2016 рік

Основні події року
• Переоформлено Ліцензію на освітню діяльність (Наказ МОН України від 06.10.2016
№ 1441л)
• Проведено чергову акредитацію Коледжу за всіма спеціальностями та отримано
Сертифікати про акредитацію для підготовки молодших спеціалістів (Наказ МОН
України від 14.03.2016 №434л)
• Відкрито нову спеціалізацію 5.02020701.04 «Дизайн трикотажних виробів»,
спеціальності 5.02020701 «Дизайн»
• Засновано міське методичне об’єднання викладачів спеціальних дисциплін
спеціальності «Дизайн» (Наказ ради директорів ВНЗ І-ІІ р.а. м. Києва від 26.10.16 р.
№37)
• Розпочато підготовку педагогічного складу Коледжу на курсах української жестової
мови
• Участь керівника Коледжу в шеститижневій програмі навчання для українських
посадовців з обов'язками планування вищої освіти і керівників професійнотехнічних навчальних закладів Community College
• Проведено заходи щодо святкування 25 річниці незалежності України
• Проведено заходи на виконання Указу Президента України «Про оголошення 2016
року Роком англійської мови в Україні»

Основні події року

Основні події року

Навчально-методична робота
Підсумки роботи Коледжу в міських методичних об’єднань ВНЗ І-ІІ р. а.
м. Києва за 2016р.

З метою поліпшення фахової підготовки педагогічних кадрів у ВНЗ І-ІІ
рівнів акредитації в м. Києві працює 25 міських методичних об’єднань.
Протягом року було проведено 93 засіданнях ММО в тому числі 3 на базі
ДВНЗ «Київський коледж легкої промисловості»:
березень 2016 р. – засідання конкурсної комісії ММО викладачів економічних
та обліково-аналітичних дисциплін на кращу методрозробку;
травень 2016 р. – засідання ММО викладачів фізичного виховання;
листопад 2016р. – перше засідання ММО викладачів спеціальних дисциплін
спеціальності «Дизайн».
Відповідно до Наказу від 06.07.2016 року № 29/2016, про підсумки роботи
ММО у 2015-2016 навчальному році, за найактивнішу участь у роботі
Ради директорів отримали подяки адміністрація, голови ММО,
викладачі та студентський актив Коледжу.

Навчально-методична робота
Участь викладачів Коледжу в конкурсах методичних розробок серед викладачів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації м.
Києва:
Конкурс методичних розробок серед викладачів інформатики та програмування ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації м.
Києва, Наказ від 09.02.2016 р., № 02/2016:
- номінація «Організація та проведення позаурочних виховних заходів»:
І місце - Тренба О.В., Прокопенко Н.О., тема методрозробки: «Сценарій випускного вечора»;
- номінація «Методика впровадження інноваційних технологій при проведенні інтегрованих занять»:
І місце - Ткаченко І.П., Никоненко Н.І., тема методрозробки: «Від піску та графіту до процесорів та
нанотехнологій» (хімія + інформатика);
- номінація «Інклюзивна освіта»:
І місце - Ткаченко І.П., Онищенко С.А., тема методрозробки: «Моделювання одягу методом наколювання», для
студентів з порушеннями слуху;
- номінація «Контроль знань»:
І місце - Тренба О.В., тема методрозробки: «Пакет комплексних контрольних робіт з комп’ютерної графіки».
Конкурс методичних розробок серед викладачів економічних та обліково-аналітичних дисциплін ВНЗ І-ІІ рівня
акредитації м. Києва, Наказ від 28.03. 2016р., № 10-2016:
- номінація «Позааудиторне відкрите заняття»:
І місце - Коваль В.М., тема методрозробки: «КВК з бухгалтерського обліку» з дисципліни «Бухгалтерський облік».
Конкурс методичних розробок серед викладачів фізичного виховання ВНЗ І-ІІ р.а. м. Києва, Наказ від 23.06.2016
р., №24/2016:
ІІ місце - Майстренко М.П., тема методрозробки: «Сколіоз та лікувальна фізкультура при сколіозі. Корекція
постави».
ІІ місце – Київський коледж легкої промисловості, методичний посібник «Теорія фізичного виховання як наукова і
навчальна дисципліна», автор Білоконь В.І.

Навчально-методична робота
Відповідно Наказу МОН України від 07.10.16 № 1214 студентці групи О-26
Безсмертній Ю.С. призначено стипендію Президента України на І семестр.
Під керівництвом викладачів Коледжу студенти посіли призові місця на
конкурсах та олімпіадах:
ІІ місце
- студенти групи До-25 Сербін Олегослав та Топчій Анастасія в номінації
«Краєзнавство» з роботою «Закарпатська Русь» – міській творчий конкурс
студентських робіт з суспільно-економічних дисциплін серед ВНЗ І-ІІ рівнів
акредитації м. Києва, наказ №07-2016 від 09.03.2016р. (Викладач Івашкевич Т.М.)
ІІІ місце
- студентка групи Б-84 Галушка Інна Сергіївна - міський конкурс «Комп’ютерні
технології в бухгалтерському обліку» на звання кращого користувача бухгалтерською
програмою «1С: Бухгалтерія 8.2» серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації м. Києва
від 23.05.2016 р. наказ №19/2016. (Викладач Савченко Г.В.)
ІІІ місце
- студентка групи О-26 Безсмертна Юлія Сергіївна – олімпіада з інформатики та
комп’ютерної техніки серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації м. Києва від
07.04.2016. наказ №12-2016. (Викладач Тренба О.В.)
За 2016 рік було проведено 28 міських конкурсів та олімпіад, у 19 з яких студенти та
викладачі Коледжу взяли участь.

Навчально-методична робота

Екологія, екодизайн та
ресурсозбереження
Екодизайн – сучасний напрямок у дизайні, націлений на вторинну переробку вже використаних продуктів дизайну.
У вересні 2016р. наказом директора №53 від 02.09.2016р.
ресурсозбереження.

коледжу створено Лабораторію екодизайну та

Мета створення Лабораторії: підвищити обізнаність студентів в сучасних напрямках екодизайну та ресурсозбереження;
розширення практики дослідницької роботи студентів коледжу; сприяти формуванню навичок ресурсозбереження та
ощадливого використання природних ресурсів студентами та викладачами коледжу.
Студенти та викладачі Лабораторії прийняли участь в наступних заходах:
• проведення молодіжної конференції серед студентів спеціальності «Менеджмент» за темою «Екологічне виробництво:
українська практика». На протязі зазначеної конференції, групи студентів презентували українські підприємства, що
впроваджують ресурсозберігаючі заходи виготовляючи власний продукт. Найкращі доповіді з презентаціями були
нагороджені почесними грамотами на тижні спеціальності.
• співпрацю з Департаментом охорони природних ресурсів Міністерства екології та природних ресурсів України в
результаті якої коледж отримав науково-методичну літературу, зокрема Червону книгу України (Рослинний світ), що
активно використовується під час навчально-виховного процесу.
• участь завідувача лабораторії в семінарі-тренінгу «Впровадження освітнього модуля «Основи стратегії збалансованого
розвитку» та ознайомлення з технологіями, методами та формами роботи під час його впровадження.
• участь завідувача лабораторії у ІІ Всеукраїнському форумі «Освіта для збалансованого розвитку: перспективи в
Україні» з доповіддю «Інтеграція принципів сталого розвитку в навчально-виховний процес ДВНЗ ККЛП».
• участь студентів спеціальності «Дизайн» в конкурсі студентських творчих робіт з екології та географії «Земля – наш
спільний дім» Міського методичного об’єднання в результаті якого студенти отримали третє місце.

Екологія, екодизайн та
ресурсозбереження

Робота в ЄДЕБО
У ДВНЗ «ККЛП» робота в ЄДЕБО здійснюється згідно чинного законодавства
України, а саме відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних
даних» та Закону України «Про вищу освіту». Внесення та формування даних в
ЄДЕБО відбувається відповідно до наказів та листів МОН України.

Внесені данні щодо вступу, випуску та переміщення контингенту
студентів Коледжу
Імпортовані та верифіковані безстрокова ліцензія МОН України й нові
сертифікати акредитації напрямів підготовки та спеціальностей
Коледжу
Складені та верифіковані необхідні форми звітності навчального
закладу за 2016 н.р.
Внесені данні співробітників Коледжу та закріплено їх за науковими
підрозділами згідно затвердженої структури ДВНЗ «ККЛП»

Бібліотека
Бібліотека Коледжу здійснює системні заходи, спрямовані пріоритетно на
патріотичне виховання молоді – утвердження в свідомості і почуттях
особистості студентів - патріотичних цінностей, переконань і поваги до
культурного та історичного минулого України,
виховання поваги до
Конституції України, гербу, прапору, гімну України.
До Дня Знань були оформлені книжково-ілюстративні виставки: «Єдина і
соборна Україна», «Студентство – майбутнє України». Загальний фонд
бібліотеки складає 79575 примірників, з них 63895 книг -навчальна
література, 15680 художня література.
У 2016 році бібліотечний фонд було поповнено підручниками Біологія 10
клас, 50 примірників; підручник «Людина і світ», 60 примірників та сучасною
літературою для підготовки студентів економічних спеціальностей. До
бібліотеки коледжу надійшли
подаровані книжкові видання з фонду
бібліотеки КУТЕП та Книжкової палати України ім. І.Федорова. Оформлена
передплата на 7 періодичних видань на І півріччя 2017 року.
Оновлюється традиційний алфавітний та систематичний каталоги, тематичні
картотеки. В програмі підтримки матеріально - технічного забезпечення для
бібліотеки придбано комп’ютер з підключенням до Інтернет мережі. В
читальній залі бібліотеки працює бездротовий зв’язок WI-FI.

Бібліотека

Педагогічні та Методичні ради
Педагогічні ради

Методичні ради

(6 засідань)

(4 засідання)

 Затвердження плану заходів по виконанню рекомендацій
експертних комісій МОН України з акредитації Коледжу для
поліпшення якості підготовки фахівців;
 Відкриття спеціалізації 5.02020701.04 «Дизайн трикотажних
виробів», спеціальності 5.02020701 «Дизайн» та затвердження
навчального плану;
 Затвердження Положення про студентське самоврядування
Коледжу;
 Інформація щодо виконання Українсько-американської програми
«Адміністрування в системі коледжів США»;
 Особливості вступної кампанії 2016 року;
 Основні результати освітньої діяльності Коледжу в 2015-2016 н.р.
та перспективи розвитку на 2016-2021 роки;
 Затвердження графіка навчального процесу;
 Затвердження Положень, які регламентують роботу Коледжу;
 Затвердження педагогічного навантаження;
 Реформування освіти у 2016-2017 навчальному році. Національна
агенція із забезпечення якості освіти;
 Затвердження загального плану роботи ДВНЗ «Київський коледж
легкої промисловості» на 2016-2017 навчальний рік;
 Результати зрізу знань студентів першого курсу, проміжної
атестації студентів Коледжу за вересень-жовтень 2016року;
 Затвердження голів державних екзаменаційних та
кваліфікаційних комісій на 2016-2017 н.р.;
 Концепція змішаного навчання іноземних мов з використанням
онлайн платформи «Lingva.Skills».

 Аналіз результатів проміжної атестації знань студентів Коледжу
за січень-березень 2016 року;
 Особливості мотиваційної сфери студентів І курсу;
 Результати атестації педагогічних працівників Коледжу в 20152016 навчальному році;
 Звіт виховної роботи в гуртожитку Коледжу за 2015-2016
навчальний рік;
 Звіт про участь педагогічних працівників Коледжу у роботі
міських методичних об’єднань, семінарах, конференціях,
форумах в 2015-2016 навчальному році та завдання Методичної
ради Коледжу на 2016-2017 навчальний рік;
 Атестація педагогічних працівників у 2016-2017 навчальному
році;
 Стан профорієнтаційної роботи Коледжу у 2016-2017
навчальному році;
 Методичні розробки та публікації викладачів, як важливі складові
системи забезпечення якості освітньої діяльності Коледжу;
 Проведення навчальної практики в інтегрованих групах;
 Звіти викладачів, які атестуються, про свою роботу.

Педагогічна та Методична ради

Система якості освіти
З метою удосконалення системи якості
освіти введено в дію «Положення про
внутрішню систему забезпечення якості
освітньої діяльності ДВНЗ ККЛП» (Наказ
по ДВНЗ «ККЛП» від 26.08.16 № 48).
Одним із основних завдань внутрішнього
контролю якості є поетапна діагностика
знань,
умінь,
навичок
та
інших
компетентностей студентів.
Внутрішній контроль базується на діючий
у Коледжі структурі управління освітнім
процесом,
і
має
дві
складові:
адміністративний і педагогічний контроль.

Показники успішності студентів
Результати проведення директорських контрольних робіт
94%
92%
84%

60%

61%

52%
Загальна успішність
Якісна успішність

Економічний
факультет

Факультет
дизайну

Технологічний
факультет

Показники успішності студентів
Порівняльний аналіз результатів
літньої заліково-екзаменаційної сесії

Факультет
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Технологічний
факультет

35%
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%

30
%

2014-2015 2015-20162014-2015
н.р.
н.р.
н.р.

Показники успішності студентів
Порівняльний аналіз результатів
зимової заліково-екзаменаційної сесії

Факультет Дизайну

Економічний
95% факультет
92%

89%

84%

80%

47%
39%

2016-2017 н.р.

33%

2015-2016 н.р.

Технологічний
факультет

40%

2016-2017 н.р. 2015-2016 н.р.

89%

34%

35%

2016-2017 н.р. 2015-2016 н.р.

Показники успішності студентів
Результати складання державних іспитів та
захистів дипломних проектів ОКР молодшого
спеціаліста
100%

100%
79%

"Бухгалтерський
облік"

100%
80%

"Організація
виробництва"

100% 97%
74%

"Швейне
"Виготовлення
виробництво" виробів із шкіри"

100%
79%

"Дизайн"

Організація навчального процесу
Організація навчального процесу в ДВНЗ «Київський коледж легкої промисловості»
здійснюється відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Державного стандарту
України ISO 9001-2001, на принципах, викладених у «Стандартах і рекомендаціях
щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти», Статуту Коледжу,
«Положення про організацію освітнього процесу ДВНЗ «ККЛП» та інших
законодавчих актів та нормативних документів, чинних у галузі вищої освіти та
спрямована на реалізацію змісту освіти згідно з Галузевими стандартами вищої освіти
підготовки молодших спеціалістів.

Забезпечено виконання навчальних планів і програм, відповідність графіку
навчального процесу та дотримання структурними підрозділами штатно-фінансової
дисципліни.
У 2015-16 навчальному році педагогічне навантаження розподілено серед 76 науковопедагогічних працівників, в тому числі 38 викладачів коледжу, 29 внутрішніх
сумісників та 9 зовнішніх сумісників. Згідно Наказу №62 від 02.09.2015 року було
затверджено педагогічне навантаження у кількості 46313 годин (64 ставки),
розподілено серед науково-педагогічних працівників 39541 годин (55 ставок), резерв
склав 6772 годин (9 ставок). Протягом навчального року було додатково розподілено з
резерву 6054 години (8,4 ставки), тому фактично було вичитано 43749 (61 ставка),
економія склала 2564 години (3 ставки).

Впровадження інноваційних технологій
Викладачі Коледжу займають активну позицію в застосуванні інноваційних технологій. З цією метою у 2016 році
було проведено семінарські заняття, конференції, майстер-класи різного спрямування: «Аналіз існуючих САПР
одяг», «Інфознайка», «Попередній розрахунок параметрів конструкції плечевого виробу», «Основи формоутворення
та художнє проектування взуття», конкурс англійською мовою на тему «Українські народні мотиви в сучасному
дизайні одягу», Present your educational institution and specialty.
З метою пошуку нових форм та методів навчання, Коледжу брав участь у різноманітних заходах, метою яких є
впровадження інноваційних технологій в освітній процес, а саме:

• VIII Міжнародний форум "Інноватика в сучасній освіті" та IV Міжнародної виставка "World Edu" (відкрите заняття
«Проектування малого бізнесу»);
• методичний тренінг-семінар «Демонстраційний урок із запровадження сучасних комунікативних підходів до
навчання англійської мови» на базі НМК «Foсus 2» (Pre- Intermediate) видавництва PEARSON (рекомендований
МОН України);
• науково-практична конференція «Концепція змішаного навчання (Blended Learning) іноземних мов з
використанням онлайн платформи «Lingva Skills» для фахівців з мовної підготовки ВНЗ України та отримали
відповідні дипломи;
• ХІV Всеукраїнська щорічна конференція в рамках програми «Корпорація «Парус» для навчальних закладів
України;
• ХІІІ Міжнародній спеціалізованій виставці «Зброя та безпека 2016» в Інноваційному містечку Київського
національного університету технологій та дизайну.
Викладачі Коледжу взяли участь в конкурсі методичних розробок серед викладачів інформатики та програмування
ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації м. Києва в номінації «Методика впровадження інноваційних технологій при проведенні
інтегрованих занять».

Впровадження інноваційних технологій

Атестація та
підвищення кваліфікації
У 2016 році атестовано 21 педагогічний працівник:
-Андрійченко Н.К., Філоненко О.А., Коновал К.О., Івашкевич Т.М. –
підтвердили раніше присвоєну категорію «спеціаліст вищої категорії» та
відповідають раніше присвоєному педагогічному званню «викладач-методист»;
-Щербань Ю.Ю., Вуштей О.А., Мазурок О.О., Шевчук О.В. – присвоєння категорії
«спеціаліст вищої категорії» та педагогічного звання «викладач-методист»;
-Чорногор Н.М. – підтвердила раніше присвоєну категорію «спеціаліст вищої
категорії» та отримала присвоєння педагогічного звання «викладач-методист»;
-Шопоняк Л.М., Шевченко О.М. – підтвердили раніше присвоєну категорію
«спеціаліст вищої категорії» та отримали присвоєння педагогічного звання «старший
викладач»;
-Козак Б.В. – присвоєння категорії «спеціаліст вищої категорії»;
-Головін О.М., Мацкевич Н.М. - підтвердили раніше присвоєну категорію
«спеціаліст першої категорії»;
-Семенець І.П. – підтвердження раніше присвоєної категорії «спеціаліст першої
категорії» та присвоєння педагогічного звання «старший викладач»;
-Чех Т.М., Терещенко О.Д. – присвоєння категорії «спеціаліст першої категорії»;
-Муртазаєв І.А., Шуманчук-Честних О.В., Сергієнко А.Д., Сколотова І.І. присвоєння звання «спеціаліст другої категорії».

Атестація та
підвищення кваліфікації

Атестація та
підвищення кваліфікації
З 21 березня по 01 квітня 2016 року на базі ДВНЗ «Київський коледж легкої
промисловості» Центральним інститутом післядипломної педагогічної освіти при
«Університеті менеджменту освіти» НАПН України були проведені курси підвищення
кваліфікації керівних, науково-педагогічних та педагогічних працівників Коледжу.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації отримали 18 осіб.
Навчальний процес у Коледжі, станом на 25.12.2016 р., забезпечують науковопедагогічні та педагогічні працівники наступних наукових ступенів,
кваліфікаційних категорій та педагогічних звань:
- доктор наук -1 (1,6%),
- кандидат наук – 8 (13,4%);
- спеціаліст вищої категорії – 33 (55%);
- спеціаліст І кваліфікаційної категорії – 11 (19%);

- спеціаліст ІІ кваліфікаційної категорії – 2 (3%);
- спеціаліст – 14 (23%);
- викладач - методист – 20 (33%);
- старший викладач – 4 (6%).

доктор наук
спеціаліст вищої категорії
спеціаліст ІІ категорії
викладач методист

кандидати наук
спеціалісти І категорії
спеціаліст
старший викладач

Кадрове забезпечення
Робота кадрової служби проводиться у відповідності до «Кодексу Законів про працю
України», нормативних та розпорядчих документів Міністерства освіти і науки
України. Наказом №51 від 02.09.2016 року затверджено склад кадрової комісії. Протягом
року було проведено сім засідань. Випадків порушення трудової дисципліни протягом року
зафіксовано не було, поновлення на посади за рішенням суду в звʹязку з суперечливими
ситуаціями не виникало. Відповідно до «Кодексу Законів про працю України» звільнення
здійснювалися за власним бажанням (ст. 38 КЗпП), за згодою сторін (п. 1 ст. 36 КЗпП) та по
закінченню строкових трудових договорів (п. 2 ст. 36 КЗпП).
Протягом року в звʹязку з ювілеями було відзначено десять працівників, а також
співробітникам оголошеувались подяки за бездоганне виконання службових обовʹязків та
обовʹязків не передбачених посадовими інструкціями.
У відповідності з постановою КМУ від 17.06.2015 року №413 «Про порядок повідомлення
Державній фіскальній службі та її територіальними органами про прийняття працівника на
роботу» до фіскальної служби було подано 31 повідомлення про прийняття працівника на
роботу.
Протягом року активно проводилась співпраця
з районним центром зайнятості та подано
10 звітів з відповідною інформацією.
Систиматично здійснюється подання
інформації до Печерського районного та
інших військових комісаріатів
у м. Києві, щодо військовозобовʹязаних
та юнаків призивного віку.

Порівняльна таблиця кадрового складу педагогічних працівників

Всього штатних
працівників
Всього штатних
педпрацівників
Кандидатів наук
Докторів наук
Професорів
Доцентів
Мають вищу категорію
З них : - Викладачіметодисти
Мають першу
категорію
Мають другу категорію
Cтарший викладач
Спеціалісти
З них : - перекладачідактилологи
майстри
виробничого
навчання
методисти

2015
133

2016
138

86

74

8
1
1
4
27
16

8
1
1
3
33
20

12

11

4
1
44
7

2
2
32
7

8

8

2

3

Вступна кампанія 2016 року
Робота приймальної комісії Коледжу організована з дотриманням чинного законодавства
України та чіткою регламентацією посадових обов’язків, в своїй діяльності керувалась
Положенням про Приймальну комісію, Правилами прийому до Коледжу у 2016 році та
планом роботи Приймальної комісії з підготовки і проведення прийому абітурієнтів у 2016
році.
Державне замовлення виконано в повному обсязі, дотримано ліцензійні умови надання
освітніх послуг у сфері вищої освіти, протягом вступної кампанії апеляцій та скарг від
абітурієнтів не надходило.

Вступна кампанія 2016 року
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Вступна кампанія 2016 року
Динаміка прийому студентів в розрізі спеціальностей

Шифр та назва спеціальності

Денне
відділення

Заочне
відділення

державне
замовлення

контракт
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контракт
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022 «Дизайн»

35

38

071 «Облік і оподаткування»

23

5

073 «Менеджмент»

27

8

«Швейне виробництво»
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6

«Виготовлення виробів із шкіри»

17

5

5
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1

182 «Технології легкої промисловості»:
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7

Вступна кампанія 2016 року
Загальна динаміка прийому студентів
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Вступна кампанія 2016 року
Кількість студентів на 1 місце

Загальний конкурс на денну форму навчання
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Випуск молодших спеціалістів,
працевлаштування
У 2016р. за денною формою навчання Коледж закінчили 200 молодших
спеціалістів, із них 147 направлено на роботу за фахом, 49 продовжили
навчання в ВНЗ III-IV р.а., 4 випускники одержали довідки на вільне
працевлаштування.

Профорієнтаційна робота
Профорієнтаційна робота з учнівською молоддю є пріоритетним напрямком роботи
Коледжу. Профорієнтаційна робота проводиться відповідно до «Положення про
проведення профорієнтаційної роботи» та «Плану профорієнтаційної роботи на 20162017 н.р.» затверджених в установленому порядку.
Серед важливих заходів слід відзначити: День відкритих дверей, Зустріч з
випускниками, Показ колекцій студентів-дизайнерів «College Fashion -2016»;
конкурси: «Present your educational institution and specialty», «Кращий менеджер», КВК
з бухгалтерського обліку; круглий стіл проекту AllAboutFootwear в рамках 38-го
UkrainianFashionWeek; проведення тижнів спеціальностей.
Активна участь у виставках, форумах, семінарах сприяє більш широкому висвітленню
інформації про навчальний заклад та умови вступу.
Участь в ярмарках вакансій, що організовані та проведені міськрайонними та
районними центрами зайнятості (Бровари, Баришівка, Васильків, Макарів, Миронівка,
Обухів, Фастів) дає можливість на більш широкому рівні зорієнтувати учнівську
молодь до вступу на навчання в Коледж.
Завдяки активній співпраці затверджено план спільних заходів з Дарницьким центром
зайнятості та проведено на базі Коледжу ряд тренінгів: «Конкурентна презентація
фахівця на національному ринку праці, як напрям зменшення безробіття серед
молоді», «Складання резюме та пошук роботи», «Візьми і знайди».

Профорієнтаційна робота

Відділ довузівської підготовки
та заочного навчання
У 2016 р. за заочною формою навчався 81 студент:
• 45 за державним замовленням
• 36 за контрактом
У 2016 році успішно закінчили навчання та отримали диплом молодшого спеціаліста 47 студентів, 6 з
яких з відзнакою.
Станом на 31.12.2016 р. за заочною формою навчаються 44 студенти :
• 21 за державним замовленням
• 23 за контрактом

На базі відділу довузівської підготовки та заочного навчання Коледжу в 2016 році було надано
освітні послуги до вступу у вищі навчальні заклади з наступних дисциплін:
• українська мова,
• математика,
• рисунок.
97 % слухачів, які пройшли підготовчі курси було зараховано на навчання до коледжу.
Відповідно до угоди з Хмельницьким національним університетом в 2016 р. серед студентів
коледжу проведено профорієнтаційну роботу щодо продовження навчання за дистанційною
формою. Відповідно, до студентів ХНУ зараховано 9 чоловік.

Інформаційна діяльність
Протягом 2016 року інформаційна робота проводилась з
використанням різних каналів розповсюдження інформації

Коледж традиційно приймає активну участь у основних освітянських
виставках - презентаціях, на яких представляють себе як українські, так і
зарубіжні навчальні заклади освіти різних рівнів акредитації. Це виставки
«Сучасна освіта України», «Освіта та кар’єра», «Інноватика в освіті». Під час
виставки «Освіта та кар’єра – День студента 2016» ДВНЗ «Київський коледж
легкої промисловості» був нагороджений дипломом, в якому йому було
присвоєно почесне звання «Лідер професійно-технічної освіти України». На
дев’ятій міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті». Київський
коледж легкої промисловості отримав звання лауреату конкурсу II ступеню і і
був урочисто нагороджений дипломом і відзнакою.
Коледж протягом 2016 року був учасником всіх Міжнародних спеціалізованих
виставок взуття та аксесуарів “EXPOSHOES” та Міжнародних
спеціалізованих виставок взуття, шкіри та хутра «LEATHERANDSHOES
2016».
Викладачі та студенти Коледжу протягом року взяли участь у більш ніж 30
конкурсах, круглих столах, науково-практичних конференціях, форумах,
виставках, фестивалях, де отримали дипломи, грамоти, медалі та сертифікати.

Інформаційна діяльність
Протягом 2016 року інформаційна робота проводилась з
використанням різних каналів розповсюдження інформації
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Протягом 2016 року інформаційна робота проводилась з
використанням різних каналів розповсюдження інформації
• На каналах українського телебачення – Першому каналі, 24tv.ua., «Чорноморець», «Соціальна
країна», «Тоніс», «Київ», «1+1» демонстрували сюжети з життя нечуючих студентів Коледжу,
розповідали про видатних спортсменів закладу, в тому числі і слабочуючих, в інтерв'ю директор
Коледжу Ганна Щуцька розповіла про актуальні проблеми професійної освіти в Україні, практичну
підготовку майбутніх фахівців.
• Студенти приймали активну участь у створенні відеофільмів про ККЛП, зокрема, студенти
економічного факультету долучилися до масштабної акції: «ЄС: ВИБІР УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ»,
представивши на конкурс відео-ролик «Бути європейцем», який за результатом голосування отримав
друге місце.
• Протягом 2016 року у провідних вітчизняних журналах та газетах було надруковано більше 20
матеріалів про Київський коледж легкої промисловості.
У журналі «Експобюлетень» у 2016 році було надруковано статті: «ДВНЗ «Київський коледж легкої
промисловості»: Досвід українсько-американської співпраці», «Міжнародна інтеграція Київського
коледжу легкої промисловості» (англійською мовою); «Взуття післяопераційне (реабілітаційне)»
(англійською мовою).
Щотижнева газета «Пенсійній кур’єр», що є печатним органом Пенсійного фонду України,
надрукувала статтю «Побачити, щоб …почути», в якій директор Коледжу в інтерв'ю розповіла про
особливості та унікальність інклюзивного навчання в закладі, про видатних випускників закладу.
Київський коледж легкої промисловості активно співпрацює з редакцією газети УТОГ «Наше життя».
Протягом поточного року події з життя слабочуючих студентів Коледжу регулярно висвітлювалися на
шпальтах цього видання. За 2016 рік у періодичному виданні «Наше життя» було надруковано більш
15 матеріалів, присвячених Київському коледжу легкої промисловості.
• Протягом звітного періоду на сайті МОН з'являлася інформація про Київський коледж легкої
промисловості щодо успіхів наших спортсменів-каратистів, участі ККЛП у масштабному святі
«Печерський Вернісаж», фіналу міжнародного конкурсу краси «Міс Світу» серед нечуючих дівчат
(Miss Deaf World 2016), на якому студентка Колежу отримала почесний титул Міс Європи.

Інформаційна діяльність
Протягом 2016 року інформаційна робота проводилась з
використанням різних каналів розповсюдження інформації

Коледж використовує традиційні та сучасні способи реклами - банери,
кольорові плакати, презентаційні стенді, буклети, що розповсюджуються на
спеціалізованих виставках України та на всіх профорієнтаційних заходах.
У 2016 році був розроблений новий дизайн інформаційних буклетів та
надруковано 3000 примірників флаєрів.

Дотримання прав і законних інтересів
осіб з особливими потребами
Для Коледжу пріоритетним завданням є виконанням Конвенція ООН по правам інвалідів, зокрема стаття 24. З 1958 року до сьогодні Коледж працює над актуальними проблемами
навчання та виховання осіб з інвалідністю по слуху Протягом року керівництво, співробітники та студенти організовували, проводили та приймали участь у різноманітних заходах
пов’язаних з в провадженням інклюзивної моделі освіти:
19 січня у рамках візиту до України професійний глухий перекладач, власник фірми Atlas Hands Interpreting Solutions (США) Аркадій Бєлозовський відвідав Київський коледж легкої
промисловості
2 лютого у Коледжі за ініціативи «Культурного центру» Українського товариства глухих (КЦ УТОГ) розпочали роботу курси з вивчення української жестової мови.
17 лютого у Культурному центрі УТОГ був проведений обласний конкурс «Міс та містер», членом журі якого була директор Коледжу Ганна Щуцьк. Беззаперечним тріумфатороми
конкурсу стала Олена Новохацька, яка не лише стала переможницею конкурсу, підкоривши членів журі своєю впевненістю та чарівністю, а й здобула найвищу відзнаку від глядачів
залу здобувши ще один почесний титул «Приз глядацьких симпатій».
12 березня відбувся фінал Всеукраїнського конкурсу краси «Міс і містер УТОГ 2016», головою журі якого була Ганна Щуцька. В конкурсі перемогла студентка Коледжу Олена
Новохацька.
В рамках проведення тижня кафедри технологій легкої промисловості 23 березня група Вс-04 разом із завідувачем навчально-виробничої практики П.І. Пінчуком та перекладачем
жестової мови Марією Андрієнко відвідали взуттєве підприємство «Galex». Студенти IV курсу технологічного відділення (гр.Шс-37) розпочали свою виробничу практику на різних
швейних підприємствах м. Києва, у тому числі СПКТБ УТОГ.
6 квітня перекладачі жестової та не чуючі студенти гр. Шс38, ШВс02, Шс37, Вс02 відвідали Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», де прослухали лекцію
доктора професора програми Фулбрайт Лайла Кауфмана «Досвід США в організації інклюзивного навчання».
27 липня в Державному управлінні справами відбулась зустріч за участі Уповноваженого Президента України з прав людей з інвалідністю Адміністрації Президента України
Сушкевича В.М., завідувача Відділу забезпечення діяльності Уповноваженого Президента України з прав людей з інвалідністю Ждана П.М., голови Центрального правління УТОГ
Чепчиної І.І., першого заступника голови ЦП УТОГ Кривко Т.О., заступника голови ЦП УТОГ Шевчука В.В. та директора ДВНЗ «Київський коледж легкої промисловості» Щуцької
Г.В. в ході якої було обговорено важливість співпраці УТОГ з органами влади, окреслено перспективну програму діяльності УТОГ. Розглянуто соціальні, освітні та виробничі
аспекти подальшої роботи.
З 16 по 19 червня 2016 року команда нечуючих студентів Київського коледжу легкої промисловості взяла участь у IX Всеукраїнському конкурсі "Ігри патріотів УТОГ"
17 липня, у Празі відбувся фінал міжнародного конкурсу краси «Міс Світу» серед нечуючих дівчат (Miss Deaf World 2016), на якому студентка Колежу Олена Новохацька отримала
почесний титул Міс Європи.
Наприкінці серпня відбулася нарада голів обласних організацій УТОГ, в якій взяла участь директор Коледжу Ганна Щуцька, на якій підкреслювалися важливість питань, висловлені
зауваження та пропозиції з метою поліпшення подальшої роботи в УТОГ.
25 вересня спільнота людей з порушеннями слуху відзначає Міжнародний день глухух по усьому світі. До проведення заходу долучився і "Київський коледж легкої промисловості ",
адже наш заклад є базовим освітнім закладом з найбільшою кількістю студентів з порушеннями слуху.

