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Річний звіт
керівника
2017 рік

Основні події року
Наказом Міністерства освіти і науки України № 248 від 16 лютого 2017 року затверджено
Статут ДВНЗ «Київський коледж легкої промисловості» (нова редакція);
Керівник технологічного відділення Чорногор Н.М. та викладач спеціальних дисциплін
Вуштей О.А. взяли участь у розробці Галузевих стандартів освітнього-кваліфікаційного рівня
«бакалавр» та «магістр» за спеціальністю «Технологія легкої промисловості»;
Отримано грант Програми імені Фулбрайта, яка посідає чільне місце у системі міжнародної
освіти та спонсується урядом США, з 14 по 27 травня в Україні у рамках програми обміну
спеціалістами Фулбрайта перебувала фахівець Fulbright Spesialist Program, асистент ВіцеПрезидента з академічних питань Санта Фе коледжу, координатор Програми
"Адміністрування в системі коледжів США" доктор Вілма Еліза Фуентес;
Відповідно до умов Договору про співпрацю ДВНЗ ККЛП з польським університетом "Вища
Лінгвістична Школа" (м. Ченстохова, Польща), дванадцять студентів економічного
факультету Коледжу розпочали паралельне навчання за міжнародною програмою
"Подвійний диплом". Куратор програми – керівник економічного факультету Сокол А.В.;
В рамках Договіру про співпрацю між ДВНЗ ККЛП та Вищою Школою-Університетом
прикладних Наук Кайзерслаутерна (Німеччина) пройшли стажування на базі ВШК та
ознайомчий курс: заступник директора з НМР Михайловська Г.А., аспірантка Ірина Стецюк
(науковий керівник – Щуцька Г.В.) та студентка 4 курсу спеціальності «Виготовлення виробів
із шкіри» Дар’я Чумак;
З 18 по 30 липня 2017 року пройшли ХХІІІ літні Дефлімпійські ігри (м. Самсун (Туреччина).
До складу національної дефлімпійської збірної команди України увійшло 217 спортсменів, з
числа яких 20 - випускники та студенти Коледжу. Українська збірна посіла ІІ місце у світі;

Основні події року
Завідувач кафедри технологій легкої промисловості, д.т.н., професор
Щербань Ю.Ю. отримав звання Лауреата Державної премії України в галузі
науки і техніки 2017 року за цикл робіт з напряму «Ресурсоощадні технології
виробництва текстилю, одягу та взуття», представлений від ДВНЗ ККЛП;
На виконання статті 7 Закону України «Про освіту» у Коледжі запроваджені нові
навчальні дисципліни «Українська жестова мова для студентів з порушенням
слуху» та «Українська жестова мова за професійним спрямуванням». В рамках
курсу «Культурологія» в першому семестрі 2017/2018 навчального року було
запроваджено курс «Історія та культура глухих»;
Вперше видано Каталог колекцій дизайнерських випускних робіт студентів
Коледжу;
Отримано Патент України на корисну модель № 113425 від
25.01.17р. «Ортопедичне взуття для хворих з патологією ступень», автори
Щуцька Г.В. та Пономаренко Т.В.;
У вересні 2017 року, згідно плану Європейського банку реконструкції і розвитку
про довгострокову підтримку України, Коледж в особі директора Щуцької Г.В.
виступив в якості експерта при розробці стратегічного плану розвитку легкої
промисловості України. На базі ДВНЗ ККЛП відбулася зустріч адміністрації
Коледжу з консультантами J.E.AUSTIN Associates MusaA Rubin та Taras Tkachenko.

Основні події року

Основні події року

Питання, над якими працював колектив
Коледжу протягом 2017 року
Реформування змісту освіти.
Система забезпечення якості освіти.
Направленість розвитку освітньо-навчального процесу у Коледжі
до потреб сучасної економіки та інтеграції України в європейський
економічний та культурний простір.
Робота над системними заходами, спрямованими на посилення
національно-патріотичного виховання студентської молоді
Коледжу – формування нового українця, що діє на основі
національних та європейських цінностей.
Індивідуалізація освітнього процесу, адаптація та модернізація
навчальних планів, програм у світлі програми Міністерства освіти і
науки України щодо розвитку інклюзивної освіти в Україні.
Нетерпимість до проявів корупції та хабарництва.
Формування культури здорового способу життя, екологічної
культури і дбайливого ставлення до довкілля.

Навчально – методична робота
Підсумки роботи Коледжу в міських методичних об’єднаннях
ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації м. Києва за 2017 рік
Відповідно до Наказу від 06.07.2017 року № 32/2017, про підсумки роботи ММО у
2016/2017 навчальному році, за найактивнішу участь у роботі Ради директорів отримали подяки:
директор ДВНЗ «ККЛП» Щуцька Г.В.;
заступник директор з навчально - методичної роботи: Михайловська Г.А.;
голови міських методичних об’єднань: Андрійченко Н.К., Філоненко О.А.;
керівник фізичного виховання Білоконь В. І.
викладач економічних дисциплін Лугіна Н.П.
викладач хімії та біології Никоненко Н.І.
У 2017 році учасники освітнього процесу Коледжу взяли активну участь у 33 різноманітних
конкурсах та олімпіадах.
На базі ДВНЗ «Київський коледж легкої промисловості» проведено розширене засідання Ради
директорів та 6 засідань ММО.
30 травня 2017 року - розширене засідання Ради директорів вищих навчальних закладів
І-ІІ рівнів акредитації м. Києва під головуванням голови спілки голів Рад директорів вищих
навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації України А.К. Похресника. У ньому взяли участь
директор департаменту вищої освіти міністерства Олег Шаров; представники Посольства США в
Україні - заступник аташе з питань культури Мохамед Мотівала та фахівець з питань освіти Віра
Тарновська; координатор Програми «Адміністрування в системі коледжів США» доктор Вілма
Еліза Фуентес (Санта Фе Коледж, Штат Флорида, США); завідувач сектору професійної освіти
Інституту модернізації змісту освіти Людмила Котоловець; учасники Програми «Адміністрування
в системі коледжів США», керівники коледжів та технікумів м. Києва.

Навчально – методична робота
22 березня 2017 року відбулося засідання конкурсної комісії по підведенню
підсумків на кращу методичну розробку серед викладачів економічних та
обліково - аналітичних дисциплін ВНЗ І-ІІ р.а. м. Києва;
15 березня 2017 року проведено засідання ММО викладачів спеціальних
дисциплін спеціальності «Дизайн», на якому обговорювалися проблемні питання
та шляхи покращення художньої підготовки майбутніх дизайнерів;
08 червня 2017 року проведено підсумковий показ авторських колекцій моделей
одягу, взуття та галантерейних виробів студентів - дизайнерів ІІІ та IV курсів;
18 жовтня 2017 року на засіданні ММО викладачів ВНЗ І-ІІ р.а. м. Києва, які
готують фахівців за спеціальністю «Дизайн» з доповіддю - презентацією на тему:
«Обмін досвідом конкурсної діяльності» виступила голова циклової комісії
«Дизайн» Коледжу Патлашенко О.А.;
21 листопада 2017 року організовано та проведено засідання конкурсної комісії
по підведенню підсумків на кращу методичну розробку серед викладачів
інформатики та програмування ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації м. Києва;
21 грудня 2017 року відбувся міський конкурс «Кращий менеджер» серед
студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації м. Києва, який організовано ММО викладачів
економічних
та
обліково-аналітичних
дисциплін
під
головуванням
Андрійченко Н.К.

Навчально – методична робота

Навчально – методична робота
Участь викладачів Коледжу в конкурсах методичних розробок серед викладачів ВНЗ
І-ІІ рівня акредитації м. Києва
ПЕРШЕ МІСЦЕ
Сахно О.В., методична розробка відкритого інтерактивного заняття типу ділова гра «Податковий
інспектор» на міському конкурсі методичних розробок серед викладачів економічних та обліковоаналітичних дисциплін ВНЗ І-ІІ р.а. м. Києва (Наказ № 09/2017 від 27.03.2017 року);
Орос О.М., методичний посібник «Застосування елементів художньої гімнастики при проведенні
занять з фізичного виховання для студентів І-IV курсів» серед викладачів фізичного виховання ВНЗ І-ІІ
р.а. м. Києва (Наказ № 29/2017 від 06.06.2017 року);
Ткаченко І.П., методичні розробки "Методика впровадження інноваційних технологій при
нетрадиційних формах проведення занять" та "Комп’ютерний практикум з використанням офісних та
прикладних програм" (Наказ № 44/2017 від 04 грудня 2017 року);
Тренба О.В., "Впровадження методу проектів у навчально-виховній діяльності." (Наказ № 44/2017 від
04 грудня 2017 року);
Павлюк А.В., методичні рекомендації проведення занять екологічної тематики (Наказ № 45/2017 від
11 грудня 2017 року).
В квітні 2017 року було проведено конкурс на кращу методичну розробку серед викладачів
навчального закладу. Призові місця одержали викладачі Коледжу:
І місце - Прокопенко Н.О., Тренба О.В. з методичною розробкою сценарію відкритого виховного заходу
«Інтелектуально – творче змагання «Кращий дизайнер»;
ІІ місце – Бойченко Л.В., Мацкевич Н.М. з методичною розробкою інтегрованого бінарного заняття –
семінару з дисциплін «Основи конструювання» та «Іноземна мова за професійним спрямуванням» на
тему: «Види сучасного взуття та їх характеристика»;
ІІІ місце – Чех Т.М. з методичною розробкою для студентів у їх самостійній роботі на тему: «Розв’язання
задач на знаходження невідомих елементів конуса».

Навчально – методична робота
Олімпіади, конкурси, конференції
Під керівництвом викладачів Коледжу студенти посіли призові місця на конкурсах та олімпіадах:

І місце
Савченко Тетяна, у міському конкурсі «Комп’ютерні технології в бухгалтерському обліку» на звання
кращого користувача бухгалтерською програмою «1С: Бухгалтерія 8.2» серед студентів ВНЗ І-ІІ р.а.
м. Києва (Наказ від 19.05.2017 року № 22/2017 (керівник Коваль В.М.);
Мікова Олена, у міському конкурсі серед студентів ВНЗ І-ІІ р.а м. Києва на тему «Кращий
менеджер» (Наказ від 26.12.2017 року № 46/2017 (керівники Сахно О.В., Лугіна Н.П., Ночнюк О.О.).
ІІ місце
Історія України, Бровченко Василь, (керівник Івашкевич Т.М.);
Культурологія, Братчикова Любава, (керівник Івашкевич Т.М.);
Краєзнавство, Марченко Тетяна, (керівник Штарке О.В.);
ІІІ місце
Основи філософських знань, Каптюрова Дарія, (керівник Івашкевич Т.М.);
Основи правознавства, Вакула Дар’я, (керівник Івашкевич Т.М.) (Наказ Ради директорів ВНЗ І-ІІ
рівнів акредитації м. Києва за № 14/2017 від 04.04.2017 року «Про підсумки проведення міського
творчого конкурсу студентських робіт з суспільно - економічних дисциплін серед ВНЗ І-ІІ рівнів
акредитації м. Києва»);
Невідомий Дмитро, в Сьомих спортивних змаганнях, присвячених пам’яті Героїв «Небесної сотні»
за програмою загально - фізичного багатоборства «Спалах» серед команд ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації
м. Києва (Наказ Ради директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації м. Києва за № 02/2017 від 24.02.2017
року (керівник Майстренко М.П.);
Коптюрова Дарія, у Всеукраїнській студентській олімпіаді з української мови серед студентів ВНЗ І-ІІ
р.а. м. Києва (Наказ № 03/2017 від 03.03.2017 року (керівник Волкова Л.З.).

Навчально – методична робота
з 24 по 27 жовтня 2017 року викладач спецдисциплін Бойченко Л.В. спільно з
викладачем англійської мови Мацкевич Н.М. взяли участь у конкурсі методичних
розробок на Міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті» з методичною
розробкою інтегрованого бінарного заняття - семінару з дисциплін: «Основи
конструювання» та «Іноземна мова за професійним спрямуванням» на тему: «Види
сучасного взуття та їх характеристика», яка була відмічена срібною медаллю.
У рамках Дев’ятої Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» була
проведена інтелектуальна гра з інформатики для студентів І-ІІ курсів «Турнір веселих
інформатиків» викладачами Тренбою О.В., Ткаченко І.П.

Творча робота студентів
Назва конкурсу

Дата

Учасники

Фінал ХІV Міжвузівського
новорічно-різдвяного конкурсу
молодих дизайнерів одного
образу «Сузір’я «Каштан».
КНУТД, м. Київ

10.02.
2017 р.

Степаніщева Образ «Snowman».
Олександра ІІІ місце в номінації «Взуттєве монпансьє»
гр. До-24

Відкритий навчально-виховний
захід - «Фестиваль льону» - звіт
з творчої практики

15.03.
2017 р.

Студентидизайнери
ІІІ курсу
гр. До-25,
Дв-26

Художні роботи з ручного розпису тканин та
авторські колекції моделей взуття та одягу з лляних
тканин з елементами ручного декору, вишивки,
декоративного розпису (11 колекцій моделей одягу
та 3 колекції моделей взуття)

2-ий Всеукраїнський конкурс
«Прорив легкої
промисловості» номінація
«Сучасні колекції уніформи для
працівників ресторанного
бізнесу»

21-22.03.
2017 р.

Годомич
Тетяна
гр. До-26

Колекція моделей уніформи для офіціантів нічних
клубів «Night City».

Легка Ольга
гр. До-26
Касеєва
Альона
гр. До-26

Назва колекції

Колекція моделей одягу для офіціантів «White
tea».
Колекція моделей уніформи для кухарів-офіціантів
суши-барів, кафе та ресторанів східно-азіатської
кухні «Червоне сонце».
Колекція була відібрана для участі у міжнародному
конкурсі в м. Дубай (ОАЕ)

Творча робота студентів
Назва конкурсу

Дата

Учасники

Назва колекції

VІ обласний молодіжний
фестиваль мод «Весняна
акварель» м. Дніпро

25.04.
2017 р.

Сербін Олегослав
гр.До-25
Баранівська Катерина,
Щербак Богдана,
Піхур Анастасія
гр.Дв-26
Недельченко Анастасія
Гришина Діана
гр.До-25
Степаненко Ніка
гр.Дв-26
Підгайна Олена
випускниця 2016р.
Топчій Анастасія
гр.До-25
Пустова Наталія
гр.До-25

Колекція моделей жіночого одягу з лляних
тканин «Пробудження»
Колекція моделей жіночого одягу в етностилі «Ukrainian Modern»

Фінал Всеукраїнського
конкурсу молодих
дизайнерів «Start Fashion» у
рамках іміджевого проекту
«Kharkiv Fashion» м. Харків
Виставка творчих робіт
студентів та учнів
Печерського району,
присвячена Дню Києва

27-28.04.
2017 р.

27-28.05.
2017 р.

студенти- дизайнери ІІ-ІV
курсів представили свої
художні та творчі роботи

Колекція моделей жіночого одягу
«Квіткова фантазія»
Колекція моделей молодіжного одягу
«Fog»
Колекція моделей жіночого нарядного
одягу «Мистецтво канзаши».
Колекцієя
моделей жіночого
одягу
«Agona»
Колекцієя моделей жіночого та чоловічого
одягу «Кохання Всесвіту»

Творча робота студентів
Назва конкурсу

Дата

Учасники

XVIІ Mіжнародний
конкурс молодих
модельєрів-дизайнерів
костюму «Печерські
каштани», КНУТД,
м. Київ

30.05 03.06.
2017р.

Мостова Олена
гр.До-24

Підсумковий показ
авторських колекцій
моделей одягу, взуття
та галантерейних
виробів студентівдизайнерів
ІІ- ІV курсів ДВНЗ
«ККЛП» (гр.До-24,
Дк-02, До-25, Дв-26
Д-1-16)

Горобець Вікторія
гр.До-24

Назва колекції
Колекція моделей молодіжного одягу та
галантерейних виробів «Social network». І місце в
номінації «Special»
Колекція моделей взуття з повсті та шкіри,
оздобленого вишивкою ручної роботи «Petit
oiseau». ІІІ місце в номінації «Краща колекція
моделей взуття та аксесуарів»
Колекція моделей взуття «Арабіка»

Никоненко В’ячеслава
гр.До-24
Бондар Аліна
Колекція моделей жіночого одягу в етно-стилі
гр.До-24
«Натхнення Індією»
Павленко Анастасія,
Колекція моделей жіночих нарядних суконь «Біла
Ластівка Тетяна,
лебідка - Чорна лебідка»
гр.До-24
Слободанюк Ольга,
Колекція моделей жіночого одягу «Winter Sky»
Коркач Віра, гр.До-24
08.06. Всього було представлено 28 колекцій моделей одягу, 10 колекції моделей
2017р. взуття та 2 колекції моделей сумок жіночих, у тому числі у номінаціях:
- «Етно-стиль» - 9 колекцій моделей одягу та 4 колекції моделей взуття;
- «Street-Art» - 4 колекції моделей одягу, 2 колекції моделей взуття та 2
колекції моделей сумок жіночих;
- «pret-a-porte» - 5 колекцій моделей одягу та 1 колекція моделей взуття;
- «pret-a-porte de lux» - 2 колекцій моделей одягу та 2 колекції моделей взуття;
- «Pro Art» - 5 колекцій моделей одягу та 1 колекція моделей взуття;
- «Авангард» - 3 колекції моделей одягу

Творча робота студентів
Назва конкурсу

Дата

Учасники

VІІ Всеукраїнський
конкурс молодих
дизайнерів
«Битва модельєрів»
м. Львів

05.10.
2017р

Слободанюк Ольга,
Коркач Віра
випускниці 2017р.
Береза Яна
Випускниця 2017р.
Гришай Кристина
гр.До-25
Чечуліна Ольга До-25
Пустова Наталія
гр. До-25
Недельченко Анастасія,
Гришина Діана гр. Дв-26
Сербін Олегослав
гр. До-25
Корольова Устина,
Данилець Олена
гр.До-25
Янкевич Владислава
гр. Д-1-17

XV Міжвузівський
новорічно-різдвяний
конкурс молодих
дизайнерів одного
образу «Сузір’я
«Каштан»,
КНУТД, м. Київ

22.12.
2017р.

Верес Анна
гр. Д-1-16
Волошко Наталія
гр. Д-1-16

Назва колекції
колекція моделей жіночого одягу «Winter Sky»
ІІІ місце в номінації «Час Різдва».

колекція моделей чоловічого та жіночого одягу
«Нереальний»
колекція моделей жіночого одягу «Preteje»
колекція моделей жіночого одягу «Дорога»
колекція моделей жіночого та чоловічого одягу
«Кохання Всесвіту»
колекція моделей жіночого одягу «Квіткова фантазія»
колекція моделей жіночого одягу «Пробудження»
колекція моделей жіночого одягу «Той, хто ловить
сни…»
І місце в номінації «Новорічна іграшка»
І місце в номінації «Ялинка»
ІІ місце в номінації «Вертеп»
ІІ місце в номінації «Пано»
ІІІ місце в номінації «Текстильний виріб»
І місце в номінації «Пано»
І місце в номінації «Пано»

Педагогічна та Методична ради

Педагогічна та Методична ради
Педагогічні ради (7 засідань)

Методичні ради (4 засідання)

Основні питання:

Основні питання:

Реформування освіти у 2017/2018 навчальному році;
Нагальні питання впровадження Закону України «Про освіту»;
Затвердження Положень та Правил, які регламентують освітній
процес Коледжу;
Переведення студентів з контрактної форми навчання на вакантні
місця за державним замовленням;
По
семестрові
підсумки
роботи
відділень,
результати
екзаменаційних сесій;
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;
Особливості вступної кампанії 2017 року;
Підсумки роботи факультетів: результати дипломного проектування,
Державних іспитів та проведення екзаменаційної сесії;
Переведення студентів на старші курси;
Інформація по фінансовому звіту;
Основні результати освітньої діяльності Коледжу в 2016/2017
навчальному році та перспективи розвитку на 2016-2021 роки;
Стан виконання інвестиційного договору;
Затвердження голів державних екзаменаційних та кваліфікаційних
комісій на 2017/2018 навчальний рік;
Питання цивільної оборони та пожежної безпеки у Коледжі;
Підвищення ефективності діяльності Коледжу через призму
вдосконалення якості;
Обговорення проекту Закону України «Про бюджет на 2018 рік»,
стаття 24;
Робота Студентської ради Коледжу;
Забезпечення академічної доброчесності у закладах освіти.

Роль соціально - гуманітарних дисциплін у професійному
становленні молоді;
Результати методичного забезпечення навчальних дисциплін І
циклу загальноосвітньої підготовки усіх спеціальностей
Коледжу;
Методичний
супровід
роботи
навчальних
кабінетів,
лабораторій. Результати атестації кабінетів, лабораторій
Коледжу;
Результати атестації педагогічних працівників Коледжу у 2017
році;
Стан та результати проведення відкритих занять викладачами,
взаємо відвідування;
Методичне забезпечення практичної підготовки «молодшого
спеціаліста» усіх спеціальностей та спеціалізацій Коледжу;
Підсумки роботи Методичної ради Коледжу та задачі на
наступний рік;
Особливості проведення державної підсумкової атестації
студентів, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень
молодшого спеціаліста з одночасним завершенням здобування
повної загальної середньої освіти;
Навчально-методичне забезпечення дисциплін в Коледжі;
Внесення змін в навчальні плани І циклу загальноосвітньої
підготовки відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки
України від 24.11.2017 за № 1541;
Стан профорієнтаційної роботи за результатами І семестру
2017/2018 навчального року;
Проведення конкурсу на кращу методичну розробку;
Звіти викладачів, що атестуються.

Атестація педагогічних працівників
У 2017 році атестовано 11 педагогічних працівників.
Результати атестації:
- всі педагогічні працівники
відповідають займаній посаді;

- Іванова Оксана Олексіївна –
присвоєння «другої категорії»;

- Грикун Людмила Володимирівнапідтвердження «першої категорії»;

- Родичкіна Олена Іванівна –
присвоєння «першої категорії»;

- Лугіна Ніна Петрівна – підтвердження
«вищої категорії» та педагогічного
звання «викладач – методист»;
- Головченко Тетяна Анатоліївна –
підтвердження «вищої категорії»;
- Кравченко Віктор Степанович підтвердження «вищої категорії»;
- Кремінська Людмила Володимирівна підтвердження «вищої категорії».

- Прима Вікторія Петрівна – присвоєння
«вищої категорії»;
- Прокопенко Наталія Олексіївна –
присвоєння «вищої категорії»;
- Сиротенко Світлана Миколаївна –
присвоєння «вищої категорії»;

- Тренба Оксана Володимирівна –
присвоєння «вищої категорії» та
педагогічного звання «старший
викладач».

Робота в експертних комісіях
 Відповідно до Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і
спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних
училищах, затвердженого постановою КМУ від 09.08.2001 року № 978 «Про
затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і
спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних
училищах», з метою проведення акредитаційних експертиз підготовки
молодших спеціалістів, викладачі Коледжу залучаються до роботи в інші
навчальні заклади України:
 З 28 по 30 березня 2017 року заступника директора з навчально-методичної
роботи Михайловську Г.А. включено для роботи експертної комісії
Виноградівського державного
коледжу Мукачівського державного
університету проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі
спеціальностей 5. 051602201 «Швейне виробництво», 5. 05160202 «Виготовлення виробів із шкіри»;
 З 19 по 21 квітня 2017 року керівника факультету дизайну Прокопенко Н.О. включено для роботи експертної
комісії Коледжу Київського національного університету технологій та дизайну проведення чергової
акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальностей 5. 02020701 «Дизайн»;
 З 06 по 08 грудня 2017 року голову циклової комісії дизайну Патлашенко О.А. включено для роботи
експертної комісії Державного вищого навчального закладу «Харківський коледж текстилю та дизайну»
проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.
05160103 «Виробництво та дизайн тканин і трикотажу».
 У березні – квітні 2017 року керівник технологічного факультету Чорногор Н.М. та викладач спеціальних
дисциплін Вуштей О.А. в складі експертної комісії працювали над розробкою Галузевих стандартів освітньогокваліфікаційного рівня «бакалавр» та «магістр» за спеціальністю: «Технологія легкої промисловості».
 З 13 по 22 листопада 2017 року відповідно до Наказу Державної інспекції навчальних закладів України «Про
позапланову виїзну перевірку Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського» від 08.11.2017
року № 01-13/54 в комісію включена завідувач економічного відділення Коледжу Сокол А.В.

Підвищення кваліфікації
З 06 по 18 березня 2017 року в ДВНЗ «Університеті
менеджменту освіти» НАПН України пройшли курси
підвищення
кваліфікації
керівних,
науковопедагогічних та педагогічних працівників відповідно
до державного замовлення та отримали свідоцтва 4
викладача: Грикун Людмила Василівна, Кравченко
Віктор
Степанович,
Кремінська
Людмила
Володимирівна, Лугіна Ніна Петрівна.
З 10 по 12 квітня 2017 року в Навчально –
методичному центрі цивільного захисту та безпеки
життєдіяльності м. Києва пройшов курси підвищення
кваліфікації начальник штабу цивільної оборони
Коледжу Петрушенко Сергій Юрійович.
15 та 16 березня 2017 року на базі Київського національного університету будівництва і архітектури було
проведено навчання та перевірку знань з питань безпеки життєдіяльності керівників і спеціалістів вищих
навчальних закладів. Директор Коледжу Ганна Щуцька та заступник директора з навчально-методичної роботи
Ганна Михайловська за результатами перевірки показали необхідні знання законів і нормативних актів з
охорони праці, профілактики побутового травматизму, охорони здоров’я, пожежної, радіаційної безпеки,
цивільного захисту, гігієни праці, виробничої санітарії, безпеки дорожнього руху, поводження в надзвичайних
ситуаціях та отримали посвідчення.
Курс підвищення кваліфікації на постійно діючому у Відкритому міжнародному Університеті розвитку людини
«семінарі «Технології Інтернет – підтримки навчального процесу» Україна» пройшли та отримали сертифікати:
Вдовиченко Алла Михайлівна, Тренба Оксана Володимирівна, Франц Катерина Володимирівна, Ткаченко Ірина
Петрівна.

Професійний розвиток педагогічних працівників, участь
у сертифікаційних програмах, конференціях
 11, 12 травня 2017 року директор Коледжу Щуцька Г.В. прийняла участь у Всеукраїнській практичній
конференції з міжнародною участю «Вплив і наслідки посттравматичного розладу в осіб із
порушеннями слуху та особливості надання їм психологічної допомоги»;
 у червні 2017 року директор Коледжу Щуцька Г.В. стала учасником Міжнародної наукової конференції
з текстилю та моди;
 сертифікат учасника ХХХVІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет - конференції «Вітчизняна
наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку» отримала викладач кафедри технологій
легкої промисловості Вуштей О.А.;
 сертифікат учасника отримала викладач кафедри технологій легкої Давиденко Н.І. в ІХ науково методичній конференції та 121 Міжнародній конференції Європейської Асоціації Безпеки «Безпека
людини у сучасних умовах»;
 18 – 20 вересня 2017 року директор Коледжу Щуцька Г.В. була учасником Міжнародного тренінгу
«Підвищення ефективності діяльності коледжів через призму вдосконалення якості освіти» для
керівників українських коледжів на базі Полтавського національного технічного університету ім. Ю.
Кондратюка;
 02, 03 листопада 2017 року перекладач-дактилолог Терещенко О.Д. виступила з доповіддю на тему:
«Досвід навчально-виховної роботи глухих та слабочуючих студентів в ДВНЗ ККЛП» на
Всеукраїнському Форумі з міжнародною участю «Доступ осіб з інвалідністю (глухих і слабочуючих)»;
 18, 19 листопада 2017 року голова циклової комісії управління, обліку та оподаткування Сахно О.В.
брала участь у двухденному лекторії в рамках міжнародного тижня підприємництва Startup Ukraine Створюй в Україні;
 22 - 24 листопада 2017 року директор Коледжу Щуцька Г.В., перекладачі-дактилологи Терещенко О.Д.
та Сколотова І.І. взяли участь у ХVІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми
навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції про
права осіб з інвалідністю».

Професійний розвиток педагогічних працівників, участь
у сертифікаційних програмах, конференціях

Бібліотека
Загальний фонд бібліотеки у 2017 році склав 78473 примірників, з них 63836 - навчальна
література, 14637 - художня література.
Протягом 2017 року було оновлено алфавітний та систематичний каталоги, тематичні картотеки. В
програмі підтримки матеріально-технічного забезпечення бібліотеки придбано комп’ютер та
встановлено Інтернет, в Читальному залі бібліотеки для студентів та викладачів підключена
мережа WI-FI. За ініціативи керівника бібліотеки Бжеської Е.Є. створена Е-бібліотека на базі
комп’ютерного забезпечення програми АИБС МАРК SQL. У базу бібліотеки введено тексти
підручників та книжок з переліку основної літератури, електронна бібліотека постійно коригується
та доповнюється.
Оновлення фонду навчальної та періодичної літератури: Бевз Г.П. Математика 10 клас в кількості
80 примирників, Авраменко О.М. Українська мова та література. Довідник 30 примірників;
література іншої тематики – 2 примірника. Загальна кількість за рік - 112 примірників.
Оформлена передплата на 7 періодичних видань.
Бібліотека Коледжу здійснює системні заходи, спрямовані 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. Всього протягом року – більше 50 заходів.
В бібліотеці в 2017 році були оформлені книжково-ілюстративні виставки: «Студенту –
майбутньому фахівцю», «Єдина і соборна Україна», «Прости, і ти знайдеш мир», «Студентство –
майбутнє України», до Дня української писемності і мови, до Дня пам’яті «Небесної сотні», «УТОГ100 років», «Сучасне життя, любов, злагода, доброта».
В бібліотеці проведені тематичні бесіди: «Книга – мудрість століть», «Книга – колективна пам’ять
людства»; практичні заняття: «Чи вмієш ти користуватися енциклопедіями, довідниками».
Для докладного знайомства з історичними подіями керівником бібліотеки Бжеською Е.Є.
підготовлені випуски «Хронографу історії», розміщені на сайті Коледжу.

Бібліотека

Система забезпечення якості освіти
Організація освітнього процесу в ДВНЗ «Київський коледж легкої промисловості» здійснюється
відповідно до Закону України «Про освіту», «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.
Одним із основних завдань внутрішнього контролю якості є поетапна діагностика знань, умінь,
навичок та інших компетентностей студентів.
Для удосконалення системи якості освіти Коледж регламентується в своїй роботі «Положенням
про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності ДВНЗ ККЛП».
Адміністрацією Коледжу забезпечено виконання навчальних планів і програм, відповідність
графіку навчального процесу та дотримання структурними підрозділами штатно – фінансової
дисципліни.
У 2016/2017 навчальному році педагогічне навантаження розподілене серед 62 педагогічними
працівниками, в їх числі 60 викладачів Коледжу, 21 внутрішній сумісник та 2 зовнішніх сумісника.
Згідно Наказу № 50 від 01.09.2016 року було затверджено педагогічне навантаження у кількості 42
524 години (59 ставок), розподілене серед педагогічних працівників 36 878 годин (51 ставка),
резерв 5 646 годин (8 ставок). Протягом навчального року було додатково розподілене з резерву
4 824 години (7 ставок), тому фактично було вичитано 38 765 (54 ставки), економія склала 3 759
годин (5 ставок).
Внутрішній контроль базується на діючий у Коледжі структурі управління освітнім процесом, і має
дві складові: адміністративний та педагогічний контроль.

Моніторинг якості освіти
Результати складання державних іспитів та захистів дипломів
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Дуальна освіта
Сучасна освіта вимагає нових освітніх технологій, форм та інновацій, здатних
забезпечити високу якість підготовки фахівців.
З 01 вересня 2017 року (згідно Проекту Концепції підготовки фахівців у вищій освіті за
дуальною системою від 06.07.2017 року) у ДВНЗ ККЛП розпочато експеримент з
дуальної освіти. 29 студентів четвертого курсу, груп Шс-02 та Дв-26 (14 та 15 осіб)
поєднували практичну підготовку на підприємства легкої промисловості м. Києва –
СПКТБ УТОГ та ТОВ «РІФ-1» відповідно та теоретичну на базі ДВНЗ ККЛП. Графік
навчального процесу на виробництві та у Коледжі був складений таким чином: на
протязі тижня 2 дні студенти навчалися у Коледжі і 3 дні на виробництві.

Мережева освіта
Київський коледж легкої промисловості плідно співпрацює з Українським
товариством глухих. Згідно з тристоронньою угодою «УТОГ-Студент-Коледж» молодь з
порушеннями слуху має можливість проходження практики і перспективу
працевлаштування на кращих підприємствах УТОГ. Останнім часом для студентів
спеціальності «Швейне виробництво» практикується паралельне практичне навчання
на швейному підприємстві УТОГ та теоретичне у Коледжі. В результаті впровадження
мережевої освіти та згідно з Угодою про теоретичне та практичне навчання,
працевлаштування студента з порушеннями слуху, пройшли практику 32 студенти,
працевлаштовано на підприємствах УТОГ 4 випускники спеціальності «Швейне
виробництво».

Робота в ЄДЕБО
Внесення та формування даних в ЄДЕБО відбувається відповідно до внутрішніх наказів
ДВНЗ «ККЛП» по студентському складу, а також наказів та листів Міністерства освіти та
науки України.
За звітний період усі вимоги МОН України щодо внесення інформації в ЄДЕБО були
виконані в повному обсязі, вчасно та без порушень. Безпосередньо провідним
інженером-програмістом ЄДЕБО Франц К.В. протягом 2017 року було проведено
наступні види робіт:
Опрацьовані інструкції та послідовність дій при роботі з новою версією ЄДЕБО.
Сформовано номера та серії дипломів для студентів 2017 року випуску.
Відраховано студентів, які закінчили навчання в 2017 році та внесені дані щодо
виданих дипломів молодшого спеціаліста.
Сформовано конкурсні пропозиції для вступної кампанії 2017 року та внесені
Правила прийому до Коледжу, а також інформацію про Приймальну комісію
Коледжу.
Опрацьовано заяви абітурієнтів Коледжу протягом роботи Приймальної комісії.
Сформовано списки абітурієнтів рекомендованих до зарахування та наказів про
зарахування.
Сформовані замовлення на отримання студентських квитків.
Складено Форму державного статистичного спостереження № 2-3нк «Звіт вищого
навчального закладу на початок 2017/2018 навчального року»
Внесені Правила прийому до ДВНЗ «ККЛП» на 2018 рік та основні конкурсні
пропозиції.

