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Розділ 1. Загальна характеристика ВСП ЖАДФК НТУ. 

Дотримання ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері 

фахової передвищої та вищої освіти 
 

Повне офіційне найменування фахового коледжу:  Відокремлений 

структурний підрозділ «Житомирський автомобільно-дорожній фаховий 

коледж Національного транспортного університету». 

Скорочене найменування Фахового коледжу, що може застосовуватися в 

текстах документів – ВСП ЖАДФК НТУ. 

Повне офіційне найменування  Фахового коледжу іноземною мовою, що 

може застосовуватись у міжнародному листуванні:  

 англійською мовою –  Separate structural unit “Zhytomyr Automobile 

and Highway Professional College of  National Transport University”.  

Місце знаходження Фахового коледжу: вул. Велика Бердичівська, буд.2,  

м.Житомир, 10014. 

Телефони: (0412) 47-18-10, 47-19-86. 

Факс: (0412) 47-18-10; E-mail: zadfk_ntu@ukr.net.   

Web-site: www. zadk.zt.ua. 

Коледж – заклад фахової передвищої освіти, який є юридичною 
особою, діє згідно з виданих ліцензій на провадження освітньої̈ діяльності у 
сфері фахової передвищої освіти, проводить науково-дослідну, інноваційну 
та методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу та 
отримання здобувачами фахової передвищої освіти з урахуванням їх 
схильностей, інтересів і здібностей. 

23 липня 1930 року за наказом Головного управління шосейних і 

ґрунтових доріг, автомобільного транспорту при Раді Народних комісарів 

УРСР було затверджено акт комісії про відкриття Житомирського технікуму 

дорожнього будівництва на базі Житомирського індустріального технікуму 

та єврейської профшколи, який 26 серпня 1994 року наказом Міністерства 

освіти України №259 перейменовано в коледж.  

Продовжуючи свій розвиток, наказом Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України №1457 від 21 грудня 2013р. коледж реорганізовано 

в відокремлений структурний підрозділ Національного транспортного 

університету з отриманням назви Житомирський автомобільно-дорожній 

коледж Національного транспортного університету, а згідно з рішенням 

Вченої ради Національного транспортного університету у відповідності до 

наказу Міністерства освіти і науки України від 18.05.2020р. №640 

Житомирський автомобільно-дорожній коледж Національного транспортного 

університету перейменовано на Відокремлений структурний підрозділ 

«Житомирський автомобільно-дорожній фаховий коледж Національного 

транспортного університету». 

Коледж – заклад фахової передвищої освіти, у якому здійснюється 

підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, 
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фаховий молодший бакалавр з 5-ти спеціальностей, який має відповідний 

рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення.  

На сьогоднішній день Відокремлений структурний підрозділ 

«Житомирський автомобільно-дорожній фаховий коледж Національного 

транспортного університету» – державний заклад освіти, що діє на основі 

Положення про коледж, затвердженого ректором Національного 

транспортного університету 02.07.2020 року.  

За період з 1959 року до 2021 року коледж випустив фахівців своєї 

справи: денне відділення – 16794 студентів, вечірнє відділення – 646 

студентів, заочне відділення – 5871 студентів. 

Основними напрямами діяльності Коледжу є:  

1) забезпечення реалізації права громадян на фахову передвищу освіту; 

2) підготовка кадрів з фаховою передвищою освітою для потреб 

економіки та суспільства, забезпечення якості фахової передвищої освіти; 

3) провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує 

здобуття особами фахової передвищої освіти за обраними ними 

спеціальностями; 

4) участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку держави 

шляхом формування людського капіталу; 

5) виховання у здобувачів фахової передвищої освіти патріотизму, 

соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, академічної 

доброчесності, формування правової та екологічної культури, моральних 

цінностей, здорового способу життя, здатності критично мислити та 

самоорганізовуватися в сучасних умовах; 

6) забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі 

теоретичного та практичного навчання, дослідницької та інноваційної 

діяльності; 

7) створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього 

процесу їхніх здібностей, талантів, збереження здоров’я; 

8) збереження та примноження моральних, культурних, наукових 

цінностей і досягнень суспільства; 

9) поширення знань серед населення, підвищення освітнього і 

культурного рівня громадян; 

10) налагодження міжнародних зв’язків та провадження міжнародної 

діяльності у сфері освіти; 

11) вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці та сприяння 

працевлаштуванню випускників; 

12) взаємодія з роботодавцями, їх організаціями та об’єднаннями, 

іншими соціальними партнерами, професійними об’єднаннями та сприяння 

працевлаштуванню випускників; 

13) ефективне використання майна і коштів для провадження 

освітньої діяльності. 

 Діяльність Фахового коледжу провадиться на принципах: 

1) автономії та самоврядування; 
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2) розмежування прав, повноважень і відповідальності 

Університету, державних органів та органів місцевого самоврядування, до 

сфери управління яких належить Фаховий коледж,  органів управління 

Фахового коледжу та його структурних підрозділів; 

3) поєднання засад колегіального та одноособового прийняття рішень; 

4) незалежності від політичних партій і релігійних організацій; 

Згідно з наказом МОН України від 12.04.2021 року № 42-л та витягу 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:  

- 071 «Облік і оподаткування» 

- 133 «Галузеве машинобудування» 

- 192 «Будівництво та цивільна інженерія» 

- 274 «Автомобільний транспорт» 

- 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті). 

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 

25.09.2019року № 960-л витягу з Єдиної державної електронної бази з питань 

освіти Коледжу оформлено ліцензії на провадження освітньої діяльності у 

сфері фахової передвищої освіти (відповідно до пункту 6 частини першої 

статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», 

підпункту 6 пункту 2 розділу ХІV Прикінцевих та перехідних положень 

Закону України «Про фахову передвищу освіту»), на підготовку фахівців за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем фаховий молодший бакалавр за переліком 

постанови КМУ від 29 квітня 2015 р. № 266 за спеціальностями: 

№з/п Шифр 

галузі 

знань 

Назва галузі 

знань 

Код 

спеціальності 

Найменування 

спеціальності 

Ліцензований 

обсяг 

1 07 Управління та 

адміністрування 

071 Облік і 

оподаткування 

45 

2 19 Архітектура та 

будівництво 

192 Будівництво та 

цивільна 

інженерія 

125 

3 13 Механічна 

інженерія 

133 Галузеве 

машинобудування 

190 

4 27 Транспорт  274 Автомобільний 

транспорт 

290 

5 27 Транспорт  275 Транспортні 

технології (на 

автомобільному 

транспорті) 

60 
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Коледж внесено до Єдиного реєстру підприємств та організацій 

України про що свідчать Відомості з єдиного державного реєстру 

підприємств та організацій країни (ЄДРПОУ). 

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері фахової 

передвищої освіти: НТУ – ідентифікаційний код 02070915 (для 

відокремленого структурного підрозділу  ВСП ЖАДФК НТУ – 

ідентифікаційний код 38650457). 

Сертифікати про акредитацію: 

- УД № УД 11013688 275 Транспортні технології (на автомобільному 

транспорті),  

УД 11013691- 192 Будівництво та цивільна інженерія,  

УД №11013692 – 274 Автомобільний транспорт,  

УД №11013689 – 071 Бухгалтерський облік,  

УД №11013690 – 133 Галузеве машинобудування. 

Коледж має право здійснювати підготовку студентів, зарахованих на 

основі базової середньої освіти - Свідоцтво про атестацію за напрямом 

«Повна загальна середня освіта», серія ЖТ №044986. Студенти, які здобули в 

коледжі повну загальну середню освіту разом з дипломом отримують 

свідоцтво про повну середню освіту. 

Фаховий коледж є відокремленим структурним підрозділом 

Університету без права юридичної особи, має майно, яке передане йому 

Університетом в оперативне управління та здійснює свою діяльність на 

засадах неприбутковості і є бюджетною установою, має самостійний баланс, 

бюджетні рахунки у територіальному органі Державної казначейської 

служби України, може від свого імені набувати майнових та особистих 

немайнових прав і обов`язків, бути позивачем і відповідачем у суді. Має 

печатку із зображенням Державного герба України в своїм найменуванням, 

власну символіку. Ескізи печатки, штампу Фахового коледжу 

затверджуються ректором Університету. 

Фаховий коледж здійснює свою діяльність відповідно до Конституції 

України, законів України «Про фахову передвищу освіту», «Про освіту», 

«Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про 

наукову і науково-технічну діяльність» нормативно-правових актів 

Президента України, Міністерства освіти і науки України, інших 

законодавчих і нормативно-правових  актів, Статуту Університету, наказів 

(розпоряджень) ректора Університету та Положення Фахового коледжу.  

Візія коледжу - фаховий коледж, фундаментом якого є професійна 

майстерність, що формує сучасне бачення розвитку технологій 

будівництва,машинобудувння, транспорту та бізнесу індустрії.  

Місія коледжу - якісна освіта – молоді України!  

Цінності коледжу: досвід, фаховість, самовдосконалення, духовність, 

патріотизм, рівний доступ до освіти, партнерство, гармонія.  

Коледж реалізує свою місію, візію шляхом досягнення стратегічної 

мети.  
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Стратегічна мета розвитку - забезпечення конкурентоспроможності на 

вітчизняному, європейському та світовому ринках освітніх послуг і праці. 

Розділ 2. Організація освітнього процесу. Система забезпечення 

якості освіти. 
 

Організація освітнього процесу в Коледжі 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 розроблених та введенних в дію 

Положень  про організацію освітнього процесу та «Положення про 

внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності».  

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 міжнародного рівня.  

Основними завданнями освітнього процесу є:  

- провадження на високому рівні діяльності, яка забезпечує 

здобуття особами фахової передвищої освіти 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. 

 

Матеріально-технічна база коледжу включає два навчально-

лабораторних корпуси загальною площею 20188м
2
. 