Участь в XVI Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації конвенції
про права осіб з інвалідністю», на розгляді Секції «Освітня та соціальна інклюзія людей з інвалідністю: Міждициплінарний підхід»
2 грудня проведено заходи до Міжнародного дня осіб з інвалідністю
У Коледжі працює 7 кваліфокованих перекладачів дактилологів, що додатково виконують функції керівників академічних груп. У 2016
спеціальнісями «Швейне виробництво» та «Виготовлення виробів із шкіри» 36 студентів.
На сьогодні у Колеледжі навчається 127 студентів з порушенням слуху.
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Міжнародна співпраця
США
У травні-червні 2016 року директор Київського коледжу легкої промисловості Ганна Щуцька у складі делегації керівників
українських коледжів відвідала навчальні заклади штату Флорида (США).
Керівники українських коледжів протягом шести тижнів вивчали досвід американських колег. Це стало можливим завдяки програмі
«Адміністрування в системі коледжів у США». До участі у програмі були запрошені дванадцять керівників різнопрофільних коледжів
з усіх куточків України, завідувач сектору доуніверситетської освіти Міністерства освіти і науки України Євген Карпенко.
Програмою візиту було передбачено проведення 6 тижневого адміністративного діалогу, в роботі якого взяли участь головний
консультант секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Алла Луцька, завідувач сектору військової та
спеціальної освіти Міністерства освіти і науки України Світлана Кретович та перший віце-президент Національної академії
педагогічних наук України Володимир Луговий.
Під час візиту директори українських коледжів відвідали коледжі штату Флорида, а також ознайомилися з освітньою діяльністю
лідерів рейтингу закладів США – Санта-Фе коледж у місті Гейнсвілл, Комьюніті коледж в Таллахассі, Флоридський державний коледж
у Джексонвіллі, одного з найбільших коледжів США – Маямі Дейд коледж, Бровард коледж у Форт-Лодердейлі та інші. Основне
навчання проводилось на базі Державного Університету Флориди та Коледжу Санта-Фе, які були визначені Державним департаментом
США координаторами програми.

Міжнародна співпраця
НІМЕЧЧИНА
У червні в Київському коледжі легкої промисловості зустрічали освітянську делегацію з Німеччини.
У рамках візиту відбулася зустріч з представниками Університету прикладних наук з міста Кайзерслаутерн
(Німеччина) – директором Університету професором Jenns Schuster та співробітниками Rudiger Grascht та
Alexander Lavrov.
Між Державним вищим навчальним закладом «Київський коледж легкої промисловості» та Університетом
Прикладних Наук було укладено договір з метою зміцнення та розвитку співробітництва в галузі навчальної,
навчально-методичної і науково-дослідної роботи. Даний договір визначає галузі та умови співробітництва між
ДВНЗ «ККЛП» та Університетом. Метою співробітництва є підвищення кваліфікації викладачів,
вдосконалення педагогічної роботи та налагодження обміну між студентами вузів. У рамках договору студенти
ККЛП мають можливість 5-ти місячного стажування на базі німецького Університету прикладних наук.

Міжнародна співпраця
ПОЛЬЩА
У жовтні відбулося підписання договору про співробітництво між Державним вищим навчальним
закладом «Київський коледж легкої промисловості» та Вищою лінгвістичною школою у місті
Ченстохова, Республіка Польща.
Предметом договору між сторонами є забезпечення студентам Коледжу можливості паралельного навчання та
отримання ними по його закінченні паралельного диплому (другого) Республіки Польща за обраними
напрямами, зокрема економічним. Однією з умов є впровадження програм дистанційної освіти (E-learning) та
використання сучасних інтерактивних технологій. З польської сторони угоду підписав президент Ярослав
Копера, українську сторону представила директор Коледжу Ганна Щуцька. Студенти економічного
факультету та їх батьки виявили зацікавленість у перспективі співробітництва. Адже міжнародна інтеграція є
однією з невід’ємних складових діяльності Коледжу на ниві підготовки високоякісних фахівців.

Удосконалення практичної
підготовки
Протягом року виробничу практику пройшли 504
студенти.
Основними базами навчальної та виробничої практик
були:
швейні,
розкрійний,
взуттєвий,
шкіргалантерейний
цехи
дослідно-виробничого
центру, творчі лабораторії та комп‘ютерні класи
Коледжу.
Поряд з традиційними базами виробничої та
переддипломної практик (швейна фабрика «Воронін»,
взуттєві підприємства: «Каман», «Яросвіт», ТОВ
«Перша взуттєва фабрика», ПП «Галекс», СП «РИФ1», ТОВ «Зенкіс», ТОВ «Ежімо»,ТОВ «Велс» та інші)
слід зазначити нові: трикотажні підприємства ПАТ
«Софія», фірма «Ріто».
З
метою
ознайомлення
студентів
з
високопродуктивним
обладнанням
і
новітніми
технологіями виготовлення одягу та взуття були
організовані і проведені екскурсії на провідні
підприємства галузі. До складу ДЕК залучено
керівників та спеціалістів галузевих підприємств.
У 2016 році укладено договори про співпрацю та
підготовку молодших спеціалістів з Білоцерківською
швейною фабрикою «Весна», Броварським взуттєвим
підприємством «Прайм-шуз», Київською трикотажною
фабрикою
«Роза»,
Обухівським
швейним
підприємством «Укрінтал-Сервіс».

Дослідно-виробничий центр.
Творча робота.
З метою обміну досвідом методичної, навчальної та практичної роботи викладачів галузі «Культура і мистецтво», організації
конкурсів та олімпіад серед студентів задля розвитку дизайнерського мистецтва в Україні, Наказом №37/2016 від
26.10.2016року Ради Директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації м. Києва, створено міське методичне об’єднання викладачів
спеціальних дисциплін зі спеціальності «Дизайн».
На базі ДВЦ започатковано роботу авторських курсів та майстер-класів.
Відкрита та оснащена нова лабораторія шкіргалантерейних виробів, яка є базою для проходження практики студентів
спеціальностей «Дизайн» та «Виготовлення виробів із шкіри».
Протягом року працювала Художня рада під керівництвом директора, викладачів Коледжу та з залученням провідних фахівців
галузі.

Творчі досягнення студентів
Назва конкурсу
Міжрегіональний конкурс на кращу
модель одягу серед учнів та студентів
навчальних закладів України
«Калинове намисто»
Конкурс колекцій моделей молодих
дизайнерів одягу «Альтернатива»

Прізвище, ім’я учасників
Кощавка Іван
(гр. Шк-22)

Бондар Аліна, Мостова Олена
(гр. До-24)
Кощавка Іван
(гр. Шк-22)
Дяченко Ірина
(гр. Шк-22)
Хомула Інна

XVI Mіжнародний конкурс молодих
модельєрів-дизайнерів костюму
«Печерські каштани»
Виставка-конкурс технічної і
художньої творчості студентів ВНЗ І-ІІ
р.а.
Конкурс на кращу колекцію моделей
дитячого одягу в рамках фестивалю
«Days of Kid’s Fashion»
Міжнародний відкритий конкурс із
web-дизайну та комп’ютерної графіки
серед студентів та учнів

(гр. Шк-22)
Кощавка Іван
(гр. Шк-22)

Назва колекції
Колекція моделей чоловічого одягу,
взуття та галантерей-них виробів «The
Knights of the Light» («Лицарі Світла»)
Колекція моделей чоловічого та
жіночого одягу «Провокатор»

Місце
І місце в номінації
«Молодіжні фантазії»

Колекція моделей чоловічого одягу,
взуття та галантерейних виробів «The
Knights of the Light»
Колекція моделей жіночого одягу
«Cheat meal»

І місце в номінації «Pro Art»

Колекція моделей жіночого одягу
«Авангард»

особова відзнака журі

Колекція моделей чоловічого одягу,
взуття та галантерейних виробів «The
Knights of the Light»

І місце в номінації «Pro Art»

студенти-дизайнери ІІ-ІV курсів

ІІІ місце в номінації
«Відверта спокуса»

І місце в номінації «Рrеt-aporte»

І місця в 7 номінаціях;
ІІ місця у 3 номінаціях

Гусєва Вікторія
(гр. Шк-22)
Береза Яна, Баранівська Світлана
(гр. Дк-02)
Ярмолюк Катерина (гр. Дк-01)

Колекція дитячого одягу з трикотажу
ручного в’язання «Funny pictures»

ІІ місце

ІІ місце та ІІІ місце в
номінації «Краща 2Dрастрова графіка»

Творчі досягнення студентів

Творчі досягнення студентів

Навчально-виховна робота
Головною метою навчально-виховної роботи в ДВНЗ «Київський коледж легкої
промисловості» є формування національної інтелігенції, справжнього українського
патріота, вільної європейської людини з креативним мисленням, що пізнає себе,
світ, перебуває в постійному творчому пошуку і становить духовноінтелектуальний генофонд нації.
У 2016 році було проведено понад 40 заходів, організовано 6 робочих нарад з
керівниками груп.
Розроблено Етичний
промисловості».

Кодекс

студента

ДВНЗ

«Київський

коледж

легкої

Протягом 2016 року в Коледжі діяли художньо-мистецькі гуртки: дефіле,
танцювальний, вокальний, театрально-драматичний, художньої вишивки,
декоративно-прикладного та художнього малюнку, художньої фотографії.

Навчально-виховна робота

Психологічна підтримка
Невід’ємною складовою роботи Коледжу є психологічний супровід навчальновиховного процесу. Даний напрям діяльності реалізується практичним психологом,
робота якого регламентується Конституцією України, Законом України «Про освіту»,
Положенням про психологічну службу в системі освіти України, Етичним кодексом
психолога, наказами органів управління освітою всіх рівнів.
Професійна діяльність практичного психолога полягає в індивідуальному
консультуванні студентів, їх батьків та педагогів; індивідуальній та груповій
психологічній діагностиці; груповій тренінговій роботі зі студентами; просвітницькій
та організаційно-методичній роботі.

За підзвітний період було проведено 103 індивідуальні консультації з 47 особами.

Національно-патріотичне виховання
Згідно Концепції національно-патріотичного
виховання дітей та молоді МОН України в
Коледжем було проведено 22 заходи.
Особливо слід відзначити заходи приурочені
дню пам'яті жертвам масових розстрілів у
«Бабиному Яру», захід до 125-річчя від дня
народження Євгена Коновальця, з нагоди 25ї річниці Незалежності України, взяли
участь у масштабному святі «Печерський
Вернісаж», захід до Міжнародному дню
Миру тощо.

Розвиток студентського спорту
та спорту вищих досягнень
Фізична культура у Київському коледжі легкої промисловості є невід’ємною частиною навчального процесу. До послуг студентів
функціонує спортивний комплекс і упродовж 2016 року велика увага приділялась розвитку матеріальної бази фізичної культури і спорту:
капітально відремонтовано спортивний зал, встановлено сучасні тренажери та оформлено спортивний стенд.

Тренують студентів 3 висококваліфікованих тренерів, двоє з них - майстри спорту. Особливе місце у діяльності Коледжу займає спорт
вищих досягнень - на спортивній ниві заклад зарекомендував себе відомим і визнаним та здобув чимало винагород у спортивних
змаганнях в Україні та за кордоном. А спортивні досягнення наших нечуючих спортсменів давно вже відомі не тільки за межами
навчального закладу, але й за межами України. Волейбольна команда дівчат та хлопців входить до складу збірної України.
Студенти Київського коледжу легкої промисловості, чемпіони України, Європи, Світу у складі Національної збірної України з Годзю-рю
карате гідно відстоювали честь України та отримали безліч винагород міжнародного рівня.
Студенти з вадами слуху Київського коледжу легкої промисловості в складі збірних команд м. Києва стали срібними призерами в ІІI
Лізі чемпіонів Європи з волейболу серед клубних команд у листопаді 2016 року в Італії, а студентки у складі збірної команди України
вибороли срібні медалі на I жіночому юніорському Чемпіонаті Європи з волейболу серед спортсменів з вадами слуху (травень 2016 року
Польща).
Студент першого курсу Коледжу Євген Пантюхов посів почесне 3 місце на змаганнях Кубку України з КУНГФУ за програмою «Туй
шоу».
За звітний період проведено 12 масових фізкультурно-спортивних заходів, в яких взяло участь 557 студентів.
У Коледжі працюють спортивні секції з баскетболу, волейболу, настільного тенісу, футболу, шахів.
В XX спартакіаді Печерського району «Під золотими куполами Печерська» Коледж виграв 1 загальнокомандне місце серед коледжів та
технікумів.
Збірні команди Коледжу посіли призові місця з шахів, волейболу, баскетболу, настільго тенісу.
В змаганнях на першість міста Києва серед команд коледжів та технікумів збірні команди Коледжу були серед перших з волейболу,
футболу, баскетболу т а шахів.

Розвиток студентського спорту
та спорту вищих досягнень

Благодійна діяльність, волонтерство
Важливим аспектом навчально-виховної роботи в Коледжі була і є благодійницька та
волонтерська діяльність.
Насамперед це допомога пораненим воїнам української армії, які перебували і
перебувають в зоні АТО, а в даний час проходять лікування та реабілітацію в київському
центральному військовому шпиталі, що на бульварі Лесі Українки. Тут і закупка
медикаментів, і збір коштів на різноманітні потреби, і психологічна підтримка, і
проведення концертів, і дружні приємні бесіди, і відправлення посилок з необхідними
речами, медикаментами та продуктами військовим на схід.
Шефство над дітьми Ворзельського дитячого будинку.
Найбільше хочеться відзначити роботу в цих напрямках адміністрацію гуртожитку
нашого Коледжу .
13 – 15 травня Печерська районна у м. Києві державна адміністрація організувала
поїздку у місто Бахмут (Артемівськ), в якій взяли активну участь представники ДВНЗ
«ККЛП»: член наглядової ради Коледжу Олександр Гончаренко та студенти, спортсменикаратисти міжнародного рівня - Артем Коновалов, Михайло Герасимчук, Данило Слюсар і
випускник Богдан Гончаренко.

Благодійна діяльність,
волонтерство

Студентське самоврядування
Профспілка студентів

Адміністративно-господарська діяльність
Збереження та ефективне використання
державного майна

Господарською службою було виконано
значний обсяг робіт будівельного та
інженерного напрямків
Ремонт холу першого поверху.
Капітальний ремонт підвалу лівого крила
учбового корпусу для облаштування
шкір-галантерейного цеху.
Ремонт підвалу правого крила учбового
корпусу для облаштування центру
національно-патріотичного виховання.
Ремонт стін сходової клітини правого
крила учбового корпусу.
Роботи по облаштуванню центрального
входу в учбовий корпус.
Ремонт систем центрального опалення,
водопостачання
та
каналізації
навчального корпусу та гуртожитку.

Гуртожиток
В гуртожитках було проведено
понад 35 різноманітних навчальновиховних заходів.
За звітний період проводились
загальні збори та щомісячні
засідання
студентських
рад
гуртожитків.
Варто
відзначити
Андріївські
вечорниці, що нагадали прекрасні
та багатовікові українські традиції.
Також напередодні Нового року в
гуртожитку
Коледжу
було
організовано традиційне Новорічне
свято.

Робота штабу цивільної оборони
Заключено договір про надання послуг у сфері охорони праці
з навчально-виробничим комбінатом «Вектор»

Фінансово-економічна діяльність
Цільове та ефективне використання коштів загального та
спеціального фонду державного бюджету
Динаміка загального фінансування Коледжу за останні 3 роки
Роки

Загальний фонд,
тис. грн.

2014
2015
2016

11 464,5
12 969,0
13 756,1

Спеціальний фонд
Спец кошти,
Благодійні внески,
тис. грн.
тис. грн.

1 337,1
1 327,5
1 746,9

97,6
67,3
97, 9

Всього,
тис. грн.

12 899,2
14 363,8
15 600,9

Поповнення спеціального фонду
Вид доходів
Надання освітніх послуг
Підготовчі курси
Проживання у гуртожитку
Оренда приміщень
Благодійні внески
Всього:

2015 рік

2016 рік

617 950
105 050
490 591
46 787
67 300

782 202
104 100
822 873
45 077
97 873

1 327 678

1 852 125

Фінансово-економічна діяльність
Цільове та ефективне використання коштів загального та
спеціального фонду державного бюджету
Цільове використання коштів у 2016 році

Заробітна плата та нарахування на неї, у т. ч.
- на оздоровлення

- за сумлінну працю
Стипендія, у т.ч.
- матеріальна допомога студентам
Харчування
Обмундирування та підручники

Загальний фонд

Спец. фонд

Разом

8 019 300

799 693

7 235 404

160 379
169 506
3 891 619
24 744
517 606
72 105

3 000
5 940

163 379
175 446
3 891 619
24 744
517 606
72 105

6 890

6 890

6 409

6 409

250 647

250 647

260 953
64 034

260 953
1 344 288

60 404

60 404

1 457 970

15 214 110

Підвищення кваліфікації педпрацівників
Відрядження
Придбання матеріалів (канцтовари, госптовари, дипломи,
атестати, залікові книжки, студквитки та інші)

Послуги (крім комунальних)
Комунальні послуги

1 280 254

Придбання основних засобів (комп’ютерна техніка,
меблі, література та інші)

ВСЬОГО:

13 756 140

Юридично-правова робота
•
•
•
•
•

Надано 40 консультацій у сфері трудового права.
Надано 22 консультації у сфері адміністративного та цивільного права.
Розглянуто та надано консультації по 2-м запитам контролюючих органів.
Проведено роботу по розробленню плану антикорупційних заходів.
Проведено роботу по внесенню змін до інвестиційного договору від 12.09.2007 року, укладеного
ДВНЗ «ККЛП» із ДП «Український інститут промислової власності» про будівництво гуртожитку
по вул. Чигоріна,4, у м. Києві, гаражного боксу, офісних приміщень.

Запобігання проявам корупції

Інформація у відкритому доступі

На виконання вимог Наказу Міністерства освіти і науки
України від 14.10.2013 року №1432 «Про утворення
(визначення) підрозділу (особи) з питань запобігання та
виявлення корупції» та з метою дотримання вимог
законодавства у сфері запобігання і протидії корупції,
наказом від 10.08.2015 року № 59/1 (лист МОН №1/1116171 від 09.11.2015 року щодо погодження
призначення), заступника директора з навчальнометодичної роботи Михайловську Г.А. призначено
уповноваженою особою з питань запобігання та
виявлення корупції серед працівників Коледжу.

Згідно наказу МОН України № 166 від
19.01.2015р. «Деякі питання оприлюднення
інформації про діяльність вищих навчальних
закладів», вся інформація про роботу Київського
коледжу легкої промисловості (навчання та вступ
до закладу, всі події з життя Коледжу, законодавчі
акти
стосовно
освітянської
сфери)
оприлюднюється та постійно оновлюється на вебсайті та в соціальних мережах.

Профспілка співробітників
За звітний період було проведено: 3 загальних збори трудового колективу, 14 засідань
профспілкового комітету, на яких розглядались основні питання: матеріальне заохочення
співробітників Коледжу, штатний розпис Коледжу, надання матеріальної допомоги
працівникам, педагогічне навантаження викладачів, тощо.
За активної участі профкому були проведені наступні заходи: День знань, День працівника
освіти, День студента.
За звітний період на рахунок профкому було перераховано 43240 грн.
З них використано на:
Преміювання працівників Коледжу – 1800 грн.
Проведення культурно-масових заходів – 15525 грн.
Матеріальна допомога, привітання ювілярів, придбання новорічних подарунків –25915 грн.

Науково-педагогічна,
адміністративна та громадська
діяльність керівника
Дата народження: 27.10.1976 (40 років)
Біографія
Місце народження: Україна, місто Київ.
Громадянка України.
Відомості про освіту:
У 1993 році закінчила середню школу № 79 м. Києва (НД №
009128).
У 1998 році закінчила з відзнакою Державну академію легкої
промисловості України за спеціальністю “Технологія і
конструювання виробів із шкіри” та здобула кваліфікацію інженераконструктора (КВ № 10623752).
2002 рік – присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук зі спеціальності “Технологія
взуттєвих та шкіряних виробів” (ДК № 015767).
Тема дисертації: “Розробка модульного технологічного процесу автоматизованого складання
заготовок верху взуття”.
2006 рік – присуджено вчене звання доцента кафедри конструювання та технології виробів із
шкіри (О2ДЦ № 012705).
2013 рік – підвищення кваліфікації за категорією “Викладачі ВНЗ І-ІІ р.а.”, Університет
менеджменту освіти НАПН України, (12СПК926199).
2013 рік – присвоєно кваліфікаційну категорію “Спеціаліст вищої категорії” та педагогічне
звання “Викладач-методист”.

Науково-педагогічна,
адміністративна та громадська
діяльність керівника
Відомості про трудову діяльність:
Стаж роботи – 21 років, науково-педагогічний стаж - 18 років.
1995-1998 – технолог ТОВ “Товариство ентузіастів науки і техніки “ТЕНТ””.
1998-2002 – аспірантура Київського національного університету технологій та дизайну
(КНУТД).
2002-2004 – асистент кафедри конструювання та технології виробів із шкіри КНУТД.
2004-2012 – доцент кафедри конструювання та технології виробів із шкіри КНУТД.
2004-2012 – заступник декана факультету Технологій легкої промисловості КНУТД.
З 2012 року – директор Державного вищого навчального закладу “Київський коледж легкої
промисловості”.
Весь період плідно займаюсь науково-педагогічною, адміністративною та громадською
діяльністю:
Основні здобутки викладено в близько 80 наукових статтях та навчально-методичних працях,
5 патентах України на винаходи та корисні моделі, 3 підручниках (у співавторстві). Брала
участь у понад 25 науково-практичних всеукраїнських та міжнародних конференціях.
Здійснюю керівництво 2 аспірантами. Член Спеціалізованої вченої ради по захисту
кандидатських дисертацій K 70.052.03 Хмельницького національного університету (за
спеціальністю 05.18.18 - технологія взуття, шкіряних виробів і хутра).

Науково-педагогічна,
адміністративна та громадська
діяльність керівника
Наукові публікації 2016 року
Дослідження фізикоТези Пономаренко Т.В,
механічних властивостей
Щуцька Г.В.
матеріалів для
ортопедичного взуття

Тези доповідей XV Всеукраїнської наукової конференції молодих
учених та студентів "Наукові розробки молоді на сучасному етапі". Т. 1
:Секція "Нові наукомісткі технології виробництва матеріалів, виробів
широкого вжитку та спеціального призначення" [Текст] : 28-29 квітня
2016 р. — К. : КНУТД, 2016. — С. 100.

2 Designing the footwear for Тези
Щуцька Г.В.,
people after foot surgery
Пономаренко Т.В.

Міжнародна конференція “The 53 session of the students scientific circles”
в Університеті науки і технологій АГХ5-7 травня 2016р., м. Краків,
Польща – 48 с.
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Використання нового
композиційного
матеріалу для
виготовлення
ортопедичного взуття
Вплив раціонального
підбору матеріалів на
конкурентоспроможність
ортопедичного взуття
Механічні властивості
натуральних шкір для
виготовлення деталей у
взутті

Тези

Щуцька Г.В.,
Пономаренко Т.В.

Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції
«Інноваційні технології одержання виробів різного функціонального
призначення, їх стандартизація та сертифікація», 7-9 вересня 2016 року,
м. Херсон, Україна-57-58с.

Тези

Щуцька Г.В.,
Пономаренко Т.В.

II Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан легкої і
текстильної промисловості: інновації, ефективність, екологічність» 2728 жовтня 2016 року м. Херсон, Україна 131-132с.

Тези Пономаренко Т.В,
Щуцька Г.В.

ІІ Міжнародний науково-практичний семінар «Інноваційні матеріали та
технології шкіряно-хутрового виробництва» 19 листопада 2016 року —
К. : КНУТД.

Науково-педагогічна,
адміністративна та громадська
діяльність керівника
Наукові публікації 2016 року
Defining the terms of
water distribution in
textile by the photometry
methods
7 Аналіз розповсюдження
вологи в матеріалі на
основі дискретного
моделювання
8
Development and
application of the discrete
model of multi-layered
textile materials
9
Аналіз трансферу
рідини в багатошарових
перев’язочних засобах
10
Біолого-медична і
соціокультурна
концепції навчання осіб
з порушеннями слуху

Shchutska G.

"EUREKA: Physics and Engineering« Tallinn, Esesti №6(7) 2016,
p.37-45

Щуцька Г.В.

Вісник Хмельницького національного університету №1(233),
с.202-206

Shchutska G.

Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 6/5(84) 2016,
p.39-45

Щуцька Г.В.,
Супрун Н.П.

Вісник Хмельницького національного університету №6(243),
с.117-121

Тези

Щуцька Г.В.,
Терещенко О.Д.

Тези доповідей ХVI Міжнародної науково-практичної
конференції в секції «Освітня та соціальна інклюзія людей з
інвалідністю: міждисциплінарний підхід» в Університеті
«Україна», 23-24 листопада м. Київ, Україна

Патент

Щуцька Г.В.,
Пономаренко Т.В.,
Супрун Н.П.

Заявка на корисну модель
№ u 2016 07977 від 19.07.16р.
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Ортопедичне взуття
для хворих з патологією
ступень

Науково-педагогічна,
адміністративна та громадська
діяльність керівника
Педагогічне навантаження у 2016 році:
ДВНЗ ”Київський коледж легкої промисловості” – 552 години, в т.ч. 108 у групах студентів
з порушеннями слуху.
Київський національний університет технологій та дизайну - за сумісництвом 0,1 ст.
доцента кафедри конструювання та технології виробів із шкіри (осінній семестр) та 0,25 ст.
кафедри матеріалознавства, товарознавства та експертизи текстильних матеріалів (весняний,
осінній семестри).

У звітному періоді працювала головою Державної екзаменаційної комісії по складанню
бакалаврських іспитів та головою Державної екзаменаційної комісії по захисту
магістерських робіт студентів спеціальності «Експертиза текстильних матеріалів та
виробів».
У 2016 році успішно завершила курси підвищення кваліфікації Центрального інституту
післядипломної педагогічної освіти з роботою на тему «Інтеграція міжнародного досвіду в
навчально-виховний процес ДВНЗ «ККЛП» та отримала свідоцтво про підвищення
кваліфікації № СП 35830447/0616-16.
Пройшла загальний курс з охорони праці у Навчально-виробничому центрі «Професіонал»
та отримала посвідчення № 20-5-2016

Науково-педагогічна,
адміністративна та громадська
діяльність керівника
Громадська діяльність:
Член профспілкової організації працівників текстильної та легкої промисловості міста Києва.
Член профспілкової організації Українського товариства глухих (членський квиток Українського
товариства глухих №10012001).
Член Координаційної ради експерименту щодо організації інтегрованого навчання осіб з особливими
освітніми потребами. Займаюсь питаннями соціальної реабілітації дітей з порушеннями слуху.
Член Ради перекладачів жестової мови м. Києва та Київської області.
У лютому взяла участь у Всеукраїнській робочій нараді представників вищих навчальних закладів
І-ІІ р.а. на тему: «Умови функціонування коледжів і технікумів в процесі реформування освіти в
Україні».
У лютому взяла участь у першому засіданні освітньо, інвестиційно-технологічного кластеру легкої
промисловості.
Протягом року брала участь у парламентських слуханнях на тему: «Професійна освіта як складова
забезпечення кваліфікованого кадрового потенціалу України: проблеми та шляхи вирішення» та «Про
стан та проблеми фінансування освіти і науки в Україні».
Працювала в складі робочої групи при Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти,
зокрема в нараді по обговоренню структури освіти України.

Протягом року брала участь у засіданнях Ради директорів ВНЗ І-ІІ р.а. м. Києва.

Науково-педагогічна,
адміністративна та громадська
діяльність керівника

Науково-педагогічна,
адміністративна та громадська
діяльність керівника

Науково-педагогічна,
адміністративна та громадська
діяльність керівника

Майбутнє належить тим, хто бачить можливості перш,
ніж вони стануть очевидними

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний заклад
“КИЇВСЬКИЙ КОЛЕДЖ
ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ”

ЗВІТ КЕРІВНИКА

2016 рік

Зміст
Розділ 1. Загальна характеристика навчального закладу. Дотримання
ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти.
Розділ 2. Навчально-методична робота. Педагогічна та методична ради.
Атестація, підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних
працівників.
Розділ 3. Бібліотека.
Розділ 4. Організація навчального процесу у відповідності до Державного
стандарту України ISO 9007-2001. Система якості освіти. Робота в ЄДЕБО.
Розділ 5. Впровадження інноваційних технологій.
Розділ 6. Кадрове забезпечення.
Розділ 7. Заходи щодо запобігання проявам корупції та хабарництва у
навчальному закладі.
Розділ 8. Вступна кампанія 2016 року. Виконання державного замовлення.
Розділ 9. Проведення інформаційної діяльності. Профорієнтаційна робота.
Розділ 10. Дотримання прав і законних інтересів осіб з особливими
потребами. Психологічна підтримка.
Розділ 11. Міжнародна співпраця.
Розділ 12. Дослідно-виробничий центр. Удосконалення практичної
підготовки. Випуск молодших спеціалістів, працевлаштування.
Розділ 13. Навчально-виховна робота. Гуртожиток.
Розділ 14. Студентське самоврядування. Профспілка студентів.
Розділ 15. Національно-патріотичне виховання. Волонтерство, благодійна
діяльність.
Розділ 16. Розвиток студентського спорту та спорту вищих досягнень.
Покращення матеріально-технічної бази спортивної спрямованості.
Розділ
17.
Адміністративно-господарська
діяльність.
Ефективне
використання державного майна.
Розділ 18. Цільове та ефективне використання коштів загального та
спеціального фондів державного бюджету.
Розділ 19. Юридично-правова робота.
Розділ 20. Профспілка співробітників.
Розділ 21. Науково-педагогічна, адміністративна та громадська діяльність
керівника. Звітування перед органами громадського самоврядування про
результати своєї діяльності. Тематичний перелік робіт Щуцької Г.В.
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Розділ 1. Загальна характеристика навчального закладу. Дотримання
ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти.
Навчальний заклад був створений на підставі наказу Наркомату освіти
Всеукраїнської Ради Народного Господарства УРСР № 552 від 4 серпня 1930 р.
на базі школи взуттєвиків ФЗО №2 та мав назву Київський взуттєво-механічний
технікум. З 1935 р. по 1944 р. його було перейменовано в Київський взуттєво шкіряний технікум. Після розширення напрямів підготовки фахівців в 1955 році
отримав назву Київський технікум легкої промисловості.
Постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.1997 р. № 78 “Про
впорядкування мережі вищих навчальних закладів першого та другого рівнів
акредитації”, навчальний заклад був переданий в підпорядкування Міністерства
освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України від
28.02.1997 р. № 57) та отримав назву Київський державний технікум легкої
промисловості. З 21.03.2007 р. перейменований у державний вищий навчальний
заклад «Київський коледж легкої промисловості» (Наказ МОН від 21.03.2007 р.
№ - 220).
Коледж – вищий навчальний заклад першого рівня акредитації, у якому
здійснюється підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший
спеціаліст за кількома спорідненими спеціальностями, який має відповідний
рівень

кадрового

та

матеріально-технічного

забезпечення.