Мова освіти
Відповідно до статті 7 «Мова освіти» Закону України «Про освіту» у Коледжі мовою
освітнього процесу є державна мова, забезпечено обов’язкове вивчення державної
мови в обсязі, що дає змогу провадити професійну діяльність у вибраній галузі з
використанням державної мови. З метою розширення застосування державної мови
у сфері освіти посилена популяризація української мови в студентському та
педагогічному середовищі, студенти залучаються до участі в різноманітних навчальновиховних та культурно-просвітницьких заходах.
Особам з порушенням слуху забезпечено право на навчання жестовою мовою та на
вивчення української жестової мови. З вересня 2017 року у Коледжі були
запроваджені нові навчальні дисципліни: «Українська жестова мова для студентів з
порушенням слуху», яку викладає перекладач-дактилолог Трикін О.І. та «Українська
жестова мова за професійним спрямуванням», викладають перекладачідактилологи Сколотова І.І. та Терещенко О.Д.
В рамках курсу «Культурологія» в першому семестрі 2017/2018 навчального року було
запроваджено курс «Історія та культура глухих». Ознайомлення студентів з історією
та культурою глухих сприяє інтеграції, порозумінню між чуючи ми та глухими
студентами Коледжу, що відповідає загальному змісту інклюзивної освіти.
Також у Коледжі протягом 2017 року проводились різноманітні заходи щодо
сприяння вивченню мов міжнародного спілкування, насамперед англійської мови.

Мова освіти

Мова освіти

Мова освіти

Інклюзивна освіта
У сучасному світі дедалі більшого розвитку набуває інклюзивна модель освіти –
модель, що пов’язана з дотриманням прав людини.
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 - 2017 роки за різними спеціальностями склав більше 700 осіб.
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 впевнений, що спеціальна освіта повинна забезпечувати покращення якості
життя студентів, корекцію порушень, які має дитина, соціальну адаптацію та
інтеграцію в суспільство.

Інклюзивна освіта
 03 лютого 2017 року у Коледжі відбувся іспит для співробітників закладу, які завершили
перший етап навчання у школі жестової мови та отримали відповідні сертифікати.
 11-12 травня 2017 року відбулася Всеукраїнська практична конференція «Вплив і
наслідки посттравматичного розладу у осіб з порушеннями слуху та особливості
надання їм психологічної допомоги», 19 травня 2017 року відбувся захід присвячений
Дню перекладача жестової мови.
 21 червня 2017 року у Коледжі відбувся випуск студентів Технологічного факультету за
спеціальностями «Швейне виробництво" та "Виготовлення виробів із шкіри" за участі
Центрального правління УТОГ.
 У вересні директор Ганна Щуцька взяла участь у Міжнародному тренінгу для керівників
українських коледжів, де виступила з доповіддю на тему: «Проблеми навчання
студентів з вадами слуху».
 У жовтні лідер молодіжної ради УТОГ, нечуюча випускниця нашого закладу, Марія
Андрієнко, провела для нечуючих студентів лекції на теми: "Бути лідером", "Крок за
кроком".
 24 вересня 2017 року Коледж, до відзначення Міжнародного тижня глухих в Україні,
взяв участь у Соціальній акції «Почути кожного», в рамках якої відбулися різноманітні
заходи, розраховані на аудиторію будь-якого віку.
 На студентський квест, приурочений до Міжнародного тижня глухих в Україні, який
проводився на базі Коледжу зібралася молодь з різних навчальних закладів м. Києва та
керівництво ЦП УТОГ, представники ООН в Україні, Міністерства освіти і науки України,
керівництво Київської організації УТОГ, керівник та актори театру міміки та жесту КЦ
УТОГ «Райдуга» тощо.

Інклюзивна освіта
 2 - 3 листопада 2017 року перекладачі-дактилологи Коледжу Ірина Сколотова та
Оксана Терещенко взяли участь у Всеукраїнському Форумі з проблем навчання і
виховання глухих та слабочуючих студентів на базі Українського католицького
університету у місті Львові за участі представників міжнародної освітянської
спільноти.
 В Міжнародному культурно-мистецькому центрі «Печерськ» в листопаді 2017 року
відбувся районний фестиваль творчості дітей та молоді з інвалідністю «Барви
надій», в якому взяли участь студенти Коледжу.
 17 листопада 2017 року до Міжнародного Дня Студента в ДВНЗ «ККЛП» відбувся
конкурс «Міс та містер Коледжу 2017».
 Директор Коледжу Ганна Щуцька, перекладачі - дактилологи Ірина Сколотова,
Оксана Терещенко та Олександр Трикін взяли участь у XVIІ Міжнародній науковопрактичній конференції «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в
інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції про права осіб з
інвалідністю».
 Адміністрація, співробітники та студенти Коледжу прийняли активну участь в
урочистих заходах, приурочених до ювілейних дат:
 100 років з дня заснування Київської організації УТОГ
 50 років газети УТОГ «Наше життя»
 25-річчя створення Спортивної федерації глухих України

Інклюзивна освіта

Інклюзивна освіта

Кадрове забезпечення
Підбір кадрів Коледжу проводиться згідно з «Кодексом Законів про працю України»,
нормативними та розпорядчими документами МОН України.
Порівняльна характеристика кадрового складу штатних педагогічних працівників
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Всього штатних працівників
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Кадрове забезпечення
Тенденції зміни кількості педагогічних працівників за кваліфікаційними категоріями
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Моральне заохочення студентів
та співробітників
У 2017 році за вагомий особистий внесок у підготовку кваліфікованих спеціалістів та
плідну педагогічну діяльність нагороджено Почесними грамотами та Подяками

Коледжу 42 педагогічні працівники та співробітники; 47 працівників
Коледжу отримали Подяки від Голови КМДА, Печерської в м. Києві районної
державної адміністрації, Голови Ради директорів вищих навчальних закладів

І-ІІ рівнів акредитації, УТОГ, СФГУ та інших державних установ, підприємств
та організацій (із занесенням до особових справ/трудових книжок).
151 студенту Коледжу (відповідно до наказів) оголошена Подяка від

Адміністрації Коледжу за участь в профорієнтаційній роботі, підготовці та
проведенні культурних заходів, виставках, фестивалях, творчих конкурсах,
конференціях,

освітніх

та

сертифікаційних

програмах,

патріотичних заходах, у громадському житті країни тощо.

національно-

Заходи щодо запобігання проявам корупції та
хабарництва. Юридично – правова робота
Наказом директора Коледжу № 35 від 01 червня
2017 року затверджено та введено в дію план
виконання Антикорупційної програми ДВНЗ
«ККЛП» на 2017 рік, яким продовжено
реалізацію
положень
Антикорупційної
програми Міністерства освіти і науки України на
2017 рік.
Уповноваженою особою з питань запобігання та
виявлення корупції ДВНЗ «ККЛП» з метою
підвищення рівня стандартів доброчесності, в
межах інформаційної кампанії у 2017 році
відповідно до рішення Національного агентства
від 09.11.2017 року № 839 «Про затвердження
Методичних рекомендацій щодо запобігання та
врегулювання конфлікту інтересів», опрацьовано
навчальний онлайн - курс «Конфлікт інтересів:
треба знати!».
За період з 01.01.2017 року по 31.12.2017 року,
порушень
нормативно-правових
актів
антикорупційного характеру та осіб, яких
притягнуто до відповідальності за корупційні
правопорушення або правопорушення пов’язані
з корупцією не виявлено.

У ДВНЗ "ККЛП" в період з 04 по 08 грудня 2017 року
в рамках Всеукраїнського Тижня права проведено
ряд заходів: відкрите заняття, круглий стіл,
правовий конкурс, конференція, семінари та інше.
Юрисконсульт Коледжу Безсусідня Ю.В. постійно
проводить консультації та надає роз’яснення з
питань трудового права – 22; з питань освітнього
процесу – 5; та загальні питання – 15.

Прозорість та інформаційна
відкритість
ДВНЗ «Київський коледж легкої промисловості» має офіційний, відкритий та
загальнодоступний електронний ресурс, де розміщує інформацію про свою
діяльність. Режим доступу до ресурсу http://kklp.kiev.ua/ або
http://kklp.edu.ua/
Згідно статті 30 Закону України «Про освіту» на офіційному сайті
навчального закладу опубліковано всю необхідну інформацію.
Також ДВНЗ «ККЛП» надає публічну інформацію керуючись Законом України
"Про доступ до публічної інформації" та Указом Президента України "Питання
забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" у
відповідь на інформаційний запит.
З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на
інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних
форм запитів на інформацію. Форми для подання інформаційного запиту у
письмовому вигляді розміщені на офіційному сайті закладу.

Вступна кампанія
Робота Приймальної комісії Коледжу регламентувалась чинними нормативно-правовими
документами МОН України, Положенням про Приймальну комісію ДВНЗ «Київський
коледж легкої промисловості», «Правилами прийому на навчання до ДВНЗ «Київський
коледж легкої промисловості у 2017 році». Протягом звітного періоду Приймальна комісія і
її структурні підрозділи працювали чітко, злагоджено, ефективно. Під час вступних
випробувань апеляцій від абітурієнтів не надходило. Умови, які стосувалися нормативноправового забезпечення діяльності приймальної комісії, були виконані та відповідали
чинному законодавству. Коледж дотримується ліцензійних умов. Державне замовлення
виконано в повному обсязі. Вступна кампанія пройшла без зауважень з боку
Міністерства освіти і науки України, правоохоронних органів та громадських організацій.

Вступна кампанія

Вступна кампанія
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Вступна кампанія
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Вступна кампанія
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Вступна кампанія 2018
09 жовтня 2017 року на базі Київського коледжу легкої промисловості під
головуванням директора департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки
України Олега Шарова відбулося засідання робочої групи з розроблення Умов
прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого
спеціаліста у 2018 році. 22 члени робочої групи, до складу якої увійшли представники
департаменту вищої освіти, професійної освіти Міністерства освіти і науки України,
керівники навчальних закладів України, розробили проект Умов прийому на навчання
для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у 2018 році та
подали на розгляд керівництву Міністерства освіти і науки України.

Вступна кампанія 2018
6 грудня 2017 року на базі Коледжу відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки
України № 1550 від 30.11.2017 року згідно встановленого графіку проведено
засідання регіональної наради-семінару проректорів (заступників директорів) та
відповідальних секретарів приймальних комісій закладів вищої освіти та наукових
установ з питань прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста в 2018 році. На нараді були присутні представники Київської,
Житомирської, Чернігівської, Черкаської областей та м. Києва (понад 300 осіб).

Виставкова діяльність
Упродовж 2017 року Київський коледж легкої промисловості був учасником Дев’ятої
міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті», всіх Міжнародних
спеціалізованих виставок взуття та аксесуарів «EXPOSHOES» та Міжнародних
спеціалізованих виставок взуття, шкіри та хутра «LEATHER AND SHOES 2017», Восьмої
міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти», П’ятої міжнародної виставки освіти
за кордоном «WorldEdu» та інших освітянських та спеціалізованих виставок.
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, панно, ляльки, виконані студентами відділення «Дизайн». Студенти, вдягнені
у дизайнерські колекції одягу та взуття, надають інформацію майбутнім абітурієнтам про професії, за
якими навчаються у Коледжі, переваги того чи іншого фаху, студентське життя та відпочинок.

Виставкова діяльність

Інформаційна діяльність
На каналах українського телебачення «1+1», «Інтер» та «Тоніс» влітку пройшов цикл
передач, присвячених Дефлімпійським іграм, зокрема, йшлося про видатних
слабочуючих спортсменів Коледжу, які у складі збірної України прославили
навчальний заклад на міжнародному рівні.
У червні на телеканалі «Інтер» відзначилися репортажі про вручення премії
Київського міського голови Віталія Кличка за особливі досягнення молоді у розбудові
Києва, у номінації «Внесок у розвиток молодіжного руху» випускнику Коледжу Нверу
Суреняну та премії 100 юнакам та дівчатам за наукові, творчі та громадські
досягнення, серед яких був студент Київського коледжу легкої промисловості Артем
Коновалов.
У жовтні на київському каналі освітлено сюжет про вручення Мером Києва Віталієм
Кличком державної нагороди - відзнаки Президента України за гуманітарну участь в
антитерористичній операції студенту Коледжу Михайлу Герасимчуку.
На каналі «1+1» неодноразово демонстрували відеоролик про наших студентів каратистів, майстрів рукопашного бою Федерації карате Джундокан України,
багатократних чемпіонів України, Світу, Європи.
Протягом звітного періоду на сайті МОН періодично з'являлася інформація про
діяльність Київського коледжу легкої промисловості.

Інформаційна діяльність

Профорієнтаційна робота
У 2017 році у відповідності до Плану проведення спільних заходів ЦП УТОГ та ДВНЗ
«Київський коледж легкої промисловості» було проведено профорієнтаційну
роботу в спеціалізованих навчальних закладах для дітей з порушеннями слуху по
регіонах України (Вінницька, Волинська, Житомирська, Івано-Франківська,
Миколаївська, Полтавська, Херсонська, Черкаська, Чернігівська області).
В рамках підписаного Меморандуму про співпрацю між Печерським районним
центром зайнятості та ДВНЗ «Київський коледж легкої промисловості», до
Міжнародного дня студента було організовано та проведено круглий стіл на тему:
«Перші кроки до професії», за участю школярів Київської гімназії ім. Тараса Шевченка
№ 109. З метою підвищення ефективності профорієнтаційної роботи між Дарницьким
районним центром зайнятості та Коледжем, проведено семінар на тему: «Успішна
презентація молодих фахівців на національному ринку праці».
Педагогічні працівники, актив студентського самоврядування, випускники Коледжу
беруть участь у проведенні масових заходів профорієнтаційної спрямованості з метою
надання інформації про навчальний заклад та умов вступу. Серед них слід відзначити
такі як: День відкритих дверей, Зустріч з випускниками, Показ колекцій студентівдизайнерів, виставки «Освіта та кар’єра», «ExpoShoes», «Leather and Shoes»,
проведення тижнів спеціальностей тощо. При проведенні профорієнтаційних заходів
використовуються різноманітні друковані (буклети, плакати) та відео інформаційні
матеріали.

Профорієнтаційна робота

Психологічне забезпечення
освітнього процесу
Невід’ємною складовою роботи Коледжу є психологічний супровід освітнього 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.

Тренінгові заняття, проведені зі студентами Коледжу

Місяць

Аудиторія

Назва

Мета

Студентки Коледжу, які
«Так ніхто не кохав!»
проживають в гуртожитку

Розвиток навичок побудови конструктивних та
безпечних стосунків з представниками
протилежної статі

Квітень

Студенти Коледжу, які
проживають в гуртожитку

Формування у студентів позитивної мотивації
вести здоровий спосіб життя

Травеньчервень

Студенти І курсу 2016/2017
«Вчимося
н. р.
ефективно вчитися»

Березень

ВересеньСтуденти І курсу 2017/2018
листопад
н. р.
Грудень

Студенти ІІ курсу
2017/2018 н.р.

«Будемо здорові?»

«Ми – студенти!»
«Раціональноінтуїтивне
малювання
МРІЯ 2018»

Зниження тривоги і стресу, пов’язаних з
підготовкою до сесії; розвиток навичок
ефективної навчальної діяльності
Адаптація до навчання у коледжі
Розвиток навичок регулювання своїх емоцій.
Техніка Колаж, для правильної побудови
життєвих цілей, та дій для їх здійснення.

Міжнародна співпраця та
євроінтеграція
Невід’ємною частиною діяльності навчального
закладу є Міжнародне співробітництво, спрямоване
на інтеграцію до європейського та світового
освітнього простору. Сьогодні Коледж співпрацює з
навчальними закладами Америки, Польщі,
Німеччини, Італії, Китаю.
У січні та червні 2017 року студенти економічного
факультету разом з керівником Сокол А.В. в рамках
підписаної угоди про співробітництво між ДВНЗ
ККЛП та Вищою лінгвістичною школою у місті
Ченстохова, Республіка Польща успішно пройшли
навчанні.
Предметом договору 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. Дванадцять
студентів економічного відділення Коледжу є учасниками програми «подвійний диплом» за
спеціальністю «Економіка малого та середнього бізнесу». Протягом навчальних сесій студенти
активно вивчали економіку малого та середнього бізнесу, право інтелектуальної власності,
логістику, макроекономіку, польську та англійську мови, складали бізнес – плани, презентували
власні стартапи. Студенти Коледжу гідно представили свої знання, опанували систему E-learning
та отримали сертифікат учасника.

Міжнародна співпраця та
євроінтеграція
Багато міжнародних програм покликані вирішити саме проблеми навчання студентів з
особливими освітніми потребами.
24 березня 2017 року в Коледжі перебувала делегація у складі координатора проекту
«Spreadthesing» Томаса Ліделла Ользена та Веги Ранстам із Швеції, які опікуються
проблемами осіб з порушеннями слуху. Метою перебування делегації було ознайомлення з
навчальним процесом за розкладом практичних та лекційних занять, особливості здобуття
освіти особами з порушеннями слуху, участь у майстер-класі з виготовлення одягу.
Представники
проекту
відвідали
Дослідно-виробничий
центр,
взуттєвий
та
шкіргалантерейний цеха Коледжу, де були обговорені перспективи спеціальності
«Виготовлення шкіргалантерейних виробів» для студентів з порушеннями слуху. Також
представники делегації побували на відкритому занятті з дисципліни «Конструювання
взуття».

Міжнародна співпраця та
євроінтеграція
У червні 2017 року в Коледжі перебувала з робочим візитом освітянська делегація з Німеччини у
складі Prof. Dr. – Ing.Prof. h.c. Jens Schuster, Shoes – and Leather technology Christian Schwarz, Prof. Dr.
– Ing. habil. Alexander Lavrov. Відбулися зустрічі представників Вищої Школи - Університету
Прикладних Наук з міста Кайзерслаутерн (Німеччина) з викладачами та студентами Коледжу,
керівниками підприємств, на яких студенти проходять практику. З метою зміцнення та розвитку
співробітництва в галузі освітньої, навчально – методичної та науково – дослідної роботи,
підвищення кваліфікації викладачів, вдосконалення педагогічної роботи та налагодження обміну
між студентами вузів, було підписано договір про співпрацю.
Відповідно до умов співробітництва, представники адміністрації та студентства Коледжу, протягом
2017 року, мали змогу пройти ознайомчий курс та стажування на базі ВШК, а саме:
заступник директора з навчально-методичної роботи Михайловська Ганна - обмін досвідом з
організації навчальної, методичної роботи, особливості підготовки фахівців за дуальною системою
навчання та освіта осіб з особливими потребами у ВНЗ, проведення сертифікації продукції в період
з 27.11.2017 по 08.12.2017 року;
аспірантка кафедри конструювання та технологій виробів із шкіри КНУТД Ірина Стецюк (науковий
керівник - директор ККЛП Ганни Щуцька) участь у проведенні спільних досліджень з експертизи
виробів із шкіри, ознайомлення з лабораторією «Пластикові, шкіряні та текстильні технології»
(Kunststoff –, Leder und Textiltechnik), а також ознайомлення з документами «Shoe Designation
System» европейської організації CADS – Cooperation at DSI в період з 16.07.2017 по 15.09.2017
року;
студентка четвертого курсу, технологічного факультету Коледжу спеціальності 182 «Технології легкої
промисловості» Дар’я Чумак - проходження практичного та теоретичного навчання в період з
09.11.2017 по 22.12.2017 року.

Міжнародна співпраця та
євроінтеграція

Міжнародна співпраця та
євроінтеграція
З метою розвитку освіти та науки, в рамках міжнародної технічної допомоги, що виконується
Інститутом Міжнародної Освіти (Institute of International Education), в Коледжі з 14 по 27 травня
2017 року перебувала за програмою Fulbright Program in Ukraine представник віце-президента з
академічних питань одного з найпотужніших коледжів США – Santa Fe College, штат Флорида,
координатор Програми "Адміністрування в системі коледжів США", доктор наук Вілма Еліза
Фуентес.
В рамках візиту відбулися офіційні зустрічі з Першим заступником голови Комітету, головою
підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти
Олександром Володимировичем Співаковським, з директором департаменту вищої освіти
Міністерства освіти і науки України Олегом Ігоровичем Шаровим, першим заступником голови
Печерської районної в місті Києві державної адміністрації Дмитром Миколайовичем
Загуменним, на яких обговорювалися результати впровадження однієї з фулбрайтівських
програм співпраці – Community College Administrator Program with Ukraine, питання розвитку і
поглиблення міжнародної програми співпраці з провідними навчальними закладами США та
інші питання в сфері освіти.
Програма візиту пані Вілми Елізи Фуентес включала вивчення широкого кола питань, які
стосуються новітніх освітніх реформ. Протягом двох тижнів доктор наук Вілма Еліза Фуентес
знайомилася з освітніми програмами та практичною підготовкою здобувачів вищої освіти в
Коледжі, зі специфікою підготовки студентів з порушеннями слуху. Учасникам освітнього процесу
Коледжу були проведені більше 20 лекцій.

Міжнародна співпраця та
євроінтеграція

Міжнародна співпраця та
євроінтеграція
В травні 2017 року директор Коледжу Ганна Щуцька взяла участь у семінарі керівників
різнопрофільних коледжів з різних регіонів України, які у 2016 році проходили
стажування у США, котре проводилося за програмою Fulbright Program in Ukraine.
21 вересня 2017 року директор Коледжу виступила з доповіддю на тему: «Проблеми
навчання студентів з вадами слуху» на Міжнародному тренінгу для керівників українських
коледжів з теми: «Підвищення ефективності діяльності коледжів через призму
вдосконалення якості освіти», який проводився у Полтавському національному технічному
університеті імені Юрія Кондратюка за сприяння Міністерства освіти і науки України,
Державного департаменту США, Програми академічних обмiнiв iменi Фулбрайта в Україні
й Міжнародного благодійного Фонду «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики».
13 вересня 2017 року, згідно плану Європейського банку реконструкції і розвитку про
довгострокову підтримку України, директор Ганна Щуцька виступила в якості експерта при
розробці стратегічного плану розвитку легкої промисловості. Відповідно до цього на базі
ККЛП відбулася зустріч адміністрації Коледжу з консультантами J.E.AUSTIN Associates
MusaA Rubin та Taras Tkachenko.
28 вересня 2017 року керівниками академічних груп Об-16, О-28 та До-27 були
організовані та проведені екскурсії до Українсько-японського центру в межах
святкування Року Японії в Україні. Під час заходу студенти прослухали пізнавальну
лекцію про особливості культури Японії, ознайомилися з особливістю японського письма
та переглянули виставку японської кераміки.

Міжнародна співпраця та
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Міжнародна співпраця та
євроінтеграція
В рамках Програми академічних обмінів імені Фулбрайта в Україні в вересні 2017 року
перебував Віце – президент з питань справ студентства Коледжу Санта – Фе Ден Родкін,
який ознайомився з навчанням студентів з особливими потребами, побував на заняттях в
інтегрованих групах, де разом навчаються чуючі і нечуючі студенти, у Дослідновиробничому центрі, а саме у взуттєвій та швейній лабораторіях, відчув специфіку
практичної підготовки студентів, у спортивному комплексі поспілкувався зі спортсменами,
в тому числі чемпіонами Дефлімпійських ігор. Ден Родкін з активом Студентського
самоврядування Коледжу обговорив низку важливих питань, в тому числі академічної
доброчесності у коледжах України та Америки.
Члени Студентської ради відвідали «Американський дім» та прослухали лекцію
«Академічна доброчесність в українській освіті».
04 грудня 2017 року відбулася Скайп - конференція «Співдружність незалежних держав»
між Україною та Америкою, в якій взяли участь член Наглядової ради Коледжу, голова ЦП
УТОГ Ірина Чепчина, викладачі, чуючі та нечуючі студенти навчального закладу та
представники американського Коледжу Санта – Фе (штат Флорида) – професор, фахівець з
американської жестової мови Michelle Freas та студенти. Обидві сторони розповідали, як
навчаються, живуть, відпочивають студенти з порушеннями слуху. Michelle Freas
запропонувала подорож у світ глухих, продемонструвавши ролик з життя нечуючих
Америки.

Міжнародна співпраця та
євроінтеграція

Дослідно-виробничий центр
У 2017 році організовано та проведено більше 40 заходів: фестиваль-конкурс дитячої
творчості «Дебют», відкритий навчально-виховний захід «Фестиваль льону», конкурс
«Кращий за професією», участь у різноманітних Всеукраїнських конкурсах та інші. На
початку 2017/2018 навчального року для студентів першокурсників були розроблені та
виготовлено фірмові футболки-поло. Також на базі ДВЦ виготовлені футболки-поло для
Печерської в місті Києві державної адміністрації, державні прапори для всіх аудиторій
Коледжу та Казначейства міста Києва. В рамках Всеукраїнської благодійної акції по безпеці
руху дітей на дорогах, працівниками ДВЦ виготовлені жилети зі світловідбиваючою
стрічкою. У фотостудії проведені фотосесії випускних колекцій взуття та одягу студентів
спеціальності «Дизайн». Вперше у цьому році в ДВЦ при сприянні працівника фотостудії
Людмили Лазорик був створений каталог колекцій дизайнерських робіт 2017 року.

Дослідно-виробничий центр

Удосконалення практичної підготовки.
Практична підготовка та працевлаштування
осіб з порушеннями слуху.
За звітний період навчальну практику пройшли - 511 студентів; виробничу - 260
студентів; переддипломну практику - 172 студент.
Основними базами практики були: Дослідно-виробничий центр Коледжу,
комп'ютерні класи, творчі лабораторії, приватні та малі підприємства, де студенти
проходили виробничу та переддипломну практику. Це трикотажні підприємства ПАТ
«Софія», фірма «Ріто», швейні підприємсва ТОВ «Імпреса Тексиль», швейна фабрика
«Воронін», ательє «Rekshaz», ТМ «DolceDonna», ФОП «Пилипчук І.М.», творча
майстерня «Блек», ательє «Юлія», ательє «Віолет», СПКТБ УТОГ, «Еліт пошив»,
Текстиль Еліт-Дизайн, ФОП Карпенко, взуттєві підприємства УІСП ТОВ «РИФ-1»,
ВКФ ПП «Олександра», ТОВ «Яросвіт», «Каман», ТОВ «Зенкіс», «Праймшуз»,
ТОВ «Таланлегпром», ФОП «Цвілик», ТОВ «Ірбіс», шкіргалантерейні підприємства
ПП «Яременко», ТОВ «Мобікейс» та інші.
Постійно розширюється 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».

Випуск молодших спеціалістів,
працевлаштування
Велика увага в Коледжі приділяється працевлаштуванню випускників:
Постійно оновлюється база даних вакантних місць для випускників Коледжу та база
даних потенціальних роботодавців.
У 2017 році Коледж закінчили 172 молодих спеціалісти, із них 137 направлено на
роботу, 92 вступили на подальше навчання в ВНЗ I-IV р.а., працюють за спеціальністю
24 випускники, в т.ч. - 7 осіб з порушеннями слуху.

Навчально – виховна робота
Основою навчально - виховної роботи в ДВНЗ «ККЛП» протягом 2017 було проведення
різноманітних заходів, колективної та індивідуальної роботи зі студентами та батьками.
В кожній академічній групі проводились двічі на рік батьківські збори. Між керівниками
факультетів, кураторами груп та батьками студентів встановлено постійний робочий
зв'язок для вирішення питань навчально-виховного процесу. Так, наприклад,
09 листопада 2017 року керівником академічної групи М-17 Волковою Л.З.
організовані та проведені виїзні батьківські збори студентів першого курсу
економічного факультету у Київському академічному театрі на Липках.
В 2017 році було організовано та проведено більше 70 різноманітних культурномистецьких заходів. Серед них духовно - інтелектуальні, мистецько - просвітницькі та
художньо - естетичні.

Навчально – виховна робота

Волонтерство та благодійна
діяльність
Протягом 2017 року було проведено потужну роботу щодо надання допомоги дітям,
що проживають у Ворзельському дитячому будинку, в зону бойових дій для потреб
військовим України, а також для воїнів Української армії, що знаходяться після
поранень на лікуванні у Національному військово - медичному клінічному центрі
«Головний військовий клінічний госпіталь». Загальна сума благодійних внесків, які
було зібрано протягом 2017 року становить 80 828 грн.

Гуртожиток
За звітний період проведено більше 15 різноманітних навчально - виховних заходів
в гуртожитках. Впродовж звітного періоду зі студентами проводились бесіди,
тематичні години, конкурси на кращу кімнату.
Відповідно встановленого графіку керівники
академічних груп чергують в гуртожитку та
проводять виховні години.

Гуртожиток

Студентське самоврядування
17 січня 2017 року на загальних зборах студентів
ДВНЗ «ККЛП» було ухвалено «Положення про
студентське самоврядування у Державному
вищому навчальному закладі «Київський коледж
легкої промисловості». У Коледжі створені органи
самоврядування на відділеннях, в групах та у
гуртожитках.
Протягом 2017 року Актив Студентської ради брав
активну участь в навчально - виховному процесі
Коледжу, в роботі Стипендіальної та Приймальної
комісій, профорієнтаційній роботі, громадській,
волонтерський, благодійній діяльності тощо.

Профспілка студентів
Основними напрямами роботи студентської профспілки ДВНЗ «Київський коледж
легкої промисловості» є наступні: соціальний захист; організаційно-культурно-виховні
заходи; житлово-побутова робота; оздоровлення; інформаційний; культурноспортивний; громадський контроль.
Протягом 2017 року на рахунок профкому було перераховано 21 000 гривень
профспілкових внесків. З них використано на:
Проведення культурно-виховних заходів, конкурсів -14 600 гривень;
Матеріальну допомогу студентам, придбання новорічних подарунків для дітей
студентів – 3 700 гривень;
Преміювання студентів – 2 700 гривень.

Профспілка співробітників
Первинна профспілкова організація Коледжу об’єднує 120 членів. За звітний період
було проведено три рази загальні збори трудового колективу, 20 засідань
профспілкового комітету. За звітний період на рахунок профкому було перераховано
55 800 гривень профспілкових внесків. З них використано на: преміювання
працівників Коледжу – 2600 грн., проведення культурно - виховних заходів – 37 933
грн., матеріальну допомогу, привітання ювілярів, придбання новорічних подарунків –
15267 грн.

Розвиток студентського спорту та
спорту вищих досягнень
В Коледжі велика увага приділяється розвитку студентського спорту та спорту вищих
досягнень.
На базі Коледжу працюють спортивні секції з баскетболу, волейболу, настільного
тенісу, футболу, шахів. Проводяться змагання з настільного тенісу, баскетболу, шахів.
В XXI спартакіаді Печерського району «Під золотими куполами Печерська» Коледж
посів перше загальнокомандне місце серед команд коледжів та технікумів.
Студенти Коледжу Коновалов Артем, Герасимчук Михайло, Слюсар Данило стали
переможцями Кубку світу з карате в квітні 2017 року, який проводився місті Одесі та
переможцями ІХ Чемпіонату Європи (Румунія).
Студенти Коледжу Герасимчук Михайло та Слюсар Данило стали чемпіонами Світу
серед юніорів, а Коновалов Артем здобув бронзу на Чемпіонаті Світу з карате, який
проводився в у місті Монтекатіні-Терме (Італія) з 30.11.2017 по 02.12.2017 року.
З 18 по 30 липня 2017 року в місті Самсун (Турецька Республіка) проходили ХХІІІ літні
Дефлімпійські ігри. В складі національної збірної України виступало 20 студентів та
випускників Коледжу, 14 з яких стали Чемпіонами та призерами Дефлімпіади.
Спортсменів у Туреччині підтримувала директор Коледжу Ганна Щуцька.
За досягнення високих спортивних результатів на ХХІІІ літніх Дефлімпійських іграх
2017 року, виявлені мужність, самовідданість та волю до перемоги, утвердження
міжнародного авторитету України Указом Президента України № 268/2017 від 09
вересня 2017 року були відзначені державними нагородами чемпіони та призери.

Розвиток студентського спорту та
спорту вищих досягнень

Адміністративно-господарська
діяльність
За звітний період господарською службою Коледжу були виконані наступні
будівельні, інженерні та господарські роботи: ремонт актового залу другий поверх,
ремонт кімнат персоналу другого та третього поверху, ремонт підвалу лівого крила
учбового корпусу, виконано ремонт стін сходової клітини правого крила учбового
корпусу від підвалу до третього поверху, проведено ремонт аудиторії 305, 307 з
прилеглим до неї приміщенням, для забезпечення належного освітлення в
приміщеннях учбового корпусу були виконані електротехнічні роботи, виконані значні
роботи у трьох приміщеннях комплексу відділення дизайну, відремонтовано 48 вікон,
12 дверей, проведені роботи з ремонту парт, столів, шаф та іншого інвентаря,
придбано 26 комплектів парт та 52 стільця.
За звітний період були проведені поточні ремонти систем центрального опалення,
водопостачання та каналізації навчального корпусу та гуртожитку. Проведено роботи
по підготовці до опалювального сезону.
Господарською службою проведена робота з упорядженню зеленої зони біля
центрального фасаду учбового корпусу. Було засіяно насінням трави близько 1000 м2
площі, висаджено кущі та квіти.
За звітний період доглянуто 57 дерев, пофарбовано 300 метрів бордюрів та 50 метрів
огорожі.