Коледж також має:  

– навчально-виробничий комплекс, де розміщено 6 навчально-

виробничих майстерень, гараж і автодром площею в 5га 

– три гуртожитки на 896 місць проживання, які повністю 

задовольняють потреби іногородніх студентів: 

– їдальня на 240 посадкових місць; 

– двоповерховий спортивний комплекс з двома спортивними 

залами для проведення занять з фізичного виховання та роботи спортивних 

секцій; 

– обладнаний стрілецький тир; 

– три тренажерних кімнати; 

– актовий зал на 450 посадкових місць; 
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– бібліотека загальною площею 285,4м
2
 має читальний зал площею 

118,4м
2
 на 80 посадкових місць, три читальні зали в гуртожитках коледжу 

загалом на 120 посадкових місць, абонемент 65,6м
2
, книгосховище площею 

101,4 м
2
. 

В студентських гуртожитках створені необхідні соціально-побутові 

умови. Кухні, побутові кімнати, кімнати самопідготовки, кімнати відпочинку 

оснащені згідно із санітарними нормами. Студенти залучаються до 

господарських робіт через самообслуговування. В гуртожитках проводиться 

різноманітна робота, а саме цікаві зустрічі, індивідуальні бесіди, конкурси на 

кращу кімнату тощо. 

Їдальня в навчальному корпусі забезпечує можливість гарячого 

харчування студентів та викладачів. 

Фізичне виховання студентів здійснюється на заняттях з фізичної 

культури, а також в спортивних секціях. Для фізичного виховання створена 

потужна фізкультурно-спортивна база, що дає можливості фізичного 

вдосконалення. 

Медичний пункт забезпечує медичне обслуговування студентів і 

працівників. 

Наявність аудиторного фонду з розрахунку на одного студента 14м
2
 

навчальної площі. 

Коледж працює за кабінетною системою. 

Матеріально-технічна база забезпечує 100% виконання лабораторних і 

практичних робіт з усіх спеціальностей. 

Санітарно-технічний стан і умови експлуатації задовільні. 

Всі будівлі і споруди відповідають необхідним санітарно-технічним 

вимогам. 

Ведеться облік обладнання. Щорічно проводиться інвентаризація. Все 

обладнання закріплено за завідуючими лабораторіями і кабінетами. 

Велика увага приділяється комп’ютеризації навчального процесу.  

Комп`ютерна мережа з виділеним сервером із підключення до Інтернету 

охоплює всі комп`ютерні аудиторії. Студенти і викладачі використовують 

Інтернет безкоштовно, без обмежень у встановлені години. Комп`ютерний 

центр дає можливість викладачам друкувати навчальні посібники, опорні 

конспекти та інші види методичного забезпечення. Центр має велику 

бібліотеку прикладних програм, яка постійно поповнюється завдяки доступу 

до мережі Інтернет.  В коледжі створені 6 комп’ютерних класів з загальною 

кількістю комп’ютерів сучасних модифікацій в 161 одиниць. Розрахунок 

тривалості роботи кожного студента на комп’ютері становить 0,5 год. за 

день. 

При лабораторіях та кабінетах працюють гуртки технічної творчості. 

Майстерні коледжу мають 24 автомобілі, які обслуговують і 

ремонтують студенти під час проходження навчальної практики. 
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В коледжі постійно ведеться робота з оновлення матеріальної бази, 

придбання нового обладнання, оргтехніки, облаштування нових приміщень 

для кабінетів, лабораторій та майстерень.  

За останній рік коледжем було придбано дизельний двигун «Volvo», 

«DAF», коробку перемінних передач ZF, головку передачі «DAF», 

колінчастий вал «DAF», розподільчий вал «DAF», генератори «DAF», 

стартери «DAF», елементи контурів гальмівної системи «DAF».  В 

майстернях постійно ведуться роботи по поновленню і поповненню 

обладнання для проведення практичних занять  монтажно-демонтажної 

практики. Лабораторію гідравліки поповнено шестеренчастим насосом НШ-

32, аксіально-поршневим насосом, гідравлічним підсилювачем рульового 

керування, автомобіль Cheri Тiggo-II, автомобіль Ford. 

Основні питання, над якими працював колектив коледжу протягом 2019-2021 

років: 

- Реформування змісту освіти. 

- Удосконалення системи забезпечення якості освіти.  

- Імплементація Закону України «Про фахову передвищу освіту»,  який 

надає можливість створити умови для стабільного розвитку закладу освіти, 

реформування та модернізації системи підготовки фахівців для сучасних 

ринків праці.  

- Направленість розвитку освітнього процесу коледжу до потреб 

сучасної економіки та інтеграції України в міжнародний економічний та 

культурний простір.  

- Розширення та зміцнення партнерських зв'язків з підприємствами 

галузі.  

- Робота над системними заходами, спрямованими на посилення 

національно-патріотичного виховання студентської молоді – формування 

свідомого українця, що діє на основі національних та міжнародних 

цінностей.  

- Формування безпечного освітнього простору, запобігання явища 

булінгу в закладі освіти. 

- Нетерпимість до проявів корупції та хабарництва, виховання у 

здобувачів освіти соціальної активності, громадської позиції та 

відповідальності, академічної доброчесності, формування правової та 

екологічної культури, моральних цінностей, здорового способу життя, 

здатності критично мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах.  

 

Організація освітнього процесу в коледжі здійснюється навчальними 

підрозділами, згідно затвердженої структури:  

- Механічне відділення  забезпечує підготовку фахівців за 

спеціальностями 274 Автомобільний транспорт, 133 Галузеве 

машинобудування. 
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- Дорожнє відділення – забезпечує підготовку фахівців за 

спеціальностями 071 Облік і оподаткування, 192 Будівництво та цивільна 

інженерія, 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). 

- Циклова комісія спеціальності 192 Будівництво та цивільна 

інженерія 

- Циклова комісія 274 Автомобільний транспорт 

- Циклова комісія 133 Галузеве машинобудування 

- Циклова комісія спеціальності 071 Облік і оподаткування 

- Циклова комісія спеціальності 275 Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті) 

- Циклова комісія соціально-гуманітарних дисциплін 

- Циклова комісія фізико-математичних дисциплін 

- Циклова комісія загально-технічних дисциплін та інформаційних 

технологій 

- Циклова комісія спортивно-військових дисциплін 

- Циклова комісія практичного навчання 

- Комісія стандартизації 

- Методичне об’єднання класних керівників механічного 

відділення 

- Методичне об’єднання класних керівників дорожнього 

відділення 

- Відділ моніторингу якості освіти 

- Відділ сприяння працевлаштуванню 

- Приймальна комісія 

- Профспілковий комітет співробітників 

- Профспілковий комітет студентів 

- Рада студентського самоврядування 

- Навчально-виробничий комплекс (полігон) 

- Спортивний комплекс 

- Медпункт 

- Їдальня 

- Адміністративно-господарська частина 

- Бухгалтерія 

- Бібліотека 

Основним нормативним документом, що визначає організацію 

освітнього процесу з кожної спеціальності, є навчальний план. Методика 

розробки навчальних планів регламентується «Положенням щодо розробки 

навчальних планів». 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.  
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Навчальні плани для всіх спеціальностей, розроблені в установлені 

терміни, розглянуті на засіданнях циклових комісій спеціальних дисциплін, 

схвалені Педагогічною Радою та затверджені директором коледжу.  

Для конкретизації планування освітнього 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 державних/регіональних потреб.  

Навчання здобувачів освіти в коледжі здійснюється за такими 

формами: денна (самостійно-дистанційна) та заочна (заочно-дистанційна). 

Основними видами навчальних занять в коледжі є: лекції, лабораторні, 

практичні, семінарські, індивідуальні заняття, консультації.  

Заняття в коледжі проводяться за стабільним розкладом. Розклад занять 

враховує вимоги навчальної програми щодо логічної послідовності вивчення 

дисциплін, рівномірності навантаження студентів, раціонального 

використання аудиторного фонду, забезпечує необхідні умови проведення 

семінарських і практичних занять.  

Аналіз виконання планів і програм шляхом перевірки журналів 

навчальних занять показав, що навчальні плани і програми виконуються 

повністю. Записи в журналах відповідають тематичному плану робочих 

навчальних програм, ведеться журнал обліку замін викладачів на заняттях 

відповідно до наказів про взаємозаміну викладачів для виконання годин 

педагогічного навантаження.  

 

Щорічно відповідно до наказів затверджується педагогічне 

навантаження у кількості годин по роках: 
2018/2019 2019/2020 2020/2021 

розподілене резерв розподілене резерв розподілене резерв 

64996 8401 65956 7441 68246 2814 

73397 73397 71060 

 

Освітній процес забезпечується педагогічними працівниками коледжу в 

кількості 67 штатних працівників серед яких: 

- вищої категорії - 45осіб,  

- I категорії- 17осіб,  

- викладачів-методистів - 10 осіб. 

- старших викладачів – 10 осіб,   

- заслужених вчителів та заслужених працівників освіти України - 

4 осіб. 

Участь циклових комісій у забезпеченні освітнього процесу 

Кожна навчальна дисципліна за навчальним планом має необхідне 

методичне забезпечення:  
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- витяг з навчального плану;  

- 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 освітнього процесу 

визначається «Положенням про освітній процес». За зміст кожного із 

документів навчально-методичного комплексу відповідає циклова комісія, 

яка забезпечує освітній процес відповідної дисципліни.  

По дисциплінам загально-освітнього циклу коледж використовує 

типові навчальні програми, затверджені Міністерством освіти і науки 

України, враховує методичні рекомендації 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 і 

затверджуються заступником директора з навчальної роботи.  

Щороку викладачі циклової комісії «Гуманітарних дисциплін» - голова 

комісії Галина Василюк - проводять  конкурси знавців української мови ім. 

П. Яцика,  мовно-літературний  конкурс імені Т.Г. Шевченка, олімпіаду з 

української мови серед студентів 1- 2 курсів. Переможці конкурсів  у коледжі 

брали участь в обласних етапах. 

2018- 2019 н. р.  

-Шинкаренко Олександра ( гр. 1Б-10 66 ) посіла 2 місце у 

Міжнародному конкурсі знавців української мови ім. П. Яцика; 

 -Волков О. М. ( гр. 2Р-1087) -посів 5 місце у Всеукраїнській олімпіаді з 

української мови. 

2019-2020 н. р. 

-Швайко Анна (гр. 1ТТ-1089) посіла 6 місце у Міжнародному конкурсі 

знавців української мови ім. П. Яцика; 

2029-2021- обласні конкурси не проводилися. 

2021-2022н. р.  