Коледж

заснований на державній формі власності, підпорядкований Міністерству
освіти і науки України.
Юридична адреса Коледжу: 01042, м. Київ, вул. Івана Кудрі, 29,
ДВНЗ «Київський коледж легкої промисловості», тел./факс 529-14-23, тел. 52914-33.
Основними напрямами діяльності Коледжу є:
- підготовка згідно з державним замовленням і договірними зобов’язаннями
висококваліфікованих фахівців для задоволення потреб галузей народного
господарства України;
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- підвищення кваліфікації, перепідготовка фахівців за базовими напрямами,
курсова підготовка, загальноосвітня підготовка та підготовка до вступу у
вищі навчальні заклади громадян України, у тому числі громадян з
особливими потребами;
- спеціальний навчально-реабілітаційний супровід здобувачів вищої освіти з
особливими освітніми потребами;
- підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації іноземних громадян;
- підготовка іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади;
- здійснення освітньої діяльності за освітнім рівнем повної загальної
середньої освіти при наявності відповідної ліцензії;
- первинна професійна підготовка та перепідготовка робітників, підвищення
їх кваліфікації;
- підвищення кваліфікації та атестація педагогічних кадрів;
- спеціалізація, підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів для легкої
промисловості;
-

культурно-освітня,

методична,

видавнича,

фінансово-господарська,

виробничо-комерційна робота;
- організація і проведення у тісному зв’язку з навчальним процесом
раціоналізаторської та дослідницької роботи;
- надання освітніх та інших платних послуг відповідно до законодавства
України;
- здійснення зовнішніх зв’язків тощо.
Головними завданнями Коледжу є:
- здійснення освітньої діяльності з ліцензованих спеціаліностей, що
забезпечує підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший
спеціаліст» і відповідає стандартам вищої освіти, а також має право
продовжити освітню діяльність з підготовки фахівців освітньо-професійного
рівня «молодший бакалавр» за умови отримання відповідної ліцензії;
- забезпечення виконання державного замовлення та угод на підготовку
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фахівців з вищою освітою;
- забезпечення доступу до якісної вищої освіти здобувачам з особливими
освітніми потребами з урахуванням обмежень їх життєдіяльності;
- вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці і сприяння
працевлаштуванню випускників;
- створення належних умов для практичного навчання студентів;
- забезпечення умов для формування соціально зрілої, творчої особистості,
виховання

громадянської

позиції,

патріотизму,

власної

гідності,

відповідальності за свою долю, долю суспільства і держави;
- здійснення культурно-виховної, спортивної і оздоровчої діяльності;
- забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості та взаємної
поваги у стосунках між працівниками, викладачами та студентами;
- підвищення освітньо-культурного рівня громадян;
- проведення інноваційної, виробничої та інформаційної діяльності;
- інші завдання, що не суперечать законодавству України.
Відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії Коледж
віднесено до вищих навчальних закладів.
Згідно з наказом МОН України від 06.10.2016 року № 1441 та витягу ЛВ
№ 00463-000154 з Єдиної державної електронної бази з питань освіти
Коледжу продовжене право здійснювати освітню діяльність у сфері вищої
освіти, готувати фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший
спеціаліст» за спеціальностями:
1. 0202 Мистецтво. 5.02020701 Дизайн;
2. 0305 Економіка і підприємництво. 5.03050901 Бухгалтерський облік;
3. 0306 Менеджмент і адміністрування. 5.03060101 Організація виробництва;
4. 0516 Текстильна та легка промисловість. 5.05160201 Швейне виробництво;
5. 0516 Текстильна та легка промисловість. 5.05160202 Виготовлення виробів
із шкіри.
Коледж акредитований з усіх ліцензованих спеціальностей 15 березня
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2016 року (сертифікати про акредитацію: серія НД-І № 1178520, серія НД-І
№ 1178521, серія НД-І № 1178522, серія НД-І № 1178523, серія НД-І №
1178524) та має право видавати студентам-випускникам Коледжу дипломи
про вищу освіту державного зразка.
Коледж має право здійснювати підготовку студентів, зарахованих на
основі базової загальної середньої освіти. Студенти, які здобули у Коледжі
повну загальну середню освіту, разом з дипломом отримують атестат про
повну загальну середню освіту.
Коледж є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний
баланс, поточні та інші рахунки в органах державного казначейства України,
печатку із зображенням Державного герба України зі своїм найменуванням,
може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і мати
обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді, запроваджувати власну
символіку та атрибутику.
Коледж здійснює свою діяльність відповідно до вимог Конституції
України, законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», інших
нормативно-правових актів з освітньої діяльності, Положення про систему
внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та цього Статуту.
Структурні

підрозділи

Коледжу

створюються

відповідно

до

законодавства та головних завдань діяльності Коледжу і функціонують згідно
з окремими положеннями, що розробляються Коледжем та затверджуються
директором.
Розділ 2. Навчально-методична робота.
Навчально-методична

робота

Коледжу

спрямована

на

подальше

удосконалення навчально-виховного процесу, оновлення змісту, форм,
методів та засобів навчання, впровадження новітніх педагогічних технологій,
поширення

науково-дослідницької

діяльності
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викладачів,

розробку

і

апробацію ефективних форм підготовки висококваліфікованих спеціалістів.
Діяльність педагогічного колективу зосереджена на формуванні
спеціалістів з новим професійним мисленням, з якісно новим рівнем
практичної підготовки з урахуванням потреб сьогодення, в першу чергу
гнучкого реагування на запити регіону.
В Коледжі працює навчально-методичний кабінет, робота якого
спрямована на: організацію навчально-методичної роботи в Коледжі;
вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду
навчальних закладів України, закордонних навчальних закладів, викладачів
та майстрів виробничого навчання Коледжу; надання методичної допомоги
викладачам, майстрам виробничого навчання, удосконалення педагогічної
майстерності; накопичення та систематизацію методичних матеріалів, які
розробляються у навчальному закладі, пропаганда форм і методів активного
навчання та виховання, оцінка їх ефективності за досягнутими результатами;
організаційне
педагогічних

та

методичне

працівників

забезпечення

Коледжу;

підвищення

проведення

кваліфікації

системних

заходів,

спрямованих на розвиток творчого потенціалу викладачів, залучення кращих
із них до конкурсів професійної майстерності, навчально-методичної та
пошуково-дослідницької роботи.
При навчально-методичному кабінеті створена «Школа підвищення
педагогічної майстерності викладачів» (далі – Школа), яка проводить роботу
на основі «Положення про Школу молодого викладача». Школа молодого
викладача

є

складовою

частиною

системи

підвищення

кваліфікації

викладачів і об’єднує викладачів, що мають стаж менше 3 років і
кваліфікаційну категорію “спеціаліст”. Школа молодого викладача – це
постійно діюче професійне об’єднання педагогів. Метою створення Школи є
формування у молодих викладачів високих професійних ідеалів, потреб в
постійному

саморозвитку

і

самовдосконаленні.

Завдання

Школи:

задовольняти потреби молодих викладачів у неперервній освіті і надавати
допомогу

у

подоланні

різних

ускладнень;
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сприяти

формуванню

індивідуального стилю творчої діяльності викладачів; допомагати молодим
викладачам впроваджувати сучасні підходи і передові педагогічні технології
у навчально-виховний процес.
Основні питання, які розглядалися на засіданнях Школи протягом 2016
року:
- Вимоги до оформлення навчально-методичної документації;
- Створення НМК дисципліни та вимоги до його оформлення;
- Психологічні

особливості

мотивації

студентів,

особливості

викладання та педагогічного супроводу в групах слабочуючих
студентів, аспекти індивідуальної роботи зі студентами з особливими
потребами;
- Формування у керівників академічних груп досвіду роботи з
батьками, особливості виховного процесу в гуртожитках;
- Розробка та «програвання» нетрадиційних занять на підставі планів
та конспектів, ділові ігри як засіб інтеграції навчального процесу,
формування професійно-ділових умінь та навичок;
- Аналіз якості знань, умінь і навичок: педагогічні вимоги щодо
контролю знань і вмінь студентів; критерії якості знань та їх
характеристика; рівні засвоєння знань та їх характеристика;
- Реалізація викладачами набутого досвіду.

Школа працює протягом навчального року з постійним складом слухачів
за визначеним планом, засідання проводяться один раз на місяць.
Основними видами методичних робіт викладачів Коледжу є: авторські
конспекти лекцій, посібники та методичні вказівки для організації та
проведення самостійної роботи студентів, лабораторних та практичних
занять, семінарських занять, курсового та дипломного проектування, різні
види контролю знань.
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Звіт навчально-методичної роботи по кафедрам та цикловим комісіям
за 2016 рік
Найменування ЦК
Циклова комісія
(кафедра) технологій
легкої
промисловості
Циклова комісія
фізичного
виховання, безпеки
та оборони
Циклова комісія
(кафедра)
управління, обліку
та оподаткування
Циклова комісія
(кафедра)
соціальних та
гуманітарних
дисциплін
Циклова комісія
дизайну
Циклова комісія
(кафедра)
природничонаукових та
комп’ютерних
дисциплін
Всього по Коледжу:

Навчальні
програми

Робочі
навчальні
програми

Методичні
роботи

Відкриті
заняття

2

8

7

0

5

5

7

2

4

9

13
9

14

14

8

6

4

13

16

4

10

10

16

8

44

63

58

29

Відповідно плану роботи в Коледжі проводяться тижні кафедр та
циклових комісій. План проведення тижнів затверджується відповідною
цикловою комісією (кафедрою) і складається із заходів (відкриті заняття,
семінари, майстер-класи, конкурси, вікторини, тощо), які висвітлюють
роботу викладачів і студентів та направлені на залучення випускників шкіл і
професійно-технічних навчальних закладів на навчання в Коледжі.
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Проведення тижнів циклових комісій
№
Назва кафедри, циклової комісії
з/п
1
Управління, обліку та оподаткування

2
3

Природничо-наукових та
комп’ютерних дисциплін
Фізичного виховання, безпеки та
оборони

4

Соціальних та гуманітарних
дисциплін

5

Технологій легкої промисловості

6

Дизайну

Термін
проведення
28.03.201601.04.2016,
25.10.201603.11.2016
25.04.201629.04.2016
23.05.201627.05.2016

Відповідальні
особи
Шевчук О.В.
Андрійченко Н.К.
Сокол А.В.

07.03.201611.03.2016,
01.09.201607.09.2016,
12.12.201618.12.2016
21.03.201625.03.2016,
06.06.201610.06.2016

Волкова Л.З.
Івашкевич Т.М.
Сокол А.В.
Мацкевич Н.М.
Іванова О.О.

Тренба О.В.
Орос О.М.

Вуштей О.А.
Патлашенко О.А.

ММО ВНЗ І-ІІ рівня акредитації м. Києва
В 2016 році до складу Ради директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації
входило 42 навчальних заклади.
З метою поліпшення фахової підготовки педагогічних кадрів у ВНЗ І-ІІ
рівнів акредитації працює 25 міських методичних об’єднань.

Голови міських методичних об’єднань ВНЗ І-ІІ рівня акредитації у
м. Києві, педагогічні працівники Коледжу
1. Андрійченко Ніна Кирилівна – голова ММО викладачів економічних та
обліково-аналітичних дисциплін.
2. Пінчук Петро Іванович - голова ММО заступників директорів з
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виробничого навчання.
3. Філоненко Ольга Анатоліївна – голова ММО «Дизайн», завідувач
навчально-виробничими майстернями.
З метою обміну досвідом методичної, навчальної та практичної роботи
викладачів галузі «Культура і мистецтво», організації конкурсів та олімпіад
серед студентів задля розвитку дизайнерського мистецтва в Україні, Наказом
№37/2016 від 26.10.2016року Ради Директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації м.
Києва, створено міське методичне об’єднання викладачів спеціальних
дисциплін зі спеціальності «Дизайн».

Підсумки роботи Коледжу в міських методичних об’єднань ВНЗ І-ІІ р. а.
м. Києва за 2016р.
Протягом року всіма ММО було проведено 93 засідання, в яких взяли
участь працівники Коледжу.
На базі ДВНЗ «Київський коледж легкої промисловості» проведено
3 засідання ММО:
1) березень 2016 р. – засідання конкурсної комісії ММО викладачів
економічних та обліково-аналітичних дисциплін на кращу методрозробку;
2) травень 2016 р. – засідання ММО викладачів фізичного виховання;
3) листопад 2016р. – засідання ММО викладачів спеціальних дисциплін
спеціальності «Дизайн».
Відповідно до Наказу від 06.07.2016 року № 29/2016, про підсумки
роботи ММО у 2015-2016 навчальному році, за найактивнішу участь у роботі
Ради директорів отримали подяки:
- директор ДВНЗ «ККЛП» Щуцька Г.В.;
- голови міських методичних об’єднань: Андрійченко Н.К., Пінчук П.І.,
Філоненко О.А.;
- заступники директорів з навчальної роботи: Михайловська Г.А.;
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- адміністрація та викладачі, що сприяли проведенню засідань ММО БЖД та
охорони

праці

навчальних

закладів:

Київський

коледж

легкої

промисловості;
- голова студентського профкому та студентський актив Київського
коледжу легкої промисловості;
- викладач фізичного виховання: Білоконь В.І.
У навчальному процесі поширюються принципи індивідуалізації та
диференціації роботи з обдарованою молоддю.
З метою підвищення якості освіти студентів їх заохочують до участі в
коледжівських,

регіональних,

всеукраїнських,

міжнародних

наукових

семінарах, конференціях; в конкурсах студентських наукових робіт, турнірах,
олімпіадах, оглядах, фестивалях тощо. За 2016 рік було проведено 28
конкурсів та олімпіад, де студенти та викладачі Коледжу взяли активну
участь.
Під керівництвом викладачів Коледжу студенти посідають призові
місця на конкурсах та олімпіадах:
ІІ місце
- студенти групи До-25 Сербін Олегослав та Топчій Анастасія в
номінації «Краєзнавство» з роботою «Закарпатська Русь» – міській творчий
конкурс студентських робіт з суспільно-економічних дисциплін серед ВНЗ ІІІ рівнів акредитації м. Києва, наказ №07-2016 від 09.03.2016р. (Викладач
Івашкевич Т.М.)
ІІІ місце
- студентка групи Б-84 Галушка Інна Сергіївна - міський конкурс
«Комп’ютерні технології в бухгалтерському обліку» на звання кращого
користувача бухгалтерською програмою «1С: Бухгалтерія 8.2» серед
студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації м. Києва від 23.05.2016 р. наказ
№19/2016. (Викладач Савченко Г.В.)
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ІІІ місце
- студентка групи О-26 Безсмертна Юлія Сергіївна – олімпіада з
інформатики та комп’ютерної техніки серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів
акредитації м. Києва від 07.04.2016. наказ №12-2016. (Викладач Тренба О.В.)
Участь викладачів Коледжу в конкурсах методичних розробок
серед викладачів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації м. Києва:
1) Конкурс методичних розробок серед викладачів інформатики та
програмування ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації м. Києва, Наказ від 09.02.2016 р.,
№ 02/2016:
- номінація «Організація та проведення позаурочних виховних заходів»:
І місце - Тренба О.В., Прокопенко Н.О., тема методрозробки: «Сценарій
випускного вечора»;
-

номінація

«Методика

впровадження

інноваційних

технологій

при

проведенні інтегрованих занять»:
І місце - Ткаченко І.П., Никоненко Н.І., тема методрозробки: «Від піску та
графіту до процесорів та нанотехнологій» (хімія + інформатика);
- номінація «Інклюзивна освіта»:
І

місце -

Ткаченко

І.П.,

Онищенко

С.А.,

тема

методрозробки:

«Моделювання одягу методом наколювання», для студентів з порушеннями
слуху;
- номінація «Контроль знань»:
І

місце -

Тренба О.В.,

тема

методрозробки: «Пакет

комплексних

контрольних робіт з комп’ютерної графіки».
2) Конкурс методичних розробок серед викладачів економічних та
обліково-аналітичних дисциплін ВНЗ І-ІІ рівня акредитації м. Києва, Наказ
від 28.03. 2016р., № 10-2016:
- номінація «Позааудиторне відкрите заняття»:
І місце - Коваль В.М., тема методрозробки: «КВК з бухгалтерського обліку»
з дисципліни «Бухгалтерський облік».
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3) Конкурс методичних розробок серед викладачів фізичного виховання
ВНЗ І-ІІ р.а. м. Києва, Наказ від 23.06.2016 р., № 24/2016:
ІІ місце - Майстренко М.П., тема методрозробки: «Сколіоз та лікувальна
фізкультура при сколіозі. Корекція постави».
ІІ місце – Київський коледж легкої промисловості, методичний посібник
«Теорія фізичного виховання як наукова і навчальна дисципліна», автор
Білоконь В.І.
Участь у виставках, конференціях, форумах, конкурсах:
- 17–19 березня 2016 року –

VII Міжнародна виставка «Сучасні

заклади освіти - 2016», яка пройшла в Київському Палаці дітей та юнацтва з
представленням методичних розробок викладачів Коледжу. Методичні
розробки викладачів Никоненко Н.І., Ткаченко І.П., Онищенко С.А.
здобули срібну медаль в номінації «Пошуково-дослідницькі підходи у
вивченні

навчальних

інформаційного

предметів,

суспільства».

дисциплін

Калиновською

в

умовах
А.В.

становлення

була

проведена

конференція на тему: «Інтеграція міжнародного досвіду в навчальновиховний процес ДВНЗ «Київський коледж легкої промисловості».
- 13–14 квітня 2016 року – ІІ Всеукраїнський форум «Освіта для
збалансованого розвитку». Викладач Коледжу Калиновська А.В. взяла
участь у тренінгу «Впровадження освітнього модуля «Основи стратегії
сталого розвитку в Україні».
- 20 квітня 2016 року – міський конкурс ВНЗ І–ІІ рівня акредитації м.
Києва «Земля - наш спільний дім», який був проведений на базі Київського
коледжу інформаційних систем і технологій ДВНЗ КНЕУ ім. В. Гетьмана.
Команда студентів Коледжу під керівництвом викладача Калиновської А.В.
зайняла ІІІ місце в номінації «Артистичність».
- 21–22 квітня 2016 року – виставка-конкурс технічної та художньої
творчості серед студентів ВНЗ І–ІІ р.а. м. Києва, яка була проведена на базі
Київського індустріального коледжу. Роботи студентів Коледжу посіли
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призові місця:
І місце в номінаціях: «Презентаційне представлення навчального
закладу», «Образотворче мистецтво» (вишивка бісером), «Дизайн в легкій
промисловості»,

«Моделювання

товарів

народного

споживання»,

«Демонстрація нових колекцій моделей одягу», «Фотороботи», «Художні
картини»;
ІІ місце в номінаціях: «Образотворче мистецтво» (етностиль),
«Промисловий дизайн», «Газета коледжу», «Ікони».
Визначені найкращими розробками міжнародного рівня, поза конкурсом
технічної та художньої творчості серед студентів ВНЗ І-ІІ р.а. м.Києва,
експонати Київського коледжу легкої промисловості:
- Презентаційне представлення навчального закладу:
Автор: ст.гр. До-24 Фортунатова А. Керівник: Прокопенко Н.О.
- Демонстрація нових колекцій одягу:
а) «Метелики». Автор: ст.гр.до-24 Корчак В.
Керівники: Переводова Н.М., Семенець І.Т.
б) «Провокатор». Автори: ст.гр. До-24 Бондар А., Мостова А.
Керівники: Переводова Н.М., Семенець І.Т.
в) «Нафта». Автор: ст.гр. Шк-22 Малиневська О., Риженко Д.
-Проект нової моделі взуття «Туфлі жіночі літні». Автор: ст.гр. Шс-38
Безпала О.В. Керівник: Кравченко В.С.
-Картина «Весна». Автор: ст.гр. Шс-38 Хлівнюк К.С. Керівник: Кравченко
В.С.
- 13-14 квітня 2016 року – участь у Міжрегіональному конкурсі на кращу
модель одягу серед учнів та студентів навчальних закладів України
«Калинове намисто» (на базі Калинівського технологічного технікуму, м.
Калинівка, Винницька область):
- І місце в номінації «Молодіжні фантазії» - Кощавка Іван (гр.
Шк-22) – колекція моделей чоловічого одягу, взуття та галантерейних
виробів «The Knights of the Light» - керівник Переводова Н.М.;
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- ІІІ місце в номінації «Відверта спокуса» - Бондар Аліна та
Мостова Олена (гр. До-24) - колекція моделей чоловічого та жіночого одягу
«Провокатор» - керівники Переводова Н.М. та Семенець І.П.
Участь у конкурсі приймали також студенти-дизайнери ІІІ - ІV курсів:
в номінації «Відверта спокуса»:
- Коркач Віра (гр. До-24) - колекція жіночого одягу «Метелики» керівники Переводова Н.М. та Семенець І.П.;
- Підгайна Олена (гр. Дк-01) - колекція жіночого одягу «Мистецтво
канзаші» - керівник - Семенець І.П.;
в номінації «Втілення стилю»:
- Черниш Надія (гр. Шк-22) - колекція моделей одягу «Іспанський
ренесанс» - керівник Філоненко О.А.
в номінації «Молодіжні фантазії»:
- Топчій Анастасія (гр. До-25)- колекція моделей жіночого одягу
«Alter Ego» - керівник - Рацюк В.М.;
- Малиневська Ольга та Риженко Дарина (гр. Шк-22) - колекція
моделей одягу «Нафта» - керівник Філоненко О.А.;
- Дегтяр Тетяна (гр. Шк-22) - колекція моделей жіночого одягу
«Альтернатива» - керівник Семенець І.П.
в номінації «Мрії, втілені в життя»:
- Черкасова Ірина (гр. Дк-01) - колекція моделей жіночого одягу
«Орхідея» - керівник Семенець І.П.
-

11 травня

2016 року - участь

у конкурсі колекцій моделей

молодих дизайнерів одягу «Альтернатива» (на базі Галицького коледжу ім.
В’ячеслава Чорновола - м. Тернопіль):
-

І місце в номінації «Pro Art» - Кощавка Іван

(гр. Шк-22) –

колекція моделей чоловічого одягу, взуття та галантерейних виробів «The
Knights of the Light» - керівник Переводова Н.М.;
- І місце в номінації

«prêt-a-porte» - Дяченко Ірина (гр. Шк-22) -

колекція моделей жіночого одягу «Cheat meal» - керівник Патлашенко О.А.
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- особова відзнака журі - суперприз за оригінальну подачу колекції Хомула Інна (гр. Шк-22) - колекція моделей жіночого одягу «Авангард» керівник - Переводова Н.М.
Участь у конкурсі приймали також студенти-дизайнери ІІІ-ІV курсів:
- Бондар Аліна та Мостова Олена (гр. До-24) - колекція моделей
чоловічого та жіночого одягу «Провокатор» - керівники Переводова Н.М.
та Семенець І.П.;
- Овдієнко Таїсія (гр. Шк-22) - колекція моделей жіночого одягу
«Imprint» - керівник - Патлашенко О.А.;
- Зеленська Вікторія (гр. Шк-22)- колекція моделей жіночого одягу з
неопрену «Теорія чистого листа» - керівник Патлашенко О.А.;
- Гусєва Вікторія (гр. Шк-22) – колекція дитячого одягу з трикотажу
ручного в’язання «Funny pictures» - керівник Патлашенко О.А.
- 25-28 травня 2016 року - участь у XVI Mіжнародному конкурсі
молодих модельєрів-дизайнерів костюму «Печерські каштани» (на базі
КНУТД, м. Київ):
-

І місце в номінації «Pro Art» - Кощавка Іван

(гр. Шк-22) –

колекція моделей чоловічого одягу, взуття та галантерейних виробів «The
Knights of the Light» - керівник Переводова Н.М.
Участь у конкурсі приймали також студенти-дизайнери ІV курсу:
- в номінації

«prêt-a-porte» - Овдієнко Таїсія (гр. Шк-22) - колекція

моделей жіночого одягу «Imprint» - керівник - Патлашенко О.А.;
- в номінації

«De Lux» - Зеленська Вікторія (гр. Шк-22)- колекція

моделей жіночого одягу з неоперену «Теорія чистого листа» - керівник
Патлашенко О.А.
-

28-29 травня 2016 року - призове місце

у конкурсі на кращу

колекцію моделей дитячого одягу в рамках фестивалю «Days of Kid’s
Fashion», організованого Асоціацією дитячої моди, посіла студентка групи
Шк-22 Гусєва Вікторія за колекцію дитячого одягу з трикотажу ручного
в’язання «Funny pictures» (за мотивами творчості Марії Примаченко) 17

керівник Патлашенко О.А.
- 10 червня 2016 року - підсумковий показ авторських дипломних
колекцій моделей одягу та взуття студентів-дизайнерів.
- 14 вересня 2016
спеціалізації

року -

«Комп’ютерний

студенти спеціальності «Дизайн»,

дизайн»

під

керівництвом

викладача

комп’ютерних дисциплін Тренби О.В. взяли участь у міжнародному
відкритому конкурсі із web-дизайну та комп’ютерної графіки серед
студентів та учнів.
ІІ та ІІІ місця в номінації «Краща 2D-растрова графіка» посіли:
Береза Яна (гр. Дк-02) та Ярмолюк Катерина (гр. Дк-01);
ІІ та ІІІ місця в номінації «Краща 2D-векторна графіка» посіли:
Береза Яна (гр. Дк-02) та Баранівська Світлана (гр. Дк-02).
- 22 грудня 2016 року - участь студентів ІІІ-ІV курсів у XIV
Міжвузівському

новорічно-різдвяному

конкурсі

молодих

дизайнерів

«Сузір’я «Каштан» (КНУТД). За результатами конкурсу в фінал пройшли:
- в номінації «Новорічний бал» - Батт Айна (гр. До-27);
- в номінації «Взуттєве монпансьє» - Степаніщева Олександра
(гр. До-24).
- 24 лютого 2016 року студентка групи Б-88 Діана Бодня посіла ІІІ місце у
міському конкурсі на краще читання поетичних творів Лесі Українки,
присвяченому 145-й річниці від дня народження видатної письменниці.
- 16 березня 2016 року студентка групи Б-86 Никоненко Анна (викладач
Волкова Л.З.) взяла участь у Всеукраїнській олімпіаді з української мови
серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації м. Києва та отримали подяку від
голови ММО, Наказ від 21.03.2016р. № 09-2016.
- березень 2016 року викладач Івашкевич Т.М. отримала подяку Ради
директорів ММО за участь у конкурсі творчих робіт «Педагогічна знахідка»
серед викладачів суспільно-гуманітарних дисциплін (історія України) вищих
навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.
- 27 травня 2016 року студентка групи Б-88 Лещенко Марина під
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керівництвом викладача української мови та літератури Л. Волкової взяла
участь у Фестивалі художнього читання до дня народження Панаса
Саксаганського. Викладач отримала подяку від голови методичного
обєднання м. Києва.
- 20 жовтня 2016 року студентки груп Б-88, До-27: Куриленко Анастасія,
Каптюрова Дар’я, Лещенко Марина виступили на фестивалі художнього
читання, присвяченому творчості Ліни Костенко, який був проведений у
музеї Миколи Лисенка. Викладач Волкова Л.З. та директор Коледжу
отримали подяки від адміністрації музею видатних діячів української
культури за гарну підготовку студентів.
- 7 грудня 2016 року на базі Київського коледжу ресторанного господарства
НУХТ організовано та проведено конкурс «Кращий менеджер» серед
студентів ВНЗ І-ІІ р.а. м. Києва. До складу організаційного комітету міського
конкурсу увійшли Андрійченко Н.К. - голова міського методичного
об’єднання,

Лугіна

Н.П.

-

викладач

Київського

коледжу

легкої

промисловості. В міському конкурсі взяла участь студентка групи О-27
Якубенко Анастасія Володимирівна (керівник Лугіна Н.П.), яка посіла ІV
місце.
Викладачі Коледжу займаються пошуково-дослідницькою, науковою
та публіцистичною діяльністю:
Патент:
1.

Номер заявки на корисну модель Nu 2016 07977 від 19.07.16р.

Ортопедичне взуття для хворих з патологією ступень.
Щуцька Г.В., Пономаренко Т.В., Супрун Н.П.
2.

Designing the footwear for people after foot surgery Щуцька Г.В.,

Пономаренко Т.В. Конференція студентських наукових робіт «Вертикалі», 5
травня 2016р., м. Краків, Польща – 57с.
3.

Пономаренко Т. В. Дослідження фізико-механічних властивостей

матеріалів для ортопедичного взуття / Т. В. Пономаренко, Г. В. Щуцька // Тези
доповідей XV Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та
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студентів "Наукові розробки молоді на сучасному етапі". Т. 1: Секція "Нові
наукомісткі технології виробництва матеріалів, виробів широкого вжитку та
спеціального призначення" [Текст]: 28-29 квітня 2016 р. — К.: КНУТД, 2016.
— С. 100.
4.

Щуцька Г. В. Використання нового композиційного матеріалу для

виготовлення ортопедичного взуття / Г. В. Щуцька Т. В. Пономаренко//Тези
доповідей

Міжнародної

науково-практичної

конференції

«Інноваційні

технології одержання виробів різного функціонального призначення, їх
стандартизація та сертифікація», 7-9 вересня 2016 року, м. Херсон, Україна57-58с.
5.

Щуцька

Г.В.

конкурентоспроможність

Вплив

раціонального

ортопедичного

підбору
взуття

матеріалів
/

на

Г.В.Щуцька,

Т.В.Пономаренко // II Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний
стан

легкої

і

текстильної

промисловості:

інновації,

ефективність,

екологічність» 27-28 жовтня 2016 року м. Херсон, Україна 131-132с.
6.

Пономаренко Т.В Механічні властивості натуральних шкір для

виготовлення деталей у взутті Т.В. Пономаренко, Г.В. Щуцька / ІІ
Міжнародний

науково-практичний

семінар

«Інноваційні

матеріали

та

технології шкіряно-хутрового виробництва» 19 листопада 2016 року — К. :
КНУТД.
7. Щуцька Г.В. Розробка і використання дискретної моделі багатошарових
текстильних матеріалів/ "Східно-Європейський журнал передових технологій"
(включений в актуальний Scopus Title List) №6/2016
8. Shchutska G. Defining the terms of distribution of fluid in textile with
photometry technique/ "EUREKA: Physics and Engineering" №6/1.2016, p.37-45
15.12.2016року викладач Шевчук О.В. взяла участь в VIII науковопрактичній

інтернет-конференції

“Трансформація

фіскальної

політики

України в умовах євроінтеграції» в університеті державної фіскальної
служби України. Результатом є наукова публікація в збірнику наукових
праць за результатами конференції (електронне видання).
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Педагогічна та Методична ради
У Коледжі функціонують Педагогічна та Методична ради. Засідання
яких проводяться один раз в два місяці відповідно до затвердженого річного
плану роботи Коледжу.
Педагогічна рада є постійно діючим дорадчим органом, створеним для
вирішення основних питань діяльності Коледжу. У своїй роботі Педагогічна
рада Коледжу керується Конституцією України, Законом України «Про
освіту», «Про вищу освіту», чинними нормативно-правовими актами, що
стосуються освітньої діяльності, Статутом Коледжу і «Положенням про
Педагогічну раду». Рішення Педагогічної ради є рекомендаційними для
колективу

Коледжу,

а

затверджені

наказом

директора

Коледжу,

є

обов'язковими для виконання.
Педагогічна рада створюється наказом директора терміном на один рік у
складі директора, заступників директора, завідувачів відділень, голів
циклових комісій (кафедр), викладачів, завідувача бібліотеки, головного
бухгалтера, представників органів студентського самоврядування Коледжу.
Головними завданнями Педагогічної ради є розгляд питань щодо:
виконання Коледжем нормативно-правових актів, інструкцій та вказівок
вищих органів освіти про підготовку молодших спеціалістів; планів розвитку
Коледжу, у т. ч. навчально-виховної, методичної роботи, зміцнення його
матеріальної бази; удосконалення навчання студентів на денній та заочній
формах навчання; стану і підсумків роботи відділень (факультетів), досвіду
роботи циклових комісій (кафедр), бібліотеки та інших структурних
підрозділів Коледжу; стану практичного навчання в Коледжі та підвищення
теоретичного і практичного рівнів навчання; звіти кураторів груп щодо стану
навчально-виховної, культурно-масової та спортивної роботи в Коледжі;
відповідності

кваліфікації

та

підвищення

кваліфікації

педагогічних

працівників Коледжу, розвитку творчої ініціативи викладачів; впровадження
у навчально-виховний процес досягнень науки та кращого педагогічного
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досвіду; стану дослідної роботи, технічної та художньої творчості викладачів
і студентів; стану профорієнтаційної роботи в Коледжі; охорони праці;
працевлаштування студентів випускних груп, підтримання зв'язків з
випускниками

попередніх

років;

підсумків

поточного

контролю,

семестрових, державних екзаменів, захисту курсових робіт та проектів,
дипломних

проектів;

пропозиції

призначення

іменних

стипендій,

нагородження студентів; відрахування студентів за порушення дисципліни,
правил внутрішнього розпорядку гуртожитку, академічних заборгованостей,
пропусків занять без поважної причини.
Відповідно до плану проведення Педагогічних та Методичних рад у
2016 році було проведено:
Педагогічних рад – 6 засідань, на яких розглядались питання:


Затвердження плану заходів по виконанню рекомендацій експертних
комісій МОН України з акредитації Коледжу для поліпшення якості
підготовки фахівців;



Переведення студентів з контрактної форми навчання на вакантні місця за
державним замовленням;



Відкриття спеціалізації 5.02020701.04 «Дизайн трикотажних виробів»,
спеціальності 5.02020701 «Дизайн» та затвердження навчального плану;



Затвердження Положення про студентське самоврядування Коледжу;



Підсумки роботи відділень за І семестр 2015-2016 навчального року,
результати зимової екзаменаційної сесії;



Затвердження програм вступних випробувань та екзаменаційних білетів з
математики, української мови, рисунку, фахових випробувань на базі
робітничих спеціальностей;



Творчі звіти наукових-педагогічних та педагогічних працівників, що
атестуються;



Інформація

щодо

виконання

Українсько-американської

«Адміністрування в системі коледжів США»;


Особливості вступної кампанії 2016 року;
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програми



Підсумки роботи факультетів за ІІ семестр 2015-2016 навчального року:
результати дипломного проектування, Державних іспитів та проведення
екзаменаційної сесії;



Переведення студентів на старші курси;



Інформація по фінансовому звіту за І-ше півріччя 2016 року;



Основні результати освітньої діяльності Коледжу в 2015-2016 н.р. та
перспективи розвитку на 2016-2021 роки;



Затвердження графіка навчального процесу;



Затвердження Положень, які регламентують роботу Коледжу;



Затвердження переліку навчальних програм, дисциплін;



Затвердження педагогічного навантаження;



Реформування освіти у 2016-2017 навчальному році. Національна агенція
із забезпечення якості освіти;



Затвердження загального плану роботи ДВНЗ «Київський коледж легкої
промисловості» на 2016-2017 навчальний рік;



Стан розвитку та фінансування освіти в Україні за результатами
парламентських слухань, що відбулися 16 листопада 2016 року;



Результати зрізу знань студентів першого курсу, проміжної атестації
студентів Коледжу за вересень-жовтень 2016року;



Бар’єри спілкування у взаємодії «Викладач-Студент»;



Затвердження голів державних екзаменаційних та кваліфікаційних
комісій на 2016-2017 н.р.;



Концепція змішаного навчання іноземних мов з використанням онлайн
платформи «Lingva.Skills».
Педагогічна рада за необхідності розглядає та обговорює й інші питання,

які стосуються роботи Коледжу.
Кожне ухвалене рішення

Педагогічної ради, з визначенням термінів

виконання й осіб, відповідальних за виконання, затверджується відкритим
голосуванням.
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Тематику Педагогічних рад обумовлюють модернізований зміст освіти,
робота педагогічного колективу над науково-методичною проблемою,
планування контролю за станом викладання дисциплін. Тема кожної педради
визначається на основі аналізу навчально-виховної роботи за попередній рік,
бесід із заступниками, завідувачами відділень, головами циклових комісій,
методистами, психологом.
Методична рада є дорадчим колегіальним органом, який здійснює
керівництво навчально-методичною діяльністю Коледжу. У своїй діяльності
Методична рада підпорядковується заступнику директора з навчальнометодичної роботи Коледжу та керується Законами України, нормативними
актами Міністерства освіти і науки України, «Положенням про Методичну
раду», наказами та розпорядженнями директора Коледжу, рішеннями
Педагогічної ради.
Виходячи із напрямів діяльності Методичної ради, на неї покладені такі
завдання: розгляд заходів по виконанню директив, наказів, положень,
інструкцій і вказівок вищих організацій з методичної роботи; визначення
стратегічних напрямів методичної роботи в Коледжі на навчальний рік;
загальне

керівництво

методичною

роботою

в

Коледжі;

методичне

керівництво удосконаленням навчального процесу в Коледжі згідно зі
«Стандартами і рекомендаціями щодо забезпечення якості в Європейському
просторі вищої освіти»; запровадження в начальний процес державних
галузевих стандартів вищої освіти, контроль за виконанням їх вимог; участь
у підготовці проектів навчальних планів, робочих навчальних планів на
кожен навчальний рік та їх науково-методична експертиза; сприяння
впровадженню інноваційних технологій і прогресивних форм організації
навчання в освітній процес; моніторинг стану методичного забезпечення
освітнього процесу в Коледжі, розробка рекомендацій щодо удосконалення
його змісту; підготовка пропозицій щодо принципових питань методичної
роботи, створення для цього постійних і тимчасових комісій, експертних
груп, секцій, залучення окремих співробітників Коледжу, фахівців з інших
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навчальних закладів, досвідчених практиків; заслуховування інформації голів
циклових комісій (в.о. завкафедр) щодо ефективності методичної роботи;
аналіз якості підготовки фахівців на етапі випуску; участь у розробці
науково-обґрунтованих

методик

викладання

навчальних

дисциплін

і

контролю знань, застосування інноваційних технологій і технічних засобів
навчання; вивчення, узагальнення та поширення передового досвіду
методичної роботи інших ВНЗ України; рекомендація до друку видань
(методичних, навчально-методичних розробок) з проблем методики та
організації

навчального

експертизі

та

процесу;

затвердженні

документації; підготовка

участь

облікових

пропозицій

у
і

розробці,
звітних

вдосконаленні,

форм

навчальної

щодо вдосконалення

організації

підвищення кваліфікації викладачів, росту їх педагогічної майстерності;
розробка рекомендацій щодо наукової організації праці викладацького
складу Коледжу; подання директору рекомендацій щодо заохочення
педагогічних працівників за вагомі здобутки у навчально-методичній роботі;
участь в організації та проведенні науково-методичних конференцій,
семінарів, майстер-класів, виставок, конкурсів і оглядів методичних
розробок; контроль і координація методичної роботи циклових комісій
(кафедр); узагальнення звітування голів циклових комісій (в.о.завкафедр) про
стан виконання планів роботи; обговорення питань організації та результатів
оглядів-конкурсів творчих робіт викладачів і студентів Коледжу; розгляд та
схвалення науково-методичних матеріалів викладачів Коледжу (за поданням
методичного кабінету) для їх практичного застосування і поширення.
Методичних рад – 4 засідання, на яких розглядались питання:


Аналіз результатів проміжної атестації знань студентів Коледжу за січеньберезень 2016 року;



Особливості мотиваційної сфери студентів І курсу;



Результати атестації педагогічних працівників Коледжу в 2015-2016
навчальному році;



Звіт виховної роботи в гуртожитку Коледжу за 2015-2016 навчальний рік;
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Звіт про участь педагогічних працівників Коледжу у роботі міських
методичних об’єднань, семінарах, конференціях, форумах в 2015-2016
навчальному році та завдання Методичної ради Коледжу на 2016-2017
навчальний рік;



Атестація педагогічних працівників у 2016-2017 навчальному році;



Стан профорієнтаційної роботи Коледжу у 2016-2017 навчальному році;



Методичні розробки та публікації викладачів, як важливі складові системи
забезпечення якості освітньої діяльності Коледжу;



Проведення навчальної практики в інтегрованих групах;



Звіти викладачів, які атестуються, про свою роботу.
При розгляді питань, що зачіпають інші напрями освітньої діяльності,

на

засідання

запрошуються

відповідні

працівники.