Адміністративно-господарська
діяльність

Фінансово-економічна діяльність
Цільове використання коштів у 2017 році
Заробітна плата та нарахування на неї, у т. ч.
- на оздоровлення педпрацівникам
- за сумлінну працю
Стипендія, у т.ч.
- матеріальна допомога студентам
Харчування
Обмундирування та підручники
Відрядження
Придбання матеріалів (канцтовари,
господарські товари, дипломи, атестати,
залікові книжки, студентські квитки та інші)
Послуги (крім комунальних)
Комунальні послуги
Придбання основних засобів (комп’ютерна
техніка, меблі, література та інші)
ВСЬОГО:

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

9 745 630
217 426
230 586
2 320 593

953 546
2 768
35 974

10 699 176
220 194
266 560
2 320 593

315 145
41 406

1 352 000

15 948 523

7 552

315 145
41 406
7 552

246 418

250 647

288 000
340 302

288 000
1 692 302

47 858

47 856

2 096 855

18 045 378

Фінансово-економічна діяльність
Фінансово - економічна діяльність Коледжу здійснюється на основі кошторису, плану
асигнувань, плану використання бюджетних коштів, які розробляється
бухгалтерською службою та затверджуються Міністерством освіти і науки України.

Динаміка загального фінансування Коледжу за останні 5 років
Спеціальний фонд
Роки

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

Всього,
тис. грн.

2013

10 953,6

1 494,0

39,6

12 487,2

2014

11 464,5

1 337,1

97,6

12 899,2

2015

12 969,0

1 327,5

67,3

14 363,8

2016

13 756,1

1 746,9

97,9

15 600,9

2017

15 948,5

2 058,5

76,6

18 083,6

Фінансово-економічна діяльність
Динаміка доходів за видами діяльності
1200000

Всього 1 989 096 грн.

Всього 1 989 096 грн.
1088253
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2015

33681 76572 44037

2016

Надання освітніх послуг

Підготовчі курси

Проживання у гуртожитку

Оренда приміщеннь

Благодійні внески

Дарунки

Фінансово-економічна діяльність
Стипендіальне забезпечення

Вид стипендії

Другий семестр 2016/2017 н.р.

Перший семестр 2017/2018 н.р.

Кількість студентів

Сума, грн

Кількість студентів

Сума, грн

Академічна

250

1 521 776

211

798 818

В т.ч. підвищена

42

14

Соціальна, в т.ч.
85
576 102,01
84
329 975,67
Дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України
“Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”
10

55 110,75

9

27 917,50

Діти, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи
2

12 111,00

6

19 942,50

Діти-інваліди та осіб з інвалідністю I—III групи
59
323 997,75
51
169 262,00
Студенти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім’ям”
0

0,00

6

17 010,00

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування
12
172 799,26
10
89 152,42
Особи, які мають право на отримання соціальної стипендії відповідно до статей 20—22 і 30 Закону України
“Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”
2

12 083,25

2

6 691,25

Забезпечення безпечних і нешкідливих
умов навчання, праці та виховання
12 січня 2017 року у Коледжі заступником директора з питань охорони праці ТОВ
«НВК «Вектор» С.Г. Йосипенко було проведено навчання для працівників закладу з
охорони праці та безпеки життєдіяльності.
Відповідно наказу директора Коледжу № 4/1 від 12.01.2017 року «Щодо проведення
навчання з ОП та БЖД, перевірки знань працівників» було проведено навчання та
перевірка знань працівників з охорони праці та техніки безпеки. За результатами
перевірки всі співробітники показали необхідні знання законів і нормативних актів з
охорони праці, профілактики побутового травматизму, охорони здоров’я, пожежної,
радіаційної безпеки, цивільного захисту, гігієни праці, виробничої санітарії, безпеки
дорожнього руху, поводження в надзвичайних ситуаціях
21 березня 2017 року в Коледжі згідно наказу директора № 21 від 10.03.2017 року
«Про підготовку та проведення комплексного об’єктового тренування з цивільного
захисту» були проведені спеціальні об’єктові тренування на тему: «Управління
заходами та діями сил цивільного захисту в разі загрози та виникнення надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру» з участю представника Навчальнометодичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності м. Києва.
23 листопада 2017 року на підставі ввідної відділу з надзвичайних ситуацій
Печерського району були проведені командно - штабні тренування з елементами
евакуації та ліквідації надзвичайної події (пожежа).

Забезпечення безпечних і нешкідливих умов
навчання, праці та виховання

Науково-педагогічна, адміністративна
та громадська діяльність керівника
Дата народження: 27.10.1976 (41 рік)
Місце народження: Україна, місто Київ.
Громадянка України.
Відомості про освіту:
У 1998 році закінчила з відзнакою ДАЛПУ 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).
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).
2016 рік – підвищення кваліфікації за категорією «Директори коледжів (технікумів)»,
Університет менеджменту освіти НАПН України, (779/16Ц).
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 – 22 роки, науково-педагогічний стаж - 19 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 30 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
Педагогічне навантаження у 2017 році:
ДВНЗ ”Київський коледж легкої промисловості” – 427 годин, в т.ч. 100,5 годин у групах
студентів з порушеннями слуху.
Київський національний університет технологій та дизайну - за сумісництвом 0,15
ст. доцента кафедри конструювання та технології виробів із шкіри та 0,25 ст. доцента
кафедри матеріалознавства, товарознавства та експертизи текстильних матеріалів.
У звітному періоді була призначена головою ДЕК по складанню бакалаврських іспитів та
головою ДЕК по захисту магістерських робіт студентів спеціальності «Експертиза
текстильних матеріалів та виробів».
• 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;
• член Ради перекладачів жестової мови м. Києва та Київської області.
• Протягом року брала участь у засіданнях Комітету Верховної Ради України з питань
науки і освіти, Ради директорів ВНЗ І-ІІ р.а. м. Києва, Освітнього інвестиційнотехнологічного кластеру легкої промисловості.
• Випускник Програми «Адміністрування в системі коледжів у США».
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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. 529-1433.
Основними напрямами діяльності Коледжу є:
-

підготовка

згідно

з

державним

замовленням

і

договірними

зобов’язаннями висококваліфікованих фахівців для задоволення потреб галузей
народного господарства України;
- підвищення кваліфікації, перепідготовка фахівців за базовими напрямами,
курсова підготовка, загальноосвітня підготовка та підготовка до вступу у вищі
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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 спеціальностей, 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
фахівців з вищою освітою;
- забезпечення доступу до якісної вищої освіти здобувачам з особливими
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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;

Спеціалізації: «Дизайн одягу», «Дизайн взуття», «Комп’ютерний дизайн»,
«Дизайн трикотажних виробів»;
2. 0305 Економіка і підприємництво. 5.03050901 Бухгалтерський облік;
3.

0306

Менеджмент

і

адміністрування.

5.03060101

Організація

виробництва;
Спеціалізації: «Організація виробництва», «Бухгалтерський облік»;
4.

0516 Текстильна

та

легка

промисловість.

виробництво;
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5.05160201

Швейне

Спеціалізація: «Конструювання швейних виробів», «Обслуговування
швейного виробництва»;
5. 0516 Текстильна та легка промисловість. 5.05160202 Виготовлення
виробів із шкіри;
Спеціалізація: «Експертиза виробів із шкіри».
Коледж акредитований з усіх ліцензованих спеціальностей 15 березня
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 нормативноправових актів з освітньої діяльності, Статуту Коледжу, «Положення про
організацію освітнього процесу ДВНЗ ККЛП» тощо.
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Розділ 2. Організація навчального процесу у відповідності до Державного
стандарту України ISO 9007-2001. Система забезпечення якості освіти
Організація навчального процесу в ДВНЗ «Київський коледж легкої
промисловості» здійснюється відповідно до Державного стандарту України ISO
9001-2001, на принципах, викладених у «Стандартах і рекомендаціях щодо
забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти», а також
відповідно розробленого та введеного в дію «Положення про внутрішню
систему забезпечення якості освітньої діяльності ДВНЗ «Київський коледж
легкої промисловості».
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
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 на початку кожного навчального року
затверджуються загальні плани роботи на навчальний рік.
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Основні питання, над якими працював колектив Коледжу протягом
2017 року:
1. Реформування змісту освіти.
2. Система забезпечення якості освіти.
3. Направленість розвитку освітньо-навчального процесу у Коледжі до потреб
сучасної економіки та інтеграції України в європейський економічний та
культурний простір.
4. Робота над системними заходами, спрямованими на посилення національнопатріотичного виховання студентської молоді Коледжу – формування нового
українця, що діє на основі національних та європейських цінностей.
5. Індивідуалізація освітнього процесу, адаптація та модернізація навчальних
планів, програм у світлі програми Міністерства освіти і науки України щодо
розвитку інклюзивної освіти в Україні.
6. Нетерпимість до проявів корупції та хабарництва.
7. Формування культури здорового способу життя, екологічної культури і
дбайливого ставлення до довкілля.
Організація освітнього процесу в Коледжі здійснюється навчальними
підрозділами, згідно затвердженої структури (Протокол зборів трудового
колективу ДВНЗ «ККЛП» № 2 від 31.08.2015 року):
- відділеннями (факультетами): технологічним, економічним, дизайну;
-цикловими комісіями (кафедрами): технологій легкої промисловості;
дизайну; фізичного виховання, безпеки та оборони; управління, обліку та
оподаткування; соціальних та гуманітарних дисциплін; природничо-наукових
та комп’ютерних дисциплін;
-навчально - методичним центром (навчальним відділом, відділом
довузівської підготовки та заочного навчання, підготовчими курсами),
навчальними лабораторіями та творчими майстернями.
Основним нормативним документом, що визначає організацію освітнього
процесу з кожної спеціальності, є навчальний план. Методика розробки
навчальних планів регламентується «Положенням щодо розробки навчальних
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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.
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

10

взаємозаміну викладачів для виконання годин педагогічного навантаження на
2016/2017 н.р. № 53 від 03.09.2016 року, на 2017/2018 н.р. № 46 від 01.09.2017
року.
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 (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, а також
із врахуванням методичних рекомендацій Державної наукової установи
«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.
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ДУАЛЬНА ОСВІТА В ККЛП
Сучасна освіта вимагає нових освітніх технологій, форм та інновацій,
здатних забезпечити високу якість підготовки фахівців. Навчальні заклади, що
готують кадри, намагаються враховувати вимоги товаровиробників під час
підготовки фахівців та адаптувати зміст навчальних програм та планів
підготовки фахівців до інноваційних процесів, що відбуваються в галузях.
Існує низка невирішених проблем в організації і виконанні програм
практичного навчання студентів, що загострюються внаслідок складних
економічних умов, в яких опинилися вищі навчальні заклади. Не відповідає
сучасним вимогам наявна нормативна база, що регламентує взаємовідносини
між навчальними закладами і підприємствами, організаціями та установами
щодо проведення практики студентів.
Виробниче навчання студентів здійснюється на місцях, значна частина
яких не забезпечує їм необхідних умов для виконання програм практики та не
відповідає вимогам до первинних посад.
Ринок праці диктує необхідність перегляду традиційних підходів у системі
освіти. Під час приймання на роботу представники бізнесу цікавляться не
стільки форматом «знань» випускників навчальних закладів, скільки їх
готовністю до професійної діяльності. Отже, головне завдання – вдосконалення
системи підготовки сучасних висококваліфікованих фахівців і забезпечення
успішної адаптації студентів-випускників до професійної діяльності.
Досвід підготовки фахівців у провідних країнах Європи, який побудовано
за дуальною системою навчання, де графік освітнього процесу розподіляють за
циклами теоретичного та практичного навчання, свідчить про те, що така
організація освітнього процесу є найбільш ефективною.
Виникає необхідність запровадження нових підходів в організації
підготовки фахівців на основі соціального партнерства підприємств та
навчальних закладів.
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Перевагами дуальної системи навчання є:
- зміст

навчання,

погоджений

між

навчальним

закладом

та

підприємством;
- навчальний заклад і підприємство є рівними партнерами та несуть
однакову відповідальність за якість підготовки фахівців;
- можливість поєднання в освітньому процесі теоретичної і практичної
підготовки;
- студенти отримують практичні навички за фахом у навчальному закладі
та безпосередньо на виробництві;
- студент входить у виробничий процес як працівник підприємства, несе
посадову відповідальність, опановує професійні навички та отримує заробітну
плату;
- можливість використання різних форм навчання за індивідуальним
навчальним планом у поєднанні денної форми навчання студентів старших
курсів із зайнятістю на виробництві;
- зростає мотивація до навчання.
З 01 вересня 2017 року (згідно Проекту Концепції підготовки фахівців у
вищій освіті за дуальною системою від 06.07.2017 року) у ДВНЗ ККЛП
розпочато експеримент з дуальної освіти. Студенти четвертого курсу, гр. Шс-02
(СПКТБ УТОГ) та Дв-26 (ТОВ «РІФ 1») у кількості 14 та 15 чоловік відповідно
були

направлені

на

практичну

підготовку

на

підприємства

легкої

промисловості м. Києва. Графік навчального процесу на виробництві та у
Коледжі був складений таким чином: на протязі тижня 2 дні студенти
навчалися у Коледжі і 3 дні на виробництві.
Зміст програми навчання за дуальною системою був узгоджений з
керівництвом підприємств.
За перший семестр навчання за дуальною системою отримані такі
результати:
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1. Підприємства, де навчалися студенти Коледжу мали змогу впливати на
навчальний процес для підготовки фахівця з тими знаннями, вміннями і
компетенціями, які затребувані у сучасних умовах.
2. У ККЛП була можливість користуватися оперативною інформацією про
поточний стан процесів на підприємстві; підвищувати якість освіти за рахунок
оперативної корекції освітніх програм; зміцнити конкурентоздатність на ринку
надання освітніх послуг.
3. Студенти мали можливість поєднувати отримані теоретичні знання з
практичним досвідом роботи. А також скоротити час адаптації в умовах
сучасного ринку праці на 1-2 роки та мати на завершення навчання стаж
роботи, необхідний для подальшого професійного зростання.
У 2017 році в експерименті з дуальної освіти прийняло участь 29 студентів
четвертого курсу спеціальностей «Швейне виробництво» та «Дизайн». Надалі
планується розширити перелік підприємств-партнерів Коледжу у дуальній
освіті, а також долучити до експерименту більше студентів академічних груп
різних спеціальностей.
МЕРЕЖЕВА ОСВІТА В КОЛЕДЖІ
Київський

коледж

легкої

промисловості

плідно

співпрацює

з

Всеукраїнською громадською організацією інвалідів «Українське товариство
глухих». Згідно з тристоронньою угодою «УТОГ- Студент - Коледж» студенти
з порушеннями слуху, що отримують базову вищу професійно – технічну
освіту за спеціалізацією 182 «Технології легкої промисловості» за державні
кошти

мають

можливість

працевлаштування

на

підприємствах

УТОГ

відповідно отриманої кваліфікації. Коледж бере на себе обов’язки забезпечення
підготовки студента відповідно до компетенцій спеціалістів галузі, переклад
жестовою мовою і зворотній переклад під час навчального процесу, надає
студенту ліжко – місце в гуртожитку. УТОГ протягом року надає пропозиції
щодо наявності вакантних посад на підприємствах та в установах Українського
товариства

глухих,

створює

умови
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для

проходження

виробничої

та

переддипломної практики на підприємствах та в установах Українського
товариства глухих, організовує працевлаштування студента, відповідно до
направлення та в двотижневий термін інформує Коледж про працевлаштування
молодого фахівця. При цьому студент опановує повний курс теоретичного
навчання та практичної підготовки.
В результаті впровадження мережевої освіти та згідно з Угодою про
теоретичне та практичне навчання, працевлаштування студента з порушенням
слуху у 2017 році пройшли практику 32 студенти з порушеннями слуху,
працевлаштоване на підприємствах УТОГ 4 випускники спеціальності «Швейне
виробництво».
Система забезпечення якості освіти
Концепція розвитку ДВНЗ «ККЛП» схвалена рішенням загальних зборів
трудового колективу (Протокол №1 від 25.04.2013 року) та затверджена
директором Коледжу 25.04.2013 року «Перспективною програмою розвитку
Державного

вищого

навчального

закладу

«Київський

коледж

легкої

промисловості» на 2013 – 2018 роки. Основна мета розвитку: підвищення якості
освітнього процесу, вдосконалення чинних програм підготовки фахівців
освітньо-кваліфікаційного

рівня

конкурентоспроможності

Коледжу

«молодший
з

надання

спеціаліст»,
освітніх

підвищення

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;
якість знань студентів; забезпечення академічної мобільності учасників
освітнього процесу; забезпечення наявності інформаційних систем для
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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.
Для удосконалення системи якості освіти Коледж регламентується в своїй
роботі «Положенням про внутрішню систему забезпечення якості освітньої
діяльності ДВНЗ «Київський коледж легкої промисловості».
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 методичних
рекомендацій, які орієнтують студентів на дотримання чинних стандартів щодо
оформлення курсових робіт (проектів). Зміст курсових робіт та проектів

16

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 (факультетів). 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 (факультетів).
Матеріали контролю обговорюються на засіданнях Педагогічної та Методичної
рад і приймаються рішення щодо вдосконалення навчально-виховної роботи.
Питання успішності і реалізації внутрішньої системи забезпечення якості
освітньої діяльності Коледжем розглядаються на засіданнях Педагогічної та
Методичної рад Коледжу. Так, протягом 2017 року на засіданні відповідних рад
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було розглянуто наступні питання: результати зрізу знань студентів першого
курсу, проміжної атестації студентів,

підготовка та результати літньої та

зимової екзаменаційних сесій та державної атестації студентів, переведення з
контрактної форми навчання на бюджетну, особливості проведення державної
підсумкової атестації студентів, які здобувають освітньо – кваліфікаційний
рівень молодшого спеціаліста з одночасним завершенням здобуття повної
загальної середньої освіти.

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.
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Моніторинг якості освіти.
Результати успішності літньої заліково-екзаменаційної сесії 2016/2017 н. р.
1

Кількість
студентів у групі
2

Об-16 ( I курс)
М-16 ( І курс)
Б-88 ( ІІ курс )
О-28 ( ІІ курс)
Б-86 ( ІІІ курс)
Б-87 ( ІІІ курс)
О-27 (ІІІ курс)
Всього:

21
25
30
36
28
12
32
184

Група, курс

Відраховано

Поновлено

3

4

Загальна
успішність - %
5

Якісна
успішність - %
6

100
100
97
100
100
100
97
99

43
48
30
50
72
50
34
47

Економічний факультет
1
1
0
1
0
0
0
3

0
0
0
1
0
0
0
1

Технологічний факультет
ЛПв-16 (ІІ курс)
ЛПш-1-16 (ІІ курс)
ЛПш-2-16 (ІІ курс)
Ш-39 (ІІ курс)
Шс-38 (ІІ курс)
Вс-04 (ІІ курс)
Шс-02 (ІІІ курс)
Вес-02 (ІІІ курс)
Шм-01 (ІV курс)
Шс-37 (ІV курс)
Вс-03 (ІV курс)

17
23
20
19
19
14
15
14
20
18
26

2
0
1
0
2
4
1
2
2
0
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

100
100
100
100
100
100
100
85
100
100
100

29
30
35
42
16
14
26
43
35
38
61

Всього:

158

18

0

98,6

33,5

Заочна форма (технологічний факультет)
ЛПРз-16 (ІІІ курс)

13

Шрз-88 (ІV курс)

17

Всього:

30

Група, курс

Кількість
студентів у
групі

Відраховано

88

75

1

89

57

1

88,5

66

Поновлено

Загальна
успішність - %

Якісна
успішність - %

Факультет дизайну
Д-1-16 (І курс)
Д-2-16 (І курс)
До-26 (ІІ курс)
Дв-27 (ІІ курс)
Дк-3-16 (ІІ курс)
До-25 (ІІІ курс)
Дв-26 (ІІІ курс)
До-24 (ІVкурс)
Дк-02 (ІV курс)
Всього:
Всього по Коледжу:

28
29
25
26
17
22
23
26
13
209

0
3
5
1
1
1
4
2
3
20

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

100
100
92
88
100
100
100
100
100
98

30
33
36
23
31
31
43
25
15
30

581

41

2

96

44,1
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Результати успішності зимової заліково-екзаменаційної сесії 2017/2018 н. р.
Група, курс
1

Кількість студентів
у групі
2

Відраховано

Поновлено

3

4

Загальна
успішність - %
5

Якісна
успішність - %
6

Економічний факультет
Об-17 (І курс)
М-17 (І курс)
М-16 (ІІ курс)
Об-16 (ІІ курс)
Мр-17 (ІІ курс)
Б-88 (ІІІ курс)
О-28 (ІІІ курс)
О-27 (IV курс)

20
24
26
27
22
28
32
31

0
0
0
0
0
2
4
1

0
0
1
6
0
0
0
0

95
92
100
93
86
82
88
100

30
33
46
30
41
43
50
48

Всього

210

7

7

92

40

38
21
21
37
18
29
52
14
35
35

Технологічний факультет
ЛПш-17
ЛПв-17
ЛПв-16 (ІІ курс)
ЛПш-1-16 (ІІ курс)
ЛПш-2-16 (ІІ курс)
Шс-38 (ІІІ курс)
Шс-39 (ІІІ курс)
Вс-04 (ІІІ курс)
Шс-02 (ІVкурс)
Вес-02 (ІV курс)

26
29
19
23
21
20
19
18
17
16

1
0
1
1
1
1
0
0
2
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

100
100
100
96
90
100
100
86
78
85

Всього

208

7

0

93,5

30

Заочна форма (технологічний факультет)
ЛПРз-17
ЛПРз-16

ШРз-88
Всього
Група, курс

10
13
18
41
Кількість
студентів у групі

2

1
4

1
3

5

Відраховано

Поновлено

70
88
70
76
Загальна
успішність - %

58
72
56
62
Якісна
успішність - %

Факультет дизайну
Д-1-17 (І курс)
Д-2-17 (І курс)
Д-1-16 (ІІ курс)
Д-2-16 (ІІ курс)
Дк-3-16 (ІІІ курс)
До-26 (ІІІ курс)
До-27 (ІІІ курс)
До-25 (ІV курс)
Дв-26 (ІV курс)

32
32
30
33
15
25
26
21
19

0
0
1
0
0
1
0
0
0

0
0
0
1
0
0
0
0
0

100
100
100
81
80
85
85
86
74

38
34
30
24
47
46
23
43
47

Всього:

233

2

1

88

37

Всього по
Коледжу

692

19

13

87

42
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Для отримання студентами атестату про повну загальну середню освіту
передбачено проведення державної підсумкової атестації (ДПА). На ДПА
щодо здобуття повної загальної середньої освіти у 2017 році винесено наступні
предмети: українська мова, українська література (спеціальність «Дизайн»),
історія України, математика (окрім спеціальності «Дизайн»). ДПА з кожного
предмета проводиться згідно розроблених програм. Проведення атестації
відбувається під час літньої екзаменаційної сесії 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 12бальною шкалою: відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень
студентів у системі загальної середньої освіти.
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1
1
2
3
4

2
Ш-39
Шс-38
Вс-04

5
6

ЛПщ-2-16

ЛПш-1-16
ЛПв-16
Всього:

21
25
22
29
97
3
19
18
14
23
20
17

Українська
література

Історія
України
Загальна
успішність - %

Якісна успішність
-%

Загальна
успішність - %

Якісна успішність
-%

Українська
мова

4
5
6
7
8
Економічний факультет
100
100
100
55
100
50
100
66
100
55
100 60,5 100 52,5 100
Технологічний факультет
4
5
6
7
8
100
52
100
75
100
46

Якісна успішність
-%

Об-16
М-16
Б-88
О-28
Всього:

3

Загальна
успішність - %

1
2
3
4

2

Якісна успішність
-%

1

Загальна
успішність - %

Група

Загальна кількість студентів

№
з/п

Математика

Результати Державної підсумкової атестації у 2017 році.

9

10

11

80
62
71

-

-

9

10

11

-

-

100

52

95

15

100

55

100
100

64
57

8
100

9
66

10
-

11
-

1
1

2
Д-1-16

3
28

33
24
100 57,5
Факультет дизайну
4
5
6
7
-

2

Д -2-16

29

-

-

-

-

100

57

-

-

3

До-27

26

-

-

-

-

-

-

100

46

4

До-26

30

-

-

-

-

-

-

100

39

113

-

-

-

-

100

61

100

42

Всього:

111

100
97,5
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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 та затверджується
заступником директора з навчально-методичної роботи і доводиться до
загального відома не пізніше, ніж за місяць до початку атестації.
До складання ДПА 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 державної атестаційної комісії.
Протоколи державних атестаційних комісій про результати атестації та
матеріали атестації зберігаються у навчальному закладі 3 роки.
До засобів об’єктивного контролю ступеня досягнення кінцевих цілей
освіти та професійної підготовки спеціальностей: 5.05160201 «Швейне
виробництво», 5.05160202 «Виготовлення виробів 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
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«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 навчальним закладом, подається у методичних
вказівках з виконання дипломних проектів.
Дипломне проектування виконується у спеціалізованих кабінетах на
денному та заочному відділеннях у відповідності з навчальним планом та
графіком і виконується у відповідності з індивідуальним завданням та
методичними
дипломного

вказівками
проекту

до

виконання

проводиться

на

дипломного

відкритому

проекту.

засіданні

Захист

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.
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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.
У випадку, коли дипломний проект не підготовлено, і завідувач відділення
(факультету) 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.
Головами державних екзаменаційних комісій та кваліфікаційних комісій
по перевірці підготовки фахівців та присвоєння їм освітньо – кваліфікаційного
рівня молодшого спеціаліста в ДВНЗ «ККЛП» у 2017 році працювали наступні
представники:
Спеціальність 5.05160201 «Швейне виробництво»
Зубкова Людмила Іванівна – Декан факультету технологій, сервісу та моди
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Київського національного університету технологій та дизайну, кандидат
технічних наук, професор;
Тюхта Людмила Миколаївна – Директор Білоцерківського виробничого
підприємства «Весна» УТОГ;
Спеціальність 5.05160202 «Виготовлення виробів із шкіри»
Супрун Наталія Петрівна

– Завідувач кафедри матеріалознавства,

товарознавства та експертизи текстильних матеріалів, доктор технічних наук,
професор, доцент;
Спеціальність 5.03050901 «Бухгалтерський облік»
Тарасенко Ірина Олексіївна – Завідувач кафедри фінансів та фінансово –
економічної безпеки Київського національного університету технологій та
дизайну, доктор економічних наук, професор;
Казанцева Людмила Степанівна – Головний бухгалтер ПАТ «Чинбар»;
Спеціальність 5.03060101 «Організація виробництва»
Ліщук Віктор Іванович – Генеральний директор ПАТ «Чинбар», доктор
економічних наук, професор;
Спеціальність 5.02020701 «Дизайн»
Потієнко Олег Валерійович – Директор ПВП «КАМАН» (Броварського
взуттєвого підприємства);
Людвиченко Тетяна Григорівна – Головний технолог АТ «Софія»
(Броварська трикотажна фабрика);
Ніколаєва Тетяна Вадимівна – Завідувач кафедри моделювання Київського
національного Університету технологій та дизайну, кандидат технічних наук,
професор;
Кернеш Вікторія Пилипівна – Викладач кафедри КТВШ Київського
національного Університету технологій та дизайну, доцент, кандидат технічних
наук.
Оцінювання якості виконання екзаменаційних завдань здійснюється за
допомогою коефіцієнту засвоєння. Крім цього враховуються загальні вимоги до
виконання екзаменаційних завдань, що забезпечують максимальну оцінку:
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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.
Результати здачі комплексного державного екзамену та
захисту дипломних проектів у 2016/17 н. р.
Кількість
студентів у
групі

Група, спеціальність

Загальна успішність,
%

Якісна
успішність , %

Економічний факультет
О-26
«Організація виробництва»
Б-86
«Бухгалтерський облік»
Б-87
«Бухгалтерський облік»

34

100

85

28

100

96

12

100

83

100

88

24

92

67

13

100

62

37
96
Всього:
Технологічний факультет

65

74
Всього:
Факультет дизайну
До-24
«Дизайн»
Дк-02
«Дизайн»

Вс-03
«Виготовлення виробів із шкіри»
Шм-01
«Швейне виробництво»
Шс-37
«Швейне виробництво»
Всього:

Всього по Коледжу:

26

100

92

19

100

79

18

100

100

63
174

100
99

90
81

Формування якісного контингенту здобувачів 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 МОН України, діючих програм вступних
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випробувань для абітурієнтів до вищих навчальних закладів України та
загальноосвітніх програм на основі базової середньої освіти.
В Коледжі запроваджуються різноманітні заходи, які спрямовані на
забезпечення та збереження контингенту студентів. 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 01.10.2017 р.
Відділення

Всього

Бюджет

Контракт

234

131

103

Технологічне відділення
Економічне відділення
Всього:
Заочна форма
Відділення Дизайн
Технологічне відділення
Економічне відділення

211
213
658

178
169
478

33
44
180

10
37
19

21

10
16
19

Всього:

66

21

45

Денна форма
Відділення Дизайн
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Рух контингенту студентів за 2017 р.
Прийом студентів
Випуск студентів
Всього
Бюджет Контракт Всього Бюдже Контракт
т
Денна форма

Відділення

Відділення Дизайн

64

33

31

35

30

5

Технологічне
відділення

56

50

6

63

60

3

Економічне відділення

45

41

4

74

71

3

165

124
Заочна форма

41

172

161

11

Всього:
Відділення Дизайн
Технологічне
відділення

5

5

1

1

Економічне відділення

6

6

5

5

11

11

6

6

Поповлення

Всього

Після
відрахування

З інших навчальних
закладів

Всього

Поновлено
За невиконання
навчального плану

Не приступили до
занять після
академ відпустки

За власним
бажанням

По переводу на
заочну форму
навчання

Відраховано

Після відрахування
з денної форми
навчання

Всього:

Денна форми навчання
Відділення
Дизайн
Технологічне
відділення
Економічне
відділення

7

18

1

9

6

6

1

12

37

10

21

8

20

1

4

5

9

1

1

15

5

25

5

Заочна форми навчання
Відділення
Дизайн
Технологічне
відділення
Економічне
відділення

1

1

11

11

1

1

4

4

1

1

3

5

29

2

Розділ 3. Навчально-методична робота
Навчально-методична

робота

Коледжу

спрямована

на

подальше

удосконалення освітнього процесу, оновлення змісту, форм, методів та засобів
навчання, впровадження новітніх педагогічних технологій, поширення науководослідницької діяльності 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 та методичне забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних
працівників Коледжу; проведення 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

центрі

створена

«Школа

підвищення

педагогічної майстерності викладачів» (далі – Школа), яка у 2017 році
продовжила свою плідну роботу відповідно до «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
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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; сприяти формуванню
індивідуального стилю творчої діяльності викладачів; допомагати молодим
викладачам впроваджувати сучасні підходи і передові педагогічні технології у
освітній процес.
Основні питання, які розглядалися на засіданнях Школи протягом 2017
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

слабкочуючих

студентів,

аспекти

індивідуальної роботи зі студентами з особливими потребами;
-

формування у керівників академічних груп досвіду роботи з батьками,

врахування особливостей виховного процесу в гуртожитках;
-

розробка та «програвання» нетрадиційних занять на підставі планів та

конспектів, ділові ігри як засіб інтеграції освітнього 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 педагогічними працівниками набутого досвіду.
Школа працює протягом навчального року з постійним складом слухачів

за визначеним планом, засідання проводяться один раз на місяць, дев’ять
засідань у 2017 році.
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,
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семінарських занять, курсового та дипломного проектування, різні види
контролю знань.
Звіт з навчально-методичної роботи кафедр та циклових комісій
за 2017 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)
природничо-наукових та
комп’ютерних дисциплін
Всього по Коледжу:

Робочі
навчальні
програми

НМК

18

5

4

Методичні Відкриті
розробки
заняття

2

3

3

15

8

4

13

7
15

2
4

4
5

5
5

15

2

4

12

74

21

22
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Відповідно плану роботи в Коледжі щорічно 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.

32

Проведення тижнів кафедр та циклових комісій у 2017 році
№
Назва кафедри, циклової комісії
з/п
1
Управління, обліку та оподаткування
2
3

Природничо-наукових та
комп’ютерних дисциплін
Соціальних та гуманітарних
дисциплін

4

Технологій легкої промисловості

5

Дизайну

Термін
проведення
03.04.201707.04.2017
21.02.201727.02.2017
06.03.201710.03.2017,
04.09.201707.09.2016,
11.12.201715.12.2017
20.03.201725.03.2017,
05.06.201709.06.2017

Відповідальні
особи
Сахно О.В.
Тренба О.В.
Прима В.П.

Вуштей О.А.
Патлашенко О.А.