Лізунов В. Л. ( гр.1Р- 1114  ) посів 3 місце у Міжнародному конкурсі 

знавців української мови ім. П. Яцика. 

 

Робота циклової комісії «Загально технічних дисциплін та 

комп`ютерних технологій» за звітний період: 
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2019 рік 

22.03.19 рік Відкрита обласна олімпіада студентів з комп’ютерної 

графіки. Тема: «Побудова 3D – моделі деталі складального виробу». 

Учасник- студент гр.3М – 1043 Свінціцький І.В.(6 місце), керівник Рибачок 

Т.Є.(м.Херсон). 

«Редуктор». Учасник- студент гр.3М – 1043 Свінціцький І.В., керівник 

Рибачок Т.Є.( Сертифікат учасника Міжнародного конкурсу з веб – дизайну 

та комп’ютерної графіки. Категорія: краща 3D – графіка. Вінницький 

державний технічний університет м. Вінниця.) 

2020 рік 

В коледжі олімпіада з інформатики(викл. Іщук О.С., Лифар А.В., 

Бордюг В.М.) 

Переможці: 

І місце Чернець Микита (1Мр-1086) 

ІІ місце Мельник Денис (1Мр-1086) 

ІІІ місце Шинкаренко Олександра (2Б-1060) та Коц Денис (1Мр-1086) 

Студенти коледжу спеціальності 274 Автомобільний транспорт під 

керівництвом викладачів коледжу Юрія Маланюка та Сергія Чуйка 

представляли заклад освіти на міжнародних конкурсах: Young Car Mechanic 

2019 – ІІ місце, 2021 - IV місце, Service Master Junior 2021 - 11 місце. 

Одним з найбільш важливих напрямів роботи коледжу та 

характеристикою ефективності його освітньої діяльності є підготовка 

фахівців для підприємств, установ та організацій міста та регіону. Ключову 

роль в цьому відіграє практична підготовка студентів. У період практики 

основи досвіду професійної діяльності, практичних умінь та навичок, 

студенти оволодівають сучасними технологіями в сфері їхньої майбутньої 

спеціальності.  

Норматвно-правовою базою для її проведення є закон України «про 

фахову передвищу освіту», типове положення «Про практичну підготовку 

здобцвачів фахової передвищої освіти», положення «Про практичне навчання 

студентів ВСП ЖАДФК НТУ. 

Основною метою виробничої практики є формування професійних 

умінь та навичок майбутнього фахівця на основі теоретичних знань, 

отриманих в коледжі. Протягом навчання здобувачі освіти проходять різні 

види виробничих практик на підприємствах, в установах та організаціях 

(базах практики) міста та регіону, або в структурних підрозділах коледжу, які 

забезпечують практичну підготовку студентів (навчально-виробничі 

майстерні). 

Студенти 2-3 курсів спеціальностей 133 Галузеве машинобудування, 

274 Автомобільний транспорт, 192 Будівництво та цивільна інженерія, 275 

Транспортні технології проходять ряд навчальних практик з метою 

Міжнародний конкурсу з веб – дизайну та  комп’ютерної графіки. 

Категорія: краща 3D – графіка. Тема: «Побудова 3D – моделі складального 

виробу: 
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оволодіння базовими практичними навичками та вміннями за обраною 

професією. 

Студенти спеціальності 071 Облік і оподаткування проходять 

технологічну та передвипускну практики на базі бухгалтерій та фінансових 

відділів підприємств, установи та організацій. Найбільш конструктивні 

відносини склалися з керівництвом відповідних відділів підприємств 

дорожньої галузі: 

- ДП «Житомирський облавтодор» 

- ШБУ-19, ПРАТ 

- ШБУ 35 ПАТ 

На 3-4 курсі студенти проходять технологічну та переддипломну 

практики.  На сьогодні у нас великий перелік виробничих баз для 

проходження практик і становить 35 позицій: 

1. КП «Бердичівський авторемонтний завод» ( вул. 

Індустріалізації,3); 

2. ДП «Житомирський бронетанковий завод» (смт. Новогуйвинськ, 

вул. Дружби Народів,1); 

3. ВАТ «Житомирагротехніка» ( вул. Київське шосе,19); 

4. ДП «Житомирська механізована колона ПАТ 

«Київсільелектро»(Ватутіна,106
Б
); 

5. ТОВ «СДМ» ( м. Житомир, вул. Щорса,203); 

6. ПАТ « Житомирське ШБУ -19» ( вул. Корольова, 21
Б
); 

7. Філія «Новоград-Волинська ДЕД» ( вул. Рівнеська, 14
А
); 

8. Філія «Овруцька ДЕД» ( с. Кирдани, Овруцького району); 

9. Філія «Житомирська ДЕД» ( вул. Перемоги,72); 

10. Філія «Бердичівська ДЕД»  ( вул. Л. Карастоянової,343/17);  

11.  Філія «Зарічанська ДЕД»    ( с. Зарічани, вул. Цюрупи, 4); 

12. КП «УАШ» ЖМР ( м. Житомир, пров. Кавалерійський,4); 

13. АТ ЗТ «ШБУ -35» ( м. Житомир, вул. Щорса, 203); 

14. ТДВ «Коростишівське АТП – 0652»  ( вул. Шелушкова, 47); 

15. ТДВ «Житомирське АТП – 11855»    ( вул. Ватутіна, 55); 

16. ТДВ «Житомирське АТП – 11854»    ( вул.Корольова, 158); 

17. ТДВ «Житомиське АТП – 11827»      ( вул. Східна, 88/2); 

18. ТДВ «Бердичівське АТП – 11837»     ( вул. Чапаєва,4); 

19.  ВАТ «Житомир- Авто»  ( с. Довжик, вул. Богунська, 1
А
); 

20. ВАТ «Довбишавтотранс» ( вул. Биківське шосе,3); 

21. ТОВ «Новоградтранссервіс» ( вул. Горького,6/6); 

22. ТОВ « Автосвіт ЛТД» ( м. Корстень, вул. Жовтнева,55); 

23. ТОВ «Тріада-Авто» (м. Житомир, вул. Київська, 77); 

24. ВАТ «Володарсько-Волинська сільгоспхімія» (вул. Чапаєва,18); 

25. СТО ТОВ «Опад» ( м. Житомир, вул. Ватутіна, 57) 

26. ФОП «Мельник О.М.» ( м. Житомир, вул. Якова Зайка,14) 

27. ТОВ «САВ – ТРАНС» ( м. Житомир,вул. Східна,88/2) 

28. ТОВ «Велтест» ( м. Житомир, вул. Корабельна,6) 
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29. ДП «Житомирська механізована колона» ПАТ «Київсільелектро» 

( м.Житомир,проспект Незалежності,106 – Б) 

30. Філія «Іршанський ГЗК» ПАТ «ОГКХ»( смт, Іршанськ, вул. 

Шевченка,) 

31. ТОВ «Житомирська ДБК» ( с. Зарічани, вул. Цюрупи,4) 

32. Управління Укртрансбезпеки в Житомирській області ( м. 

Житомир, м-н Корольова,12) 

33. ПрАТ»Броварське ШБУ -  50» (м. Бровари, вул. Олега 

Онікієнка,2-А) 

34. Житомирський філіал ТОВ «ВІАКОН  УКРАЇНА» (м. Житомир, 

вул.Довженка,47, офіс, 7-А) 

35. ТОВ «Шляхбуд – 5» (м. Житомир, вул.Параджанова,125) 

Результати практичного навчання за 2019/2020 навчальний рік 

      Слюсарну та токарну практику пройшли групи 3М – 1069, 3М – 

1070, 2Рс – 1087, 2Рс – 1088, 2Р – 1071 та 2Р -1072.  

Цю навчальну практику студенти проходили на НВК.  

На НВК навчальну практику з технічного обслуговування автомобілів 

пройшли групи Рс – 1074, Рс – 1075, Р – 1057, Р – 1058, р – 1059 М- 1055 та 

М – 1056. 

3 групи дорожнього відділення пройшли геодезичну практику: 

                                   «5»              «4»           «3»                «н/а» 

2Д  -  1064                  5                   10                9                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2Д  -  1065                  1                    4                 4                   

 1Дс  -  1081                -                    8                 7            

         Всього:               6                  22              20    

  Ці ж групи пройшли і геологічну практику: 

                                             «5»             «4»            «3»                «н/а» 

2Д  --1064                             5                10               9                 

2Д  -  1065                             1                4                 4                  

1Дс  -  1081                            -                 8                7                 

 Всього:                                6                 22            20                

    Група 2ТТ – 1078 на навчальному полігоні пройшла демонтажно-

монтажну практику: 

                           «5»          «4»          «3»       «н/а» 

                            9               2              4                    

       Група 3 ТТ  -  1067 в кількості      студентів         пройшла технологічну 

практику: 

                         «5»          «4»          «3»              «н/а» 
                          9               2              4 
       Група 3Б -1066  пройшла передвипускну практику: 

                       «5»           «4»            «3»             «н/а» 

                         6               6                3  
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47 студентів ІІІ курсу спеціальності 192 Будівництво та цивільна 

інженерія в першому семестрі поточного навчального року теж проходили 

практику з розмічувальних робіт. У тому числі: 

                                              «5»             «4»         «3»        «н/а» 

         гр.. 3Д – 1050               5               10             9     

        гр.  3Д  -  1051               1                4              4              

         гр.. 2Дс – 1068              -                8              7                     

                   Всього:               6                22            20       

 

47 студентів ІІІ курсу спеціальності 192 Будівництво та цивільна 

інженерія в першому семестрі поточного навчального року теж проходили 

практику з присвоєння робітничої спеціальності. У тому числі: 

                                              «5»             «4»         «3»        «н/а» 

 

         гр.. 3Д – 1050              19                3             2     

        гр.  3Д  -  1051               3                4              2              

         гр.. 2Дс – 1068             12               2              1        

                   Всього:               34               9             5                
  Під час  цієї навчальної практики студенти виконували в основному 

роботи по відновленню асфальтобетонного покриття на об’єктах КП 

«Житомиртеплокомуненерго». За виконані роботи було зароблено 

30 000,00грн. Керівниками практики призначались викладачі спеціальних 

дорожніх дисциплін. Всі вони пройшли підвищення кваліфікації в НТУ.  
     Студенти цієї спеціальності в залежності від результатів захисту 

практики одержують свідоцтва про здобуття робітничої  професії «Дорожній 

робітник»  ІІ,  ІІІ або ІV  розрядів.  

