрації коледжу неодноразово звертались представники багатьох підприємств з проханням надати для працевлаштування
фахівців технічних спеціальностей (студентів або випускників), проте, кількість фахівців, що
випускаються за даними напрямами підготовки, є недостатньою для задоволення цих потреб.
Базами практик для студентів спеціальності «Діловодство», спеціальностей галузей
знань «Інформатика та обчислювальна техніка», «Економіка та підприємництво» були установи, організації та підприємства різної форми власності, зокрема: міський Центр зайнятості, КП
«Бюро технічної інвентаризації», ПриватБанк, Ощадбанк, обласна організація інвалідів (ДООІ
ВОІ СОІУ), ТБ «МЕГАПОЛІС», Державна реабілітаційна установа «Центр комплексної реабілітація для осіб з інвалідністю «Донбас» та інші. В цьому напрямку також ведеться постійна
робота над оновленням та розширенням баз практики. Так, встановлено довготривалі перспективні зв’язки з ТОВ «Базис-програм», що здійснює розробку та підтримку програмного забезпечення для бухгалтерського обліку. Значна частина студентів даних спеціальностей пропонує
власні бази практики.
Підприємства виявляють зацікавленість у працевлаштуванні випускників, насамперед,
технічних спеціальностей, які ознайомлені зі специфікою роботи на підприємстві, його устаткуванням, що дає можливість скоротити терміни адаптації молодих фахівців та надавати їм
робочі місця ще під час навчання. Протягом 2017 року працевлаштовані 3 студента спеціальності «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях», 1 - «Технічне обслуговування і ремонт устаткування підприємств машинобудування», 5 - «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд».
З метою підвищення відповідальності за результати практики окремі підприємства продовжують здійснювати матеріальне стимулювання студентів спеціальностей ТОМ, ТО, МЕ, які
проходили практику на робочих місцях (ПАТ НКМЗ, ПАТ ЕМСС, ТОВ «НІІПТмаш-дослідний
завод», ТОВ «СОЮЗ-ЮТАПС»).
З метою забезпечення більш якісної підготовки майбутніх фахівців, колектив коледжу
працює над реалізацією освітнього проекту за підтримки обласної державної адміністрації та
сприяння Програми розвитку ООН в Україні, який передбачає створення на базі коледжу навчальної лабораторії, функціонування якої буде спрямоване на впровадження в начальний
процес новітніх технологій в металообробці на базі верстатів з ЧПК. До реалізації цього проекту залучається ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод».
Якісна підготовка фахівців є одним з основних чинників їх успішного працевлаштування. Адміністрацією коледжу дане питання вирішується комплексно, починаючи від моніторингу потреб ринку праці у регіоні, комплектування контингенту, проходження виробничих практик та направлення на роботу.
В травні 2017 року відбувся традиційний попередній розподіл випускників, який здійснює комісія за участю представників підприємств, організацій та установ – замовників кадрів.
Під час його проведення були враховані заявки від підприємств та індивідуальні документі, які
надавались випускниками і підтверджували їхнє майбутнє працевлаштування.
Відповідно до зібраних даних, що підтверджують факт працевлаштування випускників,
90 осіб розпочали трудову діяльність, 108 - продовжили навчання за наступним освітньокваліфікаційним рівнем у ВНЗ ІІІ-ІV р. акр., з них: 66 випускників стали студентами денного
відділення ДДМА, 19 – заочного; 42 особи стали студентами денного, 5 – заочного відділень
інших ВНЗ; 5 студентів, які продовжили навчання у ВНЗ ІІІ-IV р. акр. за наступним освітньокваліфікаційним рівнем за денною формою, також паралельно працюють; 5 випускників
(2,5%) з різних причин не працевлаштовані (3 особи виїхали за межі України, 2 - знаходяться у
відпустці по догляду за дитиною).
Ці дані відображено в таблиці №7

Таблиця № 7 - Дані про працевлаштування випускників коледжу та продовження ними
навчання за наступним освітньо-кваліфікаційним рівнем
№
п/п

Показник

1

Розподіл студентів за індивідуальними договорами, листами і заявками

2

Кіл-ть
чол.

5.03050802 Оціночна діяльність
5.05040201 Ливарне виробництво чорних і кольорових
металів і сплавів
5.03050801 Фінанси і кредит
5.05070104 Монтаж і експлуатація електро-устаткування
підприємств і цивільних споруд
5.05050302 Технологія обробки матеріалів на верстатах і
автоматичних лініях
5.05010301 Розробка програмного забезпечення
5.02010501 Діловодство
5.05010101 Обслуговуван-ня
програмних систем і комплексів
5.05050201 Технічне обслуговування і ремонт устаткування підприємств машинобудування
5.05020205 Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем

90

2016 – 2017 навчальний рік
у % співвід- Продовжили
Не
ношенні від
навчання у
працевипуску
ВНЗ
влаза денною
штоформою
вано
45,5
103(108)
5