Участь у міських методичних об’єднаннях ВНЗ І-ІІ рівня акредитації
м. Києва у 2017 році
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, викладач-методист, викладач вищої категорії.
2. Пінчук Петро Іванович - голова ММО заступників директорів з
виробничого навчання (до квітня 2017 року, звільнений у зв’язку з виходом на
пенсію, наказ № 15- к від 09.03.2017 року).
3. Філоненко Ольга Анатоліївна – голова ММО викладачів спеціальних
дисциплін зі спеціальності «Дизайн», викладач-методист, викладач вищої
категорії, завідувач навчально - виробничими майстернями, керівник Дослідновиробничого Центру Коледжу.
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Підсумки роботи Коледжу в міських методичних об’єднаннях
ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації м. Києва за 2017 рік
Протягом року педагогічні працівники Коледжу взяли участь у 110
засіданнях ММО.
На базі ДВНЗ «Київський коледж легкої промисловості» проведено
засідання Ради директорів та 6 засідань ММО:
- 30 травня 2017 року проведене розширене засідання Ради директорів
вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації м. Києва під головуванням
голови спілки голів Рад директорів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів
акредитації України А.К. Похресника. У засіданні взяли участь директор
Департаменту вищої освіти МОН України Олег Шаров; представники
Посольства США в Україні - заступник аташе з питань культури Мохамед
Мотівала та фахівець з питань освіти Віра Тарновська; координатор Програми
«Адміністрування в системі коледжів США» доктор Вілма Еліза Фуентес
(Санта Фе Коледж, Штат Флорида, США); завідувач сектору професійної
освіти Інституту модернізації змісту освіти Людмила Котоловець; учасники
Програми «Адміністрування в системі коледжів США», керівники коледжів та
технікумів м. Києва. На розгляд були винесені питання: основні концептуальні
засади реформування освітньо-кваліфікаційного рівня Молодшого спеціаліста,
підготовка фахівців у коледжах США, імплементація американського досвіду в
українських коледжах, проведення вступної кампанії на ОКР «Молодший
спеціаліст» у 2017 році.
- 15 березня 2017 року проведено засідання ММО викладачів спеціальних
дисциплін спеціальності «Дизайн», на якому обговорювалися проблемні
питання та шляхи покращення художньої підготовки майбутніх дизайнерів;
- 22 березня 2017 року відбулося засідання конкурсної комісії по
підведенню підсумків на кращу методичну розробку серед викладачів
економічних та обліково - аналітичних дисциплін ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації
м. Києва;
- 08 червня 2017 року проведено підсумковий показ авторських колекцій
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моделей одягу, взуття та галантерейних виробів студентів – дизайнерів ІІІ та IV
курсів

в

рамках

засідання

ММО

викладачів

спеціальних

дисциплін

спеціальності «Дизайн»;
- 18 жовтня 2017 року на засіданні ММО викладачів ВНЗ І-ІІ рівнів
акредитації м. Києва, які готують фахівців за спеціальністю «Дизайн», з
доповіддю-презентацією на тему: «Обмін досвідом конкурсної діяльності»
виступила голова циклової комісії «Дизайн» Коледжу Патлашенко О.А.;
- 21 листопада 2017 року організовано та проведено засідання конкурсної
комісії по підведенню підсумків на кращу методичну розробку серед викладачів
інформатики та програмування ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації м. Києва;
- 21 грудня 2017 року відбувся міський конкурс «Кращий менеджер» серед
студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації м. Києва, який організовано ММО
викладачів економічних та обліково-аналітичних дисциплін під головуванням
Андрійченко Н.К.
Відповідно до Наказу від 06.07.2017 року № 32/2017 про підсумки роботи
ММО у 2016/2017 навчальному році, за найактивнішу участь у роботі Ради
директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації м. Києва отримали подяки:
- директор ДВНЗ «ККЛП» Щуцька Г.В.;
-заступник директора з навчально-методичної роботи: Михайловська Г.А.;
- голови міських методичних об’єднань: Андрійченко Н.К., Філоненко О.А.;
- керівник фізичного виховання Білоконь В. І.
- викладач економічних дисциплін Лугіна Н.П.
- викладач хімії та біології Никоненко Н.І.
В освітньому процесі поширюються принципи індивідуалізації та
диференціації роботи з обдарованою молоддю. З метою підвищення якості
освіти, здобувачів вищої освіти заохочують до участі у регіональних,
всеукраїнських, міжнародних наукових семінарах, конференціях; в конкурсах
студентських наукових робіт, турнірах, олімпіадах, оглядах, фестивалях тощо.
За 2017 рік учасники освітнього процесу Коледжу взяли активну участь у 33
різноманітних конкурсах та олімпіадах.
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Під керівництвом викладачів Коледжу студенти посіли призові місця
у конкурсах та олімпіадах, а саме:
І місце
Савченко Тетяна, у міському конкурсі «Комп’ютерні технології в
бухгалтерському обліку» на звання кращого користувача бухгалтерською
програмою «1С: Бухгалтерія 8.2» серед студентів ВНЗ І-ІІ р.а. м. Києва (Наказ
від 19.05.2017 року № 22/2017 (керівник Коваль В.М.);
Мікова Олена, у міському конкурсі серед студентів ВНЗ І-ІІ р.а м. Києва
на тему «Кращий менеджер» (Наказ від 26.12.2017 року № 46/2017 (керівники
Сахно О.В., Лугіна Н.П., Ночнюк О.О.)
ІІ місце
Історія України, Бровченко Василь, (керівник Івашкевич Т.М.);
Культурологія, Братчикова Любава, (керівник Івашкевич Т.М.);
Краєзнавство, Марченко Тетяна, (керівник Штарке О.В.);
ІІІ місце
Основи філософських знань, Каптюрова Дарія, (керівник Івашкевич
Т.М.);
Основи правознавства, Вакула Дар’я, (керівник Івашкевич Т.М.) (Наказ
Ради директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації м. Києва за № 14/2017 від
04.04.2017 року «Про підсумки проведення міського творчого конкурсу
студентських робіт з суспільно - економічних дисциплін серед ВНЗ І-ІІ рівнів
акредитації м. Києва»);
Невідомий Дмитро, в Сьомих спортивних змаганнях, присвячених пам’яті
Героїв «Небесної сотні» за програмою загально-фізичного багатоборства
«Спалах» серед команд ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації м. Києва (Наказ Ради
директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації м. Києва за № 02/2017 від 24.02.2017
року (керівник Майстренко М.П.);
Коптюрова Дарія, у Всеукраїнській студентській олімпіаді з української
мови серед студентів ВНЗ І-ІІ р.а. м. Києва (Наказ № 03/2017 від 03.03.2017
року (керівник Волкова Л.З.).
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В рамках XVIІ Mіжнародного конкурсу молодих модельєрів - дизайнерів
костюму «Печерські каштани», який проводився в травні – червні 2017 року
Київським національним університетом технологій і дизайну:
- І місце в номінації «Special» - Мостова Олена (гр. До-24) – колекція
моделей молодіжного одягу та галантерейних виробів «Social network»;
- ІІІ місце в номінації «Краща колекція моделей взуття та аксесуарів» Горобець Вікторія (гр. До-24) - колекція моделей взуття з повсті та шкіри,
оздобленого вишивкою ручної роботи «Petit oiseau»;
- ІІІ місце в номінації «Взуттєве монпансьє» - Степаніщева Олександра
(гр. До-24);
22.12.2017 року на XV Міжвузівський новорічно-різдвяний конкурс
молодих дизайнерів одного образу «Сузір’я «Каштан»:
- Янкевич Владислава, гр.Д-1-17 посіла І місце в номінації «Новорічна
іграшка», І місце в номінації «Ялинка», ІІ місце в номінації «Вертеп», ІІ місце
в номінації «Пано», ІІІ місце в номінації «Текстильний виріб»;
- Верес Анна, Волошко Наталія, гр.Д-1-16 - І місце в номінації «Пано».
Участь викладачів Коледжу в конкурсах методичних розробок серед
викладачів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації м. Києва:
І місце
Сахно О.В., методична розробка відкритого інтерактивного заняття типу
ділова гра «Податковий інспектор» на міському конкурс методичних розробок
серед викладачів економічних та обліково-аналітичних дисциплін ВНЗ І-ІІ р.а.
м. Києва (Наказ № 09/2017 від 27.03.2017 року);
Орос О.М., методичний посібник «Застосування елементів художньої
гімнастики при проведенні занять з фізичного виховання для студентів І-IV
курсів» серед викладачів фізичного виховання ВНЗ І-ІІ р.а. м. Києва (Наказ №
29/2017 від 06.06.2017 року);
Ткаченко

І.П.,

методичні

розробки
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"Методика

впровадження

інноваційних технологій при нетрадиційних формах проведення занять" та
"Комп’ютерний практикум з використанням офісних та прикладних програм"
(Наказ № 44/2017 від 04 грудня 2017 року);
Тренба О.В., "Впровадження методу проектів у навчально-виховній
діяльності." (Наказ № 44/2017 від 04 грудня 2017 року);
Павлюк А.В., методичні рекомендації проведення занять екологічної
тематики (Наказ № 45/2017 від 11 грудня 2017 року).
У квітні 2017 року було проведено конкурс на кращу методичну розробку
серед викладачів навчального закладу. Призові місця одержали викладачі
Коледжу:
І місце - Прокопенко Н.О., Тренба О.В. з методичною розробкою
сценарію відкритого виховного заходу «Інтелектуально-творче змагання
«Кращий дизайнер»»;
ІІ місце – Бойченко Л.В., Мацкевич Н.М. з методичною розробкою
інтегрованого

бінарного

заняття

–

семінару

з

дисциплін

«Основи

конструювання» та «Іноземна мова за професійним спрямуванням» на тему:
«Види сучасного взуття та їх характеристика»;
ІІІ місце – Чех Т.М. з методичною розробкою для самостійної роботи
студентів на тему: «Розв’язання задач на знаходження невідомих елементів
конуса».
Участь у виставках, конференціях, форумах, конкурсах:
- 23 лютого 2017 року у Київському коледжі легкої промисловості відбувся
ХХ обласний фестиваль - конкурс дитячої творчості «Дебют» у номінації
«Образотворче мистецтво»;
- березень 2017 року на Міжнародній студентській конференції «Політ»
НАУ студентка групи Ш-39 Хлівнюк К. (керівник Прима В.П.) виступила з
доповіддю. Доповідь опубліковано у збірці конференції;
- 17 березня 2017 року IV Всеукраїнська науково - практична Інтернет
конференція студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми менеджменту в
сучасних глобалізаційних процесах», яка проходила в Університеті державної
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фіскальної служби. За результатами якої вийшов збірник наукових праць, де
представлені наукові роботи студентів другого курсу групи О-28: Марценюк
Валерія «Корпоративна культура підприємства як основа його сталого
розвитку»; Мікова Олена «Формування нової стратегії ефективності кадрів»;
Трухан Марія «Мотивація як засіб підвищення продуктивності праці» науковий керівник Шевчук О.В.;
- 18 березня 2017 року – доповідь викладача Литвиненко О.О. на семінарі
«Насильство серед учнівської та студентської молоді: алгоритм протидії» у
межах Восьмої міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2017»;
- в березні 2017 року у Коледжі за участю учасників освітнього процесу
відбувся семінар «YouTube для самореалізації»;
- 22 березня 2017 року директор Коледжу Ганна Щуцька взяла участь у
Конференції

Всеукраїнської

громадської

організації

«Асоціація

вищих

навчальних закладів I-II рівнів акредитації»;
- 21, 22 березня 2017 року у місті Львові відбувся другий Всеукраїнський
конкурс «Прорив легкої промисловості» на кращу колекцію моделей уніформи
для працівників готельно-ресторанного бізнесу, ініційований національним
галузевим партнером в легкій промисловості України «Fashion Globus Ukraine».
У конкурсі в номінації «Сучасні колекції уніформи для ресторанного бізнесу»
взяли участь студенти - дизайнери ІІ курсу ДВНЗ «Київський коледж легкої
промисловості»:
- Касеєва Альона з колекцією моделей одягу для кухарів-офіціантів
«Червоне сонце»; яка була відібрана для участі в міжнародному конкурсі в м.
Дубай (ОАЕ);
- Легка Ольга з колекцією моделей одягу для офіціантів «White tea»;
- Годомич Тетяна з колекцією моделей одягу для офіціантів нічних клубів
«Night City».
Участь Коледжу була відмічена Дипломом лауреату конкурсу та
пам’ятним подарунком – ілюстрованою енциклопедією «Історія моди».
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- 23 березня 2017 року студенти груп Дк-02 та Дк-03 взяли участь у
міжнародному бліц-конкурсі з web-дизайну та комп’ютерної графіки;
- 01 квітня 2017 року – студентки Коледжу Мухаметшін Д. (М-16) та
Тучина К. (Ш-39) під керівництвом Литвиненко О.О. взяли участі у Київському
міському етапі конкурсу шанувальників творчості О. Теліги «Щоб далі йти
дорогою одною»;
- З 04 по 07 квітня 2017 року Коледж взяв участь у ХХІV Міжнародній
спеціалізованій виставці взуття та аксесуарів «ExpoShoes», що відбулася у
Міжнародному Виставковому Центрі;
- 6 квітня 2017 року представники студентської профспілки Коледжу взяли
участь у Всеукраїнському семінарі "Організаційно - правові засади запобігання
дискримінації особистості в соціокультурних умовах";
- 13 квітня 2017 року - Міжвузівська студентська конференція «25 років
розвитку економіки: уроку минулого виклики майбутнього», що було
організовано Радою директорів ВНЗ I-II рівнів акредитації і Університетом
«КРОК», де представлені наукові доповіді студентів другого курсу групи О-28:
Мікова Олена «Краудсорсинг - приклад сучасних маркетингових технологій на
підприємстві»; Прокопчук Анна «Інформаційні технології - епоха побудови
інформаційної

цивілізації

суспільства»;

Трухан

Марія

«Розвиток

підприємництва – основа сталого економічного зростання країни ринкового
типу економіки» - науковий керівник Шевчук О.В. За результатами конференції
всім учасникам та окремо Коледжу було вручено сертифікати;
- 25 квітні 2017 року за участю викладачів, перекладачів - дактилологів
було проведено засідання «Круглого столу» в Коледжі, метою якого стало
обговорення проблеми роботи зі студентами з порушеннями слуху в колі
практиків,

запропоновані рекомендації щодо вдосконалення

підготовки

фахівців з порушеннями слуху;
- 25 квітня 2017 року студенти та випускники Київського коледжу легкої
промисловості під керівництвом викладача І.П. Семенець представили свої
колекції моделей одягу на VІ обласному молодіжному фестивалю мод «Весняна
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акварель». Дипломи учасників фестивалю «Весняна акварель» та подарунки
отримали студенти: О. Сербін (гр. До-25) - колекція «Пробудження», К.
Баранівська, А. Піхур, Б. Щербак (гр. Дв-26) - колекція «Ukrainianmodern», Д.
Гришина, А. Недельченко (гр. Дв-26) - колекція «Квіткова фантазія», Н.
Степаненко (гр. Дв-26) - колекція «Туман» та випускниця Коледжу О. Підгайна
за колекцію «Мистецтво Канзаши»;
- 27 квітня 2017 року взяли участь в ХVІ Всеукраїнській студентській
конференції Київського національного університету технології та дизайну
викладачі Прима В.П, Мацкевич Н.М., Литвиненко О.В. та студенти Коледжу;
- 27 квітня 2017 року – участь Литвиненко О.О. разом зі студенткою групи
М-16 Михайлич Л. у XVІ Всеукраїнській науковій конференції молодих вчених
та студентів «Наукові розробки молоді на сучасному етапі»;
- 27, 28 квітня 2017 року викладач спеціальних дисциплін Венгжен М.С. та
студенти ІІІ курсу групи До-25 Топчій Анастасія з колекцією «Agona» та
Пустова Наталія з колекцією «Кохання Всесвіту» взяли участь у фіналі
Всеукраїнського конкурсу молодих дизайнерів «Start Fashion» у рамках
іміджевого проекту «Kharkiv Fashion» у м. Харків, отримали дипломи учасників
та спеціальні призи;
- 11, 12 травня 2017 року відбулася Всеукраїнська практична конференція
«Вплив і наслідки посттравматичного розладу у осіб з порушеннями слуху та
особливості надання їм психологічної допомоги», в якій взяв участь Київський
коледж легкої промисловості;
- 30 травня – 03 червня 2017 року участь студентів ККЛП у XVIІ
Mіжнародному конкурсі молодих модельєрів - дизайнерів костюму «Печерські
каштани» (КНУТД, м. Київ).
- 06 червня 2017 року в Інституті післядипломної освіти Київського
національного університету ім. Т. Шевченка відбувся Перший Національний
кар’єрний форум за участі Віце-прем’єр-міністра України Павла Розенка,
керівництва Державної служби зайнятості, керівників федерацій роботодавців
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України. Від Коледжу у форумі взяла участь викладач Економічного
факультету О. Шевчук;
- Київський коледж легкої промисловості взяв участь у Всеукраїнському
фестивалі моди «Top Point 2017», що відбувся у Полтаві. Студентки групи Д-217 отримали першу премію Профі у номінації "Юний дизайнер" за колекцію
"Вечори на хуторі";
- 21 вересня 2017 року студенти груп М-17, Об-17, ЛПш-1-16 та викладач
української мови та літератури Волкова Л.З. разом із Спілкою жінок України
взяли участь у мирній ході та вшанували пам'ять Небесної Сотні і воїнів
загиблих в АТО. Відвідали також концерт до Дня миру, організований СЖУ в
Жовтневому палаці;
- 05 жовтня 2017 року студенти-дизайнери ІV курсу взяли участь у VІІ
Всеукраїнському конкурсі молодих дизайнерів «Битва модельєрів - 2017» у
місті Львові. ІІІ місце на конкурсі у номінації «Час Різдва» посіли випускниці
ДВНЗ ККЛП 2017 року Слободанюк Ольга та Коркач Віра з колекцією моделей
жіночого одягу «Winter Sky». Дипломи учасників конкурсу отримали:


у номінації «Модний образ»:
- Береза Яна - випускниця Коледжу 2017 року - колекція моделей

чоловічого та жіночого одягу «Нереальний»;
- Гришай Кристина - студентка гр. До-25 - колекція моделей жіночого
одягу «Preteje»;
- Чечуліна Ольга - студентка гр. До-25 - колекція моделей жіночого одягу
«Дорога»;
- Пустова Наталія - студентка гр. До-25 - колекція моделей жіночого та
чоловічого одягу «Кохання Всесвіту»;


у номінації «Етно-стиль»:
- Недельченко Анастасія та Гришина Діана - студентки гр. Дв-26 - колекція

моделей жіночого одягу «Квіткова фантазія»;
- Сербін Олегослав - студент гр. До-25 - колекція моделей жіночого одягу
«Пробудження»;
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- Корольова Устина та Данилець Олена - студентки гр. До-25 - колекція
моделей жіночого одягу «Той, хто ловить сни…»;
- з 24 по 27 жовтня 2017 року викладач спецдисциплін Бойченко Л.В.
спільно з викладачем англійської мови Мацкевич Н.М. взяли участь у конкурсі
методичних розробок на Міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті» з
методичною розробкою інтегрованого бінарного заняття - семінару з
дисциплін: «Основи конструювання» та «Іноземна мова за професійним
спрямуванням» на тему: «Види сучасного взуття та їх характеристика», яка
була відмічена срібною медаллю. У рамках Дев’ятої Міжнародної виставки
«Інноватика в сучасній освіті» була проведена інтелектуальна гра з
інформатики для студентів І-ІІ курсів «Турнір веселих інформатиків»
викладачами Тренба О.В., Ткаченко І.П.;
- 31 жовтня 2017 року викладач Коледжу Павлюк А.В. брала участь в
ХХІХ Міжнародній науковій інтернет - конференції «Тенденції та перспективи
розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» в Переяслав-Хмельницькому
національному

університеті

(друкована

праця

на

тему:

«Формування

екологічної освіченості майбутніх економістів»);
- 02 листопада 2017 року викладачі іноземної мови А.В Сокол та Н.М.
Мацкевич взяли участь у Всеукраїнському форумі «English Forum 2017. New
Generation Education: Informed Teaching, Enhanced Learning», що відбувся в
Національному

торгівельно

-

економічному

університеті

за

участю

представників МОН України та іноземних експертів;
- 02, 03 листопада 2017 року Київський коледж легкої промисловості взяв
участь у Всеукраїнському Форумі з проблем навчання і виховання глухих та
слабочуючих студентів, з міжнародною участю;
- 18, 19 листопада 2017 року голова циклової комісії управління, обліку та
оподаткування Сахно О.В. взяла участь у двухденному лекторії в рамках
міжнародного тижня підприємництва Startup Ukraine-Створюй в Україні;
- 06, 08 грудня 2017 року викладач спецдисциплін Безсмертна Т.В. взяла
участь

у

Першій

Всеукраїнській
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науково-практичній

конференції

«Комп’ютерна графіка і сучасність», яка проводилася на базі Херсонського
політехнічного коледжу з доповіддю-статтею на тему: «Використання сучасних
САД/САМ систем для підготовки дизайнерів-модельєрів»;
- 15 грудня 2017 року керівник економічного відділення Сокол А.В., голова
циклової комісії управління, обліку та оподаткування Сахно О.В. та студенти
групи Об-16 Сніцар М.О., Рябокінь А.І., Опанасенко А.Ю. взяли участь в
семінарі Воркшоп: «Краудфандинг як новий інвестиційній інструмент зі сталим
фокусом: Досвід Європейського союзу та можливості для України»;
- 22 грудня 2017 року під керівництвом викладачів циклової комісії
«Дизайн» студенти ІІІ-ІV курсів взяли участь у XV Міжвузівському новорічноріздвяному конкурсі молодих дизайнерів одного образу «Сузір’я «Каштан»
(КНУТД, м. Київ);
- 26, 27 грудня 2017 року студенти Коледжу взяли участь у Міжнародній
науково

-

практичній

інтернет-конференції

«Економічні

перспективи

підприємництва в Україні» із науковим матеріалом студентів Трухан М.,
Мікової О., Прокопчук А. - науковий керівник Шевчук О.В.
Викладачі Коледжу у 2017 році активно займались пошуководослідницькою, науковою та публіцистичною діяльністю:
1. Завідувач кафедри технологій легкої промисловості, доктор технічних
наук, професор Щербань Ю.Ю. в грудні 2017 року отримав звання Лауреата
Державної премії України в галузі науки і техніки 2017 року за цикл робіт з
напряму «Ресурсоощадні технології виробництва текстилю, одягу та взуття».
2. Керівник технологічного відділення Чорногор Н.М. та викладач
спеціальних дисциплін Вуштей О.А. брали участь у розробці Галузевих
стандартів освітнього-кваліфікаційного рівня «бакалавр» та «магістр» за
спеціальністю: «Технологія легкої промисловості» (березень – квітень 2017
року);
3. Підготовлено та опубліковано наукову статтю авторів Щуцька Г.В.,
Пономаренко Т.В., Супрун Н.П. «Фізико-механічні властивості матеріалів для
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ортопедичного взуття», Вісник КНУТД, 2017 р.
4. Опубліковано тези доповіді Пономаренко Т.В. у збірнику тезисів
наукової конференції молодих вчених та студентів, КНУТД, Київ, 2017 р.
5. Опубліковано тези доповіді Вуштей О.А. у збірнику тезисів ХXІІI
Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в
економіці, менеджменті і бізнесі. Проблеми науки, практики та освіти». - Київ,
2017 р.
6. Отримано Патент України на корисну модель: № 113425 від 25.01.17р.
«Ортопедичне взуття для хворих з патологією ступень», автори Щуцька Г.В.,
Пономаренко Т. В.
7. Підготовлено та опубліковано наукову статтю у міжнародному виданні –
Shchutska G., Suprun N., Discrete model of moisture spreading in textile materials
for medical use. Actual problems of modern science, Copyringht by the UTP
University of Science and Technology, Bydgoszcz, Poland, 2017.
8. Опубліковано тези доповідей Щуцької Г.В. на Міжнародному тренінгу
для керівників українських коледжів з теми: «Підвищення ефективності
діяльності коледжів через призму вдосконалення якості освіти», 21 вересня
2017 року, м. Полтава, Україна.
9. Стаття «Основні аспекти розробки виробів медичного призначення із
заданими вологотрансферними характеристиками», Вісник КНУТД, 2017.
10. Прийнято участь у конференції з публікацією статті, автор Вуштей
О.А.,

ХХХУІІ

Всеукраїнська

науково-практична

інтернет-конференція

«Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку». Стаття у
збірнику № 37 «Відкрита освіта як засіб реалізації концепції безперервної
освіти». – Переяслав-Хмельницький, 2017р.
11. Опубліковано статтю «Формування естетично-оцінного компоненту
особистості студентів при викладанні гуманітарних дисциплін», автор Прима
В.П. // Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких
компетентностей:

збірник

матеріалів

ХІV

Міжнародних

педагогічно-

мистецьких читань пам’яті О. Рудницької. – Вип. 8(12). – К: Талком, 2017.-
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284с.—с. 133-135.
12. Литвиненко О.О. підготувала та опублікувала статтю на тему:
«Особливості тренінгової роботи з мріями студентів, які мають порушення
слуху» у наукометричному фаховому виданні – Проблеми сучасної психології:
Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана
Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – Вип. 35. –
Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2017. – 552 с.
13. Опубліковано тези доповіді у збірнику тезисів на тему: «Формування
екологічної освіченості майбутніх економістів» ХХІХ, автор Павлюк А.В.,
Міжнародна наукова інтернет - конференція «Тенденції та перспективи
розвитку науки і освіти в умовах глобалізації», - Переяслав-Хмельницький
національний університет, 2017.
14. Опубліковано тези доповіді у збірнику конференції на тему:
«Використання сучасних САД/САМ систем для підготовки дизайнерівмодельєрів»,

автор

Безсмертна

Т.В.,

Всеукраїнська

науково-практична

конференція «Комп’ютерна графіка і сучасність», - Херсонський політехнічний
коледж, - 2017.
15. Опубліковано тези доповіді у збірнику тезисів на тему: «Досвід
навчально - виховної роботи глухих та слабочуючих студентів в ДВНЗ ККЛП»,
автор Терещенко О.Д., Всеукраїнський Форум «Доступ осіб з інвалідністю
(глухих і слабочуючих)» , - Київ, 2017.
16. Опубліковано наукову статтю на тему: «Педагогічна майстерність та її
елементи», автори Вуштей О.А., Бабич А.І., Науковий журнал «Virtus» № 17,
Україна, 2017.
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
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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 навчальновиховної, 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 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
призначення

проектів,

іменних стипендій,

дипломних проектів; пропозиції

нагородження

студентів;

відрахування

студентів за порушення дисципліни, правил внутрішнього розпорядку
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гуртожитку, академічних заборгованостей, пропусків занять без поважної
причини.
Відповідно до плану проведення Педагогічних та Методичних рад у 2017
році було проведено:
Педагогічних рад – 7 засідань, на яких розглядались питання:
 Реформування освіти у 2017/2018 навчальному році;
 Нагальні питання впровадження Закону України «Про освіту»;
 Затвердження Положень та Правил, які регламентують освітній процес

Коледжу;
 Переведення студентів з контрактної форми навчання на вакантні місця за

державним замовленням;
 Посеместрові підсумки роботи відділень, результати екзаменаційних

сесій;
 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;
 Особливості вступної кампанії 2017 року;
 Підсумки роботи факультетів: результати дипломного проектування,

Державних іспитів та проведення екзаменаційної сесії;
 Переведення студентів на старші курси;
 Інформація по фінансовому звіту;
 Основні

результати

освітньої

діяльності

Коледжу

в

2016/2017

навчальному році та перспективи розвитку на 2016-2021 роки;
 Затвердження графіка навчального процесу;
 Затвердження переліку навчальних програм, дисциплін;
 Затвердження педагогічного навантаження;
 Затвердження загального плану роботи ДВНЗ «Київський коледж легкої

промисловості» на 2017/2018 навчальний рік;
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 Стан виконання інвестиційного договору;
 Затвердження

голів державних екзаменаційних та кваліфікаційних

комісій на 2017/2018 навчальний рік;
 Питання цивільної оборони та пожежної безпеки у Коледжі;
 Підвищення

ефективності

діяльності

Коледжу

через

призму

вдосконалення якості;
 Обговорення проекту Закону України «Про бюджет на 2018 рік», стаття

24;
 Забезпечення академічної доброчесності у закладах освіти;
 Організація студентського самоврядування в ДВНЗ «ККЛП».

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.
Тематику Педагогічних рад обумовлюють модернізований зміст освіти,
робота педагогічного колективу над науково - методичною проблемою,
планування контролю за станом викладання дисциплін. Тема 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,
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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 навчальних закладів, досвідчених практиків;
заслуховування інформації голів циклових комісій (в.о. завідувачів кафедр)
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 процесу; участь у розробці, вдосконаленні, експертизі
та затвердженні облікових і звітних форм навчальної документації; підготовка
пропозицій

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 науковометодичних конференцій, семінарів, майстер-класів, виставок, конкурсів і
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оглядів методичних розробок; контроль і координація методичної роботи
циклових комісій (кафедр); узагальнення звітування голів циклових комісій
(в.о. завідувачів кафедр) 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:
 Роль соціально - гуманітарних дисциплін у професійному становленні

молоді;
 Результати методичного забезпечення навчальних дисциплін І циклу

загальноосвітньої підготовки усіх спеціальностей Коледжу;
 Методичний

супровід

роботи

навчальних

кабінетів,

лабораторій.

Результати атестації кабінетів, лабораторій Коледжу;
 Результати атестації педагогічних працівників Коледжу у 2017 році;
 Стан та результати проведення відкритих занять викладачами, взаємо

відвідування;
 Методичне забезпечення практичної підготовки «молодшого спеціаліста»

усіх спеціальностей та спеціалізацій Коледжу;
 Підсумки роботи Методичної ради Коледжу та задачі на наступний рік;
 Особливості проведення державної підсумкової атестації студентів, які

здобувають

освітньо-кваліфікаційний

рівень

молодшого

спеціаліста

з

одночасним завершенням здобування повної загальної середньої освіти;
 Стан та проведення профорієнтаційної роботи Коледжу у 2017/2018

навчальному році;
 Навчально-методичне забезпечення дисциплін в Коледжі;
 Внесення змін в навчальні плани І циклу загальноосвітньої підготовки

відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 24.11.2017 за №
1541;
 Стан профорієнтаційної роботи за результатами І семестру 2017/2018
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навчального року;
 Проведення конкурсу на кращу методичну розробку;
 Звіти викладачів, що атестуються.