Результати практичного навчання за 2020/2021 навчальний рік 

В 2020/2021 навчальному році 7 груп другого курсу  механічного відділення 

проходили навчальну  слюсарну  практику: 

                                                 «5»           «4»                «3»                 «н/а» 

          1Рс – 1101                     6                20                  2                      

          1Рс – 1102                     8                16                  1   

           1Рс – 1103                   11                6                  11                                                                    

          2М – 1082                     3                 14                  8                                                                         

          2М – 1083                     4                  12                 8                     
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          2Р  – 1084                     2                  16                 8                         

          2Р  - 1085                     10                 10                 4                                  

             Всього:                     44                 94                44                        

   та 8 груп другого курсу механічного відділення проходили верстатну 

практику: 

 

                                              «5»               «4»          «3»               «н/а» 

          1Мр – 1100                  4                  8               -                 

           1Рс – 1101                  15                 9               4 

           1Рс – 1102                  8                  16              1 

           1Рс – 1103                   9                 14              5       

           2М – 1082                    9                  14             3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2М – 1083                               8                  12              4                                        

           2Р  -  1084                   2                   16             8 

           2Р  -  1085                  10                  12             4 

                     Всього:            65                 101           29              

    4 групи третього курсу механічного відділення пройшли навчальні 

практики з технічногообслуговування та ремонту автомобіля і демонтажно –

монтажну: 

                                            «5»               «4»             «3»                «н/а» 

           2Рс  -  1087               7                   14               1 

          2Рс  -   1088               4                    9                8 

          3Р   -  1071                 13                 6                6                

          3Р   -  10 72                15                 4                9 

                     Всього:          39                 33               24         

  2 групи третього курсу механічноговідділення пройшли навчальні практики 

з технічного обслуговування дорожніх машин та теплову: 

                                           «5»                 «4»              «3»              «н/а» 
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           3М  -  1069               9                     6                  9 

            3М   - 1070             12                10                  4 

                Всього:              21                 16                 13                   

   Зміст і послідовність практик визначається наскрізними програмами , 

які розроблені згідно з навчальним планом відповідно до стандарту вищої 

освіти. В наскрізній програмі визначені конкретні рекомендації щодо видів і 

форм контролю рівня знань , умінь, навичок, яких студенти набули на 

кожному етапі практики. На основі наскрізних програм щорічно 

розробляються та перезатверджуються робочі програми відповідних видів 

практики.                                                                                                                           

На початку кожної практики студенти отримують інструктаж  з охорони 

праці, що фіксується  в журналах  з охорони праці. 

   Ці практики проводяться в майстернях навчально-виробничого 

комплексу коледжу по вул. Жуйко,55. Слюсарна майстерня площею 60 м
2
 та 

верстатна майстерня площею 108 м
2
  в достатній кількості оснащені 

матеріалами, які необхідні для виконання програми практик. В наявності вся 

методична документація. Керівники практик Аврамчук В.В. та Хмілевський 

М.М. підвищували свою кваліфікацію на ДП «Житомирський бронетанковий 

завод». 

   Практика з присвоєння робітничої професії « Експлуатація та ремонт 

підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання» 

проводяться в двох майстернях площею 82.2 м
2
 ( зав. Домарецький О.Б.) та 

311м
2
 (зав.Яроменко В. М.). Обі майстерні обладнані у відповідності з 

вимогами програми практики. Багато стендів поновлено з урахуванням 

сучасних вимог. Керівники  практики Домарецький О.Б. та Яроменко В.М. 

проходять підвищення кваліфікації в Житомирському агроекологічному 

університеті. 

       В залежності від результатів захисту практики з присвоєння 

робітничої професії всі студенти третього курсу механічного відділення  

одержують свідоцтва встановленого зразка про здобуття професії «Слюсар з 

ремонту автомобілів» ІІ або ІІІ розряду.  Підсумки кожної практики 

обговорюються на засіданні циклової комісії. 

   3 групи дорожнього відділення в 2020/2021 навчальному році пройшли 

геодезичну практику: 

                                   «5»              «4»           «3»                «н/а» 

2Д  -  1079                     1                   8                14                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2Д  -  1080                     2                   6                 4                   

 1Дс  -  1099                   2                 7                5            

         Всього:                  5                 21              23    
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  Ці ж групи пройшли і геологічну практику: 

                                             «5»             «4»            «3»                «н/а» 

            2Д  --1079                  2                4               17                 

            2Д  -  1080                 2                4                 3                  

           1Дс  -  1099                2                 5                7                 

                     Всього:            6                 13             27                

    Група 2ТТ – 1078 на навчальному полігоні пройшла демонтажно-

монтажну практику: 

                           «5»          «4»          «3»       «н/а» 

                            9               2              4                    

       Група 3 ТТ  -  1067 в кількості      студентів         пройшла технологічну 

практику: 

                         «5»          «4»          «3»              «н/а» 

                          9               2              4 

    Група 3Б -1066  пройшла передвипускну практику: 

                       «5»           «4»            «3»             «н/а» 

                         6               6                3  

47 студентів ІІІ курсу спеціальності «Будівництво та цивільна 

інженерія» в першому семестрі поточного навчального року теж проходили 

практику з розмічувальних робіт. У тому числі: 

                                              «5»             «4»         «3»        «н/а» 

         гр.. 3Д – 1064                5               10             9     

        гр.  3Д  -  1065               1                4               4              

         гр.. 2Дс – 1081              -                   8              7                     

                   Всього:                6                22             20       

47 студентів ІІІ курсу спеціальності «Будівництво та цивільна 

інженерія» в першому семестрі поточного навчального року теж проходили 

практику з присвоєння робітничої спеціальності. У тому числі: 

                                               «5»             «4»         «3»        «н/а» 

         гр.. 3Д – 1064              19                3             2     

        гр.  3Д  -  1065               3                4              2              
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         гр.. 2Дс – 1081             12               2              1        

                   Всього:               34               9             5                

                                 

     Під час  цієї навчальної практики студенти виконували в основному 

роботи по відновленню асфальтобетонного покриття на об’єктах КП 

«Житомиртеплокомуненерго». За виконані роботи було зароблено 

30 000,00грн. Керівниками практики призначались викладачі спеціальних 

дорожніх дисциплін. Всі вони пройшли підвищення кваліфікації в НТУ.  
     Студенти цієї спеціальності в залежності від результатів захисту 

практики одержують свідоцтва про здобуття робітничої  професії «Дорожній 

робітник»  ІІ,  ІІІ або ІV  розрядів.  

                                    Виробничі  практики: 

   1.Дві  групи спеціальності «Галузеве машинобудування»пройшли в 

звітному році технологічну практику: 

                                       «5»               «4»           «3»            «н/а» 

       4М – 1055                3                   13             6                

      4М –  1056                10                  15            -                 

                         Всього:            13                   28             6                                                                                                                        

2. Пять  груп спеціальності «Автомобільний транспорт» теж пройшли 

технологічну практику: 

                                            «5»           «4»            «3»          «н/а» 

       4Р – 1057                       4               12             4                 

        4Р – 1058                      7                7              5                

       4Р – 1059                       4                6              13                 

       3 Рс – 1074                       6                 6                 4 

       3Рс – 1075                        3                 1               9 

                                                                                                                               

Всього:                                  24               32               35                               

   Технологічну практику пройшли і три групи спеціальності 

«Будівництво та цивільна інженерія »: 

                                           «5»           «4»         «3»           «н/а» 

              3Д – 1064              8               8            7              

              3Д  -  1065             3             4               1            
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              2Дс  -  1081           4              6              5       

                    Всього:           15           1 8             13          

      Всі випускні групи пройшли переддипломну практику з наступними 

результатами: 

 

                                           «5»               «4»           «3»            «н/а» 

     4 М- 1055                      6                    13             3                       

     4М – 1056                     10                   14            1                       

     4Р – 1057                      8                    10              2                      

      4Р – 1058                     9                     6               4 

      4 Р- 1059                      5                     8              10                      

     3Рс -1074                      8                     5                3                            

     3Рс – 1075                    6                     2                4                 

     3Мр – 1073                  7                    7                -                    

     4Д – 1050                        6                      6                  3                                                                                                                                                          

4Д – 1051                             6                      8                  4                               

      3Дс – 1068                     5                      6                  2                                                                                                                                        

4ТТ – 1053                          10                     3                  4                            

             Всього:                   86                   88                40                   

Результати практичного навчання за 2021/2022 навчальний рік 

     В 2021/2022 навчальному році в першому семестрі 3 групи  другого 

курсу  механічного відділення проходили навчальну  слюсарну  практику: 

                                                 «5»           «4»                «3»                 «н/а» 

          2Р – 1096                       1                9                    10                    5                 

          2Р - 1097                        4                12                   8                    -   

          2Р – 1098                       2                10                  13              

             Всього:                      7                 31                  31                   -                  

Ці ж групи проходили верстатну практику: 

                                              «5»               «4»          «3»               «н/а» 
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          2Р – 1096                      5                  10            2                    8 

           2Р – 1097                     4                  13            7                    - 

          2Р – 1098                     5                   13            7  

                     Всього:            14                  36            16                 -          

    2 групи третього курсу механічного відділення пройшли навчальні 

практики з технічногообслуговування та ремонту автомобіля і демонтажно –

монтажну: 

                                            «5»               «4»             «3»                «н/а» 

           2Рс  -  1101               7                   7               10                      - 

          2Рс – 1103                 7                   4                10                     - 

                     Всього:          14                 11               20                    -         

           Зміст і послідовність практик визначається наскрізними 

програмами , які розроблені згідно з навчальним планом відповідно до 

стандарту вищої освіти. В наскрізній програмі визначені конкретні 

рекомендації щодо видів і форм контролю рівня знань , умінь, навичок, яких 

студенти набули на кожному етапі практики. На основі наскрізних програм 

щорічно розробляються та перезатверджуються робочі програми відповідних 

видів практики.                                                                                                                        

 На початку кожної практики студенти отримують інструктаж  з 

охорони праці, що фіксується  в журналах  з охорони праці. 