По

кожному

з

обговорюваних на засіданні питань приймаються рішення, які фіксуються
протоколом. Рішення методичної ради Коледжу підписуються головою
Методичної ради і секретарем.

Атестація педагогічних працівників та
підвищення кваліфікації
Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямованих
на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою
визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень
його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне
звання.
Атестація педагогічних працівників в Коледжі проводиться щорічно
відповідно до вимог «Типового положення про атестацію педагогічних
працівників України», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки
України, від 06.10.2010р. №930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
14.12.2010р. за 31255/18550, змін до Типового положення про атестацію
педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і
26

науки України від 08.08.2013р. №1135, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції 16.08.2013р. за №1417/23949.
Для організації та проведення атестації педагогічних працівників у
Коледжі кожного року створюється атестаційна комісія, затверджується план
роботи атестаційної комісії, згідно якого проводяться заходи щодо
підготовки та проведення атестації педагогічних працівників.
Умовою чергової атестації педагогічних працівників є обов’язкове
проходження не рідше одного разу на п’ять років підвищення кваліфікації на
засадах вільного вибору форм навчання, програм і навчальних закладів.
У Коледжі діє перспективний план підвищення кваліфікації та атестації
педагогічних

працівників

до

2020

року.

Документація

з

атестації

оформляється згідно діючих вимог у повному обсязі.
Засідання

атестаційної

комісії

оформлюється

протоколом,

який

підписується всіма присутніми на засіданні членами атестаційної комісії.
Рішення атестаційної комісії приймаються простою більшістю голосів
присутніх на засіданні членів атестаційної комісії та повідомляється
педагогічному працівнику одразу після її засідання під підпис.
На кожного педагогічного працівника, який атестується, оформлюється
атестаційний лист у двох примірниках, один з яких зберігається в особовій
справі педагогічного працівника, а другий не пізніше трьох днів після
атестації видається йому під підпис.
У 2016 році атестовано 21 педагогічного працівника, із них:
-Андрійченко Н.К., Філоненко О.А., Коновал К.О., Івашкевич Т.М. –
підтвердили раніше присвоєну категорію «спеціаліст вищої категорії» та
відповідають

раніше

присвоєному

педагогічному

званню

«викладач-

методист»;
-Щербань Ю.Ю., Вуштей О.А., Мазурок О.О., Шевчук О.В. – присвоєння
категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічного звання «викладачметодист»;
-Чорногор Н.М. – підтвердила раніше присвоєну категорію «спеціаліст
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вищої категорії» та отримала присвоєння педагогічного звання «викладачметодист»;
-Шопоняк Л.М., Шевченко О.М. – підтвердили раніше присвоєну
категорію

«спеціаліст

вищої

категорії»

та

отримали

присвоєння

педагогічного звання «старший викладач»;
-Козак Б.В. – присвоєння категорії «спеціаліст вищої категорії»;
-Головін О.М., Мацкевич Н.М. - підтвердили раніше присвоєну категорію
«спеціаліст першої категорії»;
-Семенець І.П. – підтвердження раніше присвоєної категорії «спеціаліст
першої категорії» та присвоєння педагогічного звання «старший викладач»;
-Чех Т.М., Терещенко О.Д. – присвоєння категорії «спеціаліст першої
категорії»;
-Муртазаєв І.А., Шуманчук-Честних О.В., Сергієнко А.Д., Сколотова І.І.
- присвоєння звання «спеціаліст другої категорії».
Метою підвищення кваліфікації працівників Коледжу є удосконалення
професійної підготовки шляхом поглиблення, розширення й оновлення
професійних компетентностей. З 21 березня по 01 квітня 2016 року на базі
ДВНЗ «Київський коледж легкої промисловості» Центральним інститутом
післядипломної педагогічної освіти при «Університеті менеджменту освіти»
НАПН України були проведені очні курси підвищення кваліфікації керівних,
науково-педагогічних та педагогічних працівників Коледжу за кредитномодульною системою навчання відповідно до державного замовлення, яке
здійснюється за кошти державного бюджету.
Свідоцтво про підвищення кваліфікації отримали 18 осіб.
Навчальний процес у Коледжі, станом на 25.12.2016 р., забезпечують
педагогічні працівники наступних наукових ступенів, кваліфікаційних
категорій та педагогічних звань:
- доктор наук -1 (1,6),
- кандидат наук – 8 (13,4%);
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- спеціаліст вищої категорії – 33 (55%);
- спеціаліст І кваліфікаційної категорії – 11 (19%);
- спеціаліст ІІ кваліфікаційної категорії – 2 (3%);
- спеціаліст – 14 (23%);
- викладач - методист – 20 (33%);
- старший викладач – 4 (6%).
Акредитація
Проведена акредитація Коледжу за всіма спеціальностями та отримані
Сертифікати про акредитацію для підготовки молодших спеціалістів зі
спеціальностей:

5.03060101

«Бухгалтерський

облік»,

«Організація

5.02020701

виробництва»,

«Дизайн»,

5.03050901

5.05160201

«Швейне

виробництво», 5.05160202 «Виготовлення виробів із шкіри» терміном дії до
2026року.
Робоча група з розробки акредитаційних справ складалась з досвідчених
фахівців

Коледжу:

Михайловської

Г.А.,

Чорногор

Н.М.,

Андрійченко Н.К., Патлашенко О.А., Сокол А.В., Коваль В.М.

Розділ 3. Бібліотека.
Праця бібліотеки була з початку року зорієнтована в контексті сучасних
тенденцій в державі та державному устрою, європейської інтеграції в Освіті та
Державі,

та

спрямована

на

забезпечення

бібліотечно-інформаційного,

культурно-просвітницького, навчально-виховного розвитку студентів коледжу.
Бібліотека Коледжу Легкої Промисловості

здійснює системні заходи,

спрямовані пріоритетно на патріотичне виховання молоді – утвердження в
свідомості і почуттях особистості

студентів - патріотичних цінностей,

переконань і поваги до культурного та історичного минулого України,
виховання поваги до Конституції України, Гербу, Прапору, Гімну України.
Бібліотека Коледжу Легкої Промисловості інформує та здійснює участь у
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громадсько-політичному житті країни, виховує толерантне ставлення до інших
народів, культур і традицій, гуманістичну моральність як базову основу
громадянського суспільства. Бібліотека сприяє культивуванню кращих рис
української ментальності - працелюбності, свободи, справедливості, доброти,
чесності, бережного ставлення до природи.
Бібліотека

Коледжу

відсвяткувала

«День

Знань».

Першокурсники,

студенти нового набору були ознайомлені з бібліотекою, вони отримали
необхідну їм літературу – в середньому це 14 підручників на кожного
студента. Студенти першого курсу отримали підручники в паперовому та
електронному вигляді.
До Дня Знань були оформлені книжково-ілюстративні виставки: «Єдина і
соборна Україна», «Студентство – майбутнє України».
В бібліотеці за планом бібліографічного інформування студентів та
викладачів проведені бесіди: «Книга – колективна пам’ять людства»; були
проведені практичні заняття «Чи вмиєш ти користуватися енциклопедіями,
довідниками».
Для докладного знайомства з історичними подіями бібліотекою ККЛП
підготовлені

випуски

«Хронографу історії» на сайті Коледжу. Складені

рекомендаційні бібліографічні списки, присвячені національно - патріотичній
тематиці – на сайті представлено їх книжково-ілюстративне втілення,
тематичні папки вебресурсів.
Бібліотека

забезпечує

проведення

організаційно-масових

заходів

патріотичного спрямування: книжково-ілюстративні виставки до 73-х роковин
з дня визволення міста Києва від фашистських загарбників; до Міжнародного
дня писемності «Мова калинова»; до «Міжнародного Дня студента»; до «Дня
українського козацтва» та «Дня захисника Вітчизни»; книжкової виставки, що
висвітлює події помаранчевої революції і революції гідності, до «Дня Гідності
і Свободи».
В бібліотеці для всіх студентів, викладачів та співробітників була
створена книжкова виставка, присвячена подіям «Бабиного Яру», здійснена
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книжкова виставка «Дзвони пам’яті», присвячена пам’яті жертв Голодомору
1932-1933 років в Україні.
В напрямку оздоровчих заходів була організована книжкова виставка для
студентської молоді «В здоровому тілі-здоровий дух».
В бібліотеці відзначаються пам’ятні дати письменників, поетів - на
сайті коледжу розміщена біографічна інформація про ювілярів: 150 років від
дня народження М.С. Грушевського, українського історика, політичного діяча;
90 років від дня народження К.Д. Огневого, народного артиста України,
оперного і камерного співака; 110 років від дня народження І. Багряного,
українського поета, прозаїка, публіциста; 135 років від дня народження І.А.
Кочерги, українського письменника, драматурга; 80 років від дня народження
І.Ф. Драча, українського поета, сценариста, Героя України; 80 років від дня
народження М.С. Вінграновського, українського письменника, режисера,
поета; 65 років від дня народження Назарія Яремчука, українського естрадного
співака, народного артиста України; 140 років від дня народження М.Є.
Крушельницької, української акторки, письменниці.
Оновлюється

та

систематичний каталоги,

поповнюється

традиційний

тематичні картотеки.

алфавітний

та

В програмі підтримки

матеріально - технічного забезпечення для бібліотеки придбали комп’ютер та
встановили Інтернет, в Читальному залі бібліотеки для студентів та викладачів
здійснена сеть

WI-FI. Планується оновлення комп’ютерного забезпечення,

придбання програм Іrbis та ін.
В бібліотеці протягом року проводиться робота з фондом, оновлена
бібліотечна техніка: книжкові роздільники, здійснюється перестановка фонду.
Оновлені заголовки для книжкових виставок. В І півріччі 2016/2017
навчального року бібліотека комплектувалась новими підручниками. Були
придбані підручники з біології, підручник «Людина і світ», та нова література
економічної тематики. До бібліотеки коледжу надійшли подаровані книжкові
видання з фонду бібліотеки КУТЕП та Книжкової палати України
ім.І.Федорова.
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Важливим

напрямком

роботи

бібліотеки

навчального

закладу

залишається виховна функція, спрямована на реалізацію основних орієнтирів
виховання студентів: ціннісне ставлення до себе, до родини, держави,
природи, культури, мистецтва. Навчити підлітків побачити себе збоку,
впевненіше

працювати

над

становленням

свого

характеру,

вільно

орієнтуватися у різних життєвих ситуаціях – гуманістична мета бібліотеки. В
бібліотеці коледжу було проведено усне анкетування студентів з метою
виявлення інтересів, була рекомендована література за особистим та
суспільними інтересами. Проведено популяризація бібліотеки серед студентів,
студентам рекомендовано скористатись художньою літературою цінного
фонду бібліотеки.
Розділ 4. Організація навчального процесу у відповідності до
Державного стандарту України ISO 9007-2001.Система якості освіти.
Робота в ЄДЕБО.
Організація навчального процесу в ДВНЗ «Київський коледж легкої
промисловості» здійснюється відповідно до Закону України «Про вищу
освіту», Державного стандарту України ISO 9001-2001, на принципах,
викладених у «Стандартах і рекомендаціях щодо забезпечення якості в
Європейському просторі вищої освіти», Статуту Коледжу, «Положення про
організацію освітнього процесу ДВНЗ ККЛП» та інших законодавчих актах
та нормативних документах, чинних у галузі вищої освіти та спрямована на
реалізацію змісту освіти згідно з Галузевими стандартами вищої освіти
підготовки молодших спеціалістів.
Мета освітнього процесу полягає в реалізації особистісного потенціалу
людини, розвитку її творчих здібностей, формуванні активної соціальної
позиції особистості, в задоволенні потреб особи і суспільства та підготовці
компетентних, конкурентоспроможних фахівців європейського рівня.
Основними завданнями освітнього процесе є: провадження на високому
рівні діяльності, яка забезпечує здобуття особами вищої освіти відповідного
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ступеня за обраними ними спеціальностями;

забезпечення органічного

поєднання освітньої, наукової та інноваційної діяльності; створення
необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу їхніх
здібностей і талантів; налагодження міжнародних зв’язків та провадження
міжнародної діяльності в галузі освіти, науки, спорту, мистецтва і культури.
Для якісної організації освітньої діяльності та ефективної роботи
структурних підрозділів Коледжу у вересні 2016 року був затверджений
загальний план роботи на 2016-2017 н.р.
Питання над якими працював колектив Коледжу протягом 2016
року:
1. Імплементація Закону України «Про вищу освіту».
2. Проведення чергової акредитації для підготовки фахівців освітньокваліфікаційного

рівня

«молодший

спеціаліст»

зі

спеціальностей:

5.03060101 «Організація виробництва», 5.03050901 «Бухгалтерський
облік»,

5.02020701

«Дизайн»,

5.05160201

«Швейне

виробництво»,

5.05160202 «Виготовлення виробів із шкіри».
3. Введення в дію Положення про внутрішню систему забезпечення якості
освітньої діяльності ДВНЗ «Київський коледж легкої промисловості».
4. Створення на базі ДВНЗ ККЛП міського методичного об’єднання
викладачів спеціальних дисциплін спеціальності «Дизайн».
5. Відкриття спеціалізації 5.02020701.04 «Дизайн трикотажних виробів»,
спеціальності 5.02020701 «Дизайн».
6. Робота

над

системними

заходами,

спрямованими

на

посилення

національно-патріотичного виховання студентської молоді Коледжу –
формування нового українця, що діє на основі національних та
європейських цінностей.
7. Впровадження

курсів

підготовки

науково-педагогічного

складу

української жестової мови.
Організація навчального процесу в Коледжі здійснюється навчальними
підрозділами:
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- відділеннями (факультетами): технологічним, економічним, дизайну;
- цикловими комісіями (кафедрами): технологій легкої промисловості;
фізичного

виховання,

безпеки

та

оборони;

управління,

обліку

та

оподаткування; соціальних та гуманітарних дисциплін; дизайну; природничонаукових та комп’ютерних дисциплін;
- навчально-методичним підрозділом (навчальна частина, центр
заочного навчання, підготовчі курси) та навчальними лабораторіями та
творчими майстернями (експертизи, екодизайну та ресурсозбереження,
бізнес-тренінгу,

рисунку

та

живопису,

композиції,

комп’ютерного

проектування).
Основним

нормативним

документом,

що

визначає

організацію

навчального процесу з кожної спеціальності, є навчальний план. Методика
розробки навчальних планів регламентується «Положенням щодо розробки
навчальних планів ДВНЗ ККЛП». Навчальний план визначає перелік, обсяг і
порядок вивчення навчальних дисциплін, які є обов’язковими для здобуття
загальних та професійних компетентностей, форми проведення навчальних
занять та їх обсяг, графік освітнього процесу, форми поточного і
підсумкового контролю.
Загальний обсяг годин на вивчення навчальної дисципліни визначається
як в академічних годинах, так і кредитах ЄКТС і розподіляється на –
аудиторну та самостійну роботу студента.
Навчальні плани для всіх спеціальностей, розроблені в установлені
терміни, розглянуті на засіданнях циклових комісій (кафедр) спеціальних
дисциплін, схвалені Педагогічною Радою та затверджені директором
Коледжу.
Для конкретизації планування навчального процесу на навчальний рік,
для кожної академічної групи був складений та затверджений «Робочий
навчальний план»,

«Графік навчального процесу»,

виконання

якого

контролює адміністрація, завідувачі відділеннями та навчальна частина
Коледжу.
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Нормативні навчальні дисципліни для спеціальності встановлені
державним стандартом освіти, вибіркові навчальні дисципліни встановленні
Коледжем з урахуванням регіональних потреб.
Навчання здобувачів вищої освіти в Коледжі здійснюється за такими
формами: денна (самостійно-дистанційна) та заочна (заочно-дистанційна).
Основними видами навчальних занять в Коледжі є: лекції, лабораторні,
практичні, семінарські, індивідуальні заняття, консультації.
Заняття в Коледжі проводяться за стабільним розкладом. Розклад занять
враховує вимоги навчальної програми щодо логічної послідовності вивчення
дисциплін,

рівномірності

навантаження

студентів,

раціонального

використання аудиторного фонду, забезпечує необхідні умови проведення
семінарських і практичних занять.
Аналіз виконання планів і програм шляхом перевірки журналів
навчальних занять показав, що навчальні плани і програми виконуються
повністю. Записи в журналах відповідають тематичному плану робочих
навчальних програм, ведеться журнал обліку замін викладачів на заняттях
відповідно до наказів про взаємозаміну викладачів для виконання годин
педагогічного навантаження на 2015-2016 н.р. №62/1 від 03.09.2016 року, на
2016-2017 н.р. № 53 від 03.09.2016року.
Кожна навчальна дисципліна за навчальним планом має необхідне
методичне забезпечення: витяг з навчального плану; навчальна програма з
дисципліни; робоча навчальна програма з дисципліни; програми всіх видів
практик, що передбачені навчальним планом; плани занять; навчально-наочні
посібники, технічні засоби навчання; інструкційно-методичні матеріали до
семінарських, практичних, лабораторних занять та самостійної роботи;
комплекс

контрольних

робіт,

передбачених

навчальним

планом

та

контрольні завдання (тести) до семінарських, практичних і лабораторних
занять; завдання для виконання курсового проекту (роботи), дипломного
проекту. Перелік необхідної документації для організації процесу навчання
визначається «Положенням про навчально-методичний комплекс дисципліни
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(НМК) ДВНЗ ККЛП». За зміст кожного із документів НМК відповідає
циклова комісія (кафедра), яка забезпечує процес навчання з дисципліни.
По дисциплінам загально-освітнього циклу Коледж використовує типові
навчальні програми, затверджені Міністерством освіти і науки України та
враховані методичні рекомендації Інституту модернізації змісту освіти.
Навчальні програми дисциплін, що входять до складу циклів гуманітарної,
соціальної, природничо-наукової, професійної та практичної підготовки
розробляються викладачами Коледжу, розглядаються і схвалюються на
засіданнях циклових комісій (кафедр) і затверджуються заступником
директора з НМР Коледжу.
Організація практичної підготовки регламентується «Положенням про
організацію та проведення практики студентів ДВНЗ ККЛП». Практична
підготовка здобувачів вищої освіти, які навчаються в Коледжі, здійснюється
шляхом проходження ними практики на підприємствах, в установах та
організаціях згідно з укладеними договорами або у структурних підрозділах
ДВНЗ ККЛП, що забезпечують практичну підготовку.
Система якості освіти
Основна мета розвитку Коледжу на 2015-2020 роки - підвищення якості
освітнього процесу, вдосконалення чинних програм підготовки фахівців
освітньо-кваліфікаційного

рівня

«молодший

спеціаліст»,

підвищення

конкурентоспроможності Коледжу з надання освітніх послуг. Аналіз
Європейських стандартів забезпечення якості вищої освіти дозволив
виділити основні вимоги і напрямки забезпечення якості освіти та механізми
їх реалізації. Внутрішнє забезпечення якості вищої освіти є багатоплановим і
включає: планування освітньої діяльності; організація, структура і види
внутрішнього

контролю;

кадрове

забезпечення

освітньої

діяльності;

формування якісного контингенту здобувачів вищої освіти; навчальнометодичне

забезпечення

освітньої

діяльності;

матеріально-технічне

забезпечення освітньої діяльності; якість проведення навчальних завдань;
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якість знань студентів; забезпечення академічної мобільності учасників
освітнього процесу; забезпечення наявності інформаційних систем для
ефективного управління освітнім процесом; здійснення моніторингу та
періодичний перегляд освітніх програм; забезпечення публічності інформації
про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації; систему
запобігання академічного плагіату у здобувачів вищої освіти. З метою
удосконалення системи якості освіти Коледжем введено в дію «Положення
про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності ДВНЗ
ККЛП».
Одним із основних завдань внутрішнього контролю якості є поетапна
діагностика знань, умінь, навичок та інших компетентностей студентів.
Внутрішній контроль базується на діючий у Коледжі структурі
управління освітнім процесом, і має дві складові: адміністративний і
педагогічний контроль.

Адміністративний

контроль

включає

в себе

директорський контроль та моніторингове дослідження. Основним видом
педагогічного контролю є атестація студентів. В Коледжі атестація студентів
проводиться у формі заліків, іспитів у обсязі діючих навчальних/робочих
навчальних програм, захисту курсових робіт/проектів, дипломних проектів.
Курсові роботи та проекти спеціальностей направлені на закріплення
та систематизацію знань студентів

з соціально-економічної та фахової

підготовки студентів, розвиток навиків самостійної роботи та практичного
застосування отриманих теоретичних знань при вирішенні

питань

професійного спрямування. Курсові роботи та проекти виконуються по
закінченню теоретичної частини курсів, які забезпечують наявність знань,
достатніх для виконання курсових робіт (проектів). Тематика курсових робіт
та проектів відповідає обсягу програм відповідних дисциплін навчального
плану визначається і затверджується головами циклових комісій (кафедр)
Коледжу. Завдання на курсові роботи та проекти обов’язково індивідуальні
та різноманітні

за змістом, але

однакові

за

ступенем складності

та

поставленими задачами. Кожна курсова робота та проект відповідає вимогам
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методичних рекомендацій, які орієнтують студентів на дотримання чинних
стандартів щодо оформлення курсових робіт (проектів). Зміст курсових
робіт та проектів заснований на розгляді та аналізі класичних та
альтернативних положень вітчизняних та зарубіжних напрямків освіти.
Робота студентів над курсовими роботами та проектами проводиться
під керівництвом найбільш кваліфікованих і досвідчених викладачів згідно з
наказом «Про затвердження тематики курсових робіт та призначення
керівників». При виконанні курсових робіт та проектів студенти творчо
підходять до розкриття сутності обраної теми, обґрунтовують свій особистий
погляд на найбільш типові проблеми та традиції, які існують у навчальновиховному процесі сучасної школи, підкреслюють необхідність дотримання
особистісно-орієнтованого

підходу

до

кожної

дитини,

застосування

інноваційних технологій у навчанні.
Студенти виявляють достатній рівень теоретичних знань і практичних
умінь, які дозволяють їм самостійно опрацьовувати навчально-методичну
літературу, творчо її використовувати, підводити підсумки і зробити
висновки з даної тематичної проблеми.
У навчальному закладі в процесі навчально – виховної роботи
визначальне місце займає питання якості навчання студентів, яке є важливим
якісним

показником

роботи

педагогічного

колективу.

Ефективному

вирішенню цього питання покликані сприяти всі: від адміністрації до
керівника групи. Стан успішності студентів і якісні показники постійно
знаходяться під контролем керівників груп і завідувачів відділень. Щоденно
проводяться перевірки стану відвідувань студентами занять, дотримання
внутрішнього розпорядку та дисципліни.
Контроль за навчально-виховним процесом здійснюється згідно з
планами роботи Педагогічної та Методичної рад і планів роботи відділень.
Матеріали

контролю

обговорюються

на

засіданнях

Педагогічної та

Методичної рад і приймаються рішення щодо вдосконалення навчальновиховної роботи.
38

Наприкінці кожного навчального семестру викладачі складають та
здають у навчальну частину відомості успішності студентів, на підставі яких
заповнюється зведена відомість успішності по кожній академічній групі.
Результати навчально-виховної роботи за ІІ семестр 2015/16 н.р.
Група, курс
1

Кількість студентів
у групі
2

Відраховано

Поновлено

3

4

Загальна
успішність - %
5

Якісна
успішність - %
6

Б-88 ( I курс)

23

0

0

100

43

О-28 ( І курс)

28

1

0

96

46

Б-86 ( ІІ курс )

28

0

0

100

46

Б-87 ( ІІ курс)

14

0

0

100

36

О-27 ( ІІ курс)

34

2

0

100

35

Б-84 ( ІІІ курс)

29

0

0

100

64

Б-85 (ІІІ курс)

26

0

0

100

73

О-26 ( ІІІкурс)

35

0

0

97

49

Всього:

217

3

0

99

49

Економічний факультет

Технологічний факультет
Ш-38 (І курс)

18

0

0

100

12

Шс-38 (І курс)

17

2

0

100

44

Вс-04 (І курс)

19

1

0

95

10

ШВс-02 (ІІ курс)

34

1

0

44

26

Шм-01 (ІІ курс)

22

2

0

91

33

Шс-37 (ІІ курс)

18

1

0

100

28

Вс-03 (ІІІ курс)

20

1

0

95

50

Ве-03 (ІІІ курс)

10

1

0

40

30

Всього:

158

9

0

83

29

Шрз-88 (ІІ курс)

15

2

0

86

20

Шрз-87(IV курс)

18

2

0

100

22

Вз-3 (IV курс)

10

4

0

100

70

Всього:

201

17

0

86

31

До-26 (І курс)

30

0

0

100

33

Дв-27 (І курс)

27

1

0

100

41

До-25 (ІІ курс)

16

5

0

100

31

Дв-26 (ІІ курс)

23

2

1

100

32

Дк-03 (ІІІ курс)

18

4

0

89

17

До-24 (ІІІ курс)

30

2

1

83

27

Дк-02 (ІІІ курс)

17

0

3

82

6

Заочна форма

Факультет дизайну

39

Шк-22 (IV курс)

25

0

0

100

40

Вк-68 (IV курс)

15

0

0

93

20

Дк-01(IV курс)

15

1

0

100

53

Всього:

216

15

5

95

30

Всього по
Коледжу:

634

35

5

93

37

Загальна
успішність - %
5

Якісна
успішність - %
6

Таблиця І семестр 2016-2017н.р.
Група, курс
1

Кількість студентів
у групі
2

Відраховано

Поновлено

3

4

М-16 (І курс)

25

1

0

100

44

Об-16 (І курс)
О-28 (ІІ курс)
Б-88 (ІІ курс)
Б-87 (ІІІ курс)
Б-86 (ІІІ курс)
О-27 (ІІІ курс)
О-26 (IV курс)

22
37
35
14
28
32
35

0
0
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

96
95
89
86
100
94
97

50
49
35
36
64
56
43

Всього:

228

2

0

95

47

ЛПв-16 (І курс)
ЛПш-1-16 (І курс)
ЛПш-2-16 (І курс)
Шс-38 (ІІ курс)
Шс-39 (ІІ курс)
Вс-04 (ІІ курс)
Шс-02 (ІІІ курс)
Вес-02 (ІІІ курс)
Шм-01 (IV курс)
Шс-37 (IV курс)
Вс-03 (IV курс)
Вес-03 (IV курс)

19
23
21
20
19
18
17
16
22
18
20
10

1
0
0
1
0
1
1
1
1
0
0
0

0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0

95
100
95
95
100
83
94
81
86
100
95
63

47
35
19
32
53
0
31
25
71
39
55
32

Всього:

223

6

3

90

37

Економічний факультет

Технологічний факультет

Заочна форма
Шрз-88 (ІІІ курс)
ЛПрз-16 (ІІ курс)

18
16

0
1

3
0

83
81

22
19

Всього:

257

7

6

89

34

Д-1-16 (І курс)
Д-2-16 (І курс)
Дк-3-16 (ІІ курс)
До-26 (ІІ курс)
До-27 (ІІ курс)
До-25 (ІІІ курс)
Дв-26 (ІІІ курс)
Дк-03 (ІІІ курс)
До-24 (IV курс)
Дк-02 (IV курс)

28
29
17
30
25
16
19
17
28
17

1
0
1
0
1
1
2
1
2
0

0
0
1
0
2
0
0
0
0
0

100
93
100
77
88
88
79
71
54
53

50
38
47
33
50
56
42
29
25
18

Всього:

226

9

3

80

39

Всього по
Коледжу:

711

18

9

88

40

Факультет дизайну

40

Для отримання студентами атестату про повну загальну середню освіту
передбачено проведення державної підсумкової атестації. На державну
підсумкову атестацію щодо здобуття повної загальної середньої освіти
винесено наступні предмети: українська мова, українська література
(спеціальність «Дизайн»), історія України, математика (окрім спеціальності
«Дизайн»).
Державна підсумкова атестація з кожного предмета проводиться згідно
розроблених програм. Проведення атестації відбувається під час літньої
екзаменаційних сесій на другому курсі після закінчення вивчення
відповідних предметів. Завдання для ДПА розробляються цикловими
комісіями (кафедрами) відповідно до навчальних програм і затверджуються
директором Коледжу. Результати атестації оцінюються за 12-бальною
шкалой: відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень студентів
у системі загальної середньої освіти.
Атестація

здійснюється

державними

атестаційними

комісіями

з

предметів, які створюються не пізніше ніж за два тижні до початку атестації
та затверджуються наказом по Коледжу. До складу комісії входять: голова
комісії (керівник вищого навчального закладу або його заступник); члени
комісії (два викладачі, один з яких викладає даний предмет). Розклад роботи
державної атестаційної комісії узгоджений з головою комісії затверджується
заступником директора з навчально-методичної роботи і доводиться до
загального відома не пізніше, ніж за місяць до початку атестації.
До складання атестації допускаються студенти, які виконали вимоги
навчального плану щодо загальноосвітньої підготовки. Результати атестації
заносяться до протоколу, встановленого Міністерством освіти і науки
України зразка, який підписують голова та члени державно атестаційної
комісії. Протоколи державних атестаційних комісій про результати атестації
та матеріали атестації зберігаються у вищому навчальному закладі 3 роки.
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Всього:

91

100

22
28
28
34
112

Українська
література

Історія
України
Загальна
успішність - %

Якісна успішність
-%

Загальна
успішність - %

Якісна успішність
-%

Українська
мова

3
35
19
19
18

5
6
7
8
Економічний факультет
100
55
100
100
68
96
100
64
100
71
100
97
65
97
58
97
99
63
98,5 64,5 98,2
Технологічний факультет
4
5
6
7
8
100
52
100
26
100
100
78
100
100
50
100
100
50
100

Якісна успішність
-%

2
ШВс-02
Ш-39
Шс-38
Вс-04

4

Загальна
успішність - %

1
1.
2.
3.
4.