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 науки
України від 08.08.2013р. № 1135, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
16.08.2013р. за № 1417/23949.
У 2017 році в Коледжі працювала Атестаційна комісія І рівня у складі:
Щуцька Г.В. – голова АК, Михайловська Г.А. – заступник голови АК,
Вдовиченко А.М. – секретар АК, члени АК: Білоконь В.І., Орос О.М.,
Патлашенко О.А., Прима В.П., Шевчук О.В., Щербань Ю.Ю., яка забезпечила
успішне

чергове

та

позачергове

проходження

атестації

працівників Коледжу.
У 2017 році атестовано 11 педагогічних працівників.
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педагогічних

Результи атестації:
- всі педагогічні працівники відповідають займаній посаді;
- Грикун Людмила Володимирівна - підтвердження «першої категорії»;
- Лугіна

Ніна

Петрівна

– підтвердження

«вищої категорії»

та

педагогічного звання «викладач – методист»;
- Головченко Тетяна Анатоліївна – підтвердження «вищої категорії»;
- Кравченко Віктор Степанович - підтвердження «вищої категорії»;
- Кремінська Людмила Володимирівна - підтвердження «вищої категорії»;
- Іванова Оксана Олексіївна – присвоєння «другої категорії»;
- Родичкіна Олена Іванівна – присвоєння «першої категорії»;
- Прима Вікторія Петрівна – присвоєння «вищої категорії»;
- Прокопенко Наталія Олексіївна – присвоєння «вищої категорії»;
- Сиротенко Світлана Миколаївна – присвоєння «вищої категорії»;
- Тренба Оксана Володимирівна – присвоєння «вищої категорії» та
педагогічного звання «старший викладач».
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.
З 06 по 18 березня 2017 року в ДВНЗ «Університеті менеджменту освіти»
НАПН України пройшли курси підвищення кваліфікації керівних, науковопедагогічних

та

педагогічних

працівників

відповідно

до

державного

замовлення та отримали свідоцтва 4 викладача: Грикун Людмила Василівна,
Кравченко Віктор Степанович, Кремінська Людмила Володимирівна, Лугіна
Ніна Петрівна.
З 10 по 12 квітня 2017 року в Навчально – методичному центрі цивільного
захисту та безпеки життєдіяльності м. Києва пройшов курси підвищення
кваліфікації начальник штабу цивільної оборони Коледжу Петрушенко Сергій
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Юрійович.
Курс підвищення кваліфікації на постійно діючому семінарі «Технології
Інтернет – підтримки навчального процесу» у Відкритому міжнародному
Університеті розвитку людини «Україна» пройшли та отримали сертифікати:
Вдовиченко Алла Михайлівна, Тренба Оксана Володимирівна, Франц Катерина
Володимирівна, Ткаченко Ірина Петрівна.
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.
Професійний розвиток та участь у сертифікаційних програмах
педагогічних працівників
З метою обміну досвідом, професійного розвитку та підвищення
кваліфікації викладачі Коледжу беруть активну участь в сертифікаційних
програмах (форумах, конференціях, семінарах, лекторіях) та отримують
сертифікати:
- 11, 12 травня 2017 року директор Коледжу Ганна Щуцька прийняла
участь у Всеукраїнській практичній конференції з міжнародною участю «Вплив
і наслідки посттравматичного розладу в осіб із порушеннями слуху та
особливості надання їм психологічної допомоги»;
- у червні 2017 року директор Коледжу Щуцька Г.В. стала учасником
Міжнародної наукової конференції з текстилю та моди;
-

сертифікат

учасника

ХХХVІІ

Всеукраїнської науково-практичної

інтернет - конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та
перспективи

розвитку»

отримала

викладач
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кафедри

технологій

легкої

промисловості Вуштей О.А.;
- сертифікат учасника отримала викладач кафедри технологій легкої
Давиденко Н.І. в ІХ науково - методичній конференції та 121 Міжнародній
конференції Європейської Асоціації Безпеки «Безпека людини у сучасних
умовах»;
- 18 – 20 вересня 2017 року директор Коледжу Г.В Щуцька була учасником
Міжнародного тренінгу «Підвищення ефективності діяльності коледжів через
призму вдосконалення якості освіти» для керівників українських коледжів на
базі Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка;
- 02, 03 листопада 2017 року перекладач-дактилолог Терещенко О.Д.
виступила з доповіддю на тему: «Досвід навчально-виховної роботи глухих та
слабочуючих студентів в ДВНЗ ККЛП» на Всеукраїнському Форумі з
міжнародною участю «Доступ осіб з інвалідністю (глухих і слабочуючих)»;
- 18, 19 листопада 2017 року голова циклової комісії управління, обліку та
оподаткування Сахно О.В. брала участь у двухденному лекторії в рамках
міжнародного тижня підприємництва Startup Ukraine - Створюй в Україні;
- 22 - 24 листопада 2017 року директор Коледжу Щуцька Г.В., перекладачідактилологи Терещенко О.Д. та Сколотова І.І. взяли участь у ХVІІ
Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми навчання
та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації
Конвекції про права осіб з інвалідністю».
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»,

5.05160201

5.03050901
«Швейне

виробництво», 5.05160202 «Виготовлення виробів із шкіри» терміном дії до
2026 року.
Робоча група з розробки акредитаційних справ складалась з досвідчених
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фахівців Коледжу: Михайловської Г.А., Чорногор Н.М., Андрійченко Н.К.,
Патлашенко О.А., Сокол А.В., Коваль В.М.
Робота в експертних комісіях
Відповідно до Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і
спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах,
затвердженого постановою КМУ від 09.08.2001 року № 978 «Про затвердження
Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у
вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах», з метою
проведення акредитаційних експертиз підготовки молодших спеціалістів,
викладачі Коледжу залучаються до роботи в інші навчальні заклади України:
З 28 по 30 березня 2017 року заступника директора з навчальнометодичної роботи Г.А. Михайловську включено для роботи експертної комісії
Виноградівського

державного

коледжу

Мукачівського

державного

університету проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки
молодших спеціалістів зі спеціальностей 5. 051602201 «Швейне виробництво»,
5. 05160202 «Виготовлення виробів із шкіри»;
З 19 по 21 квітня 2017 року завідувача відділення дизайну Н.О.
Прокопенко включено для роботи експертної комісії Коледжу Київського
національного університету технологій та дизайну проведення чергової
акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальностей
5. 02020701 «Дизайн»;
З 06 по 08 грудня 2017 року голову циклової комісії дизайну О.А.
Патлашенко включено для роботи експертної комісії Державного вищого
навчального закладу «Харківський коледж текстилю та дизайну» проведення
чергової акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі
спеціальності 5. 05160103 «Виробництво та дизайн тканин і трикотажу».
У березні – квітні 2017 року керівник технологічного факультету Н.М.
Чорногор та викладач спеціальних дисциплін О.А. Вуштей в складі експертної
комісії

працювали

над

розробкою
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Галузевих

стандартів

освітнього-

кваліфікаційного рівня «бакалавр» та «магістр» за спеціальністю: «Технологія
легкої промисловості».
З 13 по 22 листопада 2017 року відповідно до Наказу Державної інспекції
навчальних закладів України «Про позапланову виїзну перевірку Таврійського
національного університету ім. В.І. Вернадського» від 08.11.2017 року № 0113/54, в комісію включена завідувач економічного відділення Коледжу А.В.
Сокол.
Розділ 4. Бібліотека
Робота бібліотеки Коледжу зорієнтована в контексті сучасних тенденцій в
державі та державному устрою, європейської інтеграції, реформи в освіті та
спрямована

на

забезпечення

бібліотечно-інформаційного,

культурно-

просвітницького, навчально-виховного розвитку студентів та співробітників.
Бібліотека Коледжу здійснює системні заходи, спрямовані пріоритетне 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 інформує

та

здійснює

участь

у 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.
Інтенсифікація

освітнього

процесу

спрямована

на

інформаційне

забезпечення навчальних дисциплін навчально-методичними матеріалами, які
мають бути доступними як в друкованому так і в електронному вигляді.
1 вересня 2017 року бібліотека Коледжу традиційно відсвяткувала «День
Знань». Першокурсники були ознайомлені з бібліотекою, отримали необхідну
літературу – в середньому це 15 підручників на кожного студента. Студенти
першого курсу отримали підручники у паперовому та електронному вигляді.
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В бібліотеці у 2017 році були оформлені книжково-ілюстративні виставки:
«Студенту – майбутньому фахівцю», «Єдина і соборна Україна», «Прости, і ти
знайдеш мир», «Студентство – майбутнє України», до Дня української
писемності і мови, до Дня пам’яті «Небесної сотні», книжково - ілюстративна
виставка до Дня визволення України від фашизму, книжкова виставка,
присвячена ювілею та діяльності товариства глухих: «УТОГ- 100 років»,
тематична виставка «Сучасне життя, любов, злагода, доброта».
В бібліотеці за планом бібліографічного інформування студентів та
викладачів проведені бесіди: «Книга – мудрість століть», «Книга – колективна
пам’ять людства»; були проведені практичні заняття: «Чи вмієш 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 веб-ресурсів.
Бібліотека забезпечує проведення організаційно - масових заходів
патріотичного спрямування. У співпраці всіх учасників освітнього процесу
Коледжу були проведені заходи до 73 - річниці з дня визволення міста Києва
від

фашистських

загарбників;

«Міжнародного

Дня

студента»;

«Дня

українського козацтва» та «Дня захисника Вітчизни». Серед них найбільш
важливі – «Єдність і соборність України», «День Гідності і Свободи», що
висвітлює події помаранчевої революції і революції гідності, до Міжнародного
дня писемності «Мова калинова».
В бібліотеці була створена книжкова виставка, присвячена подіям
«Бабиного Яру», «Дзвони пам’яті», присвячена пам’яті жертв Голодомору
1932-1933 років в Україні; книжкова виставка присвячена Дню Апостола
Андрія Первозданного.
В бібліотеці відзначаються пам’ятні дати письменників, поетів. На сайті
Коледжу розміщена біографічна інформація про ювілярів: 80 років від дня
народження В.П. Гамана (1937) українського письменника; 295 років від дня
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народження Г.С. Сковороди (1722-1794) українського філософа, поета; 125
років від дня народження М. Куліша (1892-1942) українського драматурга.
Загальний фонд бібліотеки 78473 примірників, з них 63836 книг навчальна література, 14637 художня література.
Оновлено алфавітний та систематичний каталоги, тематичні картотеки. В
програмі підтримки матеріально - технічного забезпечення для бібліотеки
придбали комп’ютер та встановили Інтернет, в Читальному залі бібліотеки для
студентів та викладачів підключена сеть WI-FI. В бібліотеці створена Ебібліотека на базі комп’ютерного забезпечення програми АИБС МАРК SQL. В
базу бібліотеки введені основні книжки та підручники, електронна бібліотека
постійно коригується та доповнюється.
Протягом 2017 року постійно проводиться робота з бібліотечним фондом,
поновлюється новими підручниками з загальноосвітніх дисциплін. Були
придбані підручники Бевз Г.П. Математика 10 клас, 80 примірників, Авраменко
О.М. Українська мова та література. Довідник 30 примірників; 2 примірника
художньої літератури. Загальна кількість за 2017 рік 112 примірників.
Оформлена передплата на 7 періодичних видань.
Важливим напрямком роботи бібліотеки залишається виховна функція,
спрямована на реалізацію основних орієнтирів виховання студентів: ціннісне
ставлення до себе, до родини, держави, природи, культури, мистецтва.
Розділ 5. Впровадження інноваційних технологій та освітніх інновацій
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.
Головними

напрямками

впровадження

інноваційних

технологій

є:

створення лабораторій, які дозволяють використовувати мультимедіа, системи
гіпермедіа, електронні підручники тощо; освоєння засобів комунікації
(комп’ютерні мережі, телефонного, телевізійного, супутникового зв’язку для
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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 відкриті заняття, майстер-класи
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

використовуючи

компетенції

в

умовах,

наближених

бліц-питання

і

кросворди

з

до

фаховою

виробничих,

термінологією;

семінарські заняття із застосуванням самостійно підготовлених презентацій
студентів за завданням викладача; інтерактивних лекцій з впровадженням
запитально-відповідних співбесід та коротким тестуванням та інші.
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.
13 лютого 2017 року представники Коледжу - викладачі спеціальної
дисципліни «Конструювання виробів» Л.В. Бойченко і Т.В. Безсмертна стали
учасниками презентації нової програми «Сучасні передові світові технології в
дизайні, розробці і виробництві взуття». Захід відбувся у м. Бровари був
організований

Київським

християнським

університетом

в

співпраці

з

провідними спеціалістами галузі зі Сполучених Штатів Америки.
З 23 по 27 жовтня 2017 року голова циклової комісії управління, обліку та
оподаткування О.В. Сахно організувала проведення навчального курсу
електронного документообігу та подання електронної звітності M.E.Doc, для
студентів другого та третього курсів спеціальностей «Бухгалтерський облік» та
«Організація виробництва», а також для співробітників Коледжу, в тому числі
керівника економічного факультету, викладачів циклової комісії та працівників
бухгалтерії. Заключено договір про співпрацю терміном на один рік. Коледж
отримав подяку від ТОВ «Інтелект-сервіс» за проведення на високому
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професійному рівні навчання викладачів та студентів ДВНЗ ККЛП навичкам
роботи в програмі електронного документообігу M.E.Doc.
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.
У рамках Дев’ятої Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті»
викладачами

циклової

комісії

природничо-наукових

та

комп’ютерних

дисциплін О.В. Тренбою та І.П. Ткаченко проведено відкрите заняття в форматі
інтелектуальної гри з інформатики для студентів І-ІІ курсів «Турнір веселих
інформатиків».
31 жовтня 2017 року викладач Павлюк А.В. брала участь в ХХІХ
Міжнародній науковій

інтернет-конференції «Тенденції та

перспективи

розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» в Переяслав - Хмельницькому
національному

університеті

(друкована

праця

на

тему

«Формування

екологічної освіченості майбутніх економістів»).
Викладач спецдисциплін Л.В. Бойченко спільно з викладачем англійської
мови Н.М. Мацкевич взяли участь у конкурсі методичних розробок на
міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті» з методичною розробкою
інтегрованого

бінарного

заняття

-

семінару

з

дисциплін:

«Основи

конструювання» та «Іноземна мова за професійним спрямуванням» на тему:
«Види сучасного взуття та їх характеристика».
Викладач спецдисциплін Т.В. Безсмертна була учасником Всеукраїнської
науково - практичної конференції «Комп’ютерна графіка і сучасність», яка
проводилася на базі Херсонського політехнічного коледжу 06-08 грудня 2017
року, з доповіддю-статтею на тему «Використання сучасних САД/САМ систем
для підготовки дизайнерів-модельєрів».
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
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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
студентам здійснювати цей вибір.
22 лютого 2017 року викладач математики А.Д. Сергієнко провів урок - гру
«Інтелектуальний бій» між студентами груп М-17 та Об-17 першого курсу
економічного факультету. 23 лютого 2017 року викладач - методист І.П.
Ткаченко в групі Б-88 провела заняття в формі інтелектуально - розважальної
гри «Турнір веселих інформатиків». 24 лютого 2017 року викладач К.В. Франц
провела урок - гру з інформатики «Інфознайка» серед студентів групи О-28. 07
квітня 2017 року викладачем В.М. Коваль проведена інтелектуальна гра «КВК з
бухгалтерського обліку».
23 лютого 2017 року на факультеті «Дизайн» проведено інтелектуально –
розважальну гру «Кращий дизайнер». У заході взяли участь команди студентів
3 курсу з груп Дк-03, До-25 та Дв-26. Перемогу здобула команда групи До-25 з
невеликим відривом в 0,5 балів від команди Дв-26. Захід організували та
провели декан факультету «Дизайн»

Н.О. Прокопенко та голова циклової

комісії природничо – наукових та комп’ютерних дисциплін О.В. Тренба.
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;
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3) які сприяють формуванню незалежних власних суджень;
4) завдання, які сприяють розвитку фантазії.
Під

час

виконання

творчих

завдань

враховуються

індивідуальні

особливості студентів. Диференціація проявляється у рівні складності 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.
Комп’ютерне програмне забезпечення, що застосовується в освітньому
процесі ґрунтується як на ліцензованих пакетах прикладних програм, так і на
програмному забезпеченні розробленому викладачами та фахівцями.

Розділ 6. Робота в Єдиній державній електронній базі з питань освіти
(ЄДЕБО)
Безпосередньо провідним інженером – програмістом ЄДЕБО Франц К.В.
протягом 2017 року було проведено наступні види робіт:


Опрацьовані інструкції та послідовність дій при роботі з новою

версією ЄДЕБО.


Сформовано номера та серії дипломів для студентів 2017 року

випуску.


Відраховано студентів, які закінчили навчання в 2017 році та

внесені дані щодо виданих дипломів молодшого спеціаліста.
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Сформовано конкурсні пропозиції для вступної кампанії 2017 року

та внесені Правила прийому до Коледжу, а також інформацію про приймальну
комісію Коледжу.


Опрацьовано

заяви

абітурієнтів

Коледжу

протягом

роботи

приймальної комісії та внесені бали за вступні іспити й творчі конкурси.


Сформовано списки абітурієнтів рекомендованих до зарахування та

наказів про зарахування.


Сформовані замовлення на отримання студентських квитків.



Складено Форму державного статистичного спостереження № 2-

3нк «Звіт вищого навчального закладу на початок 2017/2018 навчального року»


Внесені Правила прийому до ДВНЗ «ККЛП» на 2018 рік та основні

конкурсні пропозиції.
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
внутрішніх наказів ДВНЗ «ККЛП» по студентському складу, а також наказів та
листів Міністерства освіти та науки України.
За звітній період усі вимоги МОН України щодо внесення інформації в
ЄДЕБО були виконані в повному обсязі, вчасно та без порушень.
Прозорість та інформаційна відкритість Коледжу
ДВНЗ «Київський коледж легкої промисловості» має офіційний, відкритий
та загальнодоступний електронний ресурс, де розміщує інформацію про свою
діяльність.

Режим

доступу

до

ресурсу

http://kklp.kiev.ua/

або

http://kklp.edu.ua/.
Згідно статті 30 Закону України «Про освіту» на офіційному сайті
навчального закладу опубліковано наступну інформацію:


статут ДВНЗ «Київський коледж легкої промисловості»;



ліцензії на провадження освітньої діяльності;
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сертифікати про акредитацію освітніх програм ДВНЗ «ККЛП»;



структура та органи управління ДВНЗ «ККЛП»;



педагогічний склад ДВНЗ «ККЛП»;



освітні програми, що реалізуються в ДВНЗ «ККЛП»;



ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у

ДВНЗ «ККЛП»;


мова (мови) освітнього процесу ДВНЗ «ККЛП»;



наявність вакантних посад ДВНЗ «ККЛП»;



інформація про гуртожиток ДВНЗ «ККЛП»;



річний звіт про діяльність ДВНЗ «ККЛП»;



правила прийому до ДВНЗ «ККЛП»;



умови доступності ДВНЗ «ККЛП» для навчання осіб з особливими

освітніми потребами;


розмір плати за навчання здобувачів освіти у ДВНЗ «ККЛП»;



кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх

отриманих коштів у ДВНЗ «ККЛП».
Також ДВНЗ «ККЛП» надає публічну інформацію керуючись Законом
України "Про доступ до публічної інформації" та Указом Президента України
"Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної
інформації" у відповідь на інформаційний запит.
Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими
засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в
процесі

виконання

суб'єктами

владних

повноважень

своїх

обов'язків,

передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні
суб'єктів владних повноважень.
Запит від особи на отримання інформації подається в довільній формі. При
цьому необхідно вказати:
1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної
пошти, а також номер телефону;
2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити
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чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
3) підпис і дату.
З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на
інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм
запитів на інформацію. Форми для подання інформаційного запиту у
письмовому вигляді розміщені на офіційному сайті закладу.
Розділ 7. Мова освіти
Відповідно до статті 7 «Мова освіти» Закону України «Про освіту» у
Коледжі мовою освітнього процесу є державна мова, забезпечено обов’язкове
вивчення державної мови в обсязі, що дає змогу провадити професійну
діяльність у вибраній галузі з використанням державної мови. Особам з
порушенням слуху забезпечено право на навчання жестовою мовою та на
вивчення української жестової мови.
Також у Коледжі протягом 2017 року проводились різноманітні заходи
щодо сприяння

вивченню мов міжнародного спілкування,

насамперед

англійської мови.
В рамках проведення тижня спеціальності 071 «Облік і оподаткування»
було проведено відкрите бінарне заняття в групах Б-86 та Б-88 з дисципліни
«Контроль і ревізія» на тему: «Основні контролюючі органи в Україні».
Протягом заходів до тижнів економічних спеціальностей в групах О – 28 та О –
27 з дисципліни «Економічна теорія» проведено відкрите заняття на тему:
«Нобелівські лауреати в галузі економіки».
На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 07.10.2016
року № 1/9-542 щодо невиконання у повному обсязі мовного законодавства
України у частині застосування державної мови в навчальних закладах та листа
ДНУ «Інституту модернізації змісту освіти» від 14.09.2016 року № 2.1/10-21772
«Про особливості викладання української мови і літератури 2016/2017
навчальному році», а також з метою підвищення рівня володіння державною
мовою працівників Коледжу та удосконалення освітнього процесу в Коледжі на
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засадах компетентні ного підходу до формування особистості, яка здатна
творчо мислити, приймати рішення, мати свою позицію, брати на себе
відповідальність, до умов життя, наказом директора Коледжу від 13.10.2016
року № 61/1 забезпечення користування всім учасникам освітнього процесу
спілкування державною мовою, через діючі курси забезпечення підвищення
рівня володіння державною мовою, у т.ч. жестової української мови,
запроваджувати форми та методи, які стимулюють активну пізнавальну,
мисленнєву, пошукову, творчу діяльність здобувачів вищої освіти.
З метою розширення застосування державної мови у сфері освіти посилена
популяризація української мови в студентському та педагогічному середовищі,
студенти залучаються до участі в різноманітних навчально - виховних та
культурно - просвітницьких заходах.
Особам з порушенням слуху забезпечено право на навчання жестовою
мовою та на вивчення української жестової мови. З вересня 2017 року у
Коледжі були запроваджені нові навчальні дисципліни: «Українська жестова
мова для студентів з порушенням слуху», яку викладає перекладач - дактилолог
Трикін О.І. та «Українська жестова мова за професійним спрямуванням»
викладають перекладачі-дактилологи І.І. Сколотова та О.Д. Терещенко.
В рамках курсу «Культурологія» в першому семестрі 2017/2018
навчального року у ДВНЗ «ККЛП» було запроваджено курс «Історія та
культура глухих» (обсяг 16 аудиторних годин) для другого курсу економічного
факультету груп М-16, Об-16. Ознайомлення студентів з історією та культурою
глухих сприяє інтеграції, порозумінню між чуючи ми та глухими студентами
Коледжу, що відповідає загальному змісту інклюзивної освіти.
Студенти з цікавістю ставляться до питань історії глухих, особливостей
субкультури глухих, комунікативних проблем (вивчення дактилології, жестової
лексики для обміну інформацією з глухими студентами).
В рамках вивчення культури глухих інших країн світу протягом 2017 року
організовано та проведено зустрічі, скайп-конференції, обмін відео матеріалами
з представниками спільнот глухих Америки, Туреччини, Швеції, Польщі.
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Розділ 8. Забезпечення реалізації права на освіту осіб з особливими
потребами. Інклюзивна освіта
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 - 2017 р.р. за різними
спеціальностями склав більше 700 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;
• 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
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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 впевнений, 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
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,
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а також диплом за обраною спеціальністю, щоб успішно працювати і бути
затребуваною людиною у реальному, сучасному житті.
У 2017/2018 навчальному році в ДВНЗ "Київський коледж легкої
промисловості" навчаються інваліди по слуху та здобувають освітньокваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст" з таких спеціальностей:
- спеціальність 182 «Технології легкої промисловості»
кваліфікація: «Технік-технолог»
спеціалізація: «Швейне виробництво»
IІ курс гр. Лпш -2 - 16 – 22, дівчата
ІIІ курс гр. Шс-38 – 17 осіб (із них - 1 студент на контрактній основі),
дівчата
ІV курс гр. Шс-02 – 5 інвалідів ІІ-ІІІ групи, дівчата
кваліфікація: «Технік-технолог»
спеціалізація: «Експертиза виробів із шкіри»
І курс гр. Лпв – 17 – 18 осіб, 6 - дівчат, 12 – хлопців
ІІ курс Лпв – 16 – 16 осіб, 3- дівчини, 13 хлопців
ІІІ курс гр. Вс-04 – 11 осіб (із них - 1 студент на контрактній основі),
хлопці
ІV курс гр. Вес-02 - 9 студентів, хлопці
Загальна кількість студентів з порушеннями слуху - 98.
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;
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- 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.
- 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;
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- проходження виробничої практики;
- надання допомоги в працевлаштуванні.
Співпраця з організаціями, які опікуються проблемами осіб з особливими
потребами:
- 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;
- 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.
03 лютого 2017 року у Коледжі відбувся іспит для співробітників закладу,
які завершили перший етап навчання у школі жестової мови. Протягом 9
місяців перекладач жестової мови Коледжу, викладач на курсах О. Терещенко
навчала своїх учнів буквально з нуля і вони досягли непоганих результатів.
Екзаменаційна комісія високо оцінила рівень знань групи та бажання багатьох
слухачів і надалі продовжувати вивчення мови нечуючих. 17 лютого ще одна
група зі Школи жестової мови, викладача Ірини Сколотової на базі Коледжу
успішно склала іспит та отримали відповідні сертифікати. Слухачів курсів
привітала Голова ЦП Українського товариства глухих Ірина Чепчина, яка
підкреслила важливість започаткованої справи та наголосила, що вивчення
жестової мови сприяє кращому розумінню культури нечуючих. До привітань
долучилися: перший заступник ЦП УТОГ Тетяна Кривко, директор КЦ УТОГ
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Володимир Гончаренко, завідувач Центру школи жестової мови Тетяна
Журкова, член екзаменаційної комісії Ніна Зайонц.
11-12 травня 2017 року відбулася Всеукраїнська практична конференція
«Вплив і наслідки посттравматичного розладу у осіб з порушеннями слуху та
особливості надання їм психологічної допомоги», учасником якої була
перекладач - дактилолог Коледжу Ірина Сколотова. Захід відбувся за участю та
завдяки плідної співпраці Українського товариства глухих, УкраїнськоКанадського альянсу для глухих та слабочуючих, ДВНЗ «Тернопільського
державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського», МОЗ України,
Канадсько-Української фундації та Об’єднання нечуючих педагогів. Також
паралельно проводився "Флеш-фестиваль" перекладачів жестової мови.
19 травня 2017 року відбувся захід присвячений Дню перекладача жестової
мови, на якому була присутня фахівець Fulbrigt Spesialist Program, асистент,
віце-президент з академічних питань Санта Фе Коледжу, координатор
«Адміністрування в системі коледжів США» доктор Вілма Еліза Фуентес
(Санта Фе Коледж, штат Флорида, США).
21 червня 2017 року у Коледжі відбувся випуск студентів Технологічного
факультету за спеціальностями «Швейне виробництво" та "Виготовлення
виробів із шкіри": групи Шс-37, Шм-01, Вс-03. Випускників привітали: голова
Центрального

правління

Українського

товариства

глухих І.

Чепчина;

перший заступник голови ЦП УТОГ Т. Кривко; голова Київської організації
УТОГ М. Левицький; директор взуттєвого підприємства Prime Shoes О. Бондар.
У вересні 2017 року згідно з навчальною програмою "Українська жестова
мова за професійним спрямуванням" в рамках теми "Культура глухих" у
Коледж було запрошено лідера молодіжної ради УТОГ, нечуючу випускницю
нашого закладу Марію Андрієнко, яка для студентів другому курсу прочитала
лекцію на теми: "Бути лідером", "Крок за кроком". Марія провела лекцію у
формі живого діалогу зі студентами, розповіла про свій шлях до поставленої
мети, про те, що значить бути лідером і надихнула студентів розвиватися, не
зупинятися на досягнутому і постійно самовдосконалюватися.
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24 вересня 2017 року Коледж, до відзначення Міжнародного тижня глухих
в Україні, взяв участь у Соціальній акції «Почути кожного», в рамках якої
відбулися різноманітні заходи, розраховані на аудиторію будь - якого віку. В
Україні акція у цьому році мала певну кількість локацій - представництва ООН
в Україні, громадських організацій – Українського товариства глухих, «Ми
разом», «Відчуй», «Почути». Квест - спілкування проводили 18 волонтерів
ООН в Україні разом з перекладачами жестової мови.
На студентський квест, приурочений до Міжнародного тижня глухих в
Україні,

який

проводився

на

базі

Коледжу

зібралася

молодь

з

різних навчальних закладів м. Києва. На заході були присутні голова
Українського товариства глухих Ірина Чепчина, представник Міністерства
освіти і науки України Неля Нагорна, керівник Київської організації УТОГ
Михайло Левицький, представник ООН в Україні Рупмані Чхеттрі (Індія), яка
прибула з місією моніторингу стану справ Ратифікації Конвенції з прав осіб з
інвалідністю та представник ООН Маріна Лебідь, театр міміки та жесту
Культурного центру УТОГ «Райдуга» під керівництвом В.М. Гончаренка.
2 - 3 листопада 2017 року перекладачі - дактилологи Коледжу Ірина
Сколотова та Оксана Терещенко взяли участь у Всеукраїнському Форумі з
проблем навчання і виховання глухих та слабочуючих студентів. Захід відбувся
на базі Українського католицького університету у місті Львові за участю
міжнародною спільноти. У Форумі прийняли участь: голова ЦП УТОГ Ірина
Чепчина, фахівці - практики із супроводу глухих та слабочуючих студентів кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Лабораторії
жестової мови Інституту спеціальної педагогіки Національної академії
педагогічних наук України Наталія Адамюк, керівник центру підтримки (SSD)
Абігайль Перриш-Крейг (Канада), кандидат психологічних наук, завідувач
лабораторії

жестової

мови

Інституту

спеціальної

педагогіки

НАПН

України, член РПЖМ, регіональний представник WASLI в країнах Східної
Європи та Середньої Азії, перекладач жестової мови вищої категорії Ігор
Бондаренко. На Форумі перекладачі - дактилологи Ірина Сколотова та Оксана
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Терещенко поділилася досвідом організації та супроводу навчання глухих та
слабочуючих студентів Київського коледжу легкої промисловості. А саме,
були озвучені труднощі, з якими студенти стикаються під час навчання,
продемонстровані прийоми і методи, які використовує Коледж в освітньому
процесі, показані здобутки і нововведення закладу в навчально-виховному
процесі глухих та слабочуючих студентів. Учасники Форуму зійшлися на
тому, що є дуже багато невирішених питань щодо навчання і виховання глухих
і слабочуючих студентів, і домовились про подальшу організацію таких
зустрічей.
В Міжнародному культурно - мистецькому центрі «Печерськ» в листопаді
2017 року відбувся районний фестиваль творчості дітей та молоді з
інвалідністю «Барви надій», в якому взяли участь студенти Коледжу.
Захід організував Печерський районний у місті Києві центр соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді. В номінації жестова пісня виступили Діана Довгошея
студентка третього курсу групи Шс – 38 та студентка першого курсу групи
Лпв - 17 Анастасія Синезуб. Дівчата стали лауреатами фестивалю в номінації
дуетний спів, а Діана Довгошея ще й і в номінації сольне вокальне мистецтво.
17 листопада 2017 року до Міжнародного Дня Студента в ДВНЗ «ККЛП»
відбувся конкурс «Міс та містер Коледжу 2017». У конкурсі взяли участь
студенти з порушеннями слуху Діана Довгошея, яка виборола титул «Міс
Артистичність» та Максим Хозей, студент другого курсу групи ЛПв-16, який
став переможцем конкурсу та отримав титул «Містер Коледжу 2017».
Директор Коледжу Ганна Щуцька, перекладачі - дактилологи Ірина
Сколотова, Оксана Терещенко та Олександр Трикін взяли участь у XVIІ
Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми навчання
та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації
Конвенції про права осіб з інвалідністю». У рамках конференції проведено:
- конкурс наукових робіт студентів з інвалідністю та конкурс студентських
наукових робіт за тематикою конференції;
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- виставка - перегляд наукової та навчально-методичної літератури
«Інклюзивне навчання: здобутки, досвід, перспективи»;
- виставка продукції оздоровчого харчування.
Адміністрація, співробітники та студентство Коледжу прийняли активну
участь в урочистих заходах, приурочених до ювілейних дат:
- 100 років з дня заснування київської організації УТОГ;
- 50 років газети УТОГ «Наше життя»;
- 25 – річчя створення Спортивної федерації глухих України.
Розділ 9. Кадрове забезпечення
Підбір кадрів проводиться у відповідності до «Кодексу Законів про працю
України», нормативних та розпорядчих документів Міністерства освіти і науки
України.
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
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2016
138
74
8
1
1
3
33
20
11
2
2
32
7
8

2017
133
72
8
1
1
3
37
19
8
3
5
12
6
7

3
2
44

3
2
44

Тенденції зміни кількості педагогічних працівників за
кваліфікаційними категоріями
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мають другу категорію

мають першу категорію

мають вищу категорію

старший викладач

викладачі-методисти

доценти

професори

доктори наук

кандидати наук

В 2017 році членами кадрової комісії, склад якої затвердженою наказом №
45 від 01.09.2017 року, було проведено чотири засідання, які оформлено
протоколами засідань. На засіданнях обговорювалися питання щодо звільнення
працівників по закінченню строкових трудових договорів, продовжень та
укладань строкових трудових договорів, переведень з однієї посади на іншу,
збільшення обсягів виконуваних робіт деяких працівників.
Випадків порушення трудової дисципліни протягом 2017 року зафіксовано
не було, поновлення на посади за рішенням суду в зв’язку 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).
Адміністрацією Коледжу 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
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цих осіб та графік строків запланованих відпусток керівника вищого
навчального закладу відповідно встановленої форми.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 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 35 повідомлень про прийняття працівника на роботу.
Протягом 2017 року активно проводилась співпраця з районним центром
зайнятості, подано 9 звітів з відповідною інформацією. Постійно здійснюється
подання інформації до Печерського районного та інших військових комісаріатів
у м. Києві, щодо військовозобов’язаних та юнаків призивного віку.
Протягом року в зв’язку з ювілеями було відзначено дванадцять
працівників, а також співробітникам оголошувались подяки за бездоганне
виконання службових обов’язків та обов’язків не передбачених посадовими
інструкціями.
Моральне заохочення студентів та співробітників
У 2017 році за вагомий особистий внесок у підготовку кваліфікованих
спеціалістів та плідну педагогічну діяльність нагороджено Почесними
грамотами та Подяками Коледжу 42 педагогічні працівники та співробітники;
47 працівників Коледжу отримали Подяки від Голови КМДА, Печерської в м.
Києві районної державної адміністрації, Голови Ради директорів вищих
навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, УТОГ, СФГУ та інших державних
установ, підприємств та організацій (із занесенням до особових справ/трудових
книжок).
151 студенту Коледжу (відповідно до наказів) оголошена Подяка від
Адміністрації Коледжу за участь в профорієнтаційній роботі, підготовці та
проведенні культурних заходів, виставках, фестивалях, творчих конкурсах,
конференціях,

освітніх

та

сертифікаційних

програмах,

патріотичних заходах, у громадському житті країни тощо.
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національно-

Розділ 10. 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.
Наказом директора Коледжу № 35 від 01 червня 2017 року затверджено та
введено в дію план виконання Антикорупційної програми ДВНЗ «ККЛП» на
2017 рік, яким продовжено реалізацію положень Антикорупційної програми
Міністерства освіти і науки України на 2017 рік відповідно до статті 19 Закону
України «Про запобігання корупції», розділу ІІІ Закону України «Про засади
державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на
2014-2017 роки», підпункту «б» пункту 14 розділу ІІ Завдань і заходів з
виконання

Державної

програми

щодо

реалізації

засад

державної

антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017
роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015
року № 265 .
Уповноваженою

особою

з

питань

протидії корупції,

керівниками

факультетів, завідувачами кафедр, головами циклових комісій, керівниками
структурних підрозділів протягом 2017 року проведені наступні заходи:
- розроблені форми попередження про спеціальні обмеження та вимоги,
встановлені законами України, при прийнятті на роботу та виконанні
службових обов’язків; здійснено аналіз особових справ посадових осіб з метою
приведення попереджень про спеціальні обмеження та вимоги, у відповідності
до чинного законодавства України; проведення обов’язкових інструктажів для
осіб, які претендують на посади;

79

- працівникам
рекомендації
методична

та

студентам

Національного

та

Коледжу

агентства

консультативна

з

допомога

надаються
питань

з

роз’яснення

запобігання

питань

та

корупції,

дотримання

вимог

антикорупційного законодавства з метою підвищення рівня правових знань з
питань антикорупційного законодавства;
- проводиться контроль за виконанням звернень працівників та студентів,
вживаються заходи щодо недопущення порушення Закону України «Про
звернення громадян» та неухильного дотримання прав і свобод людини і
громадян. Здійснюється аналіз та забезпечується об’єктивний та своєчасний
розгляд пропозицій, скарг та звернень працівників, студентів Коледжу.
Проводиться ґрунтовний аналіз звернень студентів через «Скриньку довіри»;
- вживаються заходи щодо недопущення будь-якої можливості виникнення
конфлікту

інтересів,

хабарництва,

поборів,

зловживання

службовим

становищем співробітниками, студентами 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;
- контролюється правильність проведення бухгалтерського обліку і
звітності; отримання та використанням благодійних (добровільних) внесків,
пожертвувань від юридичних та фізичних осіб;
- впроваджено контроль за своєчасністю подання декларацій посадових
осіб Коледжу;
- систематично проводяться збори студентського самоврядування з метою
інформування

керівництва

Коледжу

про

випадки

виявлення

корупції.