   Ці практики проводяться в майстернях навчально-виробничого 

комплексу коледжу по вул. Жуйко,55. Слюсарна майстерня площею 60 м
2
 та 

верстатна майстерня площею 108 м
2
  в достатній кількості оснащені 

матеріалами, які необхідні для виконання програми практик. В наявності вся 

методична документація. Керівники практик Аврамчук В.В. та Хмілевський 

М.М. підвищували свою кваліфікацію на ДП «Житомирський бронетанковий 

завод». 

    Облік результатів відвідування та успішності в період проведення 

практик  ведеться в окремих журналах з практичного навчання.    

    В останні дні практики комісія приймає у студентів 

диференційований залік. Результат заліку за практику вноситься в заліково-

екзаменаційну відомість і в залікову книжку студентів і враховується 

стипендіальною комісією при визначенні розміру стипендії разом з його 

оцінками за результатами підсумкового контролю. 

   Практика з присвоєння робітничої професії « Експлуатація та ремонт 

підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання» 

проводяться в двох майстернях площею 82.2 м
2
 ( зав. Домарецький О.Б.) та 

311м
2
 (зав.Яроменко В. М.). Обі майстерні обладнані у відповідності з 

вимогами програми практики. Багато стендів поновлено з урахуванням 

сучасних вимог. Керівники  практики Домарецький О.Б. та Яроменко В.М. 
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проходять підвищення кваліфікації в Житомирському агроекологічному 

університеті. 

    З метою покращення методики проведення практичних занять в 

майстернях НВК Домарецький О.Б. і Нагнибіда А. І. часто відвідують заняття 

досвічених Яроменка В.М.. і Аврамчука В.В. Їхні заняття регулярно відвідує 

голова циклової комісії Волинець С.І. 

       В залежності від результатів захисту практики з присвоєння 

робітничої професії всі студенти третього курсу механічного відділення  

одержують свідоцтва встановленого зразка про здобуття професії «Слюсар з 

ремонту автомобілів» ІІ або ІІІ розряду.  Підсумки кожної практики 

обговорюються на засіданні циклової комісії. 

47 студентів ІІІ курсу спеціальності «Будівництво та цивільна 

інженерія» в першому семестрі поточного навчального року теж проходили 

практику з розмічувальних робіт. У тому числі: 

                                              «5»             «4»         «3»        «н/а» 

         гр.. 3Д – 1064                5               10             9     

        гр.  3Д  -  1065               1                4               4              

         гр.. 2Дс – 1081              -                   8              7                     

                   Всього:                6                22             20       

 

     Під час  цієї навчальної практики студенти виконували в основному 

роботи по відновленню асфальтобетонного покриття на об’єктах КП 

«Житомиртеплокомуненерго». За виконані роботи було зароблено 

30 000,00грн. Керівниками практики призначались викладачі спеціальних 

дорожніх дисциплін. Всі вони пройшли підвищення кваліфікації в НТУ.  
     Студенти цієї спеціальності в залежності від результатів захисту 

практики одержують свідоцтва про здобуття робітничої  професії «Дорожній 

робітник»  ІІ,  ІІІ або ІV  розрядів.  

                                    Виробничі  практики: 

   1.Дві  групи спеціальності «Галузеве машинобудування»пройшли в 

звітному році технологічну практику: 

                                       «5»               «4»           «3»            «н/а» 

       4М – 1069                5                   13             6                

      4М –  1070                10                  16            -                 

                  Всього:            15                   29             6                                                                                                                          
2.Чотири  групи  спеціальності «Автомобільний транспорт» теж пройшли 

технологічну практику: 

                                            «5»           «4»            «3»          «н/а» 
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       4Р – 1071                       4               12             4                 

       4Р – 1072                      7                7              5                

      3 Рс – 1087                     8                 7                7 

      3Рс – 1088                      5                 6               9 

      Всього:                                  24               32               25                               

   Технологічну практику пройшли і три групи спеціальності 

«Будівництво та цивільна інженерія »: 

                                           «5»           «4»         «3»           «н/а» 

              4Д – 1064              18               5           -              

              4Д  -  1065             5                3            -            

              3Дс  -  1081           15             -              -       

               Всього:           38            8              -          

Під час проходження переддипломної практики студенти усіх 

спеціальностей знайомляться з сучасними технологіями, новітнім 

обладнанням, усіма видами технологічної та конструкторської документації, 

матеріалами та устаткуванням, які використовуються в процесі виробництва 

та їхніми технологічними особливостями, вивчають системи автоматизації та 

механізації виробничих процесів, економіку, організацію та управління 

виробництвом, основи маркетингу, забезпечення безпечних умов праці та ін. 

під час вивчення усього переліку питань, передбачених програмою практики, 

студенти накопичують практичний досвід роботи за фахом. 

Під час проходження практики студенти, крім переліку завдань, 

передбачених програмою, отримують індивідуальне завдання, яке передбачає 

поглиблене опрацювання одного із виробничих завдань. Результати цієї 

роботи використовуються при  виконанні дипломних проєктів. Практика дає 

можливість спробувати самостійно вирішувати конкретні виробничі завдання 

спільно з провідними фахівцями баз практики. 

Разом з профільними цикловими комісіями постійно аналізується та 

при необхідності корегується відповідність баз практики вимогам програми 

практики. Враховуються побажання і рекомендації відповідальних осіб від 

баз практики щодо індивідуальних завдань для студентів, які б враховували 

специфіку даного підприємства, установи чи організації. 

Керівництво практикою здійснюють як викладачі коледжу, так і 

висококваліфіковані фахівці баз практики. 

Після завершення практики проводяться конференції, під час яких 

студенти обмінюються набутим досвідом, особливостями практики на базі 

різних підприємств, установ та організацій, висловлюють побажання та 

рекомендації з удосконалення практичної підготовки. Загальні підсумки 
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проходження практик підводяться на засіданнях педагогічної та 

адміністративної рад коледжу. 

Якісна підготовка фахівців є одним з основних чинників їх успішного 

працевлаштування. Адміністрацією коледжу дане питання вирішується 

комплексно, починаючи від комплектування контингенту, моніторингу 

потреб ринку праці у регіоні, проходження виробничих практик та 

подальший розподіл. Укладено угоди про співпрацю з провідними 

підприємствами регіону та України зокрема з ТОВ «СП «АВТОСТРАДА», в 

особі директора Вакара Анатолія Миколайовича, що дає великі можливості 

для розвитку матеріально-технічної бази коледжу.  
ТОВ «СП «АВТОСТРАДА»: 

- за забезпечення належного проведення занять та практичних 

робіт з предмету «Дорожні машин» спеціальності 192 Будівництво та 

цивільна інженерія», 133 Галузеве машинобудування компанія передала на 

баланс коледжу одиницю дорожньої техніки Автогрейдер ДМ-14; 

- для оучаснення геодезичних приладів було передано комісії 

спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія Нівелір оптичний В40А 

(з метрологією), Штатив S6-2, Рейка нівелірна ТS3М; 

- було здійсено оновлення компютерної техніки на 11 компютерів-

ноутбуків; 

- оновено стенди кабінетів спецільності 192 Будівницво та 

цивільна інженерія; 

- подаровано сучасні 2 проєктори з екранами та 2 телевірози. 

Пріоритетним вектором розвитку коледжу є робота підрозділу з 

працевлаштування випускників. Дане питання постійно знаходиться в полі  

зору адміністрації коледжу. Відповідно  до плану роботи підрозділу 

проходили зустрічі випускників  з  представниками  ЗВО та роботодавцями. 

Коледж системно співпрацює з представниками Обласної служби 

зайнятості. З їх допомогою, для студентів випускних курсів, у вигляді 

факультативу, проводиться цикл лекцій з «Техніки пошуку роботи». Для 

забезпечення працевлаштування використовуються як традиційні так і 

інноваційні джерела інформації з пошуку вакансій такі як: 

- послуги знайомих, друзів, родичів;  

- газетні оголошення щодо вакансій, спеціалізовані видання з 

працевлаштування;  

- центри зайнятості, кадрові й рекрутингові агентства;  

- ярмарки вакансій, дні підприємств, презентації;  

- тематичні виставки, де відбуваються необхідні знайомства;  

- анонси по радіо і телебаченню;  

- можливості мережі Інтернет і електронної пошти;  

- розсилання листів, факсів, електронної пошти з резюме 

випускників. 

- Результати роботи приведено в таблицю 3. 

Таблиця 3-Працевлаштування випускників за звітний період: 
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Рік випуску Кількість 

випускників 

Працевлаштовані Продовжують 

навчання у 

ЗВО 

ЗСУ 

2019 273 116 105 52 

2020 238 105 90 43 

2021 248 126 84 38 

  

Система забезпечення якості освіти 
 

Концепція розвитку коледжу схвалена рішенням загальних зборів 

трудового колективу та затверджена директором як Освітня концепція 

(Стратегічний план розвитку) Коледжу на 2019 – 2025 роки. Концепція 

сформована з урахуванням пропозицій педагогічного колективу, працівників 

і студентів коледжу, базується на вимогах Законів України «Про освіту», 

«Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту».  

Мета Концепції:  

- подальший розвиток та трансформація коледжу, як 

конкурентоспроможного закладу освіти, що проводить освітню діяльність та 

прикладні наукові дослідження шляхом практичного втілення гнучкої, 

адаптованої, економічно обґрунтованої моделі управління, стійкої та 

стабільної в умовах потреб ринку освітніх послуг;  

- ефективна фінансово-господарська діяльність шляхом виконання 

річного бюджету, планового управління витратною частиною бюджету, 

пошуку шляхів економії коштів та збільшення розмірів спеціального фонду, 

що створить реальні можливості для забезпечення фінансово-економічної 

стійкості та стабільності закладу освіти.  

Для удосконалення системи якості освіти коледж регламентується в 

своїй роботі «Положенням про внутрішню систему забезпечення якості 

освітньої діяльності».  

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 робочих навчальних програм, захисту 

курсових робіт/проєктів, дипломних проєктів.  

Курсові роботи та проєкти 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 проєкти виконуються по 
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закінченню теоретичної частини курсів, які забезпечують наявність знань, 

достатніх для виконання курсових робіт (проєктів). Тематика курсових робіт 

та проєктів відповідає обсягу програм відповідних дисциплін навчального 

плану визначається і затверджується головами циклових комісій коледжу. 