Б-88
О-28
Б-86
О-27
Всього:

3

Якісна успішність
-%

1.
2.
3.
4.

2

Загальна
успішність - %

1

Загальна кількість студентів

Група

№
з/п

Математика

Результати державної підсумкової атестації у 2016 році

9

10

11

48
61
64
56
57,2

-

-

9
64
78
50
68

10
-

11
-

65

-

-

9
57

10
-

11
-

1
1.

2
До-27

3
25

58
100
26
100
Факультет дизайну
4
5
6
7
8
100
44
100

2.

До-26

30

100

53

-

-

100

53

-

-

3.
4.

До-25
Дв-26

16
22

100
100

41
32

-

-

100
100

65
59

100
100

47
59

93

100

43

-

-

100

58

100

53

Всього:
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До засобів об’єктивного контролю ступеня досягнення кінцевих цілей
освіти та професійної підготовки спеціальностей: 5.05160201 «Швейне
виробництво», 5.05160202 «Вироби із шкіри», 5.02020701 «Дизайн»
належить виконання та захист дипломного проекту.
Дипломний проект завершує процес навчання в Коледжі, систематизує
та поглиблює теоретичні знання, практичні навички, які були отримані при
вивченні спеціальних дисциплін, під час проходження практики. Теми
дипломних проектів відповідають сучасному стану промисловості мають
практичне використання і пов`язані з роботою підприємств. Випускники
мають право запропонувати на розгляд власні теми дипломних проектів.
Завдання на дипломний проект відображає виробничі функції та типові
завдання

діяльності, і відповідає змістовим модулям, що виносяться на

державну атестацію.
Випускникові, який отримав підсумкові оцінки «відмінно» не менше як
з 75 відсотків усіх навчальних дисциплін та індивідуальних завдань,
передбачених навчальним планом, а з інших навчальних дисциплін — оцінки
«добре», захистив дипломну роботу з оцінкою «відмінно», видається
документ про освіту з відзнакою.
Структура та оформлення дипломного проекту відповідає вимогам
ДСТУ 3008 та методичним рекомендаціям по оформленню курсових та
дипломних проектів «ДВНЗ ККЛП». Зміст дипломного проекту ґрунтується
на інформаційній базі, на основі якої формуються засоби об’єктивного
контролю ступеня досягнення кінцевих цілей освіти та професійної
підготовки особи, яка навчається та регламентується вищим навчальним
закладом, подається у методичних вказівках з виконання дипломних
проектів.
Дипломне проектування виконується у спеціалізованих кабінетах та
виконується на денному відділення та заочному у відповідності з навчальним
планом та графіком і виконується у відповідності з індивідуальним
завданням та методичними вказівками до виконання дипломного проекту.
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Захист дипломного проекту проводиться на відкритому засіданні Державної
екзаменаційної комісії.
Випускникові, який своєчасно виконав усі вимоги навчального плану
підготовки спеціаліста і захистив дипломну роботу, рішенням Державної
екзаменаційної комісії присвоюється, відповідно до обраної спеціальності,
кваліфікація та видається державний документ про здобутий освітньокваліфікаційний рівень. До захисту дипломний проект супроводжується
відгуком керівника та зовнішньою рецензією.
Зовнішніми рецензентами можуть бути провідні спеціалісти, які
працюють на підприємствах, у наукових установах, викладачі інших вищих
навчальних закладів – фахівці напряму відповідно до теми дипломного
проекту. Рецензент дає попередню оцінку, оскільки остаточно проект
оцінюється державною комісією в процесі захисту її на засіданні Державної
екзаменаційної комісії (далі-ДЕК).
Рецензент відзначає і формулює виявлені в роботі недоліки, упущення,
невикористані випускником можливості, висловлює свої рекомендації щодо
підвищення теоретично-практичного рівня теми дипломного проекту.
Після отримання рецензії, керівник складає письмовий висновок та
подає роботу голові циклової комісії (кафедри) для прийняття рішення про
допуск випускника до попереднього захисту дипломного проекту.
Попередній захист дипломного проекту відбувається на засіданні
циклової комісії (кафедри) за виконання обов’язкових умов та вимог:
наявності повного завершеного тексту рукопису дипломного проекту;
підготовленого тексту виступу випускника на захисті своєї роботи; наявності
електронних презентаційних матеріалів; присутності керівника та його
висновків щодо стану та рівня підготовленості випускника і його дипломного
проекту до захисту.
Попередній захист дипломних робіт на випускаючій циклової комісії
проводиться за п’ять діб до офіційного захисту після усунення недоліків,
після чого робота затверджується головою циклової комісії (кафедри) та за
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його висновком допускається до захисту у ДЕК.
У випадку, коли дипломний проект не підготовлено, і завідувач
відділенням не знаходить можливості допустити випускника до захисту,
питання

розглядається

на

позачерговому

засіданні

циклової

комісії

(кафедри), та матеріали подаються до ДЕК для прийняття відповідного
рішення (не пізніше ніж за 2 доби до дня офіційного захисту). Захист
дипломного проекту відбувається на відкритому засіданні ДЕК за участю не
менш трьох її членів.
Для розкриття змісту дипломного проекту її автору надається до 10
хвилин. Загальний час захисту роботи не перевищує 30 хвилин. Рішення про
оцінку захисту дипломного проекту приймається на закритому засіданні ДЕК
відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів. За однакової
кількості голосів голос Голови комісії є вирішальним.
До засобів об’єктивного контролю ступеня досягнення кінцевих цілей
освіти та професійної підготовки спеціальності 5.03060101 «Організація
виробництва» та 5.03050901 «Бухгалтерський облік», належить комплексний
державний екзамен.
Оцінювання якості виконання екзаменаційних завдань здійснюється за
допомогою коефіцієнту засвоєння. Крім цього враховуються загальні вимоги
до виконання екзаменаційних завдань, що забезпечують максимальну оцінку:
здатність до застосування знань, їх диференціювання, інтеграції та уніфікації
аналізу фактів, подій, прогнозу результатів; правильність та повнота рішень;
грамотність,

лаконізм

і логічна

послідовність

викладу;

оформлення

відповідно до чинних стандартів.
Результати роботи Державних кваліфікаційних комісій показують, що
зміст підготовки молодших спеціалістів у Коледжі відповідає вимогам
освітньо-кваліфікаційних характеристик. Виконання навчального плану
студентами у повному обсязі та рішення Державної кваліфікаційної комісії є
підставою для видачі диплому молодшого спеціаліста.
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Результати здачі комплексного державного екзамену та захисту
дипломних проектів у 2015/16 н. р.
Група, спеціальність

Кількість
студентів у
групі

Загальна успішність %

Якісна успішність - %

Економічний факультет
Ом-24
«Організація виробництва»
Ом-25
«Організація виробництва»
Б-84
«Бухгалтерський облік»
Б-85
«Бухгалтерський облік»

21

100

84

22

100

75

29

100

76

26

100

85

Всього:

98

100

80

Факультет дизайну
Шк-22
«Дизайн»
Вк-68
«Дизайн»
Дк-01
«Дизайн»

25

100

84

15

100

73

15

100

80

Всього:

55

100

79

17

100

94

17

100

82

19

100

74

100

83

100

67

10

100

100

81
234

100
100

83
81

Технологічний факультет
Вс-02
«Виготовлення виробів із шкіри»
Ш-27
«Швейне виробництво»
Шс-36
«Швейне виробництво»
Всього:
Шрз-87
«Швейне виробництво»
Вз-3
«Виготовлення виробів із шкіри»

Всього:
Всього по Коледжу:

53
Заочна форма
18

Формування якісного контингенту здобувачів вищої освіти
Формування контингенту студентів здійснюється у відповідності до
діючих нормативних документів: затверджених Правил прийому до вищого
навчального закладу згідно з Умовами прийому до вищих навчальних
закладів України, які розробляються МОНУ, діючих програм вступних
випробувань для абітурієнтів до вищих навчальних закладів України та
загальноосвітніх програм на основі базової середньої освіти.
Заходи, які діють та спрямовані на забезпечення контингенту,
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різноманітні. По-перше, забезпечення контингенту є обов’язком керівника
групи, завідувача відділенням. Вони працюють окремо з відстаючими
студентами, залучаючи до цього активи груп, Студентську Раду, а також
батьків. У разі необхідності підтримується зв'язок з відділами поліції,

з

організацією у справах дітей та молоді за місцем їх проживання.
Викладачі Коледжу застосовують різні форми роботи з відстаючими
студентами, працюючи з ними за індивідуально складеними графіками. Це
консультації планові і за потребою, вивчення студентом необхідного
матеріалу частинами з наступною здачею окремих тем, в тому числі
застосовуються

елементи

дистанційного

навчання

з

використанням

офіційного сайту Коледжу, де розміщено навчально-методичні матеріали
дисциплін.
Традиції навчального закладу, робота керівника групи, вихователя,
завідувача відділенням і всього викладацького складу попереджають
можливість порушень навчальної дисципліни та Правил внутрішнього
розпорядку студентами Коледжу. Це позитивно впливає на мікроклімат в
колективі, на збереження контингенту студентів.
Контингент студентів станом на 01.10.2016 р.
Відділення

Всього

Бюджет

Контракт

Відділення Дизайн

233

141

92

Технологічне відділення

224

202

22

Економічне відділення

229

210

19

Всього:

686

553

133

Денна форма

Заочна форма
Відділення Дизайн

1

Технологічне відділення

33

Економічне відділення

11

Всього:

45

47

1
21

12
11

21

24

Рух контингенту студентів за 2016 р.
Прийом студентів
Випуск студентів
Всього
Бюджет Контракт Всього Бюджет Контракт

Відділення

Денна форма
Відділення Дизайн

71

35

36

53

44

9

Технологічне відділення

64

50

14

53

51

2

Економічне відділення

62

54

8

94

83

11

58

200

178

22

4

18

10

1

13

7

31

17

Всього:

197

139
Заочна форма

Відділення Дизайн
11

Економічне відділення

11

5

48

З інших навчальних
закладів

Після
відрахування

Всього

Поновлено
За невиконання
навчального плану

Не приступили до
занять після
академ відпустки

За власним
бажанням

По переводу на
заочну форму
навчання

За академічну
заборгованість

Відраховано

1

5

6

1

1

Денна форми навчання
Відділення
Дизайн
Технологічне
відділення
Економічне
відділення

1

12

7

20

5

5

3

13

1

5

5

11

1

1

Заочна форми навчання
Відділення
Дизайн
Технологічне
відділення
Економічне
відділення

2
1
48

3

2

2

1

Поповлення на
старші курси

16

Всього

Всього:

Після відрахування
з денної форми
навчання

Технологічне відділення

Анкетування студентів
Анкетування студентів – одна з основних складових комплексної
системи моніторингу якості освіти. Процес забезпечення якості вищої освіти
у ДВНЗ «Київський коледж легкої промисловості» регламентується Законом
України

«Про

вищу освіту»,

Стандартами і рекомендаціями щодо

забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти, Положенням
про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у Державному
вищому навчальному закладі «Київський коледж легкої промисловості».
Оцінювання рівня вищої освіти здійснюється шляхом моніторингу
освітнього процесу, проведення його щорічного аналізу відповідними
структурами. З метою розширення участі студентів у моніторингу якості
освіти

та

оцінюванні

роботи

педагогічних

працівників

у

Коледжі

впроваджено систему моніторингу якості освіти. Система передбачає
створення фокус-груп на відділеннях (факультетах), до складу яких входять
старости

студентських груп

самоврядування.

Результати

та

представники

моніторингу

і

органів

студентського

рекомендації

фокус-груп

надаються для розгляду адміністрації коледжу та органів студентського
самоврядування.
У ході анкетування студентів оцінюються наступні параметри:
 ставлення до навчального закладу;
 оцінка професійних якостей викладачів;
 оцінка особистісних якостей викладачів;
 ставлення до окремих курсів навчальної програми;
 оцінка матеріально-технічної бази коледжу;
 особливості академічної мотивації студентів.
Традиційно анкетування проводилось у класичному паперовому
варіанті, проте у 2016 була апробована та впроваджена інноваційна система
електронного опитування. Анкети розроблялись спільно методистом та
практичним психологом Коледжу і були переведені в електронний формат
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викладачами інформатики, котрі відповідали за технічне забезпечення
процедури онлайн-опитування.
На рисунку представлені узагальнені показники оцінки студентами
якості викладання педагогами навчальних дисциплін у 2016 році.

Цілком негативна
Негативна
Скоріше негативна
Нейтральна
Скоріше позитивна
Позитивна
Цілком позитивна

Як видно з рисунку, жоден з опитаних не оцінив професійні якості
викладачів коледжу оцінками негативного спектру. Найбільш представленою
в кількісному плані є «Цілком позитивна» оцінка – 36% респондентів;
«Позитивні» та «Скоріше позитивні» оцінки надали відповідно 32% і 22%
опитаних; 9% учасників анкетування висловили «Нейтральну» оцінку.
Результати опитування свідчать, про високий рівень якості освіти у Коледжі
з точки зору студентів.
Крім того, в межах анкетування студентів було проведене дослідження
рівня їх академічної мотивації, тобто, бажання займатись навчальною
діяльністю. В ході дослідження використовувались такі методики, як Шкала
академічної мотивації (Т. Гордєєва) та Експертна оцінка і самооцінка виразу
внутрішньої мотивації (Х. Хекхаузен). Результати представлені на рисунку.
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0%
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Отримані дані свідчать, що переважна більшість студентів Коледжу
демонструє середній та високий рівень мотивації, яка, своєю чергою має
стимулювати їх до продуктивного навчання.
Робота в Єдиній державній електронній базі з питань освіти
Єдина державна електронна база з питань освіти (далі ЄДЕБО) автоматизована система накопичення, оброблення, зберігання та захисту даних, у
тому числі персональних, щодо закладів, які надають освітні послуги в Україні.
Безоплатний

і

вільний

доступ

осіб

до

інформації,

що

міститься

у Єдиній базі, здійснюється через офіційний веб-сайт Міністерства освіти і науки
України.
В ДВНЗ «ККЛП» за 2016 рік у ЄДЕБО було здійснено наступне:
 Сформовані пакети замовлень на виготовлення документів про вищу освіту.
 Внесені дані щодо виданих дипломів молодшого спеціаліста, студентам, які
закінчили навчання у Коледжі в поточному році.
 Сформовані пропозиції для вступної кампанії 2016 року.
 Внесені всі дані заяв абітурієнтів Коледжу протягом роботи приймальної
комісії.
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 Сформовані екзаменаційні відомості та накази на зарахування.
 Внесені дані щодо виданих студентських квитків новим студентам Коледжу.
 Імпортовані

та

верифіковані

нові

сертифікати

акредитації

напрямів

підготовки та спеціальностей Коледжу.
 Імпортовано та верифіковано нову ліцензію Міністерства освіти і науки
України.
 Складено Форму державного статистичного спостереження №2-3нк «Звіт
вищого навчального закладу на початок 2016-2017 навчального року».
 Заповнено дані звіту Форми 3 для Державної інспекції навчальних закладів
України.
 Сформовано структурні підрозділи Коледжу.
 Створено посади наукових та науково-педагогічних кадрів Коледжу.
 Внесені данні усіх науковців, викладачів та співробітників Коледжу та
закріплено їх за кафедрами й науковими підрозділами згідно затвердженої
структури ДВНЗ «ККЛП».
У

ДВНЗ

«ККЛП»

робота

в

ЄДЕБО

здійснюється

згідно

чинного

законодавства України, а саме відповідно до вимог Закону України «Про захист
персональних даних» та Закону України «Про вищу освіту». Внесення та
формування даних в ЄДЕБО відбувається відповідно до наказів та листів
Міністерства освіти та науки України.
За звітній період усі вимоги МОН України щодо внесення інформації в
ЄДЕБО були виконані вчасно, порушень не було.

Розділ 5. Впровадження інноваційних технологій.
Сьогодення все наполегливіше вимагає пошуку таких форм та методів
навчання, впровадження яких сприяло б активізації навчально-пізнавальної
діяльності студентів, підвищувало ефективність набуття нових знань,
розвивало творчу активність, а також навички колективно злагоджених дій.
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Головними напрямками впровадження інноваційних технолоій є:
створення лабораторій, які дозволяють використовувати мультімедіа,
системи

гіпермедіа,

електронні

підручники

тощо;

освоєння

засобів

комунікації (комп’ютерні мережі, телефонного, телевізійного, супутникового
зв’язку для обміну інформацією; навчання правил та навичок «навігації» в
інформаційному просторі; розвиток дистанційної освіти.
Викладачі Коледжу займають активну позицію в застосуванні нових
інноваційних технологій. Про це свідчать відкритті заняття майстер-класів
різного спрямування: підсумкові заняття з використанням презентацій
студентських робіт та вирішенням ситуативних задач, які виникають на
виробництві; ділові ігри, в ході яких студенти вчаться застосовувати набуті
базові знання і компетенції в умовах, наближених до виробничих,
використовуючи бліц-питання і кросворди з фаховою термінологією;
семінарські заняття із застосуванням самостійно підготовлених презентацій
студентів за завданням викладача; інтерактивних лекцій з впровадженням
запитально-відповідних співбесід та коротким тестуванням та інші.
26 жовтня в рамках проведення VIII Міжнародного форуму "Інноватика
в сучасній освіті" та IV Міжнародної виставка "World Edu" відбулося
відкрите заняття (урок) «Проектування малого бізнесу», яке проводила
викладач – методист Коледжу Лугіна Ніна Петрівна зі студентами групи О27. Під час проведення заходу обговорювалися питання менеджменту
підприємницької діяльності та презентації проектів малого бізнесу.
Результатом таких занять є, насамперед, формування у майбутнього
спеціаліста творчої індивідуальності,

розвиток уяви і асоціативного

мислення, вміння займатися пошуковою діяльністю, здатність приймати
вірні рішення застосовуючи професійні знання і практичні навички.
З метою пошуку нових форм та методів навчання, педагогічні
працівники Коледжу беруть участь у різноманітних заходах, метою яких є
впровадження інноваційних технологій в освітній процес, а саме: 07.12.2016
року викладачі іноземної мови взяли участь у методичному тренінгу-семінарі
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на тему «Демонстраційний урок із запровадження сучасних комунікативних
підходів до навчання англійської мови» на базі НМК «Foсus 2» (PreIntermediate) видавництва PEARSON (рекомендований МОН України);
18.11.2016 року у науково-практичній конференції «Концепція змішаного
навчання (Blended Learning) іноземних мов з використанням онлайн
платформи «Lingva Skills» для фахівців з мовної підготовки ВНЗ України, що
відбулася в Інституті післядипломної освіти Київського національного
університету імені Тараса Шевченка та отримали відповідні дипломи;
03.11.2016 року викладач інформатики Ткаченко І.П. була учасником ХІV
Всеукраїнської щорічної конференції в рамках програми «Корпорація
«Парус» - для навчальних закладів України» та отримала Сертифікат №
14529831; 18.10.2016-20.10.2016 року Щуцька Г.В. та Пономаренко Т.В.
представили експонати реабілітаційного взуття для хворих після операцій на
нижніх кінцівках на ХІІІ Міжнародній спеціалізованій виставці «Зброя та
безпека

2016»

в

Інноваційному

містечку

Київського

національного

університету технологій та дизайну.
Організовуючи розвиток творчих здібностей студентів, викладачі
Коледжу виходять із відомих психолого-педагогічних положень про те, що:
здібності особистості виявляються і формуються в діяльності; розвиток
особистості не відбувається за пасивного споглядання нею навчального
процесу; основним стимулом розвитку здібностей особистості, у тому числі
й творчих, є інтерес. Розвитком творчого процесу керувати важко. Вплинути
на організацію такої діяльності можливо, лише створивши для цього
відповідні умови, а саме:
-

проводити

навчання

в

атмосфері

взаєморозуміння,

співтворчості,

сприймаючи кожного студента як особистість;
- пріоритетною стає діалогічна форма ведення занять, коли студенти мають
змогу самостійно мислити,

вносити

пропозиції,

набувають навичок

відстоювати свою думку;
-

на заняттях доцільно створювати ситуації вибору і давати можливість
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студентам здійснювати цей вибір.
27.04.2016 року викладачем Тренба О.В. в групі Шм-01 була проведена
конференція «Аналіз існуючих САПР одяг», студенти підготували доповідіпрезентації, в яких розповіли про сучасні системи автоматизованого
виробництва одягу, приймали активну участь в обговоренні та проводили
аналіз

теми

конференції.

10.03.2016

року

викладачі

математики

Сергієнко А.Д. та Чех Т.М. провели математичний Брейн-ринг у групах Б-88,
О-28. Мета якого: розвинення аналітичного мислення студентів. 28.04.2016
року урок-гру з інформатики «Інфознайка» проведено серед студентів групи
О-27 викладачами Франц К.В. та Шуманчук-Честних О.В., на якому
відзначено високий рівень підготовленості студентів.
На заняттях викладачами використовуються творчі індивідуальні
завдання чотирьох типів:
1) які розвивають допитливість і допомагають визначити невідповідність,
формувати проблемні запитання;
2) на розвиток аналітичних здібностей, уміння оригінально мислити,
обґрунтовувати власні ідеї;
3) які сприяють формуванню незалежних власних суджень;
4) завдання, які сприяють розвитку фантазії.
Викладачем відділення «Дизайн», в групі Шс-02, Гученко М.С.,
проведений комбінований відкритий урок на тему: «Попередній розрахунок
параметрів конструкції плечевого виробу». В межах співпраці кафедр та
циклових

комісій

з

дисциплін

«Іноземна

мова

за

професійним

спрямуванням» та «Основи формоутворення та художнє проектування
взуття», викладачами Мацкевич Н.М. та Бойченко Л.В. в групах До-27,
ЛПШ-1 проведено інтегроване бінарне заняття-семінар на тему:

«Види

сучасного взуття та їх характеристика». Активно провадиться залучення
студентів-дизайнерів до естетичного оформлення приміщень Коледжу.
Під час виконання творчих завдань враховуються індивідуальні
особливості студентів. Диференціація проявляється у рівні складності
55

завдань, які вони виконують, рівні допомоги викладача або наданні їм повної
самостійності. Такі завдання формують навички самостійної діяльності.
Свої творчі здібності студенти можуть продемонструвати при написанні
курсових проектів (робіт) теми яких різноманітні за складністю та
враховують індивідуальні можливості кожного студента.
Впровадження багатьох інноваційних напрямків залежить від реалізації
інформатизації

навчального

процесу.

Він

повинен

бути

насиченим

комп’ютерною технікою, щоб кожний студент у будь який час мав
можливість вести пошук в Інтернеті, отримувати через Інтернет завдання від
викладача та його коментарі щодо їх виконання, отримувати потрібні
консультації, обмінюватися інформацією з іншими студентами та отримувати
всі необхідні повідомлення щодо навчального процесу.
Викладачі

Тренба

О.В.,

Прокопенко

Н.О.

працювали

над

методрозробкою на тему: «Сценарій випускного вечора» та взяли участь в
конкурсі

методичних

розробок

серед

викладачів

інформатики

та

програмування ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації м. Києва в номінації «Методика
впровадження

інноваційних

технологій

при

проведенні

інтегрованих

занять».
Комп’ютерне програмне забезпечення, що застосовується в навчальновиховному процесі ґрунтується як на ліцензованих пакетах прикладних
програм, так і на програмному забезпеченні розробленому викладачами та
фахівцями.

Розділ 6. Кадрове забезпечення.
Підбір кадрів проводиться у відповідності до «Кодексу Законів про
працю України», нормативних та розпорядчих документів Міністерства
освіти і науки України.
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Порівняльна характеристика кадрового складу педагогічних
працівників Коледжу
Всього штатних працівників
Всього штатних педпрацівників
Кандидатів наук
Докторів наук
Професорів
Доцентів
Мають вищу категорію
З них : - Викладачі-методисти
Мають першу категорію
Мають другу категорію
Cтарший викладач
Спеціалісти
З них : - перекладачі-дактилологи
- майстри виробничого
навчання
- методисти
- вихователі
Середній вік працівників

2015
133
86
8
1
1
4
27
16
12
4
1
44
7
8

2016
138
74
8
1
1
3
33
20
11
2
2
32
7
8

2
2
44

3
2
44

Тенденції зміни кількості педагогічних працівників за
кваліфікаційними категоріями
35
30
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15
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5
0
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мають другу категорію

мають першу категорію

мають вищу категорію

викладачі-методисти

доценти

професори

доктори наук

кандидати наук
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В 2016 році членами кадрової комісії, затвердженою наказом №51 від
02.09.2016 року, в складі з головою профспілкового комітету Коледжу було
проведено сім засідань, які оформлено протоколами засідань кадрової
комісії. На засіданнях обговорювалися питання щодо звільнення працівників
по закінченню строкових трудових договорів, продовжень та укладань
строкових трудових договорів, переведень з однієї посади на іншу.
Випадків порушення трудової дисципліни протягом року зафіксовано
не було, поновлення на посади за рішенням суду в звʹязку з суперечливими
ситуаціями не виникало. Відповідно до «Кодексу Законів про працю
України» звільнення здійснювалися за власним бажанням (ст. 38 КЗпП), за
згодою сторін (п. 1 ст. 36 КЗпП) та по закінченню строкових трудових
договорів (п. 2 ст. 36 КЗпП).
Дирекцією проводиться активна робота з удосконалення системи
добору

кадрів.

На

зборах

трудового

колективу

обговорюються

і

затверджуються списки осіб зарахованих до кадрового резерву на посади
директора та його заступників.
Щорічно до Міністерства освіти і науки України подаються відомості
щодо осіб, які обіймають посади заступників директора, біографічні довідки
на цих осіб та графік строків запланованих відпусток керівника вищого
навчального закладу відповідно встановленої форми.
У відповідності з постановою КМУ від 17.06.2015 року №413 «Про
порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальними
органами про прийняття працівника на роботу» до фіскальної служби було
подано 31 повідомлення про прийняття працівника на роботу.
Протягом року активно проводилась співпраця з районним центром
зайнятості та подано 10 звітів з відповідною інформацією. 01 листопада 2016
року була проведена спільна консультаційна зустріч з центром зайнятості на
території нашого закладу – інформаційно-розʹяснювальна компанія за участю
керівництва Печерського районного центру зайнятості.
Також здійснюється подання інформації до Печерського районного та
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інших військових комісаріатів у м. Києві, щодо військовозобовʹязаних та
юнаків призивного віку.
Протягом року в звʹязку з ювілеями було відзначено десять
працівників, а також співробітникам оголошувались подяки за бездоганне
виконання службових обовʹязків та обовʹязків не передбачених посадовими
інструкціями.
Розділ 7. Заходи щодо запобігання проявам корупції та хабарництва у
навчальному закладі.
На виконання вимог Наказу Міністерства освіти і науки України від
14.10.2013 року №1432 «Про утворення (визначення) підрозділу (особи) з
питань запобігання та виявлення корупції» та з метою дотримання вимог
законодавства у сфері запобігання і протидії корупції, наказом від 10.08.2015
року № 59/1 (лист МОН №1/11-16171 від 09.11.2015 року щодо погодження
призначення),

заступника

директора

з

навчально-методичної

роботи

Михайловську Г.А. призначено уповноваженою особою з питань запобігання
та виявлення корупції серед працівників Коледжу.
На виконання листа МОН України №1/9-580 від 02.12.2015 року,
представники ДВНЗ «ККЛП», а саме: заступник директора з НМР
Михайловська Г.А., уповноважена особа з питань запобігання та виявлення
та виявлення корупції серед працівників Коледжу; Пінчук П.І. - завідувач з
навчально-виробничої практики; Фортунатова А.Д. та

Фокін С.В.-

представники студентського самоврядування, взяли участь в освітньому
заході спрямованому на підвищення знань з питань запобігання та виявлення
корупції вищих та професійно-технічних навчальних закладів, що належать
до сфери управління МОН України про нове антикорупційне законодавство,
актуальні питання антикорупційного законодавства, відповідальність за
порушення антикорупційного законодавства, який проводився Головним
територіальним управлінням юстиції м. Києва.
З метою реалізації положень Законів України «Про боротьбу з
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корупцією» від 09.02.2004р., «Про засади запобігання і протидії корупції» від
07.04.2011 № 3.206-УІ, “Про державну службу», постанову Кабінету
Міністрів України від 04.09.2013 №706 «Питання запобігання та виявлення
корупції» та інших нормативно-правових актів антикорупційного характеру,
рішенням Методичної Ради Коледжу, затверджено та введено в дію план
заходів спрямований на запобігання та виявлення корупції.
Уповноваженою особою з питань протидії корупції, керівниками
факультетів, завідувачами кафедр, головами циклових комісій, керівниками
структурних підрозділів забезпечено:
- надання методичної та консультативної допомоги з питань дотримання
вимог антикорупційного законодавства;
- проведення постійного контролю за виконанням звернень громадян,
вжиті заходи щодо недопущення порушення Закону України «Про
звернення громадян»;
- недопущення

хабарництва,

поборів,

зловживання

службовим

становищем співробітниками Коледжу;
- посилена спільна робота між викладачами та студентами щодо
подолання негативних явищ під час проведення заліків та іспитів
екзаменаційної сесії, а саме: запроваджено безперешкодна можливість
присутності

уповноважених

представників

студентського

самоврядування, профспілкового комітету на відпрацюваннях та всіх
формах контролю, в якості незалежних спостерігачів, для забезпечення
правомірності, прозорості та відкритості;
- проведення анонімного опитування студентів з подальшим аналізом
інформації щодо фактів корупції;
- функціонування у Коледжі «Скриньки довіри»;
- підсилений контроль за виконанням факультетами і кафедрами наказів
по Коледжу з організації і проведення державної атестації, випускних і
семестрових іспитів, заліків, проходження практик, перескладань і
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відпрацювань академічної заборгованості відповідно до нормативноправових вимог.
Викладачем та юрисконсультом Безсусіднєю Ю.В., 15-16 листопада 2016
року проведено тренінг на тему "Особливості трудових та корупційних
правопорушень".
Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції
ДВНЗ «ККЛП», за період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року, порушень
нормативно-правових актів антикорупційного характеру та осіб, яких
притягнуто

до

відповідальності

за

корупційні

правопорушення

або

правопорушення пов’язані з корупцією не виявлено.

Розділ 8. Вступна кампанія 2016 року. Виконання державного
замовлення.
Приймальна комісія почала працювати із жовтня 2015 року. Навчальний
заклад проводить підготовку молодших спеціалістів на денному і заочному
відділеннях на основі базової та повної середньої освіти.
Робота приймальної комісії коледжу організована із дотриманням
чинного законодавства України із чіткою регламентацією посадових
обов’язків.