Забезпечено об’єктивний, стандартизований контроль на кафедрах Коледжу за
успішністю студентів з навчальних дисциплін.
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Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції ДВНЗ
«ККЛП» з метою підвищення рівня стандартів доброчесності, в межах
інформаційної кампанії у 2017 році відповідно до рішення Національного
агентства від 09.11.2017 року № 839 «Про затвердження Методичних
рекомендацій щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів»
опрацьовано навчальний онлайн - курс «Конфлікт інтересів: треба знати!».
Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції ДВНЗ
«ККЛП», за період з 01.01.2017 року по 31.12.2017 року, порушень нормативноправових актів антикорупційного характеру та осіб, яких притягнуто до
відповідальності за корупційні правопорушення або правопорушення пов’язані
з корупцією не виявлено.
Розділ 11. Вступна кампанія 2017 року. Виконання державного
замовлення
Приймальна комісія Державного вищого навчального закладу «Київський
коледж легкої промисловості» була створена за Наказом № 69 від 01 листопада
2016 року. Враховуючи виробничу необхідність, у склад приймальної комісії
вносились корективи Наказами № 33 від 29.05.2017 та № 39/1 від 12.06.2017.
Наказом № 29 від 27.04.2017 р. були створені структурні підрозділи Приймальної
комісії: предметні екзаменаційні комісії з української мови та літератури; з
математики; з рисунку; фахова атестаційна комісія;

комісія

для проведення

співбесід; апеляційна комісія.
Приймальна комісія Коледжу почала працювати з листопада 2016 року,
зміст її основної роботи протоколювався – було проведено 18 засідань.
Робота

Приймальної

комісії

Коледжу

регламентувалась

чинними

нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України,
Положенням про Приймальну комісію ДВНЗ «Київський коледж легкої
промисловості», «Правилами прийому на навчання до Державного вищого
навчального закладу «Київський коледж легкої промисловості» для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у 2017 році».
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До складу Приймальної комісії були включені працівники адміністрації
Коледжу та викладачі. Голова Приймальної комісії – Щуцька Г.В., директор
Коледжу, заступник голови – Михайловська Г.А., заступник директора з
навчально - методичної роботи, відповідальний секретар – Вдовиченко А.М.,
завідувач

навчально-методичного

секретаря

–

Коваль

В.М.,

кабінету,

провідний

заступник

фахівець

відповідального

підрозділу

сприяння

працевлаштування випускників, спеціаліст по роботі в ЄДЕБО – Франц К.В.,
інженер - програміст ЄДЕБО, технічний секретар приймальної комісії –
Савенко М.М., помічник директора з кадрової роботи; члени Приймальної
комісії: Васюк О.І. – старший інспектор з кадрів, Давиденко Н.І. – завідувач
лабораторії експертизи, Литвиненко О.О. – практичний психолог, Лещенко
М.О. – голова Студентської ради, Сколотова І.І. – перекладач - дактилолог,
Чадченко Л.І. – комендант гуртожитку.
Створені підрозділи Приймальної комісії працювали у такому складі:
1. Предметні екзаменаційні комісії:
1.1 з української мови та літератури:
- Волкова Л.З. – викладач української мови та літератури
- Прима В.П. – викладач української мови та літератури
- Сколотова І.І. – перекладач-дактилолог
1.2 з математики:
- Мазурок О.О. – викладач математики
- Чех Т.М. – викладач фізики та математики
- Сколотова І.І. – перекладач-дактилолог
1.3 з рисунку:
- Кравченко В.С. – викладач
- Філоненко О.А. – викладач спецдисциплін
2. Фахову атестаційну комісію:
- Вуштей О.А. – викладач спецдисциплін виробництва взуття
- Лугіна Н.П. – викладач економічних дисциплін
- Муртазаєв І.А. – викладач спецдисциплін бухгалтерського обліку
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- Сиротенко С.М. – викладач спецдисциплін швейного виробництва
3. Для проведення співбесід:
- Прима В.П. – викладач української мови та літератури
- Чех Т.М. – викладач фізики та математики
- Сколотова І.І. – перекладач-дактилолог
4. Апеляційна комісія:
голова АК – Якубовський І.П. – заступник директора з навчально виховної роботи
члени АК:
- Авілкова Л.О. – викладач рисунку та живопису Київського вищого
професійного училища швейного та перукарського мистецтва № 46
- Андрійченко Н.К. – викладач економічних дисциплін
- Верцімаха В.І. – вчитель української мови спеціалізованої школи № 181
імені Івана Кудрі м. Києва
- Сергієнко А.Д. – викладач математики
- Чорногор Н.М. – викладач спецдисциплін швейного виробництва
- Шопоняк Л.М. – викладач спецдисциплін взуттєвого виробництва
- Терещенко О.Д. – перекладач-дактилолог
Протягом звітного періоду Приймальна комісія і її структурні підрозділи
працювали чітко, злагоджено, ефективно.
Екзаменаційні матеріали для вступних випробувань складені і затверджені
вчасно, за об’ємом і змістом відповідали вимогам навчальних програм
загальноосвітньої підготовки. Міністерство освіти і науки України запровадило
оновлені

форми

використовувались

документів

для

Приймальною

вступної

компанії

комісією.

Журнали

2017

року,

реєстрації

які
заяв

вступників велись у електронному варіанті, дотримуючись усіх вимог.
Проведено комплекс організаційних заходів, розроблено інформаційні листи
для вступників та пам’ятки працівникам структурних підрозділів Приймальної
комісії для роботи зі вступниками тощо.
З Єдиною державною електронною
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базою освіти МОН України

працювалось непросто: затримка реєстрації заяв на цілий тиждень, довелось
направляти три офіційні звернення для вирішення питання своєчасної
реєстрації вступників з дипломами бакалавра, іноземців. На запит МОН
України Приймальною комісією Коледжу були направлені пропозиції щодо
покращення роботи ЄДЕБО.
Державне замовлення на підготовку фахівців від Міністерства освіти і
науки України надійшло з великим запізненням та зі зменшеним обсягом: для
спеціальності 182

Технології легкої

промисловості

–

50

місць;

для

спеціальності 022 Дизайн – 33 місця; для спеціальності 071 Облік і
оподаткування та 073 Менеджмент – по 20 місць. Державне замовлення
повністю виконано.
Результати вступних випробувань, рейтингові списки, рекомендації до
зарахування та накази про зарахування були своєчасно сформовані в Єдиній
державній електронній базі освіти та оприлюднені на офіційному сайті
Коледжу, інформаційному стенді Приймальної комісії.
Якісну

консультативну

допомогу

вступникам

надавали

викладачі

Бойченко Л.В., Вуштей О.А., Гученко М.С., Орос О.М., Переводової Н.М.,
Прокопенко Н.О., Сиротенко С.М., Семенець І.П., Сергієнка А.Д., Сокол А.В.,
Тренби О.В., Штарке О.В.. Приймальна комісія висловила їм подяку за
професійну допомогу.
За час вступної кампанії було прийнято 468 заяв абітурієнтів: на основі
базової загальної середньої освіти, денна форма навчання – 334, на основі
повної загальної середньої освіти, денна форма навчання – 112, на основі
кваліфікованого робітника, денна форма навчання – 9; з дипломом бакалавра –
1, на заочну форму навчання – 12. Розподіл заяв за спеціальностями: 073
Менеджмент – 140, 022 Дизайн – 122, 182 Технології легкої промисловості –
121, 071 Облік і оподаткування – 85.
Зарахування вступників на основі базової загальної середньої освіти
відбувалось за результатами вступних випробувань з предметів: українська
мова (диктант, для вступників з порушеннями слуху – тест), математика
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(письмовий іспит), рисунок (творчий конкурс для спеціальності 022 Дизайн).
Зарахування абітурієнтів на основі повної загальної середньої освіти
відбувалось за результатами конкурсу сертифікатів ЗНО – українська мова та
література, другий предмет – на вибір: математика чи історія України, чи
географія; на спеціальність 022 Дизайн – другий предмет – творчий конкурс.
Для певної категорії вступників (з порушеннями слуху, іноземців, з дипломом
бакалавра) – за результатами вступних випробувань з української мови та
літератури (тест), математики (письмовий іспит). 3 вступники проходили
співбесіду.
Зарахування абітурієнтів на основі освітньо-кваліфікаційного рівня
кваліфікованого робітника відбувалось за результатами вступного іспиту з
української мови (тест), фахового випробування (тестові завдання).
Під час вступних випробувань апеляцій від абітурієнтів не надходило.
Всього зараховано на навчання до Коледжу 225 студентів: 123 – за
державним замовленням, 102 – за кошти фізичних або юридичних осіб.
Умови, які стосувалися нормативно-правового забезпечення діяльності
приймальної комісії, були виконані та відповідали чинному законодавству.
Коледж дотримується ліцензійних умов.
Вступна кампанія 2018
09 жовтня 2017 року на базі Київського коледжу легкої промисловості під
головуванням директора департаменту вищої освіти Міністерства освіти і
науки України Олега Шарова відбулося засідання робочої групи з розроблення
Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста у 2018 році. 22 члени робочої групи, до складу якої
увійшли представники департаменту вищої освіти, професійної освіти
Міністерства освіти і науки України, керівники навчальних закладів України,
розробили проект Умов прийому на навчання для здобуття освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у 2018 році та подали на розгляд
керівництву Міністерства освіти і науки України.
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6 грудня 2017 року на базі Коледжу відповідно до Наказу Міністерства
освіти і науки України № 1550 від 30.11.2017 року згідно встановленого
графіку

проведено

засідання

регіональної

наради-семінару

проректорів

(заступників директорів) та відповідальних секретарів приймальних комісій
закладів вищої освіти та наукових установ з питань прийому на навчання для
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2018 році.
На нараді були присутні представники Київської, Житомирської, Чернігівської,
Черкаської областей та м. Києва (понад 300 осіб).
Розділ 12. Інформаційна та виставкова діяльність.
Профорієнтаційна робота
Протягом 2017 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:
Жовтень 2017 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.
Упродовж 2017 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 2017», а саме:
Січень 2017 року - ХХХІІІ міжнародна спеціалізована виставка взуття,
шкіри та хутра «LEATHER AND SHOES 2017»;
Березень 2017 - участь у Восьмій міжнародній виставці «Сучасні заклади
освіти» та П'ятій міжнародній виставці освіти за кордоном «WorldEdu»;
Квітень 2017 року - ХХIV Міжнародна виставка взуття та аксесуарів
"EXPO SHOES 2017";
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Липень 2017 – ХХХIV міжнародна спеціалізована виставка взуття, шкіри
та хутра «LEATHER AND SHOES 2017»;
Жовтень 2017 року - ХХV Міжнародна спеціалізована виставка взуття та
аксесуарів «EXPO SHOES».
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, панно, ляльки, виконані студентами відділення «Дизайн». Студенти,
вдягнені у дизайнерські колекції одягу та взуття, надають інформацію
майбутнім абітурієнтам про професії, за якими навчаються у Коледжі, переваги
того чи іншого фаху, студентське життя та відпочинок.
У вересні до відзначення Міжнародного дня глухих Коледж взяв участь у
соціальній акції «Почути кожного». Сюжет про нечуючих студентів Київського
коледжу легкої промисловості можна було подивитися на центральних каналах
українського телебачення.
На каналах українського телебачення «1+1», «Інтер» та «Тоніс» влітку
пройшов цикл передач, присвячених Дефлімпійським іграм, зокрема, йшлося
про видатних слабочуючих спортсменах Коледжу, які у складі збірної України
прославили навчальний заклад на міжнародному рівні.
У червні на телеканалі «Інтер» відзначилися репортажі про вручення
премії Київського міського голови Віталія Кличка за особливі досягнення
молоді у розбудові Києва, у номінації «Внесок у розвиток молодіжного руху»
випускнику Коледжу Нверу Суреняну та премії 100 юнакам та дівчатам за
наукові, творчі та громадські досягнення, серед яких був студент Київського
коледжу легкої промисловості Артем Коновалов.
У жовтні на київському каналі освітлено сюжет про вручення Мером
Києва Віталієм Кличко державної нагороди - відзнаки Президента України за
гуманітарну участь в антитерористичній операції студенту Коледжу Михайлу
Герасимчуку.
На каналі «1+1» неодноразово демонстрували відеоролик про наших
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студентів - каратистів, майстрів рукопашного бою Федерації карате Джундокан
України, багатократних чемпіонів України, Світу, Європи.
Протягом звітного періоду на сайті МОН періодично з'являлася інформація
про діяльність Київського коледжу легкої промисловості.
На сайті МОН розміщена інформація про участь Коледжу в урочистих
заходах з нагоди 26 річниці Незалежності України «Незалежна і єдина наша
рідна Україна», традиційно висвітлювалися новини про наших спортсменівкаратистів, зокрема, у грудні всі мали змогу прочитати про студентів Коледжу,
які стали призерами чемпіонату Світу з карате, також йшлося про благодійний
ярмарок, що провели студенти у госпіталі, щоб зібрати кошти для лікування
поранених бійців. У вересні ККЛП долучився до соціальної акції «Почути
кожного», а влітку на сайті було розміщено інформацію про участь студентів
Коледжу у складі збірної команди України у Дефлімпійських іграх, які
завоювали під час ігор багато медалей.
На свято до Міжнародного дня студента завітав кореспондент щотижневої
газети «Пенсійній кур’єр», який підготував та надрукував статтю про ККЛП
«Потрібна інтеграція в суспільство». На цей раз в матеріалі піднімаються
питання навчання та працевлаштування студентів з вадами слуху, адаптації
нечуючих студентів Коледжу до життя в суспільстві завдяки тому, що вони
навчаються разом з однолітками, які чують. В статті йдеться про те, що
подолати мовний бар'єр між чуючими та нечуючими студентами допомагає
підхід, що передбачає використання жестової і словесної мови.∙
Десятки років Коледж підтримує тісні зв’язки та активно співпрацює з
редакцією газети УТОГ «Наше життя». За звітний період на сторінках газети
було надруковано більш 20 статей про Київський коледж легкої промисловості.
Йшлося про навчання, працевлаштування, відпочинок, спортивні досягнення
студентів з вадами слуху, про особливості роботи викладачів - дактилологів.
Протягом року нечуючі випускники Коледжу зі сторінки газеті виказали слова
вдячності за те, що змогли знайти своє покликання і реалізувати себе в житті.
В одному з лютневих випусків газети було надруковано матеріал «Вітайте
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перших ластівок», в якому йшлося про співробітників та студентів Коледжу, які
успішно склали іспит на знання жестової мови, а в наступному номері директор
Коледжу Ганна Щуцька розповіла про подальші кроки з вивчення жестової
мови в навчальному закладі.
Березневий

номер

розповів

про

участь

студентів

Коледжу

у

Всеукраїнському конкурсі «Міс та містер УТОГ».
У червневих номерах газети була надрукована стаття «Достойна відзнака»
про вручення премії Київського міського голови випускнику Коледжу Нверу
Суреняну та про участь директора Коледжу у робочому візиті керівництва
УТОГ до м. Дніпро.
У серпневих номерах газета привітала студентів Коледжу - дефлімпійців
України, які з тріумфом виступили на ХХIII літніх Дефлімпійських іграх та
привітала випускників Коледжу з поміж нечуючих з отриманням дипломів.
Випускники через газету виказали щиру вдячність педагогічному колективу за
можливість отримати освіту і гарну професію.
У жовтні редакцією газети опубліковано репортаж про участь ККЛП у
соціальній акції «Почути кожного» до відзначення Міжнародного дня глухих та
участь Коледжу у ювілейних урочистостях з нагоди 100-річчя Київської
організації УТОГ. Також у жовтні була надрукована велика стаття з приводу
введенні у освітній процес навчальної дисципліни – української жестової мови.
У грудні були надруковані статті до Міжнародного дня людей з
інвалідністю, в якій розповідалось про 60 років підготовки кваліфікованих
нечуючих спеціалістів для галузі легкої промисловості.
Коледжем

використовуються

різноманітні

засоби

реклами.

Це

і

самореклама – друкована багатотиражна продукція: листівки, плакати, банери,
печатна продукція студентського «Будинку моди» Київського коледжу легкої
промисловості, статті в газетах, журналах, на сайтах, рекламні та інформаційні
матеріалі

в

соцмережах;

відеореклама,

радіореклама.

З

успіхом

використовуються презентаційні стенди, буклети, що розповсюджуються на
спеціалізованих виставках України, під час Дня відкритих дверей у Коледжі, на
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ярмарках професій та інших профорієнтаційних заходах. У 2017 році був
створений випускний альбом дизайнерів, куди ввійшли кращі дизайнерські
колекції студентів. Також за звітний період, з метою залучення найбільшої
кількості потенційних абітурієнтів, Дослідно-виробничим центром Коледжу
були підготовлені до друку листівки з інформацією про авторські курси,
майстер-класи, тренінги та курси для дітей та юнацтва
Профорієнтаційна робота
Профорієнтаційна робота серед учнівської молоді є одним з основних
напрямів роботи Коледжу. Профорієнтація — це система надання молоді
особистісно - орієнтованої допомоги у виявленні й розвитку здібностей,
професійних і пізнавальних інтересів у виборі професії, а також готовності
працювати в умовах ринку, багатошаровості форм власності й діяльності.
Основне завдання колективу у проведенні профорієнтаційної роботи
полягає у наданні несуперечливих відомостей щодо переваг та схильності
учнів, надання їм інформації у процесі вибору профілю навчання та сфери
майбутньої професійної діяльності, а також формування у школярів свідомого
ставлення до праці, професійне самовизначення в умовах свободи вибору сфери
діяльності відповідно до своїх можливостей та здібностей.
Профорієнтаційна робота навчального закладу для виконання завдань
спрямована на:


організацію агітаційно - роз’яснювальної роботи в загальноосвітніх

навчальних закладах, центрах професійної підготовки, училищах, ліцеях;


рекламно - інформаційну діяльність у засобах масової інформації;



участь у виставках, конкурсах, ярмарках, конференціях;



проведення Днів відкритих дверей, інших масових заходів;



організацію навчального процесу довузівської підготовки;



співробітництво на договірній основі з організаціями, установами,

підприємствами, навчальними закладами.
У 2017 році у відповідності до Плану проведення спільних заходів ЦП
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УТОГ та ДВНЗ «Київський коледж легкої промисловості» було проведено
профорієнтаційну роботу в спеціалізованих навчальних закладах для дітей з
порушеннями слуху по регіонах України (Вінницька, Волинська, Житомирська,
Івано-Франківська,

Миколаївська,

Полтавська,

Херсонська,

Черкаська,

Чернігівська області).
Враховуючи «чинник віку», який виявляється в тому, що школярі з
великим інтересом та увагою використовують різного роду інтернет-ресурси,
на сайті ДВНЗ «Київський коледж легкої промисловості» детально надана
інформація з характеристиками всіх спеціальностей та спеціалізацій за якими
проводиться підготовка у навчальному закладі.
Проте, організовані бесіда консультаційного характеру з невеликою
групою або з однією людиною у присутності батьків, як показує практика
мають позитивний результат. Такого роду консультації найпоширеніші при
участі

в

ярмарках

вакансій,

що

організовуються

та

проводяться

міськрайонними та районними центрами зайнятості (Бровари, Баришівка,
Васильків, Макарів, Миронівка, Обухів, Фастів). Презентація професій на таких
заходах організовується шляхом проведення майстер-класів.
Найперший вплив на вибір професії – свідомо, продумано або й мимоволі
– чинять саме батьки. А успіх профорієнтаційної роботи з батьками багато
залежить від установлених тісних контактів між школою та навчальним
закладом, а також від розробки системи спільних профорієнтаційних форм і
методів. Так, у профорієнтаційній роботі включено такі методи: екскурсії до
Коледжу, виступи активних студентів та викладачів на батьківських зборах у
школах з розповіддю про професії та умови навчання.
В рамках підписаного Меморандуму про співпрацю між Печерським
районним

центром

зайнятості

та

ДВНЗ

«Київський

коледж

легкої

промисловості», до Міжнародного дня студента було організовано та проведено
круглий стіл на тему: «Перші кроки до професії», за участю школярів Київської
гімназії ім. Тараса Шевченка № 109.
З метою підвищення ефективності профорієнтаційної роботи між
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Дарницьким районним центром зайнятості та Коледжем, проведено семінар на
тему: «Успішна презентація молодих фахівців на національному ринку праці».
До профорієнтаційної роботи залучені педагогічні працівники, актив
студентського самоврядування, випускники Коледжу.
Педагогічні працівники Коледжу беруть участь у проведенні масових
заходів профорієнтаційної спрямованості з метою надання інформації про
навчальний заклад та умов вступу. Серед них слід відзначити такі як: День
відкритих дверей, Зустріч з випускниками, Показ колекцій студентівдизайнерів, виставки «Освіта та кар’єра», «ExpoShoes», «Leather and Shoes»,
проведення тижнів спеціальностей тощо.
При проведенні профорієнтаційних заходів використовуються різноманітні
друковані (буклети, плакати) та відео інформаційні матеріали.
Розділ 13. Психологічне забезпечення освітнього процесу. Психолого –
педагогічний супровід осіб з особливими потребами
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 (наприклад: агресивність,
тривожність, самооцінка та ін.). Своєю чергою, запити на діагностику, які
надходять від студентів пов’язані з бажанням самопізнання, само розуміння,
саморозвитку, професійної орієнтації та знаходження власного місця у світі.
Групова психологічна діагностика студентів ДВНЗ «ККЛП» у 2017 році
Невід’ємною складовою роботи Коледжу є психологічний супровід
освітнього 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.
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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.
Одним із основних завдань практичного психолога є підвищення
психологічної культури всіх учасників освітнього процесу. Це найважливіший
вид роботи, що має здійснюватися зі студентами, викладачами, керівниками
академічних груп, батьками. Вона може відбуватися у формі лекцій,
факультативних курсів, проведення психологічних консиліумів з педагогічними
працівниками, семінарів для учасників освітнього процесу та батьків.
Індивідуальні консультації зі студентами, їх батьками та педагогами
Протягом 2017 року, в межах реалізації кожного з зазначених напрямів,
було проведено 132 індивідуальні консультації з 65 учасниками освітнього
процесу.
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 де адаптованість 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
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у професійній орієнтації та виробленні життєвої стратегії, тощо.
Групова тренінгова робота зі студентами
Місяць

Група

Курс Об’єкт діагностики

Січень

Вс-04

Особливості

Дв-27
Лютий

І

Методики
Шкала

академічної

академічної мотивації мотивації Валлеранда

О-28

студентів

Б-88

курсу

першого

Поведінка у складних Проективна
ІІ
Березень

Шс-02

ситуаціях

методика

«Людина під дощем»

Переживання почуття Методика
самотності

діагностики

переживання
самотності Рогової

Дк-01
Квітень

ІV

Професійна орієнтація ДДО Клімова

Шк-22

Профорієнтаційний

Вк-68

тест Холанда
Поведінка у ситуаціях Тест

Травень

Шм-01

ІІІ

фрустраційних

фрустрації

реакцій Розенцвейга

Соціально-

Соціометрія Морено

психологічний клімат
у групі
О-28
Червень

І

Б-88

Міжособистісні

Методика

діагностики

стосунки у групі

міжособистісних
відносин Лірі

Вересень

Д-1-17

Особистісні

Д-2-17

студентів

першого типологічний

Лпш-17

курсу,

інтереси, опитувальнк

Лпв-17

І

їх

якості Індивідуально-

цінності та цілі

Собчик,

карта

інтересів,

М-17

методика

«Ціннісні

Об-17

орієнтації» Рокіча
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Д-1-17
Жовтень

І

Визначення

Методика

визначення

Д-2-17

домінуючих мотивів у мотивів Б.І. Пашнєва

Лпш-17

студентів

Лпв-17
М-17
Об-17
Д-1-17

Визначення первинної Методика М.І.Рожков,

Д-2-17

діагностики

Лпш-17

виявлення

Лпв-17

І

М-17

Методика

визначення

домінуючих мотивів у мотивів Б.І. Пашнєва

Д-1-16

студентів

Д-2-16
М-16
ОБ-16

студентів

«групи ризику».
Визначення

Листопад Об-17

та М.А.Ковальчук

ІІ

Мр-17
Лпш-116
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Тренінгові заняття зі студентами
Місяць
Березень

Аудиторія

Назва

Студентки
Коледжу,
проживають

Мета

«Так ніхто Розвиток
які не кохав!»
в

проживають

з

побудови

та

безпечних

представниками

протилежної статі

Студенти
Коледжу,

конструктивних
стосунків

гуртожитку
Квітень

навичок

«Будемо

Формування

які здорові?»

у

позитивної

в

студентів

мотивації

вести

здоровий спосіб життя

гуртожитку
Травень-

Студенти І курсу «Вчимося

Зниження

тривоги

червень

2016/2017 н. р.

ефективно

пов’язаних з підготовкою до

вчитися»

сесії;

розвиток

ефективної

і

стресу,
навичок

навчальної

діяльності
Вересень- Студенти І курсу «Ми

– Адаптація до навчання у коледжі

листопад

2017/2018 н. р.

Грудень

Студенти ІІ курсу «Раціональ своїх емоцій.
2017/2018 н.р.

студенти!» Розвиток навичок регулювання
ноінтуїтивне

Техніка Колаж, для правильної

малювання побудови життєвих цілей, та дій
МРІЯ 2018 для їх здійснення.
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Результати психологічного дослідження
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Організаційно-методична робота
В межах реалізації організаційно - методичного напрямку роботи за
звітний період було виконано наступні дії:
- оформлено кабінет психолога та налагоджено ефективний простір для
психологічної та психокорекційної роботи зі студентами;
- оформлення методичних інструкцій та розроблено бланки методики 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»;
- укомплектовано нормативну документацію психологічної служби
Коледжу;
- організована та проведена практика студентам Інституту Людини
Київського національного університету імені Бориса Грінченка, які навчаються
за спеціальністю Психологія на базі ДВНЗ «Київський коледж легкої
промисловості»;
- в грудні 2017 року брала участь у науковій конференції «Соціальне
становлення особистості в умовах суспільних трансформацій», яка проводилася

98

на базі Київського національного педагогічному університеті імені Бориса
Грінченка.
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.
Організація психологічного супроводу під час навчання, була розгорнута
багатьма вченими даної галузі. Під психологічним супроводом вважається
система професійної діяльності психолога та педагога, яка спрямована на
створення спеціальних умов для повноцінного розвитку й успішної адаптації
особистості в конкретному освітньому середовищі: «…психолог і педагог у
цьому процесі не просто спостерігач, який стоїть поруч, він створює
оптимальні соціально-психологічні умови для розвитку особистості, він іде з
нею поруч».
Алгоритм діяльності практичного психолога, в умовах інклюзивної
освіти Коледжу включає:
1. Ознайомлення з особовою справою студента, історією та особливістю
протікання захворювання, співбесіду з представником психолого-медикопедагогічної консультації;
2. Бесіду з студентом та його батьками, метою визначення рівня
можливостей

особи

(самообслуговування,

спілкування,

пізнавальних

можливостей, самоконтролю поведінки, емоційно-вольової сфери тощо);
3. Оцінку освітнього середовища, визначення щодо його відповідності до
потреб і можливостей студента. Психолог надає пропозицію щодо здійснення
організаційних, функціональних, методичних змін;
4. Вивчення індивідуальних особливостей та психічного розвитку
студента;
5. Проведення психолого - педагогічного консиліуму з метою розробки
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індивідуальної програми розвитку;
6. Проведення зустрічі з батьками і студентами, педагогами з метою
формування їх психологічної готовності до взаємодії з студентом з особливими
освітніми потребами;
7. Проведення психокорекційної роботи з метою розвитку потенційних
можливостей студента та відповідного формування особистості;
8. Відстеження соціально-психологічного клімату в колективі та статусу
студента в групі;
9. Сприяння соціальній інтеграції студента: залучення в позагрупову і
позаколеджову діяльність;
10. Моніторинг рівня адаптованості й інтегрованості студента, адаптація
відповідних індивідуальних програм, планів.
Успішність навчання особи з особливими освітніми потребами залежить
від ранньої діагностики та вчасно наданої відповідної допомоги фахівцями.
Особливої уваги потребує розвиток навчальної мотивації, бажання
вчитися, формувати віру студента у власні можливості, що можливо завдяки
усвідомленню і оцінці реальних досягнень. У разі, якщо мова йде про корекцію
чи

розвиток

окремих

пізнавальних

процесів

краще

організовувати

індивідуальні заняття. Результати діагностичної роботи слугують орієнтирами
для роботи психолога, педагогів, батьків і самого студента. Водночас ступінь
інтегрованості особи в освітнє середовище є індикатором ефективності і
адекватності психокорекційного впливу.
Розділ 14. Міжнародна співпраця
Невід’ємною частиною діяльності навчального закладу є Міжнародне
співробітництво, спрямоване на інтеграцію до європейського та світового
освітнього простору. Коледж співпрацює з навчальними закладами Америки,
Польщі, Німеччини, Італії, Китаю. Багато міжнародних програм покликані
вирішити саме проблеми навчання студентів з особливими освітніми
потребами.
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У січні та червні 2017 року студенти економічного факультету
спеціальностей «Менеджмент» та

«Облік та

оподаткування» разом

з

керівником Сокол А.В. в рамках підписаної угоди про співробітництво між
Державним

вищим

навчальним

закладом

«Київський

коледж

легкої

промисловості» та Вищою лінгвістичною школою у місті Ченстохова,
Республіка Польща успішно пройшли навчанні. 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. Дванадцять студентів
економічного відділення Коледжу є учасниками програми «подвійний диплом»
за спеціальністю «Економіка малого та середнього бізнесу». Протягом
навчальних сесій студенти активно вивчали економіку малого та середнього
бізнесу, право інтелектуальної власності, логістику, макроекономіку, польську
та англійську мови, складали бізнес – плани, презентували власні стартапи.
Студенти Коледжу гідно представили свої знання, отримали величезний досвід
подорожей, опанували систему E-learning. По закінченню навчання кожен
учасник проекту отримав сертифікат учасника.
Польський університет "Вища Лінгвістична Школа" є лідером у Польщі по
впровадженню в освітній процес інноваційних технологій (on-line студій)
та

програм дистанційної освіти (E-learning). Інтенсивному використанню

інформаційних технологій сприяє тісна співпраця польського університету з
іншими потужними європейськими університетами Великобританії, Німеччини,
Італії. Тож, у процесі навчання студенти програми «Подвійний диплом» має
статус студента європейського університету, а також має можливість брати
участь в усіх грантових та стипендіальних програмах, які передбачаються для
осіб, що навчаються в Європейському Союзі.
Програма «Подвійний диплом» від Вищої Лінгвістичної Школи та
Державного

вищого

навчального

закладу
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«Київський

коледж

легкої

промисловості» реалізується наступним чином:
-на підставі порівняння навчальних планів та додаткового складання
програмних різниць студент здійснює своє навчання в Україні, беручи участь
раз або два рази на рік у навчальних сесіях у Польщі. Ступінь бакалавра та/або
магістра, отриманий у «Вищій Лінгвістичній Школі» визнаний на території
всього Європейського Союзу;
-після

отримання ступеня бакалавра

чи

магістра

в

українському

університеті - партнері («Київський національний університет технологій та
дизайну»), на підставі однієї дипломної праці або дипломного екзамену,
студент

отримує

аналогічний

диплом «Вищої

Лінгвістичної

Школи»

європейського зразка.
Особливості програми:
- навчання побудоване в очному та заочному форматі (студенти раз чи два
рази на рік перебувають в Польші на десятиденному навчанні, в інший час
студенти працюють на платформі e-learning та спілкуються з польськими
викладачами шляхом використання електронної пошти);
- переважають тренінгові форми викладання, групова робота та заняття з
оволодіння польською мовою;
- програма організована таким чином, що не заважає стаціонарному
навчанню студентів в українському вищому навчальному закладі;
- учасники програми під час сесій, а також в рамках самостійної роботи
вивчають польську мову до рівня, який дозволяє здобувати освіту на території
Польщі;
- координатори зі сторони України і Польщі порівнюють навчальні
плани i визначають академічні різниці, контролюють виконання програми,
супроводжують студентів під час сесій, здійснюють повну підготовку
документів для вступу та реалізації програми;
- в межах програми передбачається академічний обмін працівників,
перепідготовка

та

підвищення

кваліфікації

сторін; організація

спільних

наукових, навчальних, методичних досліджень та їх публікацію; проведення
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спільних семінарів, конференцій.
Особливий підхід до кожного студента підтверджує гасло «Вищої
Лінгвістичної Школи», що для неї важливими є люди "Ważni są ludzie" (Для нас
важливі люди).
29 березня 2017 року в рамках угоди про співробітництво відбувся візит
проректора з міжнародних відносин Томаша Кука. Під час зустрічі студенти
економічного факультету та їх батьки мали змогу детальніше ознайомитися з
програмою

«подвійний

диплом»,

поспілкуватися

безпосередньо

з

представником польської сторони та поставити питання стосовно перспектив
здобуття європейської освіти.
24 березня 2017 року в Коледжі перебувала делегація у складі
координатора проекту «Spreadthesing» Томаса Ліделла Ользена та Веги Ранстам
із Швеції, які опікуються проблемами осіб з порушеннями слуху. Метою
перебування делегації було ознайомлення з навчальним процесом за розкладом
практичних та лекційних занять, особливості здобуття освіти особами з
порушеннями слуху, участь у майстер – класі з виготовлення взуття.
Представники проекту відвідали Дослідно – виробничий центр, взуттєвий
та шкіргалантерейний цеха Коледжу, де були обговорені перспективи
спеціальності «Виготовлення шкіргалантерейних виробів» для студентів з
порушеннями слуху. Також представники делегації побували на відкритому
занятті з дисципліни «Конструювання взуття».
У червні 2017 року в Коледжі перебувала з робочим візитом освітянська
делегація з Німеччини у складі Prof. Dr. – Ing.Prof. h.c. Jens Schuster, Shoes –
and Leather technology Christian Schwarz, Prof. Dr. – Ing. habil. Alexander Lavrov.
Відбулися зустрічі представників Вищої Школи - Університету Прикладних
Наук з міста Кайзерслаутерн (Німеччина) з викладачами та студентами
Коледжу, керівниками підприємств, на яких студенти проходять практику.
З метою зміцнення та розвитку співробітництва в галузі освітньої,
навчально – методичної та науково – дослідної роботи, підвищення кваліфікації
викладачів, вдосконалення педагогічної роботи та налагодження обміну між
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студентами вузів, Державним вищим навчальним закладом «Київський коледж
легкої промисловості» та Вищою Школою - Університету прикладних Наук
Кайзерслаутерна (Німеччина) було підписано договір про співпрацю.
Відповідно до умов співробітництва, представники адміністрації та
студентства Коледжу, протягом 2017 року, мали змогу пройти ознайомчий курс
та стажування на базі ВШК, а саме:
заступник директора з навчально – методичної роботи Михайловська
Ганна - обмін досвідом з організації навчальної, методичної роботи,
особливості підготовки фахівців за дуальною системою навчання та освіта осіб
з особливими потребами у ВНЗ, проведення сертифікації продукції в період з
27.11.2017 по 08.12.2017 року;
аспірантка кафедри конструювання та технологій виробів із шкіри КНУТД
Стецюк Ірина під керівництвом директора ККЛП Ганни Щуцької - участь у
проведенні спільних досліджень з експертизи виробів із шкіри, ознайомлення з
лабораторією «Пластикові, шкіряні та текстильні технології» (Kunststoff –,
Leder und Textiltechnik), а також ознайомлення з документами «Shoe Designation
System» европейської організації CADS – Cooperation at DSI в період з
16.07.2017 по 15.09.2017 року;
студентка
спеціальності

четвертого
182

курсу,

«Технології

технологічного

легкої

факультету

промисловості»

Чумак

Коледжу
Дар’я

-

проходження практичного та теоретичного навчання в період з 09.11.2017 по
22.12.2017 року.
Неоціненний досвід, отриманий під час підвищення кваліфікації та
проходження практики, буде застосовуватися для розвитку української освіти.
Учбовий матеріал, наданий ВШК, буде широко використовуватися в організації
освітнього процесу та професійній діяльності Коледжу.
З метою розвитку освіти та науки, в рамках міжнародної технічної
допомоги, що виконується Інститутом Міжнародної Освіти (Institute of
International Education), в Коледжі з 14 по 27 травня 2017 року перебувала за
програмою Fulbright Program in Ukraine представник віце - президента з
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академічних питань одного з найпотужніших коледжів США – Santa Fe
College, штат Флорида, координатор Програми "Адміністрування в системі
коледжів США", доктор наук Вілма Еліза Фуентес.
Санта Фе Коледж є провідним навчальним закладом північно - східного
регіону США. Сьогодні у цьому Коледжі навчається більш ніж 65 тисяч
студентів за 200 - ми спеціальностями. Успішно впроваджуються основи
розвитку міжнародної освіти. Коледж співпрацює і має партнерів майже у 20
країнах світу.
Контакти з Санта Фе Коледжем були започатковані під час візиту
української освітянської делегації до американських вищих навчальних
закладів за грантом Державного Департаменту США у 2016 року. Учасники
програми мали можливість ознайомитись з системою освіти, зустрітися з
високопоставленими

політиками,

офіційними

особами,

викладачами

та

студентами з метою всебічного розуміння усіх аспектів функціонування
коледжів у США.
В рамках візиту відбулися офіційні зустрічі з Першим заступником голови
Комітету, головою підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради
України

з

питань

науки

і

освіти

Олександром

Володимировичем

Співаковським, з директором департаменту вищої освіти Міністерства освіти і
науки України Олегом Ігоровичем Шаровим, першим заступником голови
Печерської районної
Миколайовичем

в

місті Києві

Загуменним,

на

державної
яких

адміністрації

обговорювалися

Дмитром
результати

впровадження однієї з фулбрайтівських програм співпраці – Community College
Administrator

Program

with

Ukraine,

питання

розвитку

і поглиблення

міжнародної програми співпраці з провідними навчальними закладами США та
інші питання в сфері освіти. Американська колега разом з директором Коледжу
відвідала Українське товариство глухих України, де була проведена офіційна
зустріч з керівництвом ЦП УТОГ.
Програма візиту пані Вілми Елізи Фуентес включала вивчення широкого
кола питань, які стосуються новітніх освітніх реформ. Протягом двох тижнів
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доктор наук Вілма Еліза Фуентес знайомилася з освітніми програмами та
практичною підготовкою здобувачів вищої освіти в Коледжі, зі специфікою
підготовки студентів з порушеннями слуху. Учасникам освітнього процесу
Коледжу були проведені лекції на теми: «Роль факультету в розробці
навчальних програм», «Шляхи задоволення потреб роботодавців на ринку
праці», «Розробка, впровадження та покращення програм післядипломної
освіти місцевих коледжів. Американська практика», «Формування майбутніх
лідерів через потужне студентське самоврядування та студентські організації.
Дотримання прав студентів і їх обов'язків. Американський досвід», «Оцінка
виявлення інституційних переваг і недоліків серед студентів, викладачів та
співробітників Коледжу», «Важливість особистого професійного розвитку
викладача». Також відбулися дискусійні семінари на теми: «Міжнародна
співпраця, проблеми, шляхи вирішення та перспективи. Паралельне навчання,
отримання
стажування,

подвійного

диплому,

підвищення

«Працевлаштування

продовження

кваліфікації

студентів

економічних

навчання

студентів

викладачів
спеціальностей.