Завдання на курсові роботи та проєкти обов’язково індивідуальні та 

різноманітні за змістом, але однакові за ступенем складності та поставленими 

задачами. Кожна курсова робота та проєкт відповідає вимогам методичних 

рекомендацій, які орієнтують студентів на дотримання чинних стандартів 

щодо оформлення курсових робіт (проєктів).  

Робота студентів над курсовими роботами та проєктами проводиться 

під керівництвом найбільш кваліфікованих і досвідчених викладачів згідно з 

наказом «Про затвердження тематики курсових робіт та призначення 

керівників». При виконанні курсових робіт та проєктів студенти творчо 

підходять до розкриття сутності обраної теми, обґрунтовують свій особистий 

погляд на найбільш типові проблеми та традиції, які існують у навчально-

виховному 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 закладі освіти в процесі навчально-виховної роботи визначальне 

місце займає питання якості освітнього процесу студентів, яке є важливим 

показником роботи педагогічного колективу. Ефективному вирішенню цього 

питання покликані сприяти всі: від адміністрації до керівника групи. Стан 

успішності студентів і якісні показники постійно знаходяться під контролем 

керівників груп і завідувачів відділень. Щоденно проводяться перевірки 

стану відвідувань студентами занять, дотримання внутрішнього розпорядку 

та дисципліни.  

Контроль за освітнім процесом здійснюється згідно з планами роботи 

Педагогічної та Методичної рад і планів роботи відділень. Матеріали 

контролю обговорюються на засіданнях Педагогічної та Методичної рад і 

приймаються рішення щодо вдосконалення навчально-виховної роботи. 

Питання успішності і реалізації внутрішньої системи забезпечення якості 

освітньої діяльності коледжем розглядаються на засіданнях Педагогічної та 

Методичної рад коледжу.  

Так, протягом 2019-2021 років на засіданнях відповідних рад були 

розглянуті 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, 
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- 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. 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України про державну 

підсумкову атестацію студентів, які здобувають освітньо-професійний 

ступінь фаховий молодший бакалавр з одночасним завершенням здобуття 

повної загальної середньої освіти студенти коледжу проходять атестацію у 

формі зовнішнього незалежного оцінювання.  

Ці роки інтенсивна підготовка до ЗНО відбувалася в умовах 

загальнонаціонального карантину. Обставини внесли певні корективи до 

освітнього процесу й спонукала викладачів кардинально змінити методи 

роботи, освоїти нові форми взаємодії зі студентами. Викладачі предметних 

циклових комісій розпочали підготовку студентів до ЗНО на початку року. В 

період дистанційної роботи викладачі перевели процес підготовки у формат 

Skype-конференцій, Zoom-конференцій та Meet-конференцій. Такі форми 

роботи дозволили повністю реалізувати специфічний аспект підготовки до 

ЗНО, а саме: потребу в безперервній комунікації студентів з викладачами, 

студентів між собою. Викладачі змогли здійснювати комбіновану підготовку 

студентів з формуванням хронологічної, просторової, логічної та 

інформаційної складової.  

 

Травневі тижні підготовки до ЗНО були присвячені узагальненню 

матеріалу та підведенню підсумків. Карантин не став перешкодою на шляху 

підготовки студентів до ЗНО, а відкрив нові форми і методи комунікації 

викладачів і студентів, стимулював більш відповідально поставитися до 

процесу підготовки. 

Не зважаючи на звільнення здобувачів освіти фахових коледжів від 

проходження ДПА у формі ЗНО студенти коледжу залучилися до здачі ДПА, 

а саме: 

Таблиця -4 Участь здобувачів освіти у тестуванні ЗНО 

 
Предмет ДПА Загальна кількість Брали участь % 

2019 

Укр.мова 209 207 99 

Історія України 156 153 98 

2020 

Укр.мова 203 119 57 

Історія України 180 97 54 

географія 133 60 45 

біологія 17 7 41 

математика 40 29 72 

фізика 1 1 100 
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2021 

біологія 2 2 100 

Англійська мова 15 9 60 

Історія України 153 73 48 

Географія  156 70 45 

Математика  163 81 50 

Укр.мова 163 81 50 

 

Показники результативності системи якості освітньої діяльності під 

час підготовки та випуску фахівців. 

Всі заходи щодо вдосконалення навчально-виховного процесу дають 

позитивний результат. Про це свідчить досить стабільна успішність 

студентів. 

Таблиця 5 - Якісні показники успішності за спеціальностями 

(атестовані на «відмінно» і «добре» у %) становлять: 

 

Спеціальності 2019 2020 2021 

071 Облік і оподаткування 25,0 78,0 46,0 

133 Галузеве машинобудування 30,1 36,1 39,6 

192 Будівництво та цивільна інженерія 29,6 41,5 24,6 

274 Автомобільний транспорт 31,2 31,8 29,3 

275 Транспортні технології 

(на автомобільному транспорті) 
26,4 79,0 49,2 

Загальна 29,8 40,4 33,2 

 

 

 

Аналіз якості освіти 

  

Атестацію здобувачів фахової передвищої освіти здійснює 

екзаменаційна комісія (ЕК), до складу якої включаються представники 

роботодавців та їх об’єднань, органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, наукових установ, інших організацій відповідно до 

«Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної 

комісії атестації здобувачів фахової передвищої освіти у Відокремленому 

структурному підрозділі «Житомирський автомобільно-дорожній фаховий 

коледж Національного транспортного університету».  

Основним завданням атестації здобувачів освіти є встановлення 

відповідності рівня якості підготовки випускників вимогам стандартів вищої/ 

фахової передвищої освіти. За результатами позитивної атестації видається 

диплом державного зразка про здобуття відповідного освітнього 

рівня/освітньо-професійного ступеня та отриману кваліфікацію. Нормативні 
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форми атестації здобувачів освіти визначаються навчальним планом згідно з 

вимогами відповідної освітньо-професійної програми.  

Атестація здійснюється відкрито і гласно. Здобувачі фахової 

передвищої освіти та інші особи, присутні на атестації, можуть вільно 

здійснювати аудіо- та/або відеофіксацію процесу атестації, крім випадків, 

визначених законом.  

Здобувачі фахової передвищої освіти на основі базової загальної 

середньої освіти допускаються до атестації в разі проходження державної 

підсумкової атестації за курс профільної середньої освіти з середнім, 

достатнім або високим рівнем навчальних досягнень з кожного навчального 

предмета. Порядок, форми проведення і перелік навчальних предметів, з яких 

проводиться державна підсумкова атестація, визначає центральний орган 

виконавчої влади у сфері освіти і науки.  

Фаховий коледж на підставі рішення екзаменаційної комісії присуджує 

особі, яка продемонструвала відповідність результатів навчання вимогам 

освітньо-професійної програми, освітньо-професійний ступінь фахового 

молодшого бакалавра та присвоює відповідну кваліфікацію.  

Атестація здобувачів фахової передвищої освіти може здійснюватися у 

формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту з спеціальностей, з яких 

здійснюється підготовка за професіями, для яких запроваджено додаткове 

регулювання.  

Випускникові, який отримав підсумкові оцінки «відмінно» не менше як 

з 75 відсотків усіх навчальних дисциплін та індивідуальних завдань, 

передбачених навчальним планом, а з інших навчальних дисциплін — оцінки 

«добре», захистив дипломну роботу з оцінкою «відмінно», видається 

документ про освіту з відзнакою.  

 

 

 

 

Випуск за спеціальностями 
Рік 

випуск

у 

Спеціальності 

071 Облік і 

оподаткуван

ня 

192Будівницт

во та 

цивільна 

інженерія 

133Галузеве 

машинобудува

ння 

274Автомобільн

ий транспорт 

275Транспорт

ні технології 

(на 

автомобільно

му 

транспорті) 

2019 18 43 59 113 11 

2020 14 41 64 109 10 

2021 15 44 61 113 15 

 

Високою є якість випускників коледжу. 

Якісні показники успішності захисту дипломних проєктів та 

дипломних робіт і складання державних екзаменів за спеціальностями 

(атестовані на «відмінно» і «добре» у %) становлять: 
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Спеціальності 2019 2020 2021 

071 Облік і оподаткування 50,0 57,1 60,0 

133 Галузеве машинобудування 66,1 71,9 70,5 

192 Будівництво та цивільна інженерія 58,1 56,1 59,1 

274 Автомобільний транспорт 68,1 68,8 61,1 

275 Транспортні технології 

(на автомобільному транспорті) 
81,8 90,0 80,0 

 

Загальні показники захисту дипломних проєктів та дипломних робіт, 

складання державних екзаменів та випуску фахівців становлять: 

 

 2019 2020 2021 

Всього випущено фахівців 244 238 248 

в т.ч. з відзнакою 22 34 38 

Випущено за денною формою навчання 215 214 225 

в т.ч. з відзнакою 21 34 38 

Якість захисту дипломних проектів та дипломних 

робіт і складання державних екзаменів:  
   

на «відмінно» 66 62 76 

на «добре» 93 99 83 

на «задовільно» 85 77 89 

незадовільно - - - 

Якість,  % 65,2 67,6 64,1 

 

Структура та оформлення дипломного проєкту відповідає вимогам 

СТП ВСП ЖАДФК НТУ 07-20 та методичним рекомендаціям по 

оформленню курсових та дипломних проєктів коледжу. Зміст дипломного 

проєкту 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 закладом 

освіти, подається у методичних вказівках з виконання дипломних проєктів. 

  

Формування якісного контингенту здобувачів освіти 

 

Формування контингенту здобувачів освіти здійснюється у 

відповідності до діючих нормативних документів: затверджених Правил 

прийому до закладу освіти згідно з Умовами прийому до закладів фахової 

передвищої освіти України, які розробляються МОН України, діючих 
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програм вступних випробувань для абітурієнтів до закладів фахової 

передвищої освіти України та загальноосвітніх програм на основі базової 

середньої освіти.  

Адміністрація та педагогічний колектив закладу освіти підтримує тісні 

зв’язки зі школами та закладами професійної освіти з метою 

профорієнтаційної роботи щодо залучення випускників цих закладів освіти 

для продовження навчання в коледжі. 