у т.ч. за спеціальностями
9
75

Загальна
кількість
випускників

198

3

-

12

6

46,2

6

1

13

5
17

33,3
43,6

9
21

1
1

15
39

26

68,4

11(13)

1

38

5

17,2

24

-

29

3

75

1

-

4

5

27,8

13

-

18

9

52,9

7(10)

1

17

5

38,5

8

_

13

Недоліки:
– під час розподілу на практику та подальшому працевлаштуванні окремі підприємства
не погоджуються приймати дівчат спеціальності «Ливарне виробництво чорних і кольорових металів і сплавів» у зв’язку із забороною використання жіночої праці у ливарному виробництві;
– при проходженні практики студентами заочного відділення, які навчаються на технічних спеціальностях, але не працюють за обраним фахом, виникають певні проблеми у
розподілі на практику, оскільки не всі промислові підприємства погоджуються брати на
практику студентів, які не є їхніми працівниками;
– при працевлаштуванні випускників залишається певний відсоток студентів, які після
завершення навчання з різних причин не працевлаштувалися.
5 Профорієнтаційна робота й формування контингенту студентів
З метою формування контингенту студентів Приймальна комісія Машинобудівного
коледжу ДДМА протягом звітного періоду організовувала та координувала профорієнтаційну діяльність усього педагогічного колективу.

Робота Приймальної комісії була спрямована на залучення абітурієнтів на основі базової загальної середньої освіти (9 кл.), а також на базі повної загальної середньої освіти (11
кл.). Велика увага приділялася роботі з випускниками училищ, ліцеїв не тільки в м. Краматорськ, а й в інших населених пунктах.
Успішне проведення профорієнтаційної роботи сприяло формуванню контингенту
студентів у 2017-2018 навчальному році.
Усього до коледжу було зараховано 221 особу:
за денною формою навчання – 199 осіб, з них: за прискореною формою - 15 осіб;
за заочною формою навчання – 22 особи, з них: за прискореною формою навчання – 5
осіб, паралельне навчання – 13 осіб, молодший спеціаліст - 1 особа.
Право на зарахування за квотами:
дитина-сирота; дитина, позбавлена батьківського піклування - 9 осіб. (8 ос. - 9 кл., 1
ос. - 11 кл.);
особа, звільнена від проходження ЗНО – 1 особа. ( 11 кл.).
Результати прийому абітурієнтів до коледжу за останні 3 роки наведено в таблиці 8.
Таблиця 8 – Порівняльні дані прийому випускників 9 і 11 класів за формами навчання
Зараховано
1
Усього на денне відділення:
з них держбюджет
на контрактній основі
Усього на заочне
відділення:
з них держбюджет
на контрактній основі
5

9 кл
2

2015
11 кл
3

Усього
за 2015
4

180

9

189

159

1

160

21

8

-

9 кл
5
165

2016
11 кл
6

Усього
за 2016
7

47

212

140

29

169

29

25

18

27

27

-

-

5

5

-

22

180

36

2017
9 кл
11 кл
8
9
155

Усього
за 2017
10

44

212

134

28

169

43

21

16

43

31

31

-

22

31

-

13

13

-

5

13

22

-

18

18

-

17

18

216

165

78

243

165

66

221

З таблиці 8 можна зробити висновок, що у 2017 році на денне та заочне відділення
зараховано на 22 абітурієнта менше, ніж у 2016 році.
Усього зараховано: м. Краматорськ – 159 осіб, інші міста – 62 особи – 28 % від зарахованих (Таблиця 9).
Таблиця 9 – Динаміка прийому абітурієнтів з інших міст
Зараховано

Рік

Усього

Денне
відділення

2015
2016
2017
2015
2016
2017
2015
2016
2017

189
212
199
27
31
22
216
243
221

Заочне
відділення
Усього:

м. Краматорськ
137
141
139
17
16
20
154
157
159

З інших міст
52
71
60
10
15
2
62
86
62

З метою формування контингенту студентів 2017-2018 навчального року було організовано роботу 6 груп підготовчих курсів. Кількість слухачів, що брала участь у складанні
вступних іспитів у 2017 році – 93 особи, що склало 60 % від числа зарахованих абітурієнтів
денного відділення.
З 01 жовтня 2017 року було організовано 2 групи 6-місячних госпрозрахункових підготовчих курсів на базі коледжу та ДДМА. Кількість слухачів становить 40 осіб.
У 2016-2017 навчальному році 3 рази було проведено «Дні відкритих дверей», які відвідали 773 випускника шкіл, гімназій, ліцеїв, училищ міста та області. Кожна циклова комі-