та

закордоном»,
Визначення

ефективних моделей взаємодії Коледжу з місцевою бізнес - спільнотою»,
«Вивчення національної культури та історії як важливий аспект підготовки
українських

дизайнерів»,

«Ступенева

підготовка

студентів

в

системі

“школа/ліцей – коледж – університет», «Сучасні виклики. Особливості
української та американської систем», «Реалізація програм післядипломної
освіти в американських державних коледжах», «Формування сучасної концепції
співпраці Університетів з Коледжами», «Студентський кодекс поведінки і
умови забезпечення його дотримання», «Розробка стратегічного плану шляхом
колективного діалогу в межах всього Коледжу», «Формування заходів для
забезпечення гарантованої зайнятості студентів після закінчення навчання».
В рамках Програми академічних обмінів імені Фулбрайта в Україні в
вересні 2017 року перебував Віце – президент з питань справ студентства
Коледжу Санта – Фе Ден Родкін. В Коледжі він ознайомився з навчанням
студентів з особливими потребами, побував на заняттях і інтегрованих групах,
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де разом навчаються чуючі та нечуючи студенти, у Дослідно – виробничому
центрі, а саме у взуттєвій та швейній лабораторіях, відчув специфіку
практичної підготовки студентів, у спортивному комплексі поспілкувався зі
спортсменами, в тому числі чемпіонами Дефлімпійських ігор. Фіналом візиту
було спілкування Дена Родкіна з активом Студентського самоврядування
Коледжу, під час якого було обговорено низку важливих питань, в тому числі
академічної доброчесності у коледжах України та Америки.
Євроінтеграція
На виконання Указу Президента України від 21 лютого 2017 року №
43/2017 «Про Концепцію вдосконалення інформування громадськості з питань
євроатлантичної інтеграції України на 2017 - 2020 роки», розпорядження
Кабінету Міністрів України від 11 травня 2017 р. № 308-р «Про затвердження
плану заходів щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування
громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017 рік» і
розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017р. № 429-р «Про
затвердження плану заходів з відзначення у 2017 році 20-ї річниці підписання
Хартії про особливе партнерство між Україною та Організацією ПівнічноАтлантичного договору» в Коледжі відповідно плану були організовані та
проведені наступні заходи щодо реалізації Концепції:
27 лютого 2017 року - книжкова виставка: «Україна в європейському та
євроатлантичному просторі безпеки»;
24 квітня 2017 року - семінар: «Захист інтересів громадян України за
кордоном, забезпечення прийнятого рівня життя населення, демократичних
прав і свобод особи»;
19 вересня 2017 року - лекція-бесіда для першокурсників на тему «Роль та
місце інститутів колективної безпеки в нових геополітичних та геоекономічних
умовах»;
09 жовтня 2017 року – відкрите занняття на тему: «Стратегії щодо
забезпечення гендерної рівності в Європейському Союзі»;
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15 листопада 2017 року – лекція на тему «Енергозабезпечення, співпраця
структур сектору безпеки»;
21 листопада 2017 року – семінар: «Поглиблення військово-стратегічного
співробітництва

з

країнами

Північноатлантичного

альянсу

в

окремих

взаємовигідних сферах»;
З 04 по 11 грудня 2017 року - Книжкова виставка на тему «Забезпечення
енергетичної безпеки держави. Підтримка національного товаровиробника.
Створення умов сталого економічного розвитку»;
21 грудня 2017 року - семінар: «Україна у контексті її євроінтеграційних
перспектив».
В рамках запланованих заходів 04 грудня 2017 року відбулася Скайп конференція «Співдружність незалежних держав» між Україною та Америкою,
в якій взяли участь член Наглядової ради Коледжу, голова ЦП УТОГ Ірина
Чепчина, викладачі, чуючі та нечуючі студенти навчального закладу та
представники американського Коледжу Санта – Фе (штат Флорида) – професор,
фахівець з американської жестової мови Michelle Freas та студенти. Обидві
сторони розповідали, як навчаються, живуть, відпочивають студенти з
порушеннями слуху. Під час телемосту Ірина Чепчина спілкувалася з
американськими колегами на міжнародній жестовій мові. Директор Коледжу
Ганна Щуцька розповідала про особливості освіти студентів з порушеннями
слуху, як нового покоління студентів з західним баченням, запровадження у
навчальному закладі курсів жестової мови та культури глухих, що визвало
жвавий інтерес американських колег. Michelle Freas запропонувала подорож у
світ глухих, продемонструвавши ролик з життя нечуючих Америки.
За ініціативи та підтримки Центрального Українського товариства глухих
відбувся візит польської делегації у складі Єви Твардовської, провідного
спеціаліста регіонального відділення Польського товариства глухих в місті
Лодзь, яка ознайомилася з досвідом підготовки нечуючих студентів в Коледжі.
З метою ознайомлення представників іноземних делегацій з українською
спадщиною адміністрацією та студентською радою Коледжу проводяться
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культурні програми. Так, під час візиту за програмою Fulbright Program in
Ukraine представника віце - президента з академічних питань коледжу Santa Fe
College, США, штат Флорида, координатор Програми "Адміністрування в
системі коледжів США", доктор наук Вілма Еліза Фуентес разом з директором
Ганною Щуцькою переглянули виставу Національного академічного театру
опери та балету України ім. Т. Шевченка «Ромео і Джульєтта», студентською
радою проведені екскурсії до меморіального комплексу «Національний музей
історії України у Другій Світовій Війні», Національного Києво – Печерського
історіко – культурного заповідника, Софійського собору, Андріївської церкви.
Під час перебування студентів економічного факультету спеціальностей
«Менеджмент» та «Облік та оподаткування» разом з керівником Сокол А.В. у
січні та червні 2017 року в рамках підписаної угоди про співробітництво між
Державним

вищим

навчальним

закладом

«Київський

коледж

легкої

промисловості» та Вищою лінгвістичною школою у місті Ченстохова,
Республіка Польща, у вільний від навчання час знайомилися з культурою
Європи: відвідували пам’ятки архітектури міста Ченстохова, Ясногорський
монастир, меморіал президента Польші Леха Качинського та його родини,
найдавніші місті Краков та Вроцлав, які є перлинами національної культурної
спадщини.
Студентка

факультету

«Дизайн»,

ІІ

курсу,

групи

Д-1-16

Марія

Полторацька брала участь у конкурсі організації O.W.L. Open World Learning
«Видатні українці Канади» з творчою роботою про зірку сучасного подіуму
Дар’ю Вербову. Рада директорів канадської освітньої організації відзначила
роботу Марії Полторацької сертифікатом та запросила на навчання в Канаду.
З 10 по 13 травня з нагоди вшанування пам’яті відомого українсько –
польського просвітника, культуролога, фольклориста, освітянина, вченого,
професора Михайла Лесіва відбулася незабутня поїздка в м. Люблін (Польща).
У складі Української делегації перебував заступник директора з навчально –
виховної роботи композитор та виконавець Ігор Якубовський, який на
урочистих заходах презентував авторські пісні.
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20 травня 2017 року студенти економічного факультету Коледжу взяли
участь в урочистих заходах, які проходили на Софійській площі в
європейському містечку з нагоди Дня Європи.
В травні 2017 року директор Коледжу Ганна Щуцька взяла участь у
семінарі керівників різнопрофільних коледжів з різних регіонів України, які у
2016 році проходили стажування у США, котре проводилося за програмою
Fulbright Program in Ukraine представником віце-президента з академічних
питань коледжу Santa Fe College, США, штат Флорида, координатором
Програми "Адміністрування в системі коледжів США", доктором наук Вілмою
Елізою Фуентес під час перебування в Україні.
21 вересня 2017 року випускниця Програми «Адміністрування у системі
коледжів США» директор Коледжу Ганна Щуцька виступила з презентацією
на тему: «Проблеми навчання студентів з вадами слуху» на Міжнародному
тренінгу

для

керівників

українських

коледжів

з

теми:

«Підвищення

ефективності діяльності коледжів через призму вдосконалення якості освіти»,
який проводився у Полтавському національному технічному університеті імені
Юрія Кондратюка за сприяння Міністерства освіти і науки України,
Державного

департаменту

США,

Програми

академічних

обмiнiв iменi Фулбрайта в Україні й Міжнародного благодійного Фонду
«Міжнародний фонд досліджень освітньої політики». В тренінгу брали участь
директор офісу Управління глобальними освітніми програмами Державного
Департаменту США Ентоні Коліх, віце-президент з питань справ студентства
Коледжу

Санта-Фе

(Флорида,

США)

Ден

Родкін,

віце-президент

з

економічного розвитку Коледжу Санта-Фе (Флорида, США), фахівець
програми Фулбрайта Даг Джонс. Висвітлювалися питання розуміння якості
освіти, найбільш гострі проблеми функціонування сектору професійної освіти,
майбутнє коледжів у національній системі освіти, побудова ефективного
діалогу представників освітньої спільноти України і США.
В рамках тренінгу була проведена Skype-презентація Вілми Елізи Фуентес,
асистента віце-президента з академічних питань Коледжу Санта-Фе (Флорида,
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США), присвячена питанням порівняльного аналізу діяльності коледжів
України та США.
13 вересня 2017 року, згідно плану Європейського банку реконструкції і
розвитку про довгострокову підтримку України, директор Ганна Щуцька
виступила в якості експерта при розробці стратегічного плану розвитку легкої
промисловості. Відповідно до цього на базі ККЛП відбулася зустріч
адміністрації Коледжу з консультантами J.E.AUSTIN Associates MusaA Rubin та
Taras Tkachenko. Під час зустрічі було обговорено перспективи налагодження
тісних зв’язків підприємців з навчальними закладами.
28 вересня 2017 року керівниками академічних груп Об -16, О – 28 та До 27 були організовані та проведені екскурсії до Українсько - японського центру
в межах святкування Року Японії в Україні. Під час заходу студенти
прослухали пізнавальну лекцію про особливості культури Японії, ознайомилися
з особливістю японського письма та переглянули виставку японської кераміки.
16 жовтня 2017 року у Коледжі відбувся круглий стіл на тему: «Наслідки
фінансової та економічної євроінтеграції України: переваги та недоліки». В
заході брали участь студенти кафедри фінансів та фінансово-економічної
безпеки КНУТД під керівництвом кандидата економічних наук, доцента
Дмитра

Коваленка

та

студенти

Коледжу

спеціальностей:

«Облік

та

оподаткування», «Менеджмент» під керівництвом викладача Ніни Лугіної та
завідувача економічного відділення Анни Сокол. Студенти розглядали переваги
інтеграції в ЄС на прикладі виробництва та банківської системи, недоліки
процесу сертифікації продукції в Україні згідно міжнародних стандартів ISO,
перспективи ведення бізнесу з експорту вітчизняних товарів тощо.
25 жовтня 2017 року директор Коледжу взяла участь у конференції «Нові
можливості для розвитку виробництва текстилю, одягу та взуття в Україні». На
заході були присутні Джефф Феррі, Голова регіональної програми Консультації
для малого бізнесу, ЄБРР; Тетяна Ізовіт; президент - голова Української
асоціації підприємств легкої промисловості, Голда Виноградська, президент
Національного партнерства в текстильній галузі України; MusaA. Rubin,
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галузевий експерт. Відповідно до бачення ЄБРР, першим результатом
партнерства стала Дорожня карта розвитку легкої промисловості в Україні, яку
було презентовано під час конференції. Також під час зустрічі було обговорено
тенденції розвитку текстильної та шкіряної промисловості в Україні: ріст,
перспективи та потреби; тенденції розвитку української FASHION- індустрії,
нові

можливості

для

експорту;

визначення

інвестиційно-привабливих

підгалузей.
З 27 по 30 листопада 2017 року директор Коледжу взяла участь у
Міжнародному форумі «Освіта без кордонів», який відбувся у Київському
коледжі будівництва, архітектури та дизайну. У міжнародному форумі
приймали участь представники посольства Китайської Народної Республіки в
Україні, Міністерства освіти КНР, 25 навчальних закладів Китаю (всього 44
особи), народні депутати України, представники Комітету Верховної Ради
України з питань науки і освіти Міністерства освіти і науки України,
представники Вищих навчальних закладів І-ІVрівнів акредитації. Захід був
проведений з метою популяризації діяльності технікумів та коледжів.
Організовано та проведено відвідування студентами Коледжу виставки, де були
широко представлені навчальні заклади Китаю.
Розділ 15. Дослідно-виробничий центр. Удосконалення практичної
підготовки. Творча робота студентів
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, фото обладнання
та ін.
У 2017 році організовано та проведено більше 40 заходів, серед яких
основними є:
1. Проведено XX обласний фестиваль-конкурс дитячої творчості «Дебют»
у номінації «Образотворче мистецтво»; відкритий навчально – виховний захід
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«Фестиваль льону» на якому були представлені художньо – декоративні роботи
студентів - дизайнерів третього курсу (гр. До-25 та Дв-26) на полотні та
театралізований показ авторських колекцій моделей одягу та взуття, виконаних
під час творчої практики, в рамках Тижня кафедри технологій легкої
промисловості в навчально- виробничих майстернях відбувся конкурс «Кращий
за професією» серед студентів технологічного факультету другого курсу гр. Ш39. Також важливою була участь у заходах: другому Всеукраїнському конкурсі
«Прорив легкої промисловості», фіналі конкурсу молодих дизайнерів «Start
Fashion» в рамках іміджевого проекту «Kharkiv Fashion», фінальному показі
колекцій одягу та взуття студентів – дизайнерів «College Fashion – 2017», VІІ
Всеукраїнському конкурсі молодих дизайнерів «Битва модельєрів – 2017»,
акція «Почуйте нас!» на честь Міжнародного дня глухих, День відкритих
дверей.
2. Студенти Коледжу активно приймають участь та здобувають призові
місця у конкурсах: Міжвузівський новорічно – різдвяний конкурс молодих
дизайнерів одного образу «Сузір’я Каштан», VІ обласний молодіжний
фестиваль «Весняна акварель», виставка творчих робіт студентів та учнів
Печерського району, присвячена Дню Києва, ХVІІ Міжнародний конкурс
модельєрів – дизайнерів костюму «Печерські каштани».
3. ДВЦ прийняв участь у ХХХІІІ та ХХХIV міжнародній спеціалізованій
виставці взуття, хутра та шкіри «LEATHER AND SHOES-2017», XXXII
Міжнародний фестиваль моди ХХХІІІ KYIV FASHION – 2017, Міжнародній
виставці в Україні - «ВЕСІЛЛЯ & Випускний Бал» , «BABIFASHION», XXIV та
XXV Міжнародній спеціалізованій виставці взуття та аксесуарів «ExpoShoes2017», фестивалі Kyiv Weekend Fest приуроченому до дня Києва, на якому
представили виставку творчих робіт студентів Коледжу, з нагоди відзначення
26-ї річниці Незалежності України взяв участь у культурно-мистецькому та
патріотично - виховному заході «Незалежна і єдина наша рідна Україна»,
Дев’ятій Міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті».
4. На базі ДВЦ почали працювати авторські курси: курс «Мюллер і син,

113

жіночий розділ», курс «Конструювання та технологія виготовлення взуття»,
курс Fashion-ілюстрації.
5. На базі Коледжу продовжує 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 інше. Протягом 2017 року було проведено
чотири засідання.
6. На початку 2017/2018 навчального року, за ініціативи директора
Коледжу, для студентів першокурсників були розроблені та виготовлено
футболки – поло. Також на базі ДВЦ виготовлені футболки – поло для
Печерської районної в місті Києві адміністрації, державні прапори для Коледжу
та Казначейства міста Києва. В рамках Всеукраїнської благодійної акції по
безпеці руху дітей на дорогах, працівниками ДВЦ виготовлені жилети з світло
відбиваючою стрічкою.
Фотостудія
Основним напрямком роботи

фотостудії є висвітлення всіх заходів та

подій, які проводяться в Коледжі та за його межами. Здійснюється портретна,
репортажна, предметна, вулична зйомки по різним заходам, в яких задіяний
Коледж. Обробляються фото у програмах «Photoshop», «Lightroom», «Adobe
Camera Raw» (оброблено біля 6000 фотографій), надаються фотоматеріали для
сайту Коледжу.
Також в фотостудії розроблені макети буклетів Коледжу та авторських
курсів,

які

в

подальшому

використовувалися

для

проведення

профорієнтаційних заходів.
В фотостудії проведені фотосесії випускних колекцій взуття та одягу
студентів спеціальності «Дизайн». В перше у цьому році в ДВЦ за ініціативі
Щуцької Ганни Володимирівни та при сприянні працівника фотостудії Лазорик
Людмили Володимирівни був створений каталог колекцій дизайнерських робіт
2017 року.
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Інформаційний центр
Продовжується створення електронної бібліотеки центру, для розміщення
книжок на новоствореному сайті ДВЦ, щоб кожен бажаючий мав змогу
працювати з літературою в зручний для нього час.
Інформаційний центр постійно відвідують студенти, викладачі беруть
книжки та журнали на заняття.
Матеріально-технічна база дослідно-виробничого центру
Відремонтовано підвальне приміщення (склад), в якому вдалося знищити
грибок, побілили стіни та пофарбували підлогу. Відремонтована стіна
підвального приміщення, яка була заражена грибком на протязі тридцяти років.
Було нанесено більше трьох шарів антигрибкового покриття та пофарбовано.
Відремонтовані приямки біля вікон складу.
В приміщенні ДВЦ зроблено ремонт санвузлів.
Замінені двері в аудиторії взуттєвого цеху, двері у швейний цех другого
поверху завдяки випускникам (керівник Онищенко Світлана Анатоліївна),
двері у «Світлицю». Зроблено ремонт у кабінеті другого поверху для майстрів
виробничого навчання, кабінет для майстрів виробничого навчання (швейний
цех третій поверх), у коридорі другого поверху біля швейного цеху.
Оновлення обладнання:
- придбано проектор Benq MW-529 та екран (180*180);
- адміністрація Будинку моди «RITO» подарувала три спецмашини для
обробки трикотажу:
- машину для зшивання країв трикотажних регулярних деталей;
- підшивочну машину потаємного стібка;
- електронну прямострочну машину «Altin».
Керівництво підприємства «Kozhynka» надало Коледжу багато зразків
колодок, підошв, фурнітури та різних шкіргалантерейних матеріалів.
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Розділ 16. Випуск молодших спеціалістів, працевлаштування.
Практична підготовка та працевлаштування осіб з порушеннями слуху
Підводячи підсумки роботи з практичної підготовки за минулий
навчальний рік необхідно відмітити, що виробничу практику пройшли 260
студентів.
Основними базами практики були: дослідно-виробничий центр Коледжу,
комп'ютерні класи, творчі лабораторії, приватні та малі підприємства, де
студенти проходили виробничу та переддипломну практику. Це трикотажні
підприємства ПАТ «Софія», фірма «Ріто», швейні підприємсва ТОВ «Імпреса
Тексиль», швейна фабрика «Воронін», ательє «Rekshaz», ТМ «DolceDonna»,
ФОП «Пилипчук І.М.», творча майстерня «Блек», ательє «Юлія», ательє
«Віолет», СПКТБ УТОГ, «Еліт пошив», Текстиль Еліт -Дизайн, ФОП Карпенко,
взуттєві підприємства УІСП ТОВ «РИФ-1», ВКФ ПП «Олександра», ТОВ
«Яросвіт», «Каман», ТОВ «Зенкіс», «Праймшуз», ТОВ «Таланлегпром», ФОП
«Цвілик», ТОВ «Ірбіс», шкіргалантерейні підприємства ПП «Яременко» ТОВ
«Мобікейс» та інші.
-

навчальну практику пройшли - 511 студентів;

-

виробничу практику пройшли - 260 студентів;

-

переддипломну практику пройшли - 172 студент.

З метою ознайомлення студентів з високопродуктивним обладнанням і
новітніми технологіями виготовлення одягу та взуття були організовані і
проведені екскурсії на сучасні підприємства галузі:
- швейну фабрику «Воронін» для групи ЛПш-1-16, ЛПш-2-16 викладач
Фадеева Н.М.;
- ТД «Інтертоп Україна» для групи Вес-02 викладач Вуштей О.А., Глиняна
Л.П.;
- «Філтекс» для групи ЛПш-1-16, ЛПш-2-16 викладач Давиденко Н.І.;
- «Філтекс» для групи ЛПв-17, Д-2-16 викладач Головченко Т.А.;
- «Чинбар» для групи М-16, викладач Пономаренко Т.В.
Пройшло підведення підсумків конструкторської практики де активну
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участь брали викладачі циклової комісії «дизайну»; Патлашенко О.А.,
Семенець І.П., Переводова Н.М.
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».
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 листопаді 2017 року сумісно з Центром зайнятості Печерського району
проведено профорієнтаційний захід на тему: «Особливості працевлаштування
осіб з порушеннями слуху».
4. У 2017 році Коледж закінчили 172 молодих спеціалісти, із них 137
направлено на роботу, 92 вступили на подальше навчання в ВНЗ I-IV р.а.,
працюють за спеціальністю 24 випускники, в т.ч. - 7 осіб з порушеннями слуху.
Розділ 17. 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 - виховної роботи в ДВНЗ «ККЛП» протягом 2017
було проведення різноманітних заходів, колективної та індивідуальної роботи
зі студентами та батьками.
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Організаційні заходи
Протягом року проведено вісім 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.
В кожній академічній групі проводились двічі на рік батьківські збори.
Між керівниками факультетів, кураторами груп та батьками студентів
встановлено постійний робочий зв'язок для вирішення питань навчальновиховного процесу. 09 листопада 2017 року керівником академічної групи М –
17 Волковою Л.З. організовані та проведені виїзні батьківські збори студентів
першого курсу економічного факультету у Київському академічному театрі на
Липках.
Протягом 2017 року в Коледжі діяли наступні художньо-мистецькі гуртки:
дефіле,

танцювальний,

вокальний,

театрально-драматичний,

художньої

вишивки, декоративно-прикладного та художнього малюнку, художньої
фотографії.
Заступник директора з навчально - виховної роботи Якубовський І.П. взяв
участь в чотирьох засіданнях ММО, які проводились протягом 2017 року в
Державних вищих навчальних закладах м. Києва. В рамках засідання ММО був
проведений музичний фестиваль пісні та танцю «Україна це – ти», в якому
брали участь студенти Коледжу.
Було проведено більше як 15 різноманітних навчально - виховних заходів в
гуртожитках. Впродовж звітного періоду зі студентами проводились тематичні
години: «Україна – моя рідна земля», «Ми – за мир в Україні!», «Тобі –
український солдате!», «Спорт – здоров’я і краса!», «Ні – цигарці й алкоголю!».
Проводились конкурси на кращу кімнату в гуртожитку, бесіди на тему
дотримання Правил проживання у гуртожитку студентами, правил особистої
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гігієни тощо. Відповідно встановленого графіку керівники академічних груп
чергують в гуртожитку та проводять виховні години.
Культурно-мистецька діяльність
В 2017 році в ККЛП було організовано та проведено більше 70
різноманітних культурно - мистецьких заходи. Серед них духовно інтелектуальні, мистецько - просвітницькі та художньо - естетичні. Особливо
хочеться відзначити деякі з них:
-10 лютого в Коледжі відбулося свято - урочистий випуск студентів
економічного факультету;
-13 лютого керівник факультету дизайну Наталія Прокопенко та голова
циклової комісії природничо – наукових та комп’ютерних дисциплін Оксана
Тренба провели для студентів відкриту виховну годину до Дня святого
Валентина;
-14 лютого до Дня всіх закоханих за ініціативи студентської Ради відбувся
святковий концерт;
- 18 лютого студенти групи М-16 разом з викладачем Вікторією Примою
та куратором Оленою Литвиненко відвідали Музей літератури України;
- 23 лютого представники студентської профспілки Коледжу взяли участь у
конференції «Гордий вчитися в Україні», яка відбулася в Колонній залі
Київської міської державної адміністрації;
- 25

лютого

відбулась

Всеукраїнська

самореалізації молоді», організована

конференція

«Можливості

Національним громадським

рухом

Студентська ліга;
- 25 лютого – участь Литвиненко О.О. разом зі студентами групи М-16 в
урочистому мітингу з нагоди відкриття пам’ятника О. Телізі;
- 06 березня у Львівській філармонії відбувся творчий вечір присвячений
Генію великій українській поетесі Ліні Костенко, на якому прозвучала її поезія
та авторські пісні написані на її вірші. В цьому заході виступив зі своїми
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авторськими піснями заступник директора з навчально - виховної роботи ДВНЗ
«ККЛП» Якубовський Ігор Петрович;
- 08 березня –

відвідання

студентами виставки Музею новин в

Мистецькому арсеналі, організованою телеканалом 1+1;
- 09 березня в рамках проведення тижня циклової комісії соціальних та
гуманітарних дисциплін відбулися урочисті заходи з дня народження Тараса
Шевченка;
- 11 квітня студентки Коледжу взяли участь у Київському міському
літературно - мистецькому конкурсі на краще виконання творів Олени Теліги
«Щоб далі йти дорогою одною»;
- 27 квітня студентка групи М-16 Вікторія Воробей виборола почесне
право взяти участь у фінальному гала-концерті Фестивалю студентської
творчості «Літературний бенефіс»;
- 06 – 09 травня – екскурсія студентів Коледжу у м. Львів та Олеський
замок, що на Львівщині;
- 21-23 червня у Коледжі відбулися випуски студентів Технологічного
факультету за спеціальностями «Швейне виробництво», «Виготовлення виробів
із шкіри», «Бухгалтерський облік» та «Дизайн»;
- 24 серпня Київський коледж легкої промисловості з нагоди відзначення
26-ї річниці Незалежності України взяв участь у культурно - мистецькому та
патріотично-виховному заході «Незалежна і єдина наша рідна Україна»;
- 01 вересня у Коледжі організовано та проведено День знань та посвяту
першокурсників у студенти;
- 08, 09 вересня на Полтавщині був організований та проведений перший
Міжнародний фестиваль культури «Гребінчині вечорниці». Наші студенти
Даша Вакула та Ілона Линник стали лауреатами цього Міжнародного
фестивалю. І вперше на ньому була започаткована номінація «Жестова пісня»,
саме в ній Ілона Линник стала першим лауреатом;
- 21 вересня студенти груп М-17, Об-17, ЛПш-1-16 та викладач української
мови та літератури Волкова Л.З. разом із Спілкою жінок України взяли участь у
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мирній ході та вшанували пам'ять Небесної Сотні і воїнів загиблих в АТО.
Відвідали також концерт до Дня миру, організований СЖУ в Жовтневому
палаці;
- у вересні студенти Коледжу разом з викладачами Сокол А., Волковою
Л.З. відвідали місто Одесу;
- у вересні студентка групи Об-17 Ірина Орел, отримала гран-прі під час
участі у ХІХ Міжнародному фестивалі "Понтійська Арена 2017" в місті
Шверин, Німеччина, у складі танцювального колективу з України;
- 03 жовтня 2017 року студенти гр. Д-2-16 разом з викладачем історії О.
Штарке та керівником Л. Бойченко вшанували пам'ять жертв Бабиного Яру;
- 12 жовтня в «Музеї пам’яті участі України в другій світовій війні»
студентка 2-го курсу Даша Мухаметшин та студентка третього курсу Дарія
Вакула виступили в святковому концерті присвяченому Дню Захисника
України;
- наприкінці жовтня студенти другого курсу групи Д-2-16 разом з
куратором Людмилою Бойченко відвідали історичні місця прекрасного міста
Лева;
- 09 листопада в Міжнародному культурно - мистецькому центрі
«Печерськ» відбувся районний фестиваль творчості дітей та молоді з
інвалідністю «Барви надій», в якому взяли участь студенти Коледжу;
- 17 листопада в Міжнародний день студента проводилося нагородження
кращих студентів та творчий конкурс «Міс та Містер Коледж – 2017 року»;
- протягом листопада у Києві проходив фестиваль творчості дітей та
молоді з інвалідністю «Барви надії». Відбіркові тури пройшли в районах м.
Києва, лауреатів районних змагань запрошено на міський фестиваль «Повіримо
у себе». Студентка Коледжу Катерина Лафренко на фестивалі стала лауреатом
у номінації «Художньо - прикладне мистецтво». Вона представила на конкурс
свою авторську роботу під назвою «Всі ми в цьому світі, пливемо в одному
човні». Анастасія Синезуб та Діана Довгошея проявили себе у номінації
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«Вокальне мистецтво». Їх творче мистецтво у жанрі «Жестова пісня» була
достойно оцінена журі, дівчата стали лауреатами двох фестивалів;
- 24 листопада до Дня пам’яті жертв Сталінського голодомору (1932 – 1933
років), відбулась демонстрація художнього фільму «Гіркі жнива»;
- 12, 13 грудня – в гуртожитках пройшли Андріївські вечорниці, на яких
були відтворені українські традиції нашого народу;
- 22 грудня у будинку вчених міста Києва відбулося свято під назвою «Сад
Божественних пісень Григорія Сковороди». В ньому брали участь студентка 3го курсу Даша Вакула, випускник Коледжу Денис Фелько та заступник
директора з навчально-виховної роботи Якубовський І.П.
Розділ 18. Студентське самоврядування. Профспілка студентів
17 січня 2017 року на загальних зборах студентів ДВНЗ «ККЛП» було
ухвалено «Положення про студентське самоврядування у Державному вищому
навчальному закладі «Київський коледж легкої промисловості». У Коледжі
створені органи самоврядування на відділеннях, в групах та в гуртожитках.
Протягом 2017 року Актив Студентської ради брав активну участь в
навчально - виховному процесі Коледжу. Студентська рада виконала завдання,
які були заплановані на 2017 рік, тісно співпрацювала з адміністрацією
Коледжу.