Щороку викладачі коледжу проводять профорієнтаційну роботу в 

загально-освітніх закладах м. Житомира та Житомирської області, 

знайомлять учнів 9-х та 11-х класів з історією та сьогоденням коледжу, а 

також презентують  спеціальності, за якими здійснюється підготовка 

фахівців. 

Щорічно та неодноразово проводиться захід «День відкритих дверей», 

на який запрошуються всі бажаючі учні шкіл та студенти закладів 

професійної освіти де мають змогу детально познайомитись з професіями, які 

готує наш заклад освіти, а також поспілкуватися з викладачами, майстрами, 

побачити матеріально-технічну базу фахового коледжу. Під час карантинних 

обмежень комунікація з абітурієнтами та їх батьками здійснюється за 

допомогою дистанційних технологій. 

Багаторічною традицією стала участь коледжу у заході, який проводить 

міський Центр зайнятості «Ярмарка професій». Студенти та викладачі беруть 

активну участь в Міських форумах роботодавців, закладів освіти та 

місцевого самоврядування. Основними формами співпраці із соціальнми 

партнерами є: ознайомлення з діяльністю підприємств міста та області, 

екскурсії, лекції, консультації, проведення майсер-класів, участь 

представників підприємств та орагнізацій у кваліфікаційній атестації 

здобувачів освіти, конкурсах фахової майстерності, участь роботодавців в 

організації професійно-практичної підготовки, що дає свої позитивні 

результати у трасформації професійної освіти підготовки сучасного фахівця, 

як всебічно розвиненої особистості із сформованим ціннісним світоглядом. 

В коледжі запроваджуються різноманітні заходи, які спрямовані на 

забезпечення та збереження контингенту студентів. Забезпечення 

контингенту є обов’язком класного керівника академічної групи, завідувача 

відділенням. Вони працюють окремо зі студентами, залучаючи до цього 

активи груп, органи студентського самоврядування, батьків. У разі 

необхідності підтримується зв'язок з відділами поліції, зі службою  у справах 

дітей.  

Викладачі коледжу застосовують різні форми роботи з відстаючими 

студентами, працюючи з ними за індивідуально складеними графіками. Це 

консультації планові та за потребою, вивчення студентом необхідного 

матеріалу частинами з наступною здачею окремих тем, в тому числі 

застосовуються елементи дистанційного навчання з використанням 

офіційного веб-сайту коледжу, де розміщено навчально-методичні матеріали 

дисциплін. Традиції закладу освіти, робота класного керівника академічної 
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групи, завідувача відділенням і всього викладацького складу попереджають 

можливість порушень навчальної дисципліни та Правил внутрішнього 

розпорядку студентами коледжу. Це позитивно впливає на мікроклімат у 

колективі, на збереження контингенту студентів. 

 Контингент студентів (вступ 2019,2020,2021рр.) 

 
2019 249осіб 

2020 351осіб 

2021 381осіб 

 

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 науково дослідницької 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 держави.   

У коледжі працює центр забезпечення якості освіти, який 

включає:  навчально-методичний відділ, навчальну частину, сектор 

академічної  доброчесності, відділ атестації, відділ ліцензування та 

акредитації.  

Його робота спрямована на: 

- організацію навчально-методичної роботи в коледжі;   

- вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного 

досвіду закладів  освіти України, закордонних навчальних закладів;  

- надання методичної допомоги  викладачам, майстрам виробничого 

навчання, удосконалення педагогічної  майстерності;  

- накопичення та систематизацію методичних матеріалів, 

які  розробляються у закладі освіти, пропаганда форм і методів активного 

навчання  та виховання, оцінка їх ефективності за досягнутими 

результатами;   

- організаційне та методичне забезпечення підвищення кваліфікації 

педагогічних  працівників;  

- проведення системних заходів, спрямованих на розвиток 

творчого  потенціалу викладачів, залучення кращих із них до конкурсів 

професійної  майстерності, навчально-методичної та пошуково-

дослідницької роботи.  

Основними видами методичних робіт викладачів коледжу є:  

- авторські  конспекти лекцій, посібники та методичні вказівки для 

організації та проведення  самостійної роботи студентів, лабораторних та 
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практичних занять, семінарських  занять, курсового та дипломного 

проєктування, різні види контролю знань.   

Методична робота у фаховому коледжі є складовою частиною 

навчально-виховного процесу і одним із основних видів діяльності 

педагогічних працівників.  

Мета методичної роботи – забезпечення професійного розвитку 

педагогічних працівників для підвищення якості освіти здобувачів освіти; 

формування і розвиток освітнього середовища, що забезпечує якість 

підготовки спеціалістів  та  розвиток особистості. 

Основними напрями роботи є:  

- методичне забезпечення якості навчально-виховного процесу; 

- впровадження сучасних освітніх  методик  і технологій;  

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників;  

- впровадження передового педагогічного досвіду тощо. 

Основними формами методичної роботи є:  

- засідання методичної ради фахового коледжу;  

- засідання циклових комісій;  

- тижні/декади циклових комісій;   

- відкриті заняття та обмін досвідом;  

- педагогічні читання, методичні консультації, семінари, вебінари, 

практикуми, тренінги тощо;  

- педагогічне наставництво;   

- виставки педагогічних досягнень;  

- проведення/участь в науково-практичних конференціях;  

- вдосконалення комплексів навчально-методичного забезпечення 

предметів/дисциплін;  

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників тощо. 

У фаховому коледжі згідно затверджених планів роботи проводилися 

засідання методичних рад  та циклових комісій. 

Відкриті заняття провели всі педагогічні працівники, які атестувалися в 

2019-2021 роках. 

Запроваджене педагогічне наставництво для викладачів, які 

розпочинають свою педагогічну діяльність у фаховому коледжі. 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників фахового коледжу є 

необхідною складовою розвитку особистості педагога  та його професійної 

майстерності а також необхідною умовою атестації педагогічних 

працівників.  

В 2019/20 н.р. підвищення кваліфікації пройшли 34* педагогічні 

працівники, в т.ч.:  

- шляхом стажування - 24 особи;  

- шляхом участі у конференціях, вебінарах і ін., що підтверджено 

відповідними сертифікатами -  11 осіб,  інші види (самоосвіта) – 4 особи.    
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В 2020/21 н.р. кількість всіх викладачів, які пройшли підвищення 

кваліфікації  – 67*  осіб, в т.ч.:  кількість викладачів, які пройшли 

підвищення кваліфікації:   

- шляхом стажування -   33  особи;  

- на курсах при ЗВО III-IV р.а. –  5   осіб;  

онлайн: шляхом участі у конференціях, вебінарах і ін., що 

підтверджено відповідними сертифікатами -  48 осіб. 
*Форми підвищення кваліфікації викладачами поєднувалися. 

Педагогічні працівники брали активну участь у науково-практичних 

конференціях,  вебінарах, тренінгах та отримали сертифікати: 

2019/20 н.р. 

Вебінари:  

- «Використання GOOGLE MEET в освітній діяльності» (ТОВ 

«Академія цифрового розвитку»);  

- «Підліткова депресія. Причини виникнення та  алгоритми подолання» 

(ТОВ «Всеосвіта»);  

- Інтернет-конференції: «Нова українська школа 2020: досвід і 

перспективи» за напрямами «Інклюзивна освіта», «НУШ», «Робота школи», 

«Практичні прийоми»;   

- «Інтернет-ресурси у навчальному процесі» за напрямами «Наскрізні 

навички», «ІКТ», «Предметне навчання»;  

- «Ефективна взаємодія в освіті: інструменти та прийоми» за 

напрямами «Наскрізні навички», «Інклюзивна освіта», «Психологія», 

«Інтегроване навчання», «Практичні прийоми»  (ТОВ «На Урок»);  

- Онлайн-практичний інтенсив «Використання інтернет-ресурсів» (ТОВ 

«На Урок»);  

- Онлайн-курси: «Наука про навчання: Що має знати кожен вчитель? 

Teachers College (Колумбійський університет, США)» (ГО «Прометеус»); 

«Додатки GOOGLE в освітній діяльності» (ТОВ «Академія цифрового 

розвитку»);  

- «Онлайн-сервіси для вчителів» (Міністерство цифрової трансформації 

України);  

- Онлайн-тренінг: «Як в епоху змін потрібно формувати емоційний 

інтелект?» (Освітній центр «Школа успіху»);  

- Майстер-клас: «Стратегії ефективної комунікації в організації» 

(Освітній тренінговий центр);  

- Цифрова майстерня: «Використання додатків GOOGLE для 

налагодження взаємодії учасників освітніх проєктів» (Академія цифрового 

розвитку);  

- Науково-практичні конференції: «Нові інформаційні технології 

управління бізнесом» (Спілка автоматизаторів бізнесу);  

- «Тенденції розвитку педагогічної освіти в Україні» (Житомирський 

державний університет ім.І.Франка);  

- «Перспективи розвитку машинобудівної інженерії та транспортних 

технологій» (Державний університет «Житомирська політехніка»). 



35 
 

2020/21 н.р. 

Онлайн-конференції ГО «Платформа освіти»:  

- «Хмарні технології. Створення освітнього середовища»;  

- «Організація освітнього процесу; дистанційна, індивідуальна, сімейна 

форми навчання»;  

- «Нестандартні прийоми та методи проведення гуманітарного уроку»; 

- ТОВ «На урок» конференції «Навчальний рік 2020-2021: виклики та 

можливості», «Інтернет-ресурси у навчальному процесі» тощо. 

В 2021/22 н.р. (вересень-грудень) викладачі фахового коледжу 

продовжували підвищувати кваліфікацію, зокрема, шляхом проходження  

онлайн курсу «Цифрові інструменти  GOOGLE для закладів вищої, фахової 

перед вищої освіти» ТОВ «Академія цифрового розвитку»;  

- навчання в Міжгалузевому інституті підвищення кваліфікації та 

перепідготовки спеціалістів на курсах «Розвиток викладацької майстерності 

при застосуванні інтерактивних методів навчання»; стажування на 

підприємствах Житомирщини. 