Приймальна

комісія

ДВНЗ

«Київського

коледжу

легкої

промисловості», в своїй діяльності керувалась Положенням про Приймальну
комісію, Правилами прийому до Коледжу у 2016 році та планом роботи
Приймальної комісії з підготовки і проведення прийому абітурієнтів у 2016
році. На всі спеціальності, за якими здійснюється прийом студентів, є
державне замовлення.
До складу комісії були включені працівники адміністрації Коледжу,
провідні фахівці і викладачі, які відпрацювали вступну компанію чітко і
злагоджено. Голова Приймальної комісії – Щуцька Ганна Володимирівна,
директор коледжу, заступник голови – Михайловська Ганна Анатоліївна,
заступник директора з

навчально-методичної роботи, відповідальний
61

секретар – Чорногор Н.М., завідувач технологічним відділенням, заступник
відповідального секретаря – Коваль В.М., провідний фахівець підрозділу
сприяння працевлаштування випускників.
На прийомі документів працювали Жабуровська П.О., Фадєева Н.М.,
Сахно О.В.. На прийомі заяв: Кошлань О.В., Соцька І.Л., Глиняна Л.О. ,
спеціалісти по ЄДБО: Шуманчук-Чесних О.В., Франц К. В.
Протягом звітного періоду приймальна комісія і предметні екзаменаційні
комісії працювали чітко, злагоджено, об’єктивно. Екзаменаційні матеріали
для вступних випробувань вчасно затверджені, складені в достатній
кількості, за обсягом і змістом відповідають вимогам навчальних програм
загальноосвітньої підготовки.
Форми документів для вступної компанії були оприлюднені 7 липня
2016р., за один день до початку роботи приймальної комісії. Журнали
реєстрації заяв вступників пронумеровані, прошнуровані, скріплені печаткою
і заповнені згідно до вимог. Двічі вносились зміни до умов прийому у 2016р.,
які були затверджені педрадою 30 червня 2016 року і наказом по коледжу від
08.07.2016 р. №42/1. Зміни стосовно осіб, які раніше здобули повну загальну
середню освіту за бюджетні кошти і приймаються на навчання для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової
загальної середньої освіти за кошти фізичних та юридичних осіб. Під це
потрапили студенти з вадами слуху, які отримали повну освіту і не склали
ЗНО. Приймальна комісія Коледжу звернулась за допомогою до Київського
міського відділення фонду соціального захисту інвалідів за консультацією та
підтримкою. На що фонд надав пояснення, як правильно оформити
повернення коштів за навчання, а оплату за гуртожиток було винесено на
розгляд загальних зборів Коледжу.
Для роботи Приймальної комісії був забезпечений:
– якісний супровід Єдиної державної електронної бази з питань освіти;
– адаптація до Правил прийому до ДВНЗ «ККЛП» в 2016 році та супровід
локальної інформаційної системи «Конкурс»;
62

– своєчасне оприлюднення доведених Міністерством освіти і науки обсягів
державного замовлення на підготовку фахівців;
– своєчасне формування в Єдиній державній електронній базі з питань освіти
рейтингових списків та списків осіб, рекомендованих до зарахування на
навчання, їх оприлюднення на офіційному сайті та інформаційних стендах
приймальної комісії, а також обов’язкове інформування про них вступників;
– перевірку документів осіб пільгових категорій та перевірку документів
призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та
III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт
учнів-членів Малої академії наук України;
– достовірність та своєчасність подання статистичної звітності за підсумками
вступної кампанії, верифікацію наказів про зарахування студентів в Єдиній
державній електронній базі з питань освіти;
– добросовісну конкуренцію при прийомі вступників на навчання, прозорість
і демократичність проведення вступної кампанії на всіх її етапах;
– високий рівень організації прийому з особистих питань абітурієнтів і
громадян,

інформування

абітурієнтів

і

громадськості

про

роботу

консультативних телефонів Коледжу та МОН;
– залучення представників педагогічного колективу до організації і
проведення вступної кампанії. Консультативну допомогу абітурієнтам
надавали

викладачі

Прокопенко

Наталія

Олексіївна,

Сокол

Ганна

Володимирівна, Вуштей Олена Анатоліївна, Андрійченко Ніна Кирилівна,
Сиротенко Світлана Миколаївна, Тренба Оксана Володимирівна, Сергієнко
Андрій

Дмитрович,

Орос

Олена

Миколаївна,

Переводова

Наталія

Михайлівна, Семенець Інна Петрівна, Штарке Оксана Віталіївна.
– проведено комплекс профорієнтаційних заходів, розроблено інформаційні
листи для вступників та пам’ятки працівникам структурних підрозділів
Приймальної комісії для роботи з абітурієнтами тощо.
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Зарахування абітурієнтів (базова загальна середня освіта) відбувалось на
основі вступних випробувань з предметів українська мова, математика,
рисунок.

Зарахування

абітурієнтів

(повна

загальна

середня

освіта)

відбувалось на основі конкурсу сертифікатів УЦОЯО – українська мова та
література, математика.
Контингент

студентів

коледжу

формується

з

випускників

загальноосвітніх закладів міста Києва (66 %), Київської області та інших
областей (104 %).
За звітний період апеляцій від абітурієнтів не надходило. Умови, які
стосувалися нормативно-правового забезпечення діяльності приймальної
комісії, були виконані та відповідали чинному законодавству. Коледж
дотримується ліцензійних умов.

Розділ 9. Проведення інформаційної діяльності.
Профорієнтаційна робота.

Протягом 2016 року у Київському коледжі легкої промисловості
проводилася

інформаційна

робота

з

використанням

різних

каналів

розповсюдження інформації.
Коледж традиційно приймає активну участь у основних освітянських
виставках - презентаціях, на яких представляють себе як українські, так і
зарубіжні навчальні заклади освіти різних рівнів акредитації:
Листопад 2016 року - «Освіта та кар’єра – День студента 2016». Під час
виставки ККЛП було присвоєно почесне звання «Лідер професійно-технічної
освіти України».
Жовтень 2016 року - Дев’ята міжнародна виставка «Інноватика в
сучасній освіті». Київський коледж легкої промисловості отримав звання
лауреату конкурсу II ступеню і був урочисто нагороджений дипломом і
відзнакою.
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Упродовж 2016 року Київський коледж легкої промисловості був
учасником всіх Міжнародних спеціалізованих виставок взуття та аксесуарів
«EXPOSHOES» та Міжнародних спеціалізованих виставок взуття, шкіри та
хутра «LEATHER AND SHOES 2016», а саме:
Жовтень 2016 року - 23 Міжнародна спеціалізована виставка взуття та
аксесуарів «EXPO SHOES».
Липень 2016 - 32 міжнародна спеціалізована виставка взуття, шкіри та
хутра «LEATHER AND SHOES 2016».
Квітень 2016 року - 22 Міжнародна виставка взуття та аксесуарів "EXPO
SHOES 2016".
Січень 2016 року - 31 міжнародна спеціалізована виставка взуття, шкіри
та хутра «LEATHER AND SHOES 2016».
На виставках Коледж представляв свій стенд з творчими роботами
студентів, на якому презентовані дизайнерські розробки взуття та головних
уборів, реконструйовані автентичні українські рушники та народні костюми,
картини, пано, ляльки, виконані студентами відділення «Дизайн».
Викладачі та студенти Коледжу протягом року взяли участь у більш ніж
30 конкурсах, круглих столах, форумах, виставках, фестивалях, де отримали
дипломи, грамоти, медалі та сертифікати у т.ч.:
Листопад 2016 року –науково-практична конференція «Концепція
змішаного навчання (Blended Learning) іноземних мов з використанням
онлайн платформи «Lingva Skills». Захід був проведений у рамках реалізації
Меморандуму про співпрацю щодо проекту “Lingva. Skills” між МОН та
Асоціацією інноваційної та цифрової освіти та на виконання Указу
Президента України Петра Порошенка від 16 листопада 2016 року №
641/2015 «Про оголошення 2016 року Роком англійської мови в України.
Вересень 2016 року - виставка - ярмарок «МЕДВІН: РУКОДІЛЛЯ ТА
ХОББІ».
Вересень 2016 року - міжнародний відкритий конкурс із web-дизайну та
комп’ютерної графіки серед студентів та учнів, де студенти отримали 2 та 3
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місця у номінаціях «Краща 2D-растрова графіка» та «Краща 2D-векторна
графіка».
Червень 2016 року - фінальний показ колекцій одягу та взуття у Коледжі
студентів-дизайнерів «College Fashion -2016», присвячений 20-тій річниці
підготовки фахівців спеціальності “Дизайн”, де були присутні керівники
провідних швейних та взуттєвих підприємств – В.І. Ліщук, генеральний
директор ПАТ «Чинбар», Т.Г. Людвиченко, заст. голови правління ПАТ
«Софія» та ін.; Т.Ю. Захарченко, директор СПКТБ УТОГ; член Наглядової
ради Коледжу О.Є. Гончаренко, віцепрезидент федерації Годзю-рю карате
України; колеги з Київського національного університету технологій та
дизайну, освітяни загальноосвітніх та спеціальних шкіл Києва та області,
випускники Коледжу – молоді дизайнери одягу та взуття, представники ЗМІ,
майбутні студенти.
Травень

2016

року

конкурс

-

«Комп’ютерні

технології

в

бухгалтерському обліку» серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації м.
Києва на звання кращого користувача бухгалтерською програмою «1:С
Бухгалтерія.8», в якому студентка Коледжу посіла 3 місце.
Травень 2016 року - виставка-конкурс технічної та художньої творчості
студентів ВНЗ I-II р.а. м. Києва, в якій студенти Київського коледжу легкої
промисловості представили 38 експонатів та творчих робіт і за підсумками
конкурсу зайняли I місце у семи номінаціях, а у трьох - II місце.
Квітень 2016 року - міський конкурс "Земля - наш спільний дім", де
команда Коледжу здобула ІІІ місце в номінації "Артистичність".
Квітень 2016 року - студенти відвідали Міжнародний Виставковий
Центр, де побували на XIІІ Міжнародній спеціалізованій виставцік рукоділля
та творчості «Золоті руки майстрів», VII Міжнародний фестиваль «Чарівний
бісер».
Квітень

2016

року

-

ІІ

Всеукраїнський

форум

«Освіта

для

збалансованого розвитку».
Квітень 2016 року – студенти Коледжу залучилися до студентської
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акції «Україна та Європа - сильніші разом!» серед студентів вищих
навчальних закладів Києва.
Березень 2016 року - директор Коледжу Ганна Щуцька прийняла участь
у засіданні Круглого столу проекту AllAboutFootwear, що відбувся у рамках
38-го «Ukrainian Fashion Week», за підтримки INTERTOP, на який були
запрошені дизайнери, виробники взуття та представники ЗМІ.
Лютий 2016 року - участь у проекті «Нелегкий прорив легкої
промисловості України», в ході якого проводилися прес-конференція,
виставка, fashion-семінари, конкурс моделей та гала-показ колекцій одягу.
Лютий 2016 року - у ДВНЗ «Київський коледж легкої промисловості»
відбувся XIX обласний фестиваль-конкурс дитячої творчості «Дебют» у
номінації «Образотворче мистецтво».
Лютий 2016 року - директор Коледжу Ганна Щуцька взяла участь у
першому засіданні Кластеру легкої промисловості.
Лютий 2016 року - Київський коледж легкої промисловості взяв участь у
30-му міжнародному Фестивалі моди «KyivFashion». Яскравою подією у
фіналі

виставки

став

подіумний

показ

моделей

фіналістів

ХІІІ

Міжвузівського конкурсу модельєрів-дизайнерів костюма одного образу
«Сузір’я «Каштан», в якому приймали участь студенти ККЛП. Студентка
Коледжу на конкурсі виборола 3 місце у номінації «Взуттєве монпасьє».
Київська організація УТОГ на честь Міжнародного дня глухих у
Центральному міському парку столиці провела акцію «Почуйте нас!», до
якої долучився "Київський коледж легкої промисловості". Сюжети про захід,
зокрема, про участь Київського коледжу легкої промисловості, пройшли на
телеканалах UA: перший, Канал 24tv.ua.
На каналі «Чорноморець» у програмі, присвяченої професійній освіті в
Україні, глядачі мали змогу подивитися інтерв'ю з директором Коледжу
Ганною Щуцькою, в якому вона розповіла

про актуальні проблеми

професійної освіти в Україні, практичну підготовку майбутніх фахівців.
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На телебаченні на каналах «Соціальна країна», «Тоніс» пройшов цикл
передач, присвячених життю та навчанню особливого контингенту серед
наших студентів - осіб з порушенням слуху. Це програми про видатних
слабочуючих спортсменів Коледжу, які прославили заклад на міжнародному
рівні.
На київському каналі пройшов сюжет про сьомий міжнародний марафон
Wizz AirKyivCiti Marafon, в якому мер Києва Віталій Кличко особисто
поздоровив студента 1 курсу Київського коледжу легкої промисловості
Данила Цимбалюку, який виборов у марафоні 6 місце.
На київському телеканалі («Київ») на початку року показали сюжет про
85 нечуючих студентів Київського коледжу легкої промисловості, які

за

підтримки Фонду соціального захисту інвалідів та з нагоди Міжнародного
дня людей з інвалідністю відвідали з екскурсією Національний спортивний
комплекс «Олімпійський».
На каналі «1+1» демонстрували ролик про наших студентів-каратистів,
майстрів

рукопашного

бою

Федерації

карате

Джундокан

України,

багатократних чемпіонів України, Світу, Європи.
Студенти приймали активну участь у створенні відеофільмів про ККЛП,
зокрема, студенти економічного факультету долучилися до масштабної акції:
«ЄС: ВИБІР УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ»,

представивши на конкурс відео-

ролик «Бути європейцем», який за результатом голосування отримав друге
місце.
Професійний глухий перекладач, власник фірми Atlas Hands
Interpreting Solutions (США) Аркадій Бєлозовський за допомогою скайпзв'язку провів цикл лекцій для слабочуючих студентів Київського коледжу
легкої промисловості.
Протягом 2016 року у провідних вітчизняних журналах та газетах
було надруковано більше 20 матеріалів.
У журналі «Експобюлетень» у 2016 році були надруковані статті:
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«ДВНЗ «Київський коледж легкої промисловості»: Досвід українськоамериканської співпраці»,

в якій розповідалося про вивчення досвіду

американських колег під час відвідування керівниками українських коледжів
навчальних закладів штату Флорида (США).
«Міжнародна інтеграція Київського коледжу легкої промисловості»
(англійською мовою).
«Взуття післяопераційне (реабілітаційне)». В матеріалі було детально
описано

застосування

інноваційної

розробки

післяопераційного

ортопедичного взуття (англійською мовою).
Щотижнева газета «Пенсійній кур’єр», що є печатним органом
Пенсійного фонду України, надрукувала статтю «Побачити, щоб …почути»,
в якій директор Коледжу в інтерв'ю розповіла про особливості

та

унікальність інклюзивного навчання в закладі, про видатних випускників
Коледжу.
Київський коледж легкої промисловості активно співпрацює з
редакцією газети УТОГ «Наше життя». Протягом поточного року події з
життя нечуючих студентів Коледжу регулярно висвітлювалися на шпальтах
цього видання. В матеріалах, присвячених Коледжу, оприлюднювалася
різноманітна інформація, в якій йшлося про особливості навчання студентів
з порушенням слуху, розповідалося про їх життя, уподобання, розкривалися
професійні секрети. За 2016 рік у періодичному виданні «Наше життя» було
надруковано більш 15 матеріалів, присвячених Київському коледжу легкої
промисловості. Протягом року нечуючі випускники нашого закладу зі
сторінок газеті виказали слова вдячності Київському коледжу легкої
промисловості за отриману професію, за те, що змогли знайти свої
покликання і реалізувати себе в житті.
У червні в газеті була надрукована стаття «Наша рідна мова – жестова» з
розповіддю пор конкурс-тренінг, що відбувся в Коледжі на честь Дня
перекладача жестової мови.
В одному з червневих випусків газеті було надруковано матеріал про
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команду нечуючих студентів Київського коледжу легкої промисловості, яка
взяла участь у IX Всеукраїнському конкурсі "Ігри патріотів УТОГ".
Декілька номерів газети «Наше життя» були присвячені студентці
Колежу Олені Новохацькій, яка отримала почесний титул Міс Європи.
У серпні редакція газети поздоровила випускників Київського коледжу
легкої промисловості, поспілкувалася

з бувшими студентами, які через

газету виказали щиру вдячність педагогічному колективу за можливість
отримати освіту і гарну професію, а в статті «Достойна відзнака» йшлося
про випускника Коледжу Нвера Суреняна, який

став лауреатом премії

Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові
столиці України – міста-героя Києва в номінації «Внесок у розвиток
молодіжного руху».
У вересневому номері газета

привітала першокурсників з початком

студентського життя. Також у вересні в газеті надруковано матеріал про
нараду голів облорганізацій УТОГ. Перед учасниками наради виступила
директор Коледжу Ганна Щуцька, яка розповіла про багаторічний досвід
роботи з нечуючими студентами, накопичений педколективом закладу.
У листопаді декілька номерів газети «Наше життя» розповіло про
проходження виробничої практики нашими студентами на Львівському ШП
«Силует».
У грудні йшлося про події, в яких приймали участь представники
Коледжу. Це екскурсія до спортивного комплексу «Олімпійський», про захід
у Коледжі з нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю та ін.
Протягом звітного періоду на сайті МОН періодично з'являлася
інформація

про

Київський

коледж

легкої

промисловості,

зокрема,

неодноразово писалося про успіхи наших спортсменів-каратистів, які
отримали безліч міжнародних нагород, також йшлося про участь ККЛП у
масштабному святі «Печерський Вернісаж», що було присвячене 25-ій
річниці Незалежності України та про фінал міжнародного конкурсу краси
«Міс Світу» серед нечуючих дівчат (Miss Deaf World 2016), на якому
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студентка Колежу отримала почесний титул Міс Європи.
Коледж постійно використовує традиційні способи реклами - банери,
кольорові плакати, презентаційні стенді, буклети, що розповсюджуються на
спеціалізованих виставках України, під час Днів відкритих дверей у Коледжі,
та інших профорієнтаційних заходах. У 2016 році був розроблений новий
дизайн інформаційних буклетів та надруковано 2000 флаєрів, а також до 1
вересня 500 буклетів з текстами Клятви студента та Гімну Київського
коледжу легкої промисловості. Дослідно-виробничим центром Коледжу були
підготовлені до друку листівки з інформацією про авторські курси, майстеркласи, тренінги та курси для дітей та юнацтва студентського «Будинку
моди».
Оприлюднення інформації на сайті ККЛП
Згідно наказу МОН України від 19.01 2015року № 166 «Деякі питання
оприлюднення інформації про діяльність вищих навчальних закладів», вся
інформація про роботу Київського коледжу легкої промисловості (навчання
та вступ до закладу, всі події з життя Коледжу, законодавчі акти стосовно
освітянської сфери) оприлюднюється на веб-сайті, фейсбуці та в інших
соціальних мережах. Веб-сайт Коледжу постійно поновлюється з метою
забезпечення інформації про заклад в мережі Інтернет і надання даних про
діючі послуги Коледжу школярам, абітурієнтам, студентам закладу, батькам
абітурієнтів і студентів, випускникам Коледжу, викладачам, органам влади,
службам зайнятості, соціальним партнерам, засобам масової інформації.
Профорієнтаційна робота
Профорієнтаційна робота з учнівською молоддю є пріоритетним
напрямком роботи Коледжу. Правильний вибір професії – важливий крок у
житті кожної людини. Від того як ми зуміємо зорієнтувати школярів у
різноманітному світі професій, і залежить їхнє подальше професійне
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визначення. Базові завдання педагогічного колективу ґрунтуються на тому,
щоб показати всі грані і сторони тієї чи іншої професії, її затребуваність на
ринку праці, допомогти дитині пізнати самого себе, свої можливості.
Закінчуючи школу учень повинен чітко усвідомлювати, що він може, на що
здатний, і знати, куди піти вчитися.
В

профорієнтаційній

роботі

ДВНЗ

«Київський

коледж

легкої

промисловості» виокремленні сучасні підходи як комплекс послуг із
супроводу професійної кар’єри людини, який може їй знадобитися протягом
всього життя та професійної діяльності.
Профорієнтаційне консультування випускників шкіл та професійних
училищ спрямоване на активізацію професійного самовизначення на основі
професійних потреб, мотивів та потреб ринку праці. Саме для цього
проводиться профорієнтаційний моніторинг серед випускників навчальних
закладів.
Проведення заходів з запрошенням на них потенційних роботодавців та
випускників шкіл є способом наочної демонстрації професійної підготовки.
Цьго року серед таких заходів слід відзначити День відкритих дверей,
Зустріч з випускниками, Показ колекцій студентів-дизайнерів «College
Fashion -2016» та LaksmibyMaryanaSteshenkoFall/winter2016-17, конкурси:
«Present your educational institution and specialty», «Кращий менеджер», КВК з
бухгалтерського обліку, конкурс, круглий стіл проекту AllAboutFootwear в
рамках 38-го UkrainianFashionWeek, за підтримки INTERTOP (в рамках
проведення тижнів спеціальності).
Активна участь у виставках, форумах, семінарах сприяє більш широкому
висвітленню інформації про навчальний заклад та умови вступу, серед них:
- ХХІІ-ХХІІІ Міжнародна спеціалізована виставка взуття та аксесуарів
«EXPO SHOES»
- ХХХІІ міжнародна спеціалізована виставка взуття, шкіри та хутра
LEATHER AND SHOES 2016
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- Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра – День
студента 2016»
- ІХ міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті»
- ІІІ Галузевий ярмарок вакансій
- ІІ Всеукраїнському форумі «Освіта для збалансованого розвитку»
- 1С: Кар’єра
Також

у

2016

році

налагоджена

робота

з

спеціалізованими

загальноосвітніми школами-інтернатами І-ІІІ ст. для слабочуючих дітей м.
Київ (№6, №9, №18), загальноосвітніми школами І-ІІІ ст. м. Київ, м. Обухів,
м. Яготин, Броварського району, смт. Брусилів, смт. Десна, художня гімназія
м. Ірпінь, Згурівський професійний ліцей, ВПУ сервісу і дизайну, ВПТУ
ім. Драгоманова, ВПТУ №25.
Поряд з тим значно розширена співпраця з районними та міськими
центрами зайнятості. Затверджено План спільних заходів з Дарницьким
центром зайнятості та проведено на базі Коледжу: практикум «Конкурентна
презентація фахівця на національному ринку праці, як напрям зменшення
безробіття серед молоді», семінар «Складання резюме та пошук роботи» та
тренінг «Візьми і знайди».
Участь

в

ярмарках

вакансій,

що

організовані

та

проведені

міськрайонними та районними центрами зайнятості (Бровари, Баришівка,
Васильків, Макарів, Миронівка, Обухів, Фастів) дає можливість на більш
ширшому рівна зорієнтувати учнівську молодь до вступу на навчання в
коледж.
У сучасних умовах глобальна інформатизація суспільства стає однією з
домінуючих тенденцій розвитку. Завдяки стрімкому розвитку інформаційних
і комунікаційних технологій виникає нове інформаційне середовище
життєдіяльності, формується інформаційне суспільство. Саме на цій підставі
використання інформаційно-комунікаційних технологій в профорієнтаційній
роботі з молоддю набуває актуальності. Сучасний підхід до організації
профорієнтаційної роботи з випускниками шкіл пов’язаний з використанням
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переваг Інтернет-ресурсів. Використовуючи Інтернет можна вирішити різні
завдання щодо організації профорієнтаційної роботи. Всесвітня мережа
дозволяє комплексно вирішувати завдання професійного самовизначення.
Так,

на

сайті

ДВНЗ

«Київський

коледж

легкої

промисловості»

http://kklp.kiev.ua можна детально ознайомитись з характеристиками усіх
професій та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка.
Все більшого поширення одержують такі методи профорієнтаційної
роботи, як розробка й випуск інформаційних роликів, участь в телепередачах,
видання інформаційних матеріалів, що розкривають характер актуальності
вступу до коледжу.
Розділ 10. Дотримання прав і законних інтересів осіб з особливими
потребами. Психологічна підтримка.
У сучасному світі дедалі більшого розвитку набуває інклюзивна модель
освіти – модель, що пов’язана з дотриманням прав людини.
Київський коледж легкої промисловості з 1958 року працює над
актуальними проблемами навчання та виховання осіб з інвалідністю по слуху
з дитинства. За усі роки навчання наш Коледж підготував більше тисячі
високопрофесійних спеціалістів, які займають високі посади, адаптовані в
життєвому середовищі. Зокрема, випуски спеціалістів ККЛП з числа осіб з
інвалідністю по слуху з дитинства за період з 1976-2016 р.р. за різними
спеціальностями склав більше 620 осіб.
Метою інклюзивного навчання є покращення навчального середовища,
у якому викладач і студенти відкриті до спілкування, де гарантується
забезпечення потреб студентів і повага до їх здібностей та можливостей бути
успішними.
Умовами інклюзивного навчання є:
• використання спеціальних навчальних програм і методів навчання;
• використання спеціальних підручників і дидактичного матеріалу;
• використання спеціальних технічних засобів навчання;
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• надання послуг асистента (в нашому Коледжі асистент – це перекладачдактилолог);
• проведення групових та індивідуальних корекційних занять;
• освітні програми повинні бути, по можливості, конкретизовані і мати
вказівки для навчання інвалідів (із визначенням кабінетів, лабораторій,
спеціального обладнання та засобів навчання).
На сьогоднішній день робота по навчанню і вихованню студентів з
порушеннями слуху є одним із пріоритетних напрямків діяльності Коледжу.
Інклюзивна освіта в коледжі передбачає навчання нечуючої молоді в
колективі чуючих однолітків або навчання окремих спеціальних груп, які
складаються із студентів з порушеннями слуху, паралельно з групами
чуючих на рівних умовах.
Кожен студент може отримати індивідуальну допомогу з того чи
іншого предмету та дисципліни. Під час навчання використовується
білінгвістичний підхід (це рівноправне використання жестової і словесної
мови). Педагогічний колектив нашого Коледжу : що спеціальна освіта
повинна забезпечувати покращення якості життя студентів, корекцію
порушень, які має дитина, соціальну адаптацію та інтеграцію в суспільство.
Гарна спеціальна освіта - це не тільки та, яка забезпечує здобуття
інформації, тобто знань про навколишній світ, а та, яка допомагає вдало
працювати в майбутньому і стати затребуваною людиною в реальному житті.
Успіхи студентів з інвалідністю залежать від розуміння їхніх потреб,
надання викладачами кваліфікованої допомоги; педагоги мають володіти
такими якостями, як доброзичливість, людяність та чуйність. Тому важлива
запорука ефективної інклюзії студентів з особливими потребами – це
ознайомлення викладачів, які працюють з цією категорією студентів, з
функціональними відмінностями, особливостями розвитку студентів з
особливими

потребами

та

сприйняття

ними

навчального

матеріалу,

методиками викладання навчальних дисциплін.
Саме з цією метою в нашому коледжі перекладачем-дактилологом, за
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освітою дефектологом (сурдопедагогом), Терещенко О.Д. були розроблені
методичні рекомендації для викладачів, які працюють зі студентами з
порушеннями слуху. Методика знайомить викладачів з особливостями
студентів з порушеннями слуху, а саме – з особливостями їх пам’яті, уваги,
сприймання, уяви, мислення. Описуються труднощі, які можуть відчувати
студенти з порушеннями слуху у навчанні, даються рекомендації, як
боротися з цими труднощами. Рекомендується використовувати методи
впливу на студентів під час навчання, подаються цікаві методики, такі як:
«кутки», «вертушка» та інші, які б полегшили сприйняття та засвоєння
навчального матеріалу студентами з порушеннями слуху, що допоможе їм
отримати освіту, а також диплом за обраною спеціальністю, щоб успішно
працювати і бути затребуваною людиною у реальному, сучасному житті.
У 2015-2016 навчальному році в ДВНЗ "Київський коледж легкої
промисловості" навчаються інваліди по слуху за напрямами підготовки:
- 6.051602 «Технологія виробів легкої промисловості», галузь знань 0516
«Текстильна та легка промисловість»,
- 6.020207 "Дизайн", галузь знань 0202 "Мистецтво",
- галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво"
та здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст" з
таких спеціальностей.
- Спеціальність 5.05160201 «Швейне виробництво»
Кваліфікація: технік-технолог
Спеціалізація: технік-конструктор
I курс гр. Лпш -2 - 16 – 21 особа з інвалідністю, дівчата
ІI курс гр.Шс-38 – 20 осіб з інвалідністю ІІ-ІІІ групи (із них - 1 студент на
контрактній основі) , 19 – дівчат, 1 – хлопець
ІIІ курс гр.Шс-02 – 6 інвалідів ІІ-ІІІ, дівчата
ІV курс гр.Шс-37 – 18 інвалідів ІІ-ІІІ групи (із них - 1 студент на контрактній
основі), 17 – дівчат, 1 – хлопець
- Спеціальність 5.05160202 «Виготовлення виробів із шкіри»
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Кваліфікація: технік-технолог
Спеціалізація: експертиза виробів
І курс гр. Лпв -16 – 16 осіб з інвалідністю, 14 – хлопців, 2 – дівчини
ІІ курс гр.Вс-04 – 15 інвалідів ІІІ групи (із них - 1 студент на контрактній
основі), хлопці
ІIІ курс гр.ШВс-02 – 11 студентів(із них - 1 студент на контрактній основі),
ІV курс гр.Вс-03 - 20 студентів ІІІ групи(із них - 2 студенти на контрактній
основі), 19 – хлопців, 1 – дівчина
Загальна кількість студентів з порушеннями слуху - 127.
Кожна

група

під

час

занять

супроводжується

перекладачем-

дактилологом, який є також керівником групи. Керівники груп допомагають
студентам у вирішенні соціальних і побутових проблем, при необхідності
супроводжують їх в різні організації.
Супровід студентів з особливими потребами здійснюються за такими
напрямками:
- технічний;
- педагогічний;
- фізкультурно-спортивний;
- соціальний;
- професійна адаптація та реабілітація.
Спеціалізований технічний супровід:
- має компенсувати функціональні обмеження студентів і забезпечити
принцип доступності до якісної вищої освіти;
- передбачає забезпечення студентів адаптивними технічними засобами
та спеціальними технологіями навчання, комп’ютерними технологіями.
Педагогічний супровід навчання:
- передбачає оптимізацію викладання навчального матеріалу студентам з
інвалідністю у максимально сприйнятій для них формі;
- впровадження сучасних педагогічних технологій навчання;
- забезпечення навчально-методичними матеріалами.
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- Фізкультурно-спортивний супровід:
- заняття з фізичного виховання;
- заняття в спортивних секціях;
- участь в спартакіадах Печерського району, міста Києва, України;
- участь в Чемпіонатах Європи, світу;
- спортивні змагання в коледжі;
- фізкультурно-оздоровча робота в гуртожитку;
- самостійна робота.
Соціальний супровід навчання:
- спрямований на забезпечення соціалізації студентів з особливими
потребами, зокрема їх соціально-побутової, соціально-культурної та
соціально-трудової адаптації;
- подолання соціальної ізоляції інвалідів;
- сприяння збереженню і підвищенню їх соціального статусу;
- залучення до всіх сфер суспільного життя.
Професійна адаптація та реабілітація:
- надання спеціальності в межах фахової підготовки;
- залучення до роботи у студентській технічній творчості, технічних і
гуманітарних гуртках;
- проходження виробничої практики;
- надання допомоги в працевлаштуванні.
Співпраця з організаціями:
- Центральне управління Українського товариства глухих;
- Спортивна федерація глухих України;
- Координаційна рада Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України щодо організації інтегрованого навчання осіб з особливими
освітніми проблемами у вищих навчальних закладах I-IV рівнів
акредитації;
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- Київський обласний відділ Українського товариства глухих;
- Сумське навчально-виробниче підприємство УТОГ;
- Спецшколи-інтернати для дітей з порушенням слуху в Україні (50
шкіл);
- Республіканський театр міміки і жестів «Райдуга» УТОГ;
- Українське товариство глухих, підприємство «Культурний центр»;
- Київський міський відділ фонду захисту інвалідів.
Для Коледжу є важливою та пріоритетною Конвенція ООН по правам
інвалідів, зокрема її стаття 24 про освіту. З метою виконання пунктів статей
Конвенції, проводилися різні заходи:
- 24-27.06.2016 року участь команди з числа студентів з порушеннями слуху
в «Іграх патріотів УТОГ» на базі ОРЦ «Одіссей» УТОГ на Одещині.
- 25.09.2016 року спільнота людей з порушеннями слуху відзначає
Міжнародний день глухух по усьому світі. Цьогоріч Київська організація
УТОГ, вперше в історії її існування, вирішила провести урочистий захід до
цієї дати у Центральному міському парку столиці. До проведення заходу
долучився і "Київський коледж легкої промисловості ", адже наш заклад є
базовим освітнім закладом з найбільшою кількістю студентів з порушеннями
слуху. Директор Коледжу виступила перед гостями заходу, розповівши про
досягнення наших нечуючих студентів у спорті, участь та перемоги у
різноманітних творчих конкурсах. Яскравий виступ Христини Коновалової з
піснею про Україну зігрів теплом любові усіх присутніх.Приємно вразив і
показ-дефіле у виконанні першокурсників (дівчата та хлопці) студентів з
порушеннями слуху. Неаби як потішив учасників та гостей заходу виступ
жестовою мовою заступника директора коледжу з виховної роботи
Якубовського І.П. На стендах було представлено творчі роботи виконані
студентами, це вишивані рушники, роботи бісером та шовковими стрічками,
художні роботи, моделі взуття, м`які іграшки. Було проведено майстерклас
"Моделювання методом наколювання", де моделями виступили гості заходу,
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а дизайнерами наші дівчата з групп: Шс37 та Шв2, на очах за декілька
хвилин з куска тканини дівчата створювали цікавий образ вецірньої сукні,
плаща для справжнього козакка та ін.;
- проведені інформаційно-ознайомлювальні лекції для усіх студентів
«Глухота – не вирок!»;
- директор Коледжу Г.В. Щуцька

прийняла участь у Всеукраїнському

форумі підприємств громадських організацій людей з інвалідністю;
- участь у семінарі та кваліфікаційній атестації перекладачів жестової мови
Українського товариства глухих;
- перекладачі Коледжу приймали участь в XVI

Міжнародній науково-

практичній конференції «Актуальні проблеми навчання та виховання людей
в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації конвенції про
права осіб з інвалідністю», на розгляді Секції «Освітня та соціальна інклюзія
людей з інвалідністю: Міждициплінарний підхід» була представлена наукова
робота Щуцької Г.В., к.т.н., доцента, директора ДВНЗ «Київський коледж
легкої промисловості», Терещенко О.Д., перекладача-дактилолога, ДВНЗ
«Київський

коледж

легкої

промисловості

«Біологічо-медична

і

соціокультурна концепції навчання осіб з порушеннями слуху»;
- нечуюча студентка Коледжу Олена Новохацька здобула почесний титул
«Міс нечуюча красуня Європи – 2016» на міжнародному конкурсі в Чехії;
- 2 грудня 2016 року в ДВНЗ «Київський коледж легкої промисловості»
відбувся захід до Міжнародного дня осіб з інвалідністю, на якому студенти
та викладачі розповіли про значення даного дня та про те, що Конвенцією
ООН про права людей з інвалідністю закладено фундамент для більшої
інтеграції осіб з інвалідністю. Варто зазначити, що і концертна програма
заходу, і стіннівки були направлені на те, щоб наголосити, що усі люди рівні
між собою, а інвалідність - не вирок.
Також протягом тижня були відвідані наступні заклади:
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- Спецшкола-інтернат для дітей з порушеннями слуху № 18, де 1 грудня
до Міжнародного дня людей з інвалідністю проведено фестиваль
дитячої творчості «Повір у себе».
- 2 грудня студенти Коледжу прийняли участь у зустрічі членів УТОГ з
керівництвом

Центрального

правління

та

Київської

організації

Українського товариства глухих в Культурному центрі УТОГ.
Невід’ємною складовою роботи коледжу є психологічний супровід
навчально-виховного

процесу.