Актив

Студентської

ради

бере

активну

участь

в

роботі

Стипендіальної комісії, профорієнтаційній роботі та Приймальної комісії.
Найяскравіші заходи, які були проведені за сприяння Активу Студентської
ради:
- концерт до Дня Святого Валентина;
- демонстрація фільмів до третьої річниці Євро майдану, української
кінострічки 2017 року «Жива», «Осінь 41-го», «Переломний момент»,
приуроченій річниці Революції Гідності;
- концерт до свята «Всіх жінок»;
- до Дня знань та посвяти в студенти першокурсників;
- концерт до Дня освітянина;
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- організація та проведення святкування «Дня студента». Конкурсна
програма «Міс та Містер Коледж – 2017 року!»;
- організація ярмарку до «Дня миру»;
- флешмоб на «День захисника України».
Студентки групи М-16 Томченко Аліна та Шиш Катерина взяли участь у
Всеукраїнській конференції «Можливості самореалізації молоді». Голова
Студентської ради Марина Лещенко відвідала лекцію «Проблеми освіти в
Україні» за організації Української Асоціації студентів.
Профспілка студентів
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: соціальний захист; організаційно –
культурно

-

виховні заходи;

житлово-побутова

робота;

оздоровлення;

інформаційний; культурно-спортивний; громадський контроль.
Преміювання студентів за особливі досягнення в навчальній та
практичній діяльності, спортивні перемоги, призові місця у конкурсах,
виставках і майстер-класах. Протягом 2017 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.
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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 2017 року профспілка студентів
приймала активну участь та надавала матеріальні ресурси для проведення таких
заходів: випускні вечори; святкування Дня закоханих; Жіночого дня; Дня
студента конкурс «Містер та Міс Коледж 2017 року»; Дня працівника освіти;
всеукраїнські конкурси молодих дизайнерів «Битва Модельєрів-2017р» м.
Львів, «Start Fashion» м. Харків; привітання дітей студентів з Новим роком;
преміювання студентів; турнір з настільного тенісу; святкування Нового року.
Соціальний захист - є основним статутним завданням профспілки:
- матеріальну допомогу за звітний період отримали 5 студентів на загальну
суму 1500 грн;
- за підтримки Студентської профспілкову асоціацію м. Києва Профком
студентів Коледжу надає пільгові студентські проїзні квитки для проїзду у
метрополітені за 50% від повної вартості (кількість проїзних на метро-914 шт.,
метро-автобус-24шт, метро-трамвай-10, метро-тролейбус-42шт.), для студентівсиріт за підтримки Київської міської організації профспілки оформлені єдині
квитки – 4 шт.
Протягом 2017 року на рахунок профкому було перераховано 21 000
гривень профспілкових внесків. З них використано на:
1.

Проведення культурно - виховних заходів -14 600 гривень;

2.

Матеріальну

допомогу

студентам,

подарунків для дітей студентів – 3 700 гривень;
3.

Преміювання студентів – 2 700 гривень.
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придбання

новорічних

Розділ 19. Академічна доброчесність
На виконання вимог статті 42 Закону України «Про освіту» № 2145 – VІІІ
від 05 вересня 2017 року, наказом директора № 62 від 17 листопада 2017 року
щодо виконання рішення Педагогічної ради від 16 листопада 2017 року
створено робочу групу для розробки нормативно – правової бази, організації і
контролю за додержанням принципів академічної доброчесності.
В рамках Програми академічних обмінів імені Фулбрайта в Україні в
вересні 2017 року перебував Віце – президент з питань справ студентства
Коледжу Санта – Фе Ден Родкін. Під час візиту було спілкування Дена Родкіна
з активом Студентського самоврядування Коледжу, під час якого було
обговорено низку важливих питань, в тому числі академічної доброчесності у
коледжах України та Америки.
21 вересня 2017 року Члени Студентської ради та викладачі Коледжу
відвідали «America House» та прослухали англомовну лекцію за темою:
«Академічна доброчесність як фактор підвищення якості освіти».
Розділ 20. Національно - патріотичне виховання. Волонтерство,
благодійна діяльність
Концепція національно – патріотичного виховання дітей та молоді, як
комплексна система і цілеспрямована діяльність навчального закладу, є
основою виховної роботи. Протягом 2017 року було проведено потужну роботу
щодо надання допомоги дітям, що проживають у Ворзельському дитячому
будинку, в зону бойових дій для потреб військовим України, а також для воїнів
Української армії, що знаходяться після поранень на лікуванні у Національному
військово - медичному клінічному центрі «Головний військовий клінічний
госпіталь».
Протягом року п’ять разів студенти Коледжу відвідували Ворзельський
дитячий будинок. Дітям передані необхідні речі, продукти харчування,
подарунки до свят та зібрано благодійні кошти на суму 9 312 грн.
Для воїнів Української армії були передані речі, продукти харчування та
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зібрані благодійні кошти на суму 71 516 грн. Протягом 2017 року дев’ять разів
проводилися відвідани поранених бійців, що лікуються у Національному
військово - медичному клінічному центрі «Головний військовий клінічний
госпіталь».
Загальна сума благодійних внесків, які було зібрано протягом 2017 року
становить 80 828 грн.
Керівниками факультетів, академічних груп були організовані екскурсії
для студентів Коледжу до музеїв, історичних пам’яток м. Києва та України.
Найбільшу

волонтерську

та

благодійницьку

діяльність

проводили

адміністрація гуртожитку та студенти. Зокрема комендант Чадченко Л.І.,
вихователі Дубчак О.О. та Легезін М.В.
14 жовтня 2017 року До Дня захисника України Мер Києва Віталій Кличко
вручив

студенту

Київського

коледжу

легкої

промисловості

Михайлу

Герасимчуку державну нагороду - відзнаку Президента України

за

гуманітарну участь в антитерористичній операції.
Розділ 21. Розвиток студентського спорту та спорту вищих досягнень
В Коледжі велика увага приділяється розвитку студентського спорту та
спорту вищих досягнень.
На базі Коледжу працюють спортивні секції з баскетболу, волейболу,
настільного тенісу, футболу, шахів. Проводяться змагання з настільного тенісу,
баскетболу, шахів.
В XXI спартакіаді Печерського району «Під золотими куполами
Печерська» Коледж посів перше загальнокомандне місце серед команд
коледжів та технікумів.
Збірні команди Коледжу посіли наступні місця в окремих видах спорту:
Баскетбол дівчата – 2 місце
Баскетбол юнаки – 3 міcце
Настільний теніс дівчата – 1 місце
Настільний теніс юнаки – 1 місце
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Футбол – 1 місце
Шахи дівчата – 1 місце
Шахи юнаки – 4 місце
В змаганнях на першість міста Києва серед команд коледжів та технікумів
збірні команди Коледжу показали наступні результати:
Баскетбол юнаки – 5 місце
Настільний теніс дівчата – 5 місце
Настільний теніс юнаки – 4 місце
Футбол – 2 місце.
Збірні команди юнаків і дівчат “Метеор - ККЛП-1” посіли відповідно 2 та 3
місця у відкритому чемпіонаті міста Києва серед чоловічих та жіночих команд
1 Дивізіону Столичної ліги з волейболу.
Студенти Коледжу Коновалов Артем, Герасимчук Михайло, Слюсар
Данило стали переможцями Кубку світу з карате в квітні 2017 року, який
проводився місті Одесі та переможцями ІХ Чемпіонату Європи (Румунія).
Студенти Коледжу Герасимчук Михайло та Слюсар Данило стали
чемпіонами Світу серед юніорів, а Коновалов Артем здобув бронзу на
Чемпіонаті Світу з карате, який проводився в у місті Монтекатіні-Терме (Італія)
з 30.11.2017 по 02.12.2017 року.
З 18 по 30 липня 2017 року в місті Самсун (Турецька Республіка)
проходили ХХІІІ літні Дефлімпійські ігри. В складі національної збірної
України виступало 20 студентів та випускників Коледжу, 14 з яких стали
Чемпіонами та призерами Дефлімпіади. Спортсменів у Туреччині підтримувала
директор Коледжу Ганна Щуцька.
За

досягнення

високих

спортивних

результатів

на

ХХІІІ

літніх

Дефлімпійських іграх 2017 року, виявлені мужність, самовідданість та волю до
перемоги, утвердження міжнародного авторитету України Указом Президента
України № 268/2017 від 09 вересня 2017 року були відзначені державними
нагородами наступні чемпіони та призери:
Орденом “За заслуги” III ступеня:
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1. Донченко Дмитро Олексійович - срібний призер (пляжний волейбол),
випускник Коледжу 2017 року;
2. Кошкаров Антон Аскольдович – чемпіон (пляжний волейбол), 2017;
3. Ренькас Дмитрій Павлович - срібний призер (волейбол), гр. Вс-04, 3
курс;
4. Суренян Нвер Арменович - срібний призер (спортивне орієнтування),
2016
Орденом “За мужність” I ступеня:
5. Зеленський Володимир Григорович - срібний призер (волейбол), 2015;
6. Кошкаров Олексій Аскольдович - срібний призер (волейбол), 2015;
7. Нікіфоров Ілля Олександрович - срібний призер (волейбол), 2015
Орденом “За мужність” II ступеня:
8. Загородній Ігор Валерійович - срібний призер (волейбол), 2015;
9. Радченко Валерій Дмитрович - срібний призер (волейбол), 2015;
10. Цапкаленко Микола Миколайович – чемпіон (пляжний волейбол), 2015
Орденом “За мужність” III ступеня:
11. Потапенко Катерина Олександрівна-срібний призер (легка атлетика),
2016;
12. Собченко Андрій Олександрович – срібний призер (футбол), 2016;
13. Черненко Юлія Сергіївна - бронзовий призер (пляжний волейбол), гр.
Шс-38, 3 курс;
14. Шотурма Ігор Олександрович - срібний призер (футбол), 2017.
Розділ 22. Адміністративно-господарська діяльність. Ефективне
використання державного майна
За звітний період господарською службою Коледжу були виконані
наступні будівельні, інженерні та господарські роботи:
1.

Ремонт актового залу другий поверх:

 розшивка тріщин, штукатурка окремих ділянок

- 22 м2;

 шпаклювання стін

- 32.6 м2;
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 ґрунтування стін

- 151.84м2;

 фарбування стін

- 182.3 м2;

Ремонт кімнат персоналу другого та третього поверху:

2.


розшивка тріщин, штукатурка окремих ділянок

- 40.65 м2;



шпаклювання стін

- 142.02 м2;



ґрунтування стін

- 142.02м2;

 фарбування стін

- 142.02м2;

Ремонт підвалу лівого крила учбового корпусу:

3.

 оббивка штукатурки, пошкодженої грибком

- 26 м2;

 ґрунтування стін

- 242.5м2;

 шпаклювання стін

- 242.5 м2;

 шпаклівка стелі

- 34.3 м2;

 фарбування стін та стелі

- 317.2 м2;

Виконано ремонт стін сходової клітини правого крила учбового

4.

корпусу від підвалу до третього поверху:
демонтовано старі та замінено на нові
металопластикові вікна

- 4 шт;

 розшивка тріщин, штукатурка місцями

- 5 м2;

 шпаклювання стін

- 94.4 м2;

 фарбування панелей

- 94.4 м2;

5.

Проведено ремонт аудиторії 305, 307 з прилеглим до неї

приміщенням:
 перетирання стелі

- 108.1 м2;

 ґрунтування стелі

- 108.1 м2;

 шпаклювання стелі

- 108.1 м2;

 ґрунтування стін

- 195.59 м2;

 шпаклювання стін

- 195.59 м2;

 фарбування стелі

- 108.1 м2;

 фарбування стін

- 195.59 м2;
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6. Для забезпечення належного освітлення в приміщеннях учбового
корпусу були виконані наступні електротехнічні роботи:
 демонтаж старої проводки

- 168 м.п;

 демонтаж старих та встановлення нових світильників

- 23 шт.;

 встановлення захисних коробів для прокладки дротів

-102 м.п.

7. Виконані значні роботи у трьох приміщеннях комплексу відділення
дизайну:
 розшивка тріщин, штукатурка місцями

- 3 м2 ;

 ґрунтування стелі

- 27.8 м2;

 ґрунтування стін

- 84.29 м2;

 фарбування стелі

- 27.8 м2 ;

 фарбування стін

- 84.29 м2.

Було придбано 26 комплектів парт та 52 стільця.
Особлива увага приділялась питанням ефективного використання майна та
його використання.
З цією метою було відремонтовано 48 вікон, 12 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.
Для підготовки до нового опалювального сезону було проведено зняття, та
перевірені манометри. 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 кущі та квіти.
За звітний період доглянуто 57 дерев, пофарбовано 300 метрів бордюрів та
50 метрів огорожі.
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Роботи виконані у гуртожитку Коледжу
За 2017 рік у гуртожитку було проведено ряд заходів:
 заміна старих дерев′яних вікон на металопластикові: кімнати 21, 22, 23,
24, пункт медичної допомоги;
 укладка підлогової плитки біля вхідних дверей та на поверхах;
 часткова заміна підлогового покриття на поверхах;
 реконструкція санвузлів на шостому поверсі;
 встановлення дверей на шостому, третьому та другому поверхах;
 часткова побілка та окраска місць загального користування;
 встановлення 3 бойлерів на 200 літрів в душових кімнатах;
 переобладнані 6 душових кабін із заміною всіх комплектуючих;
 заміна труб водопостачання холодної та гарячої води.

Розділ 23. Фінансово – економічна діяльність. Цільове та ефективне
використання коштів загального та спеціального фондів державного
бюджету
Фінансово - економічна діяльність Коледжу здійснюється на основі
кошторису, плану асигнувань, плану використання бюджетних коштів, які
розробляється бухгалтерською службою та затверджуються Міністерством
освіти і науки України.
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Динаміка загального фінансування Коледжу за останні 5 років наведені у
таблиці:
Спеціальний фонд
Роки

Загальний фонд,
тис. грн.

Спец кошти,
тис. грн.

Благодійні

Всього,

внески,

тис. грн.

тис. грн.

2013

10 953,6

1 494,0

39,6

12 487,2

2014

11 464,5

1 337,1

97,6

12 899,2

2015

12 969,0

1 327,5

67,3

14 363,8

2016

13 756,1

1 746,9

97,9

15 600,9

2017

15 948,5

2 058,5

76,6

18 083,6

При проведенні освітньої діяльності протягом 2017 року Коледжем
отримано (спеціальним фондом) наступні доходи за видами діяльності:
Вид доходів

2015 рік

2016 рік

Надання освітніх послуг

782 202

1 088 253

Підготовчі курси

104 100

136 500

Проживання у гуртожитку

822 873

800 038

Оренда приміщень

45 077

33 681

Благодійні внески

97 873

76 572

Дарунки

136 197

44 037

Всього:

1 989 096

2 179 081
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Цільове використання коштів у 2017 році
Загальний

Спец.

фонд

фонд

Разом

9 745 630

953 546

10 699 176

- на оздоровлення педпрацівникам

217 426

2 768

220 194

- за сумлінну працю

230 586

35 974

266 560

Стипендія, у т.ч.

2 320 593

2 320 593

Харчування

315 145

315 145

Обмундирування та підручники

41 406

41 406

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

- матеріальна допомога студентам

Відрядження

7 552

7 552

246 418

250 647

288 000

288 000

340 302

1 692 302

47 858

47 856

2 096 855

18 045 378

Придбання матеріалів (канцтовари,
господарські товари, дипломи,
атестати, залікові книжки,
студентські квитки та інші)
Послуги (крім комунальних)
Комунальні послуги

1 352 000

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

15 948 523

Асигнування з загального фонду в сумі 15 948 523 грн. витрачено за
призначенням згідно із затвердженим планом використання бюджетних коштів
на 2017 рік Міністерством освіти і науки України. По спеціальному фонду
протягом 2017 року використано 2 096 855 грн., що складає 143,82% від
показників 2016 року (1 457 970 грн.).
У 2017 році в Коледжі проведені поточні ремонти, що дало змогу
підготувати

навчальний

заклад

до
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2017/2018

навчального

року

без

використання коштів загального фонду.
Протягом 2017 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.
Матеріально – технічне забезпечення освітнього процесу.
Протягом 2017 року для забезпечення матеріально – технічної бази
освітнього процесу Коледжу було придбано комп’ютерної техніки на суму
42 318 гривень, навчальної літератури – 13 104 гривень.
Стипендіальне забезпечення.
На виконання вимог Порядку «Призначення та виплати стипендій»
затвердженого постановою КМУ № 1050 від 28.12.2016 року, постанови КМУ
№ 1047 від 28.12.2016 року «Про розміри стипендій у державних та
комунальних

навчальних

закладах,

наукових

установах»,

Порядку

«Використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати
соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів»
затвердженого постановою КМУ № 1045 від 28.12.2016 року на засіданні
Педагогічної ради 02.02.2017 року було розглянуто та наказом № 13 від
02.02.2017 року введено в дію «Положення про порядок призначення і виплати
стипендій, матеріальної допомоги студентам ДВНЗ «Київський коледж легкої
промисловості» (далі – Положення).
Відповідно пунктів 12 та 8 розділу ІІІ Положення на засіданнях
Педагогічної ради 02.02.2017 року та 30.06.2017 року встановлено:
- загальний ліміт стипендіатів 45 відсотків фактичної кількості студентів
денної форми навчання державного замовлення та до 10 відсотків – ліміт
стипендіатів – відмінників для всіх курсів та спеціальностей, яким буде
призначатися академічна стипендія за результатами семестрового контролю;
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- 40 відсотків фактичної кількості студентів денної форми навчання
державного замовлення для всіх спеціальностей, для осіб, які будуть зараховані
на перший рік навчання і яким до першого семестрового контролю буде
призначатися академічна стипендія на підставі конкурсного балу, здобутого під
час вступу до Коледжу.
Наказом директора № 9 від 24.01.2017 року було затверджено новий склад
стипендіальної

комісії.

До

складу

якої

входять

директор

Коледжу,

представники фінансових підрозділів, керівники відділень (факультетів),
представники

органів

студентського

самоврядування,

первинних

профспілкових організацій осіб, які навчаються. При цьому кількість осіб, які
представляють у стипендіальній комісії органи студентського самоврядування
та первинних профспілкових організацій осіб, які навчаються, становить 50
відсотків складу стипендіальної комісії.
На десяти засіданнях стипендіальної комісії, які відбулися протягом року,
були розглянуті питання щодо призначення академічних стипендії згідно
відомостей – рейтингів по курсам та спеціальностям за результатами
семестрового контролю, результати конкурсних балів, отриманих студентами
першого курсу до першого семестрового контролю; заяви та необхідні
документи студентів, які мають право на призначення соціальних стипендій.
Відповідно Постанови КМУ № 1047 від 28.12.2016 року «Про розміри
стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових
установах», змін що внесені Постановою КМУ № 918 від 08.11.2017 року
«Деякі питання виплати стипендій у державних та комунальних навчальних
закладах, наукових установах»
Розмір звичайної академічної стипендій складає:
З 01.01.2017 року - 830 гривень на місяць, з 01.11.2017 року – 980 гривень
на місяць;
З 01.01.2017 року - розмір академічної стипендії, збільшено на 45,5
відсотка, студентам, які займають найвищі рейтингові позиції і мають право на
призначення академічних стипендій за особливі успіхи у навчанні – 1208
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гривень на місяць, з 01.11.2017 року – 1426 гривень на місяць;
З 01.01.2017 року - розмір соціальної стипендії, для осіб які мають право
на призначення соціальних стипендій на підставі нормативно – правових актів,
якими встановлені державні пільги і гарантії для окремих категорій - 750
гривень на місць; з 01.11.2017 року – 890 гривень на місць;
З 01.01.2017 року - студентам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування – 2 000 гривень на місяць; з 01.11.2017 року – 2360
гривень на місяць.

Вид стипендії

Другий семестр 2016/2017

Перший семестр 2017/2018

навчального року

навчального року

Кількість
студентів

Академічна

250

В т.ч. підвищена

42

Соціальна, в т.ч.

85

Сума, грн

1 521 776
576 102,01

Кількість
студентів
211
14
84

Сума, грн

798 818
329 975,67

Дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої
статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”
10
55 110,75
9
27 917,50
Діти, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи
2

12 111,00

6

19 942,50

Діти-інваліди та осіб з інвалідністю I—III групи
59

323 997,75

51

169 262,00

Студенти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про
державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”
0
0,00
6
17 010,00
Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування
12

172 799,26

10

89 152,42

Особи, які мають право на отримання соціальної стипендії відповідно до статей 20—
22 і 30 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи”
2
12 083,25
2
6 691,25

Інвентаризація майна Коледжу
В листопаді місяці 2017 року на підставі наказу МОН України та наказу по
Коледжу інвентаризаційною комісією була проведена інвентаризація майна
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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 інше).
З 01.08.2016 року почав діяти Закон України «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, Законом України
«Про публічні закупівлі» та іншими нормативно - правовими актами з питань
публічних закупівель.
У грудні 2016 року булі проведені тендерні закупівлі на електронному
майданчику PROZORRO на 2017 рік на послуги теплопостачання та
електропостачання. При цьому були підписані з ПАТ «Київенерго» наступні
договори:
1. Договір про закупівлю товару (теплова енергія) № 520496 від 05.01.2017
року;
2. Договір про закупівлю електричної енергії № 3066 - Г117 від 28.12.2016
року.
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Розділ 24. Забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання,
праці та виховання
Протягом 2017 року штабом цивільного захисту було приведено у
відповідність зі штатом перелік керівників та членів формувань цивільного
захисту; розроблено та оновлено документацію з питань цивільного захисту
відповідно вимог чинного законодавства та нормативних актів; проведено
оновлення інструкцій з пожежної безпеки у приміщенні Коледжу та інструкцій
з питань пожежної безпеки у навчальних кабінетах, лабораторіях, майстернях
та гуртожитку.
Щомісяця відвідуються збори працівників цивільного захисту об’єктів
господарювання Печерського району міста Києва.
12 січня 2017 року у Коледжі заступником директора з питань охорони
праці ТОВ «НВК «Вектор» С.Г. Йосипенко було проведено навчання для
працівників закладу з охорони праці та безпеки життєдіяльності. Захід було
проведено згідно Закону України «Про охорону праці», типового положення
«Про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в
закладах,

установах,

організаціях,

підприємствах,

підпорядкованих

Міністерству освіти і науки України за № 304 від 18.04.2016 року». Під час
навчання вивчалися нормативно – правові акти з питань ОП та БЖД,
організація управління ОП та БЖД в Коледжі, розглядалися правила поведінки
в надзвичайних ситуаціях та надання першої допомоги постраждалим від
нещасних випадків.
Відповідно наказу директора Коледжу № 4/1 від 12.01.2017 року «Щодо
проведення навчання з ОП та БЖД, перевірки знань працівників»

було

проведено навчання та перевірка знань працівників з охорони праці та техніки
безпеки. Співробітники Коледжу показали задовільні результати здачі тестів.
Відповідно до плану – графіка, затвердженого наказом Міністерства освіти
і науки України від 26 листопада 2015 року № 1239, 15 та 16 березня 2017 року
на базі Київського національного університету будівництва і архітектури було
проведено перевірку знань з питань безпеки життєдіяльності керівників і
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спеціалістів вищих навчальних закладів м. Києва, що належать до сфери
управління Міністерства освіти і науки. Директор Коледжу Ганна Щуцька та
заступник директора з навчально – методичної роботи Ганна Михайловська за
результатами перевірки показали необхідні знання законів і нормативних актів
з охорони праці, профілактики побутового травматизму, охорони здоров’я,
пожежної, радіаційної безпеки, цивільного захисту, гігієни праці, виробничої
санітарії, безпеки дорожнього руху, поводження в надзвичайних ситуаціях та
отримали посвідчення.
21 березня 2017 року в Коледжі згідно наказу директора № 21 від
10.03.2017 року «Про підготовку та проведення комплексного об’єктового
тренування з цивільного захисту» були проведені спеціальні об’єктові
тренування на тему: «Управління заходами та діями сил цивільного захисту в
разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру» з участю представника Навчально-методичного центру цивільного
захисту та безпеки життєдіяльності м. Києва Ященка В.В.
В вересні 2017 року начальником штабу цивільного захисту розроблено та
затверджено Директором Коледжу план заходів щодо забезпечення пожежної
безпеки в Коледжі на 2017-2018 навчальний рік, здійснено перевірку та
випробування пожежних кранів у навчальному корпусі та гуртожитку Коледжу.
На початку навчального року проведено планові інструктажі зі студентами
та співробітниками Коледжу з безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки,
правил дорожнього руху та дій населення у разі виявлення підозрілих
предметів, вчинення терористичного акту, під час повідомлення, вчинення
мінувань.
Відповідно до наказу № 50/1 від 11.09.2017 року була призначена постійно
діюча комісія, відповідальні за стан охорони праці, пожежної безпеки та
безпеки життєдіяльності на 2017/2018 навчальний рік.
23 листопада 2017 року на підставі ввідної відділу з надзвичайних ситуацій
Печерського району були проведені командно - штабні тренування з
елементами евакуації та ліквідації надзвичайної події (пожежа).

139

Відповідно до наказу № 69 від 13.12.2017 року були проведені інструктажі
щодо безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу під час зимових
канікул та проведення новорічних свят.
Здійснено плановий технічний огляд та інвентаризацію первинних засобів
пожежогасіння (вогнегасників).
На заняттях з цивільного захисту, безпеки життєдіяльності та охорони
праці та в позаурочний час проводиться виховна робота зі студентами з питань
безпеки життєдіяльності, а саме – дії під час повідомлення, вчинення мінувань,
терористичних актів, правила надання першої медичної допомоги у разі
виникнення надзвичайних ситуацій тощо.
Розділ 25. Юридично – правова робота
У ДВНЗ "ККЛП" в період з 04 по 08 грудня 2017 року в рамках
Всеукраїнського Тижня права учасниками освітнього процесу проведено:
- відкрите заняття: "Права людини" з нагоди проголошення Загальної
декларації прав людини;
- круглий стіл на тему: "Захист прав людини";
- правовий конкурс на тему: "Роль правоохоронних органів у захисті прав
людини в Україні";
- дискусія на тему: "Европейський суд з прав людини як гарант дотримання
прав людини";
- конференція на тему: "Застосування судової практики Европейського
суду з прав людини";
- семінари на тему: "Уповноважений Верховної Ради України з прав
людини як гарант дотримання прав людини в Україні".
Юрисконсульт Коледжу Безсусідня Ю.В. постійно проводить консультації
та надає роз’яснення з питань трудового права – 22; з питань освітнього
процесу – 5; та загальні питання – 15.
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Розділ 26. 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 2017 - 2019 роки.
За звітний період було проведено загальні збори трудового колективу:
12.01.2017 року розглядалися питання: звіт директора про роботу ДВНЗ
“Київський коледж легкої промисловості” за 2016 рік; звіт головного
бухгалтера

про

фінансовий

стан

ДВНЗ

“Київський

коледж

легкої

промисловості” за 2016 рік та перспективи на 2017 рік;
27.04.2017 року обговорення Колективного договору між Адміністрацією
та трудовим колективом на 2017 - 2019 роки;
30.08.2017 року презентація результатів участі студентів, випускників та
директора Коледжу в ХХІІІ літніх Дефлімпійських іграх, які проходили з 18 по
30 липня 2017 року в місті Самсун (Туреччина); стан підготовки навчального
корпусу та гуртожитку до нового навчального року; фінансовий звіт за перше
півріччя 2017 року.
Було проведено 20 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
працівників легкої промисловості, День знань, День працівників освіти, День
студента, Новорічні свята.
За звітний період на рахунок профкому було перераховано 55 800 гривень
профспілкових внесків. З них використано на:
1.

Преміювання працівників Коледжу – 2 600 грн.

141

2.

Проведення культурно - виховних заходів – 37 933 грн.

3.

Матеріальну допомогу, привітання ювілярів, придбання новорічних

подарунків – 15 267 грн.
Розділ 27. 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 (41 рік)
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).
2016 рік – підвищення кваліфікації за категорією «Директори коледжів
(технікумів), Університет менеджменту освіти НАПН України, (779/16Ц).
2013 рік – присвоєно кваліфікаційну категорію “Спеціаліст вищої
категорії” та педагогічне звання “Викладач-методист”.
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Відомості про трудову діяльність:
Стаж роботи – 22 роки, науково-педагогічний стаж - 19 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 навчальнометодичних працях, 5 патентах України на винаходи та корисні моделі, 3
підручниках (у співавторстві). Брала участь у понад 30 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).
21 вересня 2017 року випускниця Програми «Адміністрування у системі
коледжів США» директор Коледжу Ганна Щуцька виступила з презентацією
на тему: «Проблеми навчання студентів з вадами слуху» на Міжнародному
тренінгу для керівників українських коледжів з теми: «Підвищення
ефективності діяльності коледжів через призму вдосконалення якості освіти»,
який проводився у Полтавському національному технічному університеті імені
Юрія Кондратюка за сприяння Міністерства освіти і науки Україн
«Міжнародний фонд досліджень освітньої політики».
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Наукові публікації 2017 року
1

Стаття
Фізико-механічні
властивості матеріалів
для
ортопедичного
взуття

Щуцька
Г.В., Вісник КНУТД, 2017.
Пономаренко
Т.В., Супрун Н.П.

2

Discrete
model
of Стаття
moisture spreading in
textile
materials
for
medical use
Проблеми
навчання Тези
студентів
з
вадами
слуху

Shchutska
Suprun N.

4

Ортопедичне взуття для Патент
хворих з патологією
ступень

Щуцька
Г.В., Патент на корисну модель № 113425 від 25.01.17р.
Пономаренко Т.В.

5

Основні
аспекти Стаття
розробки
виробів
медичного призначення
із
заданими
вологотрансферними
характеристиками

Щуцька Г.В.

3

Щуцька Г.В.

G., Actual problems of modern science, Copyringht by the UTP
University of Science and Technology, Bydgoszcz, Poland,
2017 – 16 p.
Тези доповідей Міжнародного тренінгу для керівників
українських коледжів з теми: «Підвищення ефективності
діяльності коледжів через призму вдосконалення якості
освіти», 21 вересня 2017 року, м. Полтава, Україна.

Вісник КНУТД, 2017.
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Педагогічне навантаження у 2017 році:
ДВНЗ ”Київський коледж легкої промисловості” – 427 годин, в т.ч. 100,5
годин у групах студентів з порушеннями слуху.
Київський національний університет технологій та дизайну - за
сумісництвом 0,15 ст. доцента кафедри конструювання та технології виробів із
шкіри (осінній семестр) та 0,25 ст. доцента кафедри матеріалознавства,
товарознавства та експертизи текстильних матеріалів.
У звітному періоді була призначена головою Державної екзаменаційної
комісії по складанню бакалаврських іспитів та головою Державної екзаменаційної
ДЕК по захисту магістерських робіт студентів спеціальності «Експертиза
текстильних матеріалів та виробів».
Анкетування студентів
За результатами першого семестру 2017/2018 навчального року було
проведено анкетування студентів другого курсу групи М-16, у якій викладає
навчальну дисципліну «Технологія галузі» Щуцька Ганна Володимирівна.
Студенти відмітили високий професіоналізм викладача та індивідуальний
підхід до кожного студента.
96%

98%

95%

97%
Заняття були дуже
інформативними

100%

80%
Викладач мав індивідуальний
підхід до кожного студента
60%
Навчальний матеріал подавався
у простій, зрозумілій мені формі

40%

20%

Завдання формулювалися чітко,
зрозуміло для мене
0%
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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.
Протягом року брала участь у засіданнях Комітету Верховної Ради
України з питань науки і освіти, Ради директорів ВНЗ І-ІІ р.а. м. Києва,
Освітнього інвестиційно – технологічного кластеру легкої промисловості.
Випускник Програми «Адміністрування в системі коледжів у США».
Нагороди та подяки
Почесна грамота Голови Київської міської адміністрації за сумлінну
працю, активну громадську діяльність та з нагоди 100 – річчя від дня
застосування Київської організації УТОГ; Почесна грамота Міністерства освіти
і науки України, Національної академії педагогічних наук України за плідну
працю та активну організаційну діяльність із модернізації національної системи
освіти.
Диплом Міністерства освіти і науки України Комітету з фізичного
виховання та спорту за надану допомогу під час проведення змагань
спартакіади серед технікумів та коледжів м. Києва.
Подяка Спортивної федерації глухих України за вагомий внесок в розвиток
Дефлімпійського руху в Україні та з нагоди 25 – річчя СФГ України; Подяка від
Голови Ради директорів ВНЗ І – ІІ р.а. м. Києва за допомогу в організації
конкурсу методичних розробок викладачів інформатики та програмування;
Подяка Національної академії педагогічних наук України, ДНУ «Інституту
модернізації

змісту

освіти»

за

активну

організаційну

діяльність

із

упровадження інновацій у оновленні змісту освіти; Подяка Голови Печерської
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районної в місті Києві державної адміністрації за сумлінну творчу співпрацю,
високий професіоналізм, активну участь в житті району, за підтримку та
всебічний розвиток молоді; Подяка Всеукраїнської громадської організації
інвалідів «Українське товариство глухих» за активну позицію у захисті
інтересів осіб з порушеннями слуху та вагомий особистий внесок в організацію
навчання та виховання в Коледжі членів Українського товариства глухих та з
нагоди відзначення Міжнародного дня глухих.

Директор Коледжу
к.т.н., доцент

Ганна Щуцька
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