З метою підвищення педагогічної майстерності викладачів 

систематично проводяться педагогічні читання, семінари, практикуми, 

зокрема, в 2019/20 н.р.:   

- «Вимоги до оформлення методичних розробок»;  

- «Мовленнєва культура викладачів»;  

- «Перша домедична допомога»; «Проблема булінгу в сучасному 

суспільстві»;  

- «Вирішуємо конфлікти правильно» (психологічний тренінг);  

в 2020/21 н.р.: «Написання ділових паперів», «Техніки релаксації», 

«Навички ХХІ століття», «Нові тренди в освіті». 

Педагогічні працівники та студентська молодь брали активну участь у 

науково-практичних конференціях. 

2019/2020 н.р.: 

Участь у конференціях: 

Чуйко С.П., Кравченко О.П. Удосконалення системи управління 

витратою палива міськими маршрутними автобусами, обладнаними 

кондиціонером. / Наукові праці Міжнародної науково-практичної 

конференції «Сучасні технології на авто мобільному транспорті та 

машинобудуванні»  // Харківський  НАДУ, 15 -18  жовтня 2019.-C. 158 -160. 

Кравченко О.П., Чуйко С.П.. Визначення системи управління витратою 

палива для пасажирських підприємств, які експлуатують автобуси, обладнані 

кондиціонерами / Матеріали ХII Міжнародної науково-практичної 

конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного 

транспорту», Вінницький НТУ, 21-23 жовтня 2019. - C.100-102. 

Чуйко С.П. Аспекти формування пропускної здатності в зоні зупинок 

громадського транспорту / Матеріали IV науково-практичної конференції 

«Транспортні технології, стан, проблеми, перспективи» // Рівненський АТК, 

м. Рівне – 2019 р. С. 87-89. 
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Чуйко С.П., Дрига І.,О., Гоцьківська Д.О., Руднік В.О., Системний 

підхід до вдосконалення міської маршрутної мережі -шлях мінімізації 

екологічного впливу від автотранспорту / Тези Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Сталий розвиток країни в рамках Європейської 

інтеграції» // Державний університет «Житомирська політехніка», м. 

Житомир, 7 листопада 2019 р. С.30-31. 

Кравченко О.П., Чуйко С.П. Еко-водіння-алгоритм паливної 

економічності та безпеки перевезень міським маршрутним автобусом / 

Наукові праці IV Міжнародної науково-практичної конференції «Безпека на 

транспорті – основа ефективної інфраструктури: проблеми та перспективи»  

// Харківський  НАДУ, 26 – 27 листопада  2019.- C. 42-44.  

Чуйко С.П., Ткаченко Г.М. Тепловий режим салона міського автобуса в 

умовах літньої експлуатації /Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line 

конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, присвяченої Дню 

науки // Державний університет «Житомирська політехніка. м. Житомир,11-

15 травня 2020 р. С.105. 

Дорошенко А.П., Чуйко С.П., Смарт – технології в сфері транспорту 

/Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції здобувачів 

вищої освіти і молодих учених, присвяченої Дню науки // Державний 

університет «Житомирська політехніка. м. Житомир,11-15 травня 2020 р. 

С.23. 

Г.П. Грибан,, О.М. Гринчук, Т.О. Білоскаленко Управління процесом 

розвитку фізичних якостей студентів в освітньому процесі з фізичного 

виховання //Педагогіка й сучасні аспекти фізичного виховання: збірник 

наукових праць VІ Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 

травня 2020 року) / за заг. ред. Ю. О. Долинного. – Краматорськ: ДДМА, 

2020 р С.116 

Королюк О.М. Участь у ХХІ Міжнародній науково-практичній 

конференції «Тенденції розвитку педагогічної освіти в Україні» (21-22 

листопада 2019 р),  

Публікації: 

Кравченко О.П., Кривошапов С.І., Чуйко С.П. Вдосконалення 

алгоритму нормування витрати палива міським автобусом обладнаним 

кондиціонером Науковий журнал «Сучасні технології в машинобудуванні та 

транспорті»- Луцький НТУ, 2019-№2 (13). -С. 76 - 83. 

Королюк О. М. Основні етапи методичної підготовки майбутніх 

учителів математики в умовах ступеневої освіти / О. М. Королюк // Нові 

технології навчання : збірник наук. праць / ДНУ "Інститут модернізації 

змісту освіти". – Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2019. – Вип. 92. – С. 135–141. Фах 

(Наукове фахове видання України з педагогіки (Наказ МОН від 24.10.2017 № 

1413) 

https://drive.google.com/file/d/1ZqFlBiMZzSpZUnUgeE8o7Xui_tIA_FlZ/view 

Королюк О. М. Особливості використання мультимедіа як засобу 

формування математичних компетентностей / О. М. Королюк // Проблеми 
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освіти / ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти". – 2020. – Вип.  Подано до 

друку. 

2020/21 н.р.: 

Участь у конференціях: 

77 наукова конференція  Національного транспортного університету – 

12 доповідей, в т.ч. 5 доповідей студентів. 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Формування базових 

компетентностей у закладах вищої освіти, що здійснюють підготовку 

молодшого спеціаліста» - 1 доповідь. 

Регіональний науково-методичний  онлайн-семінару «Лінгвометодичні 

аспекти формування мовнокомунікативної професійної компетентності 

здобувачів вищої освіти в умовах дистанційного навчання»- 1 доповідь. 

Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 90-річчю 

Харківського автомобільно-дорожнього університету та 90-річчю 

автомобільного факультету «Сучасні тенденції розвитку автомобільного 

транспорту та галузевого машинобудування»  Харківський  НАДУ – 1 

публікація. 

V науково-практична конференція «Актуальні питання підготовки 

фахівців транспортної галузі // Одеський АДФК Державного університету 

«Одеська політехніка», м. Одеса- 1 публікація. 

XIII міжнародна науково-практичної конференція «Сучасні технології 

на перспективи розвитку автомобільного транспорту», присвячена сторіччю 

Державного університету «Житомирська політехніка».  м. Житомир – 1 

публікація. 

Національна освітня спільнота Всеосвіта – 2 публікації. 

Міжрегіональна науково-практична конференція  «Інформаційно-

інтерактивні технології  як засіб удосконалення освітнього процесу», м. 

Новоград-Волинський – 2 публікації 

Slovak international scientific journal. 2020. Vol.1. No.48. pp.50-54 – 1 

публікація. 

Scientific Letters of the University of Zilina. 2021, 23 (2), P. B 150-B 157. - 

DOI: https://doi.org/10.26552/com.C.2021.2.B150-B157. - Наукометрична база 

Scopus – 1 публікація 

В рамках роботи методичного об’єднання заступників директорів з  

гуманітарної освіти і виховання проведена науково-практична конференція 

«Оберіг, що став генетичним кодом», за результатами роботи якої була 

укладена збірка доповідей та видані сертифікати учасникам. 

2021/22 н.р.: 

Проведені конференції: 

ІІ науково-практична конференція Відокремленого структурного 

підрозділу «Житомирський автомобільно-дорожній фаховий коледж 

Національного транспортного університету», присвячена Дню автомобіліста і 

дорожника - 19 учасників, 27жовтня 2021 р. 
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Практична конференція «Звіт з виробничої практики студентів 

випускних груп спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія», 28 

жовтня 2021 р. 

Участь у конференціях: 

III науково-практична конференція «Транспортні технології: стан, 

проблеми, перспективи, ВСП «Надвірнянський фаховий коледж НТУ», м. 

Надвірна, 18 листопада 2021 р., 1 викладач, 1 доповідь. 

VІ обласна студентська науково–практична конференція «Математика- 

особливий вид мистецтва, шлях до істинного знання», ЖБФФК  

Житомирської обласної ради, м. Житомир, 24 листопада 2021 р., 4 учасники 

(1 викладач, 3 студенти), 3 доповіді. 

ХIV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології 

та перспективи розвитку автомобільного транспорту», Вінницький НТУ, 25-

27 жовтня 2021 р., 1 викладач, 1 доповідь. 

Міжнародна науково-практична конференція «Transport & logistics: 

current challenges and prospects», Інститут ринку і економіко-екологічних 

досліджень, м. Одеса, 18 листопада 2021 р., 1 викладач, 1 доповідь. 

Публікації: 

Kravchenko O.,  Hrabar I., Gerlici J., Chuiko S., Kravchenko K. Forming 

comfortable microclimate in the bus compartment via determining the heat loss. 

Communications - Scientific Letters of the University of Zilina. 2021, 23 (2), P. B 

150-B 157. - DOI: https://doi.org/10.26552/com.C.2021.2.B150-B157. - 

Наукометрична база Scopus. 

Сучасні освітні методики і технології вплинули і на методичне 

забезпечення предметів/дисциплін. Викладачі створили досить якісні та 

різноманітні освітні продукти в гугл середовищі і активно використовують 

онлайн-платформу GSuite for Education для організації 

дистанційного/змішаного  навчання. 

На базі фахового коледжу в 2019-2021 роках були проведені засідання 

обласних методичних об‘єднань: методистів; викладачів фізики та 

астрономії; заступників директорів з гуманітарної освіти і виховання;  

викладачів економічних дисциплін. 

 В освітньому процесі поширюються принципи індивідуалізації 

та диференціації роботи з обдарованою молоддю. З метою підвищення 

якості  освіти, здобувачів освіти заохочують до участі у регіональних, 

всеукраїнських,  міжнародних наукових семінарах, конференціях; в 

конкурсах студентських  наукових робіт, турнірах, олімпіадах, оглядах, 

фестивалях тощо. Учасники освітнього процесу Коледжу взяли активну 

участь у різноманітних  освітніх конкурсах, фестивалях, конференціях та 

олімпіадах. 
 

Розділ 4. Бібліотека 
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Акценти культурно-інформаційної діяльності Бібліотеки Коледжу 

спрямовані на реалізацію стратегічних цілей та пріоритетів, зазначених 

загальним Положенням Бібліотеки.  

Протягом звітного періоду виконувались заходи оперативного 

планування:  

- формування бібліотечного фонду та генерація власних інформаційних 

продуктів;  

- забезпечувались доступ до інформаційних ресурсів бібліотеки та 

глобальної мережі інтернет;  

- участь у проєктній та грантовій діяльності;  

- методичний вплив;  

- партнерство різного спрямування;  

- велася соціокультурна діяльність.  

Змістом діяльності Бібліотеки Коледжу було:  

- інформаційно-довідкове