Даний

напрям

діяльності реалізується

практичним психологом, робота якого регламентується Конституцією
України, Законом України «Про освіту», Положенням про психологічну
службу в системі освіти України, Етичним кодексом психолога, наказами
органів управління освітою всіх рівнів.
Професійна
індивідуальному

діяльність

практичного

консультуванні

студентів,

психолога
їх

батьків

полягає
та

в

педагогів;

індивідуальній та груповій психологічній діагностиці; груповій тренінговій
роботі зі студентами; просвітницькій та організаційно-методичній роботі.
Протягом 2016 року, в межах реалізації кожного з зазначених напрямів,
було проведено наступні заходи.
Індивідуальна і групова психологічна діагностика

Індивідуальна психологічна діагностика відбувається у робочому
порядку за запитом самих студентів, їх батьків, або викладачів. У випадку
звернення батьків і викладачів об’єктом діагностики частіше за все стає
мотиваційна сфера студента а також окремі особистісні прояви (напр.:
агресивність, тривожність, самооцінка та ін.). Своєю чергою, запити на
діагностику, які надходять від студентів пов’язані з бажанням самопізнання,
саморозуміння, саморозвитку, професійної орієнтації та знаходження
власного місця у світі.
Особливості групової психодіагностики студентів наведені у таблиці .
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Групова психологічна діагностика студентів ДВНЗ «ККЛП» у 2016 році
Місяць
Група
Ку
Об’єкт діагностики
Методики
рс
Січень
Вс-04,
Особливості
Шкала академічної
Дв-27,
І
академічної мотивації мотивації Валлеранда
О-28,
студентів першого
Лютий
Б-88
курсу
Березень
Поведінка у складних
Проективна методика
ІІ
ситуаціях
«Людина під дощем»
Швс-02
Переживання почуття Методика діагностики
самотності
переживання
самотності Рогової
Квітень
Дк-01,
ІV
ДДО Клімова
Шк-22,
Професійна орієнтація
Профорієнтаційний
Вк-68
тест Холанда
Травень
Поведінка у ситуаціях
Тест фрустраційних
ІІІ
фрустрації
реакцій Розенцвейга
Шм-01
СоціальноСоціометрія Морено
психологічний клімат у
групі
Червень
О-28,
І
Міжособистісні
Методика діагностики
Б-88
стосунки у групі
міжособистісних
відносин Лірі
Вересень
Д-1-16
Д-2-16
Особистісні якості
ІндивідуальноД-3-16
студентів першого
типологічний
Лпш-1-16
І
курсу, їх інтереси,
опитувальнк Собчик,
Лпш-2-16
цінності та цілі
карта інтересів,
Лпв-1-16
методика «Ціннісні
М-16
орієнтації» Рокіча
Об-16
Жовтень
ІІІ
Особливості
Шкала академічної
Шм-02
академічної мотивації мотивації Валлеранда
Інтереси та уподобання
Карта інтересів
М-16
І
Структура
Тест структури
інтелектуальної сфери
інтелекту Амтхауера
Листопад
Д-1-16
Міжособистісні
Соціометрія Морено
Д-2-16
стосунки у групі
Д-3-16
Лпш-1-16
І
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Лпш-2-16
Лпв-1-16
М-16
Об-16
Грудень
Шс-38

О-26

ІІ

ІV

Самооцінка, сила
нервової системи,
загальна активність

Особистісний
диференціал

Особистісні якості
Соціальнопсихологічний клімат у
групі

ІТО Собчик
Соціометрія Морено

Професійна орієнтація

ДДО Клімова
Профорієнтаційний
тест Холанда

Індивідуальні консультації зі студентами, їх батьками та педагогами
За підзвітний період було проведено 103 індивідуальні консультації з
47 особами.
Батьки студентів звертаються до психолога з метою отримати
додаткову інформацію про вікові особливості та специфіку поведінки їх
дітей, розробити конструктивну стратегію взаємодії з ними, вирішити
актуальні конфліктні ситуації.
Традиційними причинами звернення викладачів (частіше за все
кураторів академічних груп) до психолога є знижена академічна мотивація
окремих студентів, їх дезадаптованість у колективі, порушення поведінки,
пригнічений настрій та загальний емоційний фон. Разом з психологом вони
складають план корекційно-виховної роботи, спрямованої на усунення
актуального порушення та втілюють його у життя.
Причини звернення студентів до психолога є наступними: відчуття
беззмістовності життя та депресивний настрій; проблеми у взаєминах з
одногрупниками;

конфлікти

з

батьками;

труднощі

у

стосунках

з

представниками протилежної статі; небажання вчитись і труднощі з
засвоєнням матеріалу; конкретні окремі страхи та тривоги; прагнення до
саморозуміння та самоаналізу; бажання привернути до себе увагу та бути
почутим; зацікавленість у професійній орієнтації та виробленні життєвої
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стратегії, тощо. Відсоткова представленість кожної з зазначених причин
наведена на рисунку.

Відчуття беззмістовності життя та
депресивний настрій
Проблеми у взаєминах з
одногрупниками
Конфлікти з батьками

Труднощі у стосунках з
представниками протилежної
статі
Небажання вчитись і труднощі з
засвоєнням матеріалу
Конкретні окремі страхи та
тривоги
Прагнення до саморозуміння та
самоаналізу
Бажання привернути до себе
увагу та бути почутим
Зацікавленість у професійній
орієнтації та виробленні життєвої
стратегії

Причини звернення студентів до психолога

Консультації відбуваються безпосередньо у кабінеті психолога, а також
дистанційно за допомогою онлайн-листування. Можливість вести переписку
з психологом дозволяє студентам з порушеннями слуху, в разі необхідності,
отримувати оперативну психологічну підтримку та допомогу.

Групова тренінгова робота зі студентами
Заходи, проведені в межах реалізації даного напряму представлені у
таблиці.
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Тренінгові заняття зі студентами
Місяць
Аудиторія
Назва
Мета
Березень
Студентки
«Так ніхто
Розвиток навичок побудови
коледжу, які
не кохав!»
конструктивних та безпечних
проживають в
стосунків з представниками
гуртожитку
протилежної статі
Квітень
Студенти
«Будемо
Формування у студентів
коледжу, які
здорові?»
позитивної мотивації вести
проживають в
здоровий спосіб життя
гуртожитку
Травень- Студенти І курсу «Вчимося
Зниження тривоги і стресу,
червень
2015-2016 н. р.
ефективно
пов’язаних з підготовкою до
вчитися»
сесії; розвиток навичок
ефективної навчальної
діяльності
Вересень- Студенти І курсу
«Ми –
Адаптація до навчання у коледжі
листопад
2016-2017 н. р.
студенти!»
Просвітницька робота
Просвітницька робота практичного психолога реалізовувалась за
рахунок таких публічних заходів:
 виступ у межах психологічно-просвітницького лекторію «Правда про
паління». Тема: «Психологічний аспект тютюнової залежності»;
 виступ на методичній раді Коледжу. Тема: «Особливості академічної
мотивації студентів І курсу ДВНЗ «Київський коледж легкої
промисловості» у 2015-2016 навчальному році»;
 виступ перед слухачами Школи професійної майстерності Коледжу.
Тема: «Психологічні бар’єри спілкування у педагогічній взаємодії
викладача зі студентами»;
 Виступ

на

ХІ

Міжнародній

науково-практичній

конференції

«Психолінгвістика в сучасному світі» (20-21 жовтня 2016, ПереяславХмельницький). Тема: «Дискурсивні особливості мрій студентів з
порушеннями слуху».
 виступ на педагогічній раді Коледжу. Тема: «Психологічні бар’єри
спілкування у педагогічній взаємодії викладача зі студентами».
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Організаційно-методична робота
В межах реалізації організаційно-методичного напрямку роботи за
підзвітний період було виконано наступні дії:
- оформлено кабінет психолога та налагоджено ефективний простір для
психологічної та психокорекційної роботи зі студентами;
- підібрано методичний інструментарій та розроблено бланки методик
для психологічної діагностики студентів;
- узагальнено діагностичний матеріал і описано психологічні профілі
окремих студентів та цілих академічних груп;
- створено психологічну базу даних студентів ДВНЗ «Київський коледж
легкої промисловості»;
- розроблено програму тренінгу для студентів, які мають порушення
слуху «На шляху до мрії»;
- підготовано та розміщено на сайті коледжу низку статей психологічної
тематики;
- укладено угоду(№3/12-2016 від 14.12.16) з факультетом психології
Київського національного університету імені Тараса Шевченка про
проходження у 2017 році студентами-психологами практики на базі
ДВНЗ «Київський коледж легкої промисловості».

Розділ 11. Міжнародна співпраця.

Директор Коледжу у складі делегації керівників українських коледжів,
представників Міністерства освіти і науки України, Комітету Верховної Ради
України з питань науки і освіти та Національної академії педагогічних наук

України у квітні - травні відвідала навчальні заклади штату Флорида (США).
Керівники українських коледжів протягом шести тижнів вивчали досвід
американських

колег.

Це

стало

можливим

завдяки

програмі

«Адміністрування в системі коледжів у США». Програмою візиту було
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передбачено проведення тижневого адміністративного діалогу. Під час візиту
директори українських коледжів відвідали коледжі штату Флорида, а також
ознайомилися з освітньою діяльністю лідерів рейтингу закладів США –
Санта-Фе коледж у місті Гейнсвілл, Комьюніті коледж в Таллахассі,
Флоридський державний коледж у Джексонвіллі, одного з найбільших
коледжів США – Маямі Дейд коледж, Бровард коледж у Форт-Лодердейлі та
інші. Основне навчання проводилось на базі Державного Університету
Флориди

та

Коледжу

Санта-Фе,

які

були

визначені

департаментом США координаторами програми.

Державним

Обмін досвідом за

результатами Програми з українськими колегами-освітянами відбувся 30
червня 2016 року на засідання педагогічної ради Коледжу, на якому директор
Коледжу виступила з інформацією (доповідь та презентація) щодо виконання
Українсько-американської програми «Адміністрування в системі коледжів
США». Було висвітлено особливості функціонування (доступ до навчання,
важелі впливу наглядової ради, гнучкість навчальних програм, раціональна
структура кампусів, ступенева освіта, сучасна матеріально-технічна база,
кадрове

забезпечення,

багатоканального

працевлаштування

фінансування

тощо)

випускників,

коледжів

Штату

система

Флорида

та

обговорено впровадження кращих американських освітянських практик в
навчально-виховний процес та змін в організаційну структуру навчального
закладу. Особливий акцент у доповіді директора було зроблено на порівнянні
досвіду підготовки студентів з особливими потребами в навчальних закладах
України і Америки.
У червні в Коледжі зустрічали освітянську делегацію з Німеччини. У
рамках візиту відбулася зустріч з представниками Університету прикладних
наук з міста Кайзерслаутерн (Німеччина) – директором Університету
професором Jenns Schuster та співробітниками Rudiger Grascht та Alexander
Lavrov. Між Державним вищим навчальним закладом «Київський коледж
легкої промисловості» та Університетом Прикладних Наук було укладено
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договір з метою зміцнення та розвитку співробітництва в галузі навчальної,
навчально-методичної і науково-дослідної роботи. Метою співробітництва є
підвищення кваліфікації викладачів, вдосконалення педагогічної роботи та
налагодження обміну між студентами вузів. У рамках договору студенти
ККЛП матимуть можливість 5-ти місячного стажування на базі німецького
Університету прикладних наук.
У жовтні відбулося підписання договору про співробітництво між
Державним

вищим

навчальним

закладом

«Київський коледж легкої

промисловості» та Вищою лінгвістичною школою у місті Ченстохова,
Республіка Польща. Предметом договору між сторонами було забезпечення
студентам Коледжу можливості паралельного навчання та отримання ними
по його закінченні паралельного диплому (другого) Республіки Польща за
обраними напрямами, зокрема економічним. Однією з умов є впровадження
програм

дистанційної

освіти

(E-learning)

та

використання

сучасних

інтерактивних технологій. З польської сторони угоду підписав президент
Ярослав Копера, українську сторону представила директор Коледжу Ганна
Щуцька.

Студенти

економічного

факультету та

їх

батьки

виявили

зацікавленість у перспективі співробітництва. Адже міжнародна інтеграція є
однією з невід’ємних складових діяльності Коледжу на ниві підготовки
високоякісних фахівців.

Розділ 12. Дослідно-виробничий центр. Удосконалення практичної
підготовки. Випуск молодших спеціалістів, працевлаштування.

Матеріально-технічна база дослідно-виробничого центру включає в себе 3
швейні лабораторії

(1-3-й поверхи), 2 взуттєві лабораторії (1-й поверх),

лабораторію шкіргалантерейних виробів, фотостудію, «Студентський будинок
моделей», авторські курси, інформаційний центр, обладнання, комп’ютерну
техніку, фото обладнання та ін.
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У 2016 році організовано та проведено більше 40 заходів, серед яких
основними є:
1. Проведено XIX обласний фестиваль-конкурс дитячої творчості «Дебют» у
номінації «Образотворче мистецтво»; демонстрацію робіт студентів відділення
«Дизайн», виготовлених під час практичної підготовки в швейних майстернях
Коледжу під керівництвом майстрів виробничого навчання; фінальний показ
колекцій

одягу

та

взуття

студентів-дизайнерів

«College

Fashion-2016»,

присвячений 20-тій річниці підготовки фахівців спеціальності «Дизайн». Також
важливою була участь у заходах: 30-ий Міжнародний Фестиваль моди «Kyiv
Fashion»,

проект

«Нелегкий

прорив

легкої

промисловості

України»,

ІІ

Всеукраїнському форумі «Освіта для збалансованого розвитку», масштабне свято
«Печерський Вернісаж» з нагоди відзначення 25-ї річниці Незалежності України,
31 міжнародний фестиваль моди Kyiv Fashion 2016, акція «Почуйте нас!» на честь
Міжнародного дня глухих, День відкритих дверей.
2. Студенти Коледжу активно приймають участь та здобувають призові місця
у конкурсах: Міжрегіональний конкурс на кращу колекцію моделей одягу
«Калинове намисто-2016», Конкурс технічної та художньої творчості студентів
ВНЗ I-II р.а. м. Києва, Конкурс-показ мод «Альтернатива» м. Тернопіль,
Міжнародний конкурс молодих дизайнерів «Печерські каштани», конкурс
технічної та художньої творчості студентів ВНЗ I-II р.а. м. Києва в Київського
індустріального коледжі, Всеукраїнський конкурс «Битва модельєрів» м. Львів,
ХІV Міжвузівський Новорічно-різдвяний конкурс молодих дизайнерів одного
образу «Сузір’я «Каштан»» – 2016.
3. На базі ДВЦ було відкрито авторські курси: курс «Мюллер і син, жіночий
розділ», курс конструювання та технології одягу, спецкурс «Макетування», курс
«Основи печворку», курс ескізування, курс «Українське народне шитво», курс
рукоділля для дітей, фото курс, курс Fashion-ілюстрації, курс «Дизайн одягу»,
курс «Візуальний мерчандайзинг і досвід клієнта», курс дефіле, курс «Кушніруніверсал». Також започатковано проведення майстер-класів, курсів-лекцій таких,
як: майстер-клас «Все про чоловічий одяг», майстер-клас «Сучасні тенденції в
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чоловічому одязі», майстер-клас «Зав’язування краваток», майстер-клас «Основи
макетного моделювання складних спіральних конструкцій одягу», майстер-клас
«Основи

макетного

моделювання

складних

скульптурних

конструкцій.

Архітектурний крій», майстер-клас «Структурна схема побудови рукавів», цикл
лекцій «Історія костюма: від найдавніших часів до кінця ХІХ століття», цикл
лекцій «Мода ХХ століття: стилі декад», цикл лекцій «Мода як індустрія»,
майстер-клас по роботі із шкірою №1, майстер-клас зі шкіряної пластики №1,
майстер-клас «LEATHER&JEWELRY» №1.
4. На базі Коледжу було відкрито та розпочало свою роботу міське
методичне об’єднання викладачів спецдисциплін спеціальності «Дизайн» з метою
обміну досвідом, обговорення питання теоретичної та практичної підготовки
дизайнерів в контексті європейської інтеграції і т.д.
5. В підвальному приміщенні Коледжу зроблено ремонт та відкрито нову
лабораторію шкіргалантерейних виробів, яка є базою для проходження практики
студентів.
Фотостудія
Основним напрямком роботи фотостудії є висвітлення всіх заходів та подій,
які проводяться в Коледжі та за його межами. Здійснюється
репортажна, предметна, вулична
коледж.

Обробляються

портретна,

зйомки по різним заходам, в яких задіяний

фото у програмах «Fotoshop», «Lightroom», «Adobe

Camera Raw» (оброблено біля 5000 фотографій), надаються фотоматеріали для
сайту коледжу.
Також в фотостудії розроблені макети буклетів Коледжу та авторських
курсів, які в подальшому використовувалися для проведення профорієнтаційних
заходів.
Проведені фотосесії випускних колекцій взуття та одягу студентів
спеціальності «Дизайн».
Інформаційний центр
Розпочато створення електронної бібліотеки центру, для розміщення книжок
на новоствореному сайті ДВЦ, щоб кожен бажаючий мав змогу працювати з
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літературою в зручний для нього час.
Інформаційний центр постійно відвідують студенти, викладачі беруть
книжки та журнали на заняття.
Оновлена матеріально-технічна база ДВЦ, а саме:
1. Зроблено

ремонт,

облаштовано

та

відкрито

лабораторію

шкіргалантерейних виробів.
2. Закінчено ремонт у взуттєвому цеху.
3. Обновлена електропроводка всього обладнання взуттєвого цеху,
відремонтовані та підключені старі машини: ЗНК 02165 Р1, ЗПК 02148,
прес для прикріплення підошви, машина для допельного кріплення
детале низу – ZLIN 03028P11.
4. Зроблено косметичний ремонт (побілка та пофарбування батарей) у
взуттєвому цеху, приміщенні ДВЦ та сходової клітки.
5. Триває ремонт в підвальному приміщенні (склад).
6. В приміщенні ДВЦ триває ремонт санвузлів.
7. Відремонтовано 20 стільців у взуттєвому цеху.
Підводячи підсумки роботи з практичної підготовки за минулий навчальний
рік необхідно відмітити, що виробничу практику пройшли 504 студенти, або 25
академічних груп.
Основними базами практики були: дослідницько-виробничий центр коледжу,
комп‘ютерні класи, творчі лабораторії, приватні та малі підприємства, банки,
страхові компанії, де студенти проходили виробничу та переддипломну
практику. Це швейна фабрика «Веронін», Броварські взуттєві підприємства
«Каман», «Яросвіт», ТОВ «Перша взуттєва фабрика», ПП «Галекс», СП «РИФ1»,

ТОВ «Зенкіс», ТОВ «Ежімо»,ТОВ «Велс», Броварські трикотажні

підприємства ПАТ «Софія», фірма «Ріто» та інші.
- навчальну практику пройшли – 418 студентів;
- загальна успішність – 88,6%
- якісна успішність 47,2%
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- виробничу практику пройшли – 216 студентів
- загальна успішність – 91,4%
- якісна успішність 52,7%
- переддипломну практику пройшли – 202 студенти
- загальна успішність – 93,4%
- якісна успішність 53,6%
З метою ознайомлення студентів з високопродуктивним обладнанням і
новітніми технологіями виготовлення одягу та взуття були організовані і
проведені екскурсії на сучасні підприємства галузі:
-

на Білоцерківську швейну фабрику «Весна» для групи Шс-37, викладачі
Чорногор Н. М., Сиротенко С. М., Сколотова І. І.;

-

на Броварське взуттєве підприємство «КАМАН» для групи Вс-02,
викладач Пінчук П. І.; на Броварську трикотажну фірму «Ріто» для групи
Шс-36, викладач Сиротенко С. М.; на ПП «Галекс» для групи Вс-04,
викладачі Пінчук П. І., Андрієнко М. О.;

- на ПАТ «Чинбар» для групи О-26 викладач Головченко Т.А.;
- на

швейну

фабрику

«Веронін»

для

групи

Шм-01,

викладач

Онищенко С.А.
До складу ДЕК залучалися керівники та спеціалісти галузевих підприємств:
Ліщук В.І. – доктор технічних наук, генеральний директор ПАТ «Чинбар»,
Людвиченко Т. Г. – кандидат технічних наук, заступник голови правління ПАТ
«Софія», Потієнко О. В. – директор Броварського взуттєвого підприємства
«КАМАН», Рудь А. І. – директор Київського взуттєвого підприємства ТОВ
«Ежімо», Захарченко Т. Ю. – директор СПКТБ УТОГ.
Під час навчальної практики з менеджменту студенти з гр. О-26 створювали
свої підприємства та вирішували ситуаційні задачі.
Досить цікаво пройшло підведення підсумків конструкторської практики в
гр. До-24 в читальній залі, де активну участь брали викладачі циклової комісії
«Дизайну»:

Патлашенко

О.

А.,

Семенець
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І.

П.,

Переводова

Н.

М.,

Афанасьєва Н.А.
У минулому навчальному році постійно розширювалась база практики для
студентів коледжу. Було укладено договори про співпрацю та підготовку
молодих спеціалістів з такими підприємствами: Білоцерківською Швейною
фабрикою «Весна», з Броварським взуттєвим підприємством «Прайм-шуз»,
Київською

трикотажною

фабрикою

«Роза»,

Обухівським

швейним

підприємством «Укрінтал-Сервіс».
У квітні 2016р., на базі Київського індустріального коледжу, Радою
директорів була проведена міська виставка-конкурс технічної та художньої
творчості студентів ВНЗ I-II р. а. м.Києва На виставці було представлено більше
300 експонатів та творчих робіт, виготовлених руками студентів під час
виробничих практик.
Від ДВНЗ «Київський коледж легкої промисловості» було представлено на
виставці 38 експонатів та творчих робіт.
За підсумками Конкурсу, згідно з наказом №18/2016 від 12.05.2016р. по Раді
директорів ВНЗ I-II р. а. студенти ДВНЗ «Київський коледж легкої
промисловості» зайняли у семи номінаціях I місце, та у трьох номінаціях – II
місце із 23 номінацій.
Активну участь у міській виставці-конкурсі взяли студенти: Фортунова Аліна
– гр. До-24, Никоненко Владислава – гр.. До-24, Петрів Лідія – гр. Вк-68, Іванова
Лідія – гр.. Вк-68, Корчак Віра – гр.. До-24, Бондар Аліна – гр.До-24, Мостова
Олена – гр. До-24, Малиневська Ольга – гр. Шк-22, Риженко Даша – гр. Шк-22,
Безпала Ольга – гр. Шс-38, Хлівнюк Катерина – гр. Шс-38.
Велика увага в коледжі приділяється працевлаштуванню випускників:
1.

Створена

база

даних

вакантних

місць

для

випускників

коледжу.

2. Створена база даних та продовжує накопичуватись кількість потенціальних
роботодавців.
3. У травні 2016р. була організована зустріч з представником Печерського
центру зайнятості та випускниками коледжу, на якій були надані консультації з
питань працевлаштування та вакансій спеціалістів на підприємствах м. Києва.
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4. 27 квітня 2016р. Коледж брав участь в роботі Галузевого ярмарку вакансій,
який проходив у Київському національному університеті технологій та дизайну.
5. У 2016р. коледж закінчили 200 молодих спеціалістів, із них 147 направлено
на роботу, 49 вступили на подальше навчання в ВНЗ I-IV р.а., 4 випускники
одержали довідки на вільне працевлаштування.

Розділ 13. Навчально-виховна робота. Гуртожиток.
Головною метою навчально-виховної роботи в ДВНЗ «Київський
коледж легкої промисловості» є формування національної інтелігенції,
справжнього

українського

патріота

вільної

європейської

людини

з

креативним мисленням, індивідууму, що впізнає себе, світ, перебуває в
постійному творчому пошуку і становить духовно-інтелектуальний генофонд
нації.
Основне кредо студента ДВНЗ ККЛП – не байдужість до себе, а також
до всього, що відбувається навколо.
Основою навчально-виховнї роботи в ДВНЗ «ККЛП» протягом 2016
було проведення різноманітних заходів, колективної та індивідуальної
роботи зі студентами та навчально-методичної діяльністі.
Організаційні заходи


Робота керівників груп.

Протягом року проведено 8-м організаційних нарад з керівниками
факультетів та груп. На них були визначені пріоритетні напрямки
реформування навчально-виховного процесу в ККЛП.
Основним напрямком навчально-виховної діяльності було обрано
концепцію національно-патріотичного виховання розроблену МОН України
в 2014 році та доповнену творчим викладацьким колективом.
Проведення колективної та індивідуальної роботи зі студентами.
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В кожній групі проводились щонайменше двічі на рік батьківські
збори. Між керівниками факультетів, кураторами груп та батьками студентів
встановлено постійний робочий зв'язок для вирішення питань навчальновиховного процесу.
 Розроблено проект кодексу поведінки студента ДВНЗ «ККЛП».
 Діяльність художньо-мистецьких гуртків Коледжу.
Протягом 2016 року в Коледжі діяли наступні художньо-мистецькі
гуртки:

дефіле,

танцювальний,

вокальний,

театрально-драматичний,

художньої вишивки, декоративно-прикладного та художнього малюнку,
художньої фотографії.
 Навчально-методична робота.
Заступник директора з навчально-виховної роботи Якубовський І.П.
взяв участь в 4-ьох навчально-методичних засіданнях, які проводились
протягом 2016 року в різних Державних вищих навчальних закладах м.Києва.
На цих засіданнях обговорювались спільні заходи,

наприклад художньо-

мистецький фестиваль «Світ очима України» та інші. Також заступники
директорів з навчально-виховної роботи обмінювались своїм досвідом
роботи.
 Виховна робота в гуртожитках
Було проведено більше як 30 різноманітних навчально-виховних
заходів в гуртожитках. Першим важливим кроком було поселення студентів.
Хочеться найбільше відзначити волонтерську та благодійницьку
діяльність, яку проводила адміністрація гуртожитку разом з активними
студентами. Зокрема комендант Чадченко Л.І., вихователі Дубчак О.О. та
Легезін М.В. Це постійні відвідини поранених бійців в військовому
центральному шпиталі, надання їм всілякої посильної підтримки та
допомоги, а також шевство над дітьми Ворзельського дитячого будинку.

95

Культурно-мистецька діяльність.
В 2016 році в ККЛП було організовано та проведено близько 50 – ти
різноманітних

культурно-мистецьких

заходів.

Серед

них

духовно-

інтелектуальні, мистецько-просвітницькі та художньо-естетичні. Особливо
хочеться відзначити деякі з них:

днем

25 січня 2016 р. в Тетянин день, а ще його називають другим
студента,

заступник

директора

з

навчально-виховної

роботи

Якубовський І.П. взяв участь у телепередачі «Ранок з культурою» на
телеканалі «Культура».


Наприкінці січня в Київському коледжі легкої промисловості

відбулося свято - урочистий випуск студентів економічного факультету.


24 березня 2016 року в читальному залі Коледжу відбулося

відкрите заняття – гра по типу КВК для студентів ІІІ курсу гр. О-26 з
дисципліни «Менеджмент» за темою «Прийняття управлінських рішень».


В березні студентки Коледжу групи Шс-38 відвідали Будинок

письменників, побувавши на врученні премії ім. Олеся Гончара юним та
талановитим даруванням. ККЛП було подаровано дружиною митця 3-х
томний щоденник Олеся Гончара.


9 квітня Київський коледж легкої промисловості гостинно

запросив всіх бажаючих на День відкритих дверей. Родзинкою заходу була
творча програма, яка змістовно відобразила та розкрила особливості нашого
славетного навчального закладу. Це і презентація керівниками всіх
факультетів, і дефіле, і концертна програма, а чарівні ведучі вкотре
продемонстрували свою акторську майстерність та на собі показали одяг,
який створили та виготовили студенти спеціальності «Дизайн». Досить
оригінально презентували себе студенти економічного та технологічного
факультетів.
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20 квітня у Київському міському будинку вчителя відбулась

літературно-музична композиція, складена за творами Григорія Сковороди
«Сад Божественних пісень».


23 червня у Київському коледжі легкої промисловості відбувся

випуск студентів технологічного факультету за спеціальностями «Швейне
виробництво» та «Виготовлення виробів із шкіри».


24 червня 2016 року в актовій залі Київського коледжу легкої

промисловості

урочисто

вручили

дипломи

молодшого

спеціаліста

випускникам спеціальності «Бухгалтерський облік».


29 червня у Київському коледжі легкої промисловості відбувся

випуск дизайнерів за спеціалізаціями «Дизайн одягу», «Дизайн взуття» та
«Комп’ютерний дизайн».


У червні, випускник Коледжу, Нвер Суренян став лауреатом

премії Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові
столиці України – міста-героя Києва в номінації «Внесок у розвиток
молодіжного руху».


4 жовтня студенти відвідали Державний музей Українського

декоративного мистецтва, що розміщений на території Печерської Лаври.


У жовтні в Коледжі відбувся перший етап XVII Міжнародного

конкурсу з української мови імені Петра Яцика.


У Львові відбувся концерт з нагоди 86-ї річниці з дня народження

Ліни Костенко, в якому взяв участь заступник директора з навчальновиховної роботи Коледжу легкої промисловості Ігор Якубовський.


17 листопада відбулося свято, присвячене Дню студента.
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Розділ 14. Студентське самоврядування. Профспілка студентів.
За період 2016-го року було:
 Проведено 11 засідань Студентської ради;
 На підставі засідань підписано 9 протоколів і 4 витяги;
 Відвідано 4 педагогічні ради;
 Затверджено

Положення

про

Студентську

раду,

План

роботи

Студентської ради на 2016-17 навчальний рік;
 Розроблено та схвалено «Етичний кодекс студента ДВНЗ «ККЛП».

5 квітня 2016 року відбулась студентська акція «Україна та Європа –
сильніші разом!» Студенти Вищих навчальних закладів Києва, взявшись за
руки, утворили живий ланцюг від Посольства Нідерландів до Європейської
площі.

Молодь

вкотре

продемонструвала

свою

небайдужість

та

стурбованість щодо вирішення питань державного рівня. Учасниками цього
заходу

стали

також

студенти

ДВНЗ

«Київський

коледж

легкої

промисловості».
В актовій залі «Київського коледжу легкої промисловості» відбувся
захід до Дня пам’яті та примирення і 71-ї річниці перемоги над нацизмом у
Другій світовій війні. На урочистому заході зі вступним словом виступили
заступник директора з навчально-виховної роботи

та викладач, учасник

Другої світової Іваненко Володимир Михайлович. Також Студентською
радою було продемонстровано художній фільм «Незламна».
В актовій залі Коледжу відбувся захід, на якому студенти вшанували
День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Виступили
заступник директора з навчально-виховної роботи та викладач історії Штарке
О.В., які розповіли про трагічні травневі події 1944 року. Студентська рада
Коледжу організувала перегляд художнього фільму «Хайтарма», в якому
були показані важкі дні депортації кримськотатарського народу.
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24

серпня

2016

року

студенти

«Київського

коледжу

легкої

промисловості» з нагоди відзначення 25-ї річниці Незалежності України
взяли участь у масштабному святі «Печерський Вернісаж». На вулиці Івана
Мазепи проходили ярмарки, вистави, майстер-класи. Була створена святкова
програма. Наші студенти представили роботи коледжу, серед яких були
різноманітні картини, композиційні листи та одяг з колекцій.
Студенти «Київського коледжу легкої промисловості» долучилися до
прибирання території для її впорядкування та виховання у студентів
екологічної свідомості.
9 квітня студенти факультету «Дизайн» разом з директором Коледжу
Ганною Щуцькою, керівником факультету Наталією Прокопенко та членом
наглядової ради коледжу Олександром Гончаренком відвідали оперну студію
Національної Музичної Академії України ім. П. І. Чайковського.
Первинна профспілкова організація студентів Державного вищого
навчального

закладу

«Київський

коледж

легкої

промисловості»

є

добровільним об’єднанням осіб, які навчаються в коледжі, визнають статут
Профспілки та сплачують профвнески.
У своїй діяльності первинна профспілкова організація студентів
коледжу керується нормативними документами, а саме Конституцією
України, Законами України «Про професійні спілки, їх права та гарантій
діяльності», Статутом Профспілки працівників освіти і науки України,
Положенням про первинну профспілкову організацію студентів ДВНЗ
«ККЛП».
Основними

напрямами

роботи

студентської

профспілки

ДВНЗ

«Київський коледж легкої промисловості» є наступні.
Організація та проведення заходів громадської спрямованості,
соціальних флеш-мобів, акцій та презентацій. За підзвітний період
профспілковим комітетом було проведено комплекс акцій, спрямованих на
профілактику паління серед студентів, зокрема, просвітницьку презентацію
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«Ми проти паління» та флеш-моб «Обміняй цигарку на цукерку»; акцію
«Толерантність. Стосується кожного»; урочистий захід до Міжнародного дня
людей з інвалідністю «Життя у світі людей» та ін. Крім того, за підтримки
профспілки студентів коледжу була проведена профорієнтаційна робота у
місті Обухові та працювала Приймальна комісія-2016 р.
Преміювання студентів за особливі досягнення в навчальній та
практичній діяльності, спортивні перемоги, призові місця у конкурсах,
виставках і майстер-класах. Протягом 2016 року студенти ДВНЗ
«Київський коледж легкої промисловості» досягли значних успіхів у спорті,
навчанні та конкурсах професійної майстерності. Профспілка студентів
традиційно вітає студентів, які формують позитивний образ нашого коледжу,
матеріальними преміями та цінними подарунками. Зокрема, премії отримали
студенти, які посіли перше місце в Чемпіонаті Європи з карате; студентки,
які перемогли у міській виставці-конкурсі технічної та художньої творчості
студентів ВНЗ І-ІІ р. а.; учасники команди КВК та інші.
Організація

дозвілля

студентів:

прогулянок,

екскурсій,

відвідування театру та ін. За підзвітний період члени профспілкового
комітету коледжу відвідали низку культурних установ Києва, зокрема,
Академічний театр на Липках, Академічний театр імені Лесі Українки,
Музей історії України у ІІ світовій війні, тощо. Крім того, профспілковим
комітетом були організовані оглядові екскурсії містом, відвідування
кінотеатрів, виставок, презентацій.
Допомога в підготовці святкових і урочистих заходів та організації
тематичних тижнів у коледжі. Протягом 2016 року профспілка студентів
приймала активну участь та надавала матеріальні ресурси для проведення
таких заходів:
 конкурс «Містер і Міс нечуючі»;
 конкурс дизайнерів «Калинове намисто»;
 ІХ Всеукраїнський конкурс «Ігри патріотів УТОГ»;
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 випуск груп Технологічного і Економічного відділення та відділення
«Дизайн»;
 Тиждень бухгалтерського обліку;
 Тиждень менеджера;
 Тиждень англійської мови.
Надання матеріальної допомоги студентам, у зв’язку з тяжким
матеріальним положенням, або скрутними життєвими обставинами. У
2016 році матеріальна допомога була надана 6 студентам коледжу
(Дмитренко А.,

Куфаєвій О.,

Олійник-Колодій К.,

Рокаускайте М.