сія провела «День спеціальності». На цих заходах були присутні 398 учнів старших класів,
шкіл м. Краматорськ та населених пунктів.
592 випускника шкіл м. Краматорськ та учнів з інших міст взяли участь у попередньому тестуванні з української мови, української мови та літератури, математики, історії
України; з них на базі МК ДДМА - 52 особи.
З метою ознайомлення з виробництвом і продукцією підприємств протягом року 174
учня старших класів загальноосвітніх шкіл міста, які бажають вступати до коледжу на технічні спеціальності, відвідали екскурсії на ПрАТ НКМЗ та ПАТ ЕМСС.
Для випускників 9-х, 11-х класів загальноосвітніх шкіл населених пунктів Донецької
області також були проведені Ярмарки професій, в них взяли участь 710 випускників (м.
Слов’янськ, м. Добропілля, смт. Новодонецьке, м. Білозерське, м. Лиман).
Усього профорієнтаційною роботою було охоплено 2832 випускника м. Краматорськ
та інших населених пунктів.
Триває спільна робота Приймальних комісій, кафедр ДДМА, циклових комісій з залучення студентів-випускників коледжу для отримання вищої освіти за прискореною підготовкою.
–
–
–
–

Але в організації профорієнтаційної роботи є недоліки:
на недостатньому рівні проводилась робота на підприємствах міста щодо залучення
працюючої молоді для навчання на заочному відділенні;
мало уваги приділялося роботі з випускниками училищ, ліцеїв міста Краматорська та
інших регіонів Донецької області;
не повністю використані нові методи та форми проведення профорієнтаційної роботи;
мало уваги приділялося інформаційно-роз`яснювальній роботі серед батьків і випускників загальноосвітніх шкіл м. Краматорськ та регіону.

6 Соціальна робота
У 2017 році Фонд соціального страхування у м. Краматорськ не надав пропозицій щодо проходження курсу оздоровлення на базі санаторно-курортних закладів України працівникам коледжу.
Протягом 2017 року матеріальну допомогу отримав 41 викладач та співробітник коледжу на загальну суму 17 794 грн. Ці кошти виділено з профкому ДДМА.
На базі коледжу було проведено урочисті заходи із запрошенням ветеранів війни та
праці, присвячені Дню Перемоги, Дню вчителя. Для заохочення ветеранів було виділено 3
200 грн.
В ДОТ «Ластівка відпочили 4 дитини співробітників коледжу. Вартість однієї путівки
склала 5 237 грн., загальна вартість 4 путівок – 20 948 грн.
Недоліками 2017 року є те, що недостатня кількість співробітників та студентів мали
змогу повноцінно відпочити у літній період. Тому першочерговим завданням в роботі профспілки є організація оздоровлення співробітників та студентів в оздоровчих закладах, що належать профспілкам та Фонду соціального страхування України.
7 Фінансово-господарська діяльність
Таблиця 10 – Надходження та витрати коштів (тис. грн.)
Стаття
Залишок на початок року
Надходження
Витрати:
стипендія
заробітна платня
відрахування до фондів

2015
Бюджет Спецфонд
1493
10098
1646
10098
2026
3466
4288
1033
1547
352

2016
Бюджет Спецфонд
1263
10513
1665
10513
1499
3166
5322
730
1167
160

2017
Бюджет Спецфонд
1263
13 330
1850
13 330
1751
2 658
7 802
891
1701
205

придбання матеріалів, витрати на утримання будівель
і споруд, сплата послуг, податків в т. ч.

797

641

858

609

995

655

придбання ЕОМ, літератури,

-

-

-

-

-

-

8 Основні напрями роботи коледжу на 2018 рік:
1. Приведення установчої та навчально-методичної документації у відповідність до
Закону України «Про освіту»;
2. розробка та впровадження освітніх програм спеціальностей;
3. удосконалення організації та контролю якості навчального процесу, впровадження
сучасних форм та методів навчання;
4. запровадження в навчальний процес технологій дистанційної освіти;
5. робота циклових комісій з формування привабливого іміджу спеціальностей;
6. розширення співробітництва з кафедрами академії для організації студентської науково-дослідної роботи;
7. вдосконалення студентського самоврядування;
8. посилення та урізноманітнення заходів щодо збереження контингенту студентів;
9. розробка спільних робочих програм з дисциплін, що вивчаються студентами в коледжі та на відповідних кафедрах ДДМА з наступним перезарахуванням;
10. співпраця циклових комісій коледжу з випускаючими кафедрами ДДМА щодо формування груп прискореного навчання з випускників коледжу;
11. подальший розвиток зв’язків з організаціями, підприємствами, фірмами різних
форм власності з питань працевлаштування та формування партнерських відносин;
12. вдосконалення матеріальної бази коледжу.
Заслухавши доповідь директора Макухи О.М. про підсумки роботи Машинобудівного
коледжу ДДМА у 2017 році, Вчена рада академії УХВАЛИЛА:
1. Роботу Машинобудівного коледжу ДДМА у 2017 році за основними напрямками
діяльності вважати задовільною.
2. Директору коледжу, заступникам директора та завідувачам відділень при укладанні
плану роботи на 2018 рік приділити увагу кадровому забезпеченню навчального процесу, забезпеченню якості знань студентів, профорієнтаційній роботі щодо формування контингенту
за спеціальностями на 2017 рік.
Термін: до 01.02.2018 року
3. Звіти про хід виконання планів роботи циклових комісій заслухати на засіданні адміністративної ради.
Термін: вересень 2018 року
Відповідальний: директор коледжу.