Холодюк Л., Шаповаловій Д.). Також профспілка студентів опікується
видачею Єдиних проїзних квитків студентам-сиротам та студентам,
позбавленим батьківського піклування. За підзвітний період їх отримали 5
осіб (Криниця І., Подейко І., Свистунов Б., Суров’ягіна А., Фрол Н.).
Розділ 15. Національно-патріотичне виховання. Волонтерство,
благодійна діяльність.
Виходячи

з

концепції

національно-патріотичного

виховання

розробленої МОН України в 2014 році починаючи з січня минулого року і до
початку 2017 року в Коледжі було проведено 22 заходи цього напрямку.
Керівниками факультетів і груп були організовані походи студентів у
музеї та до меморіалів памяті і слави м.Києва.
Окремою сторінкою пройшов захід приурочений дню памяті жертвам
масових розстрілів у «Бабиному Яру» з вересня 1941- 43 років. На заході
була використана хроніка тих часів та підготовлена і показана літературномузична композиція.
Не залишили байдужими студентів та викладачів відвідування
меморіалів пам’яті жертвам голодомору 1932-33 років, загиблих у другій
світовій війні, жертвам Сталінських репресій НКВД у Биківнянському лісі та
масових розстрілів під час революції гідності.
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В Коледжі триває робота по створенню центру національнопатріотичного виховання.
Виходячи з розпорядження кабінету міністрів від 6 квітня 2016 р. №
276-р «про затвердження плану заходів з підготовки та відзначення 125-річчя
від дня народження Євгена Коновальця» десятого лютого пройшов захід
присвячений цій знаменній даті.
В бібліотеках м.Києва, пам’ятно пройшли заходи присвячені Героям
Небесної Сотні, які загинули під час лютневих розстрілів 2014 року, а також
в КНУБА відбулася прем’єра мюзиклу «ЗАГРАВА НОВОГО ЖИТТЯ»,
присвячена 3-ій річниці революції гідності.


Цікавою та навчально-впізнавальною була вікторина присвячена

202-м роковинам від дня народження Т.Шевченка


23 березня голова Печерської районної в м.Києві державної

адміністрації Сергій Мартинчук та військовий комісар Печерського району,
полковник Станіслав Макаренко зустрілися під час наради з керівниками
вищих навчальних закладів Печерського району з питань залучення молоді
до контрактної служби. На заході була присутня директор Київського
коледжу легкої промисловості Ганна Щуцька.


Святкування 25-ої річниці Незалежності України!



24 серпня ДВНЗ «Київський колеж легкої промисловості» з

нагоди відзначення 25-ї річниці Незалежності України взяв участь у
масштабному святі «Печерський Вернісаж».
Вернісаж

влаштували

Печерська

районна

в

м.Києві

державна

адміністрація та благодійний фонд «Наш слід». Вулиця Івана Мазепи, де
проходило свято, перетворилася на велику ярмаркову зону. До уваги киян та
гостей столиці була ціла концертна програма, художні виставки і
фотовернісаж, різноманітні майстер-класи, ярмарок майстрів ужиткового
мистецтва, демонстрація силових прийомів з карате-до та інше. Всі бажаючі
прийняли участь у флеш-мобах: моделювання українського прапора,
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створення української вишиванки на асфальті та ляльки-мотанки заввишки 2
метра.
На вернісажі були присутні директор ДВНЗ «Київський коледж легкої
промисловості» Ганна Щуцька, заступник директора Колежу з навчальновиховної роботи Ігор Якубовський, співробітники Коледжу Олена Биліна,
Вікторія Рацюк та Максим Борисенко.
Незважаючи на непогоду, свято було яскраве, сповнене позитивними
емоціями і лишило після себе відчуття гордості за нашу Батьківщину, за наш
волелюбний, талановитий народ.
Американські колеги з коледжу Санта Фе, штат Флорида, приєдналися
до поздоровлень з Днем Незалежності та розмістили на сторінці свого
коледжу у фейсбуці привітання та фото.
Цікавим був захід присвячий Міжнародному дню Миру, 21 вересня.
Він розпочався з привітання спортсменів, студентів нашого Коледжу,
майстрів спорту з Годзю-рю карате України - Михайла Герасимчука, Артема
Коновалова та Данила Слюсаря, які на Європейських змаганнях в Австрії
завоювали золоті медалі і стали чемпіонами Європи.
Важливим аспектом навчально-виховної роботи в Коледжі була і є
благодійницька та волонтерська діяльність.
Насампред це допомога пораненим воїнам української армії, які
перебували і перебувають в зоні АТО, а в даний час проходять лікування та
реабілітацію в київському центральному військовому шпиталі, що на
бульварі Лесі Українки. Тут і закупка медикаментів, і збір коштів на
різноманітні потреби, і психологічна підтримка, і проведення концертів, і
дружні приємні бесіди, і відправлення посилок з необхідними речами,
медикаментами та продуктами військовим на схід.
13 – 15 травня Печерська районна у м. Києві державна адміністрація
організувала поїздку у місто Бахмут (Артемівськ), в якій взяли активну
участь представники ДВНЗ «ККЛП»: член наглядової ради Коледжу
Олександр Гончаренко та студенти, спортсмени-каратисти міжнародного
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рівня - Артем Коновалов, Михайло Герасимчук, Данило Слюсар і випускник
Богдан Гончаренко.
Опіка дітей сиріт, що проживають в Ворзельському дитячому будинку.
Це матеріальна допомога, допомога речами, відвідування їх на різноманітні
свята.
На св. Миколая дітей у Ворзелі відвідали студенти гуртожитку,
вихователь Онися Дубчак та заступник директора з навчально-виховної
роботи Ігор Якубовський. Смачні гостинці, іграшки були подаровані дітям.
Серед спонсорів - директор коледжу Щуцька Ганна Володимирівна,
заступник директора з навчально-виховної роботи Якубовський Ігор
Петрович, завідувач гуртожитком Чадченко Людмила Іванівна, вихователі
Дубчак О.О., Легезін М.В. колишні студенти коледжу Мошляк Юля,
Поліщук Наталка та інші небайдужі люди. В минулому році на зібрані кошти
закупили тканину, а майстри виробничого навчання Фадєєва Надія
Миколаївна, Шуляк Тетяна Олександрівна, Зборовська Тетяна Петрівна
організували пошив чудових українських костюмів для дітей.
Розділ 16. Розвиток студентського спорту та спорту вищих досягнень.
Покращення матеріально-технічної бази спортивної спрямованості.
В 2016 році велика увага приділялась розвитку матеріальної бази
фізичної культури і спорту. Капітально відремонтований спортивний зал,
встановлені сучасні тренажери. Оформлений спортивний стенд.
В коледжі працює 3 викладачі фізичного виховання, 2 з яких майстри
спорту.
За звітний період проведено 12 масових фізкультурно-спортивних
заходів, в яких взяло участь 557 студентів.
Працювали спортивні секції з баскетболу, волейболу, настільного тенісу,
футболу, шахів.
В XX спартакіаді Печерського району «Під золотими куполами
Печерська» коледж виграв 1 загальнокомандне місце серед команд коледжів
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та технікумів.
8 вересня 2016 року на стадіоні СШ №181 відбулось спортивне свято
Печерського району, присвячене Дню фізичної культури і спорту, яке
підготував

та

провів

Київський

коледж

легкої

промисловості.

Голова Печерської районної в м. Києві державної адміністрації Мартинчук
Сергій Олександрович та начальник відділу у справах сім’ї, молоді та спорту
Печерської районної в м. Києві державної адміністрації Фартучна Галина
Володимирівна провели нагородження переможців XX Спартакіади «Під
золотими куполами Печерська» серед студентів технікумів та коледжів.
Переможцем спартакіади став коледж легкої промисловості.
Збірні команди коледжу посіли наступні місця в окремих видах спорту:
Шахи дівчата – 1 місце
Шахи юнаки – 3 місце
Баскетбол дівчата – 1 місце
Баскетбол юнаки – 3 міcце
Настільний теніс дівчата – 1 місце
Настільний теніс юнаки – 1 місце
Волейбол дівчата – 1 місце
Волейбол юнаки – 1місце
Футбол – 3 місце
В змаганнях на першість міста Києва серед команд коледжів та
технікумів збірні команди коледжу показали результати:
Волейбол дівчата – 1 місце
Волейбол юнаки – 1 місце
Настільний теніс дівчата – 1 місце
Настільний теніс юнаки – 2 місце
Баскетбол дівчата – 1 місце
Футбол – 1 місце
Шахи дівчата – 1 місце
Студенти з вадами слуху

Балог Каріна, Ренькас Дмитро
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в складі

збірних команд м. Києва стали срібними призерами в ІІI Лізі чемпіонів
Європи з волейболу серед клубних команд (23-24 листопада 2016 року
Італія).
Балог Каріна, Бадида Марія, Білоус Анна, Лінгур Наталія, Шимко
Валентина в складі збірної команди України вибороли срібні медалі на I
жіночому юніорському Чемпіонаті Європи з волейболу серед спортсменів з
вадами слуху (травень 2016 року Польща).
Студенти Коновалов Артем,

Герасимчук Михайло,

Слюсар Данило

завоювали золоті медалі на VIII Чемпіонаті Європи з годзю-рю карате ( 1618 вересня 2016 року Австрія).

Розділ 17. Адміністративно-господарська діяльність. Ефективне
використання державного майна.
За звітний період господарською службою Коледжу були виконані
наступні будівельні, інженерні та господарські роботи:
1. Ремонт холу та коридору першого поверху:
 розшивка тріщин, штукатурка окремих ділянок

- 15 м2;

 перетирання стелі

- 206.44 м2;

 ґрунтування стелі

- 206.14 м2;

 шпаклювання стелі

- 206.44 м2;

 ґрунтування стін

- 306.97 м2;

 шпаклювання стін

- 306.97 м2;

 фарбування стелі

- 206.44 м2;;

 фарбування стін

- 306.97 м2;

 фарбування плінтусів

- 115.4м2;

2. Капітальний ремонт підвалу лівого крила учбового корпусу для
облаштування галантерейного цеху:
 вирівнювання підлоги

- 256.86 м2;
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 укладка сітки, залиття бетоном

- 256.86 м2;

 оббивка штукатурки, пошкодженої грибком

- 63.7 м2;

 ґрунтування стін

- 245.14 м2;

 шпаклювання стін

- 245.16 м2;

 шпаклювання стелі

- 256.86 м2;

 фарбування стін та стелі

- 502.02 м2;

 облаштування перегородки

- 40.7 м2;

В приміщенні галантерейного цеху було облаштовано туалетну кімнату
площею 17.4 м2 з проведенням всіх необхідних інженерних робіт.
Для нормального функціонування цеху було замінено 35п.м

труб

опалення, замінено 11 шт. батарей, демонтовано старі та замінені 9 шт.
металопластикових вікон. Облаштовано новий вхід до цеху з установкою
нових металевих дверей.
3. Ремонт підвалу правого крила учбового корпусу для облаштування
центру військово- патріотичного виховання:
 оббивка штукатурки, пошкодженої грибком

- 18.0 м2;

 ґрунтування стін

- 258.76 м2;

 шпаклювання стін

- 258.76 м2;

 шпаклівка стелі

- 57.4 м2;

 фарбування стін та стелі

- 316.16 м2;

 шпаклювання та фарбування дверей

- 3 шт.

Було відновлено, з заміною електродвигуна, та прокладено нову лінію
живлення приточної вентиляції.
4. Виконано ремонт стін сходової клітини правого крила учбового корпусу
від підвалу до бібліотеки:
 розшивка тріщин, штукатурка місцями

- 3 м2;

 шпаклювання стін

- 86.56 м2;

 фарбування панелей

- 86.56 м2;
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 шпаклювання стелі масляною фарбою

- 23.2 м2;

5. Проведено ремонт аудиторії 405 з прилеглим до неї приміщенням:
 перетирання стелі

- 52.6 м2;

 ґрунтування стелі

- 52.6 м2;

 шпаклювання стелі

- 52.6 м2;

 ґрунтування стін

- 94.32 м2;

 шпаклювання стін

- 94.32 м2;

 фарбування стелі

- 52.6 м2;

 фарбування стін

- 94.32 м2;

 покриття підлоги лаком

- 52.6 м2;

6. Для забезпечення належного освітлення в приміщеннях учбового корпусу
були виконані наступні електротехнічні роботи:
 демонтаж старої проводки

- 152 м;

 демонтаж старих та встановлення нових світильників

- 59 шт.;

 встановлення захисних коробів для прокладки дротів

-152 м.

7. Були проведені роботи по облаштуванню центрального входу в учбовий
корпус:
 демонтовано старий дерев′яний тамбур;
 частково встановлено нову декоративну плитку;
 замінено на фасаді старі лампи на нові світлодіодні;
 замінено лампу освітлення центрального входу.
8. Виконані значні роботи у трьох приміщеннях комплексу відділення
дизайну:
 розшивка тріщин, штукатурка місцями

- 3 м2 ;

 ґрунтування стелі

- 57.2 м2;

 ґрунтування стін

- 158.3 м2;

 фарбування стелі

- 57.2 м2 ;
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 фарбування стін

- 158.3 м2.

Було придбано 13 комплектів парт та стільців.
Особлива увага приділялась питанням ефективного використання
майна та його використання.
З цією метою було відремонтовано 53 вікна, 10 дверей, проведені
роботи з ремонту парт, столів, шаф та іншого інвентаря.
За звітний період були проведені поточні ремонти систем центрального
опалення, водопостачання та каналізації навчального корпусу та гуртожитку.
Були проведені ремонти засувок, водоструменевих елеваторів, повітряних
збірників, заміна термометрів. За рік було демонтовано та встановлено 19 шт.
нових батарей опалення.
Для підготовки до нового опалювального

сезону було проведено

зняття, та встановлення манометрів, було проведено відновлення окремих
ділянок теплоізоляції та інші сантехнічні роботи, загалом за рік на суму
96150 тис. грн. Це дало можливість своєчасно отримати форму Е8 та
пропрацювати звітний період без аварій.
Господарською службою проведена робота з упорядженню зеленої
зони біля центрального фасаду учбового корпусу. Було засіяно насінням
трави близько 1000 м2 площі, висаджено 18 кущів квітів, 6 шт. кущів.
За звітний період побілено 57 дерев, пофарбовано 300 метрів бордюрів та 50
метрів огорожі.
Роботи виконані у гуртожитку Коледжу
У гуртожитку Коледжу у новому навчальному році було заселено 243
студенти, з яких 99 - слабочуючих.
За 2016 навчальний рік у гуртожитку було проведено ряд заходів:
 заміна старих дерев′яних вікон на металопластикові ( кім.27, 82);
 ремонт в холі та заміна вікон на металопластикові;
 ремонт в кімнатах, загальною площею 185,9 м 2 (кім.94, 82, 79, 73, 67,
63, 62, 58, 53, 47, 43, 29, 27);
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 часткова заміна світильників, розеток, ламп, вимикачів, як в кімнатах,
так і в місцях загального користування;
 заміна сантехніки на всіх поверхах (умивальники, крани, бачки,
сифони, змішувачі, радіатори) залежно їх терміну придатності.

Роботи пожежної безпеки Коледжу
1. Поновлено плани евакуації в Коледжі та гуртожитку.
2. Оновлені журнали з пожежної безпеки та проведений інструктаж зі всіма
співробітниками Коледжу.
3. Оновлені інструкції з пожежної безпеки:
 гуртожиток
4. Розроблені нові інструкції з пожежної безпеки:
 Вступний інструктаж, повторний, позаплановий;
 Програми вступного та первинного інструктажів.
5. Закуплені та встановлені нові вогнегасники.
6. Проведено технічне обслуговування вогнегасників (перезарядка).
7. Розроблено план заходів щодо забезпечення пожежної безпеки в Коледжі з
постійним перебуванням студентів на 2016-2017 н.р.
8. Перевірено пожежні крани в гуртожитку та Коледжі (методом спуску
води), складено акт про придатність обладнання до застосування.
9.

Перевірено

підвальні

та

складські

приміщення

Коледжу

щодо

дотримування «Цивільного кодексу України», «Правил пожежної безпеки в
Україні», що зафіксовано актом відповідності.
10. Закуплені та встановлені знаки безпеки.
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Розділ 18. Цільове та ефективне використання коштів загального та
спеціального фондів державного бюджету.

Фінансово-господарська діяльність коледжу здійснюється на основі
кошторису, плану асигнувань, плану використання бюджетних коштів, які
розробляється

бухгалтерською

службою

коледжу

та

затверджуються

Міністерством освіти і науки України.
Динаміка загального фінансування Коледжу за останні 5 років наведені
нижче у таблиці:

Роки

2012
2013
2014
2015
2016

Загальний фонд,
грн.

тис.

10 073,3
10 953,6
11 464,5
12 969,0
13 756,1

Спеціальний фонд
Спец кошти, тис.
Благодійні внески,
грн.
тис. грн.

1 396,8
1 494,0
1 337,1
1 327,5
1 746,9

26,8
39,6
97,6
67,3
97, 9

Всього,
тис. грн.

11 469,9
12 487,2
12 899,2
14 363,8
15 600,9

При проведенні освітньої діяльності протягом 2016 року Коледжем
отримано наступні доходи за видами діяльності:
Вид доходів
Надання освітніх послуг
Підготовчі курси
Проживання у гуртожитку
Оренда приміщень
Благодійні внески
Дарунки
Всього:
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2015 рік

2016 рік

617 950
105 050
490 591
46 787
67 300
48 608

782 202
104 100
822 873
45 077
97 873
136 197

1 376 286

1 989 096

Цільове використання коштів у 2016 році
Загальний
фонд

Спец. фонд

Разом

8 019 300

799 693

7 235 404

160 379
169 506
3 891 619
24 744
517 606
72 105

3 000
5 940

163 379
175 446
3 891 619
24 744
517 606
72 105

6 890

6 890

6 409

6 409

госптовари, дипломи, атестати, залікові
книжки, студквитки та інші)

250 647

250 647

Послуги (крім комунальних)
Комунальні послуги
Придбання основних засобів
(комп’ютерна техніка, меблі, література та

260 953
64 034

260 953
1 344 288

60 404

60 404

1 457 970

15 214 110

Заробітна плата та нарахування
на неї, у т. ч.
- на оздоровлення
- за сумлінну працю
Стипендія, у т.ч.
- матеріальна допомога студентам
Харчування
Обмундирування та підручники
Підвищення кваліфікації
педпрацівників
Відрядження
Придбання матеріалів (канцтовари,

1 280 254

інші)

ВСЬОГО:

13 756 140

Асигнування з загального фонду в сумі 13 756 140 грн. витрачено за
призначенням згідно із затвердженим планом використання бюджетних
коштів на 2016 рік Міністерством освіти і науки України. По спеціальному
фонду протягом 2016 року використано 1 457 970 грн., що складає 112,27%
від показників 2015 року (1 298 563 грн.).
У 2016 році в Коледжі проведені поточні ремонти, що дало змогу
підготувати навчальний заклад до нового 2016-2017 навчального року без
використання коштів загального фонду.
Протягом 2016 року було забезпечено своєчасне і повне внесення
платежів та внесків до державного бюджету, недопущення заборгованості
заробітної плати, оплати податків, зборів та обов’язкових платежів.
Заборгованостей із заробітної плати, стипендії та орендних платежів не було.
Фінансова та статистична звітність та інші необхідні відомості про роботу і
стан Коледжу подавалися своєчасно в різні державні органи управління.
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Інвентаризація майна Коледжу.
В листопаді місяці 2016 року на підставі наказу МОН України та
наказу

по

Коледжу

інвентаризаційною

комісією

була

проведена

інвентаризація майна Коледжу. В ході проведення інвентаризації не було
виявлено нестачі або надлишків майна. Вся документація приведена у
відповідність вимогам стандартів бухгалтерського обліку та звітності.

Оренда нерухомого майна.
Всі договори оренди оформлені через Регіональне відділення Фонду
Державного майна України по м. Київ. Заборгованість з орендних платежів
відсутня.
Публічні кошті та публічні закупівлі.
Згідно з Законом України «Про відкритість публічних коштів» від
11.02.2015 р. №183-VІІІ Коледж використовує для оприлюднення інформації
E-data – єдиний веб-портал використання публічних коштів, на якому
розміщує всі місячні та квартальні звіти по використанню коштів та
інформацію про укладені договори, про стан виконання договорів (актів,
наданих послуг, накладні, звіти та інш.).
З 01.08.2016 року почав діяти ЗУ «Про публічні закупівлі» від
25.12.2015р.

№922-

VІІІ.

Коледж

зареєстрований

на

електронному

майданчику PROZORRO з метою використання системи електронних
державних торгів.
Для організації та проведення торгів в Коледжі створено тендерний
комітет, який керується Положенням про тендерний комітет, ЗУ «Про
публічні закупівлі» та іншими нормативно-правовими актами з питань
публічних закупівель.
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Розділ 19. Профспілка співробітників.
Первинна профспілкова організація коледжу об’єднує 120 членів.
Керівним органом первинної профспілкової організації є профком. В своїй
роботі профком керувався Законом України “Про професійні спілки,їх права
та гарантії діяльності”, Статутом Київської міської професійної спілки
працівників текстильної та легкої промисловості, Колективним договором
між Адміністрацією та трудовим колективом

Державного вищого

навчального закладу “Київський коледж легкої промисловості” на 2014-2016
роки.
За звітний період було проведено: 3 загальних збори трудового
колективу:
1. 12.01.2016 – 1. Звіт директора про роботу ДВНЗ “Київський коледж
легкої промисловості” за 2015 рік
2. Звіт головного бухгалтера Муртазаєва І.А. про
фінансовий стан ДВНЗ “Київський коледж

легкої

промисловості” за 2015 рік та перспективи на 2016 рік.
2. 30.08.2016 – 1. Стан підготовки до навчального 2016-2017 року.
2. Звіт Відповідального секретаря Приймальної комісії
про вступну кампанію 2016 року.
3. Звіт про роботу адміністративно-господарської служби
по підготовці до нового навчального року.
4. Звіт фінансової служби по підготовці до нового
навчального року.
3. 14.11.2016 –1.Затвердження нової редакції Статуту ДВНЗ «Київського
коледж легкої промисловості» згідно Закону України від
17.07.2015 р. 652 №VII “Про внесення змін до
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податкового

кодексу України

неприбуткових

щодо

оподаткування

організацій”

Було проведено 14 засідань профспілкового комітету, на яких
розглядались основні питання: матеріальне стимулювання працівників
Коледжу, підготовка та проведення свят, штатний розпис Коледжу, надання
матеріальної допомоги працівникам, педагогічне навантаження викладачів,
тощо.
За активної участі профкому були проведені наступні заходи: День
знань, День працівника освіти, День студента.
За звітний період на рахунок профкому було перераховано 43240 грн. З
них використано на:
1. Преміювання працівників коледжу – 1800 грн.
2. Проведення культурно-масових заходів – 15525 грн.
3. Матеріальну допомогу, привітання ювілярів, придбання новорічних
подарунків – 25915 грн.

115

Розділ 21. Науково-педагогічна, адміністративна та громадська
діяльність керівника. Звітування перед органами громадського
самоврядування про результати своєї діяльності.
Тематичний перелік робіт Щуцької Г.В.

Дата народження: 27.10.1976 (40 років)
Біографія
Місце народження: Україна, місто Київ.
Громадянка України.
Відомості про освіту:
У 1993 році закінчила середню школу № 79 м. Києва (НД № 009128).
У 1998 році закінчила з відзнакою Державну академію легкої
промисловості України за спеціальністю “Технологія і конструювання
виробів із шкіри” та здобула кваліфікацію інженера-конструктора (КВ №
10623752).
2002 рік – присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук зі
спеціальності “Технологія взуттєвих та шкіряних виробів” (ДК № 015767).
Тема дисертації: “Розробка модульного технологічного процесу
автоматизованого складання заготовок верху взуття”.
2006 рік – присуджено вчене звання доцента кафедри конструювання
та технології виробів із шкіри (О2ДЦ № 012705).
2013 рік – підвищення кваліфікації за категорією “Викладачі ВНЗ І-ІІ
р.а.”, Університет менеджменту освіти НАПН України, (12СПК926199).
2013 рік – присвоєно кваліфікаційну категорію “Спеціаліст вищої
категорії” та педагогічне звання “Викладач-методист”.
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Відомості про трудову діяльність:
Стаж роботи – 21 років, науково-педагогічний стаж - 18 років.
1995-1998 – технолог ТОВ “Товариство ентузіастів науки і техніки “ТЕНТ””.
1998-2002 – аспірантура Київського національного університету технологій
та дизайну (КНУТД).
2002-2004 – асистент кафедри конструювання та технології виробів із шкіри
КНУТД.
2004-2012 – доцент кафедри конструювання та технології виробів із шкіри
КНУТД.
2004-2012 – заступник декана факультету Технологій легкої промисловості
КНУТД.
З 2012 року – директор Державного вищого навчального закладу “Київський
коледж легкої промисловості”.
Весь період плідно займаюсь науково-педагогічною, адміністративною
та громадською діяльністю:
Основні здобутки викладено в близько 80 наукових статтях та
навчально-методичних працях, 5 патентах України на винаходи та корисні
моделі, 3 підручниках (у співавторстві). Брала участь у понад 25 науковопрактичних всеукраїнських та

міжнародних конференціях.

Здійснюю

керівництво 2 аспірантами. Член Спеціалізованої вченої ради по захисту
кандидатських дисертацій K 70.052.03 Хмельницького національного
університету

(за спеціальністю 05.18.18 - технологія взуття, шкіряних

виробів і хутра).
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Наукові публікації 2016 року
1

2

3

4

5

Дослідження фізико- Тези
механічних
властивостей
матеріалів
для
ортопедичного
взуття
Designing the footwear Тези
for people after foot
surgery

Пономаренко
Тези доповідей XV Всеукраїнської наукової конференції
Т.В,
Щуцька молодих учених та студентів "Наукові розробки молоді на
Г.В.
сучасному етапі". Т. 1 :Секція "Нові наукомісткі технології
виробництва матеріалів, виробів широкого вжитку та
спеціального призначення" [Текст] : 28-29 квітня 2016 р.
— К. : КНУТД, 2016. — С. 100.
Щуцька Г.В., Міжнародна конференція “The 53 session of the students
Пономаренко
scientific circles” в Університеті науки і технологій АГХ5-7
Т.В.
травня 2016р., м. Краків, Польща – 48 с.

Використання нового Тези
композиційного
матеріалу
для
виготовлення
ортопедичного
взуття
Вплив раціонального Тези
підбору матеріалів на
конкурентоспроможність
ортопедичного
взуття
Тези
Механічні
властивості
натуральних
шкір
для
виготовлення
деталей у взутті

Щуцька Г.В., Тези
доповідей
Міжнародної
науково-практичної
Пономаренко
конференції «Інноваційні технології одержання виробів
Т.В.
різного функціонального призначення, їх стандартизація
та сертифікація», 7-9 вересня 2016 року, м. Херсон,
Україна-57-58с.
Щуцька Г.В., II Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний
Пономаренко
стан легкої і текстильної промисловості: інновації,
Т.В.
ефективність, екологічність» 27-28 жовтня 2016 року м.
Херсон, Україна 131-132с.

Пономаренко
ІІ Міжнародний науково-практичний семінар «Інноваційні
Т.В,
Щуцька матеріали та технології шкіряно-хутрового виробництва»
Г.В.
19 листопада 2016 року — К. : КНУТД.

118

6

Defining the terms of
water distribution in
textile
by
the
photometry methods
7 Аналіз
розповсюдження
вологи в матеріалі на
основі дискретного
моделювання
8 Development
and
application
of
the
discrete
model
of
multi-layered
textile
materials
9 Аналіз
трансферу
рідини
в
багатошарових
перев’язочних
засобах
10 Біолого-медична
і Тези
соціокультурна
концепції навчання
осіб з порушеннями
слуху
11 Ортопедичне взуття Патент
для
хворих
з
патологією ступень

Shchutska G.

"EUREKA: Physics and Engineering« Tallinn, Esesti №6(7)
2016, p.37-45

Щуцька Г.В.

Вісник Хмельницького
№1(233), с.202-206

Shchutska G.

Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 6/5(84)
2016, p.39-45

Щуцька Г.В.,
Супрун Н.П.

Вісник Хмельницького
№6(243), с.117-121

Щуцька Г.В.,
Терещенко
О.Д.

Тези доповідей ХVI Міжнародної науково-практичної
конференції в секції «Освітня та соціальна інклюзія людей
з інвалідністю: міждисциплінарний підхід» в Університеті
«Україна», 23-24 листопада м. Київ, Україна

національного

національного

Щуцька Г.В., Заявка на корисну модель
Пономаренко
№ u 2016 07977 від 19.07.16р.
Т.В.,
Супрун
Н.П.
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університету

університету

Педагогічне навантаження у 2016 році:
ДВНЗ ”Київський коледж легкої промисловості” – 552 год., в т.ч. 108
год. у групах студентів з порушеннями слуху.
Київський національний університет технологій та дизайну - за
сумісництвом 0,1 ст. доцента кафедри конструювання та технології виробів із
шкіри (осінній семестр) та 0,25 ст. доцента кафедри матеріалознавства,
товарознавства та експертизи текстильних матеріалів (весняний, осінній
семестри).
У звітному періоді працювала головою Державної екзаменаційної
комісії по складанню бакалаврських іспитів та головою Державної
екзаменаційної

комісії

по

захисту

магістерських

робіт

студентів

спеціальності «Експертиза текстильних матеріалів та виробів».
У 2016 році успішно завершила курси підвищення кваліфікації
Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти з роботою на
тему «Інтеграція міжнародного досвіду в навчально-виховний процес ДВНЗ
«ККЛП» та отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації № СП
35830447/0616-16.
Пройшла загальний курс з охорони праці у Навчально-виробничому
центрі «Професіонал» та отримала посвідчення № 20-5-2016
Громадська діяльність:
Член профспілкової організації працівників текстильної та легкої
промисловості міста Києва.
Член профспілкової організації Українського товариства глухих
(членський квиток Українського товариства глухих №10012001).
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Член

Координаційної

ради

експерименту

щодо

організації

інтегрованого навчання осіб з особливими освітніми потребами. Займаюсь
питаннями соціальної реабілітації дітей з порушеннями слуху.
Член Ради перекладачів жестової мови м. Києва та Київської області.
У лютому взяла участь у Всеукраїнській робочій нараді представників
вищих навчальних закладів І-ІІ р.а. на тему: «Умови функціонування
коледжів і технікумів в процесі реформування освіти в Україні».
У лютому взяла участь у першому засіданні освітньо, інвестиційнотехнологічного кластеру легкої промисловості.
Протягом року брала участь у парламентських слуханнях на тему:
«Професійна освіта як складова забезпечення кваліфікованого кадрового
потенціалу України: проблеми та шляхи вирішення» та «Про стан та
проблеми фінансування освіти і науки в Україні».
Працювала в складі робочої групи при Комітеті Верховної Ради
України з питань науки і освіти, зокрема в нараді по обговоренню структури
освіти України.
Протягом року брала участь у засіданнях Ради директорів ВНЗ І-ІІ р.а.
м. Києва.

Директор Коледжу
к.т.н., доцент

Ганна Щуцька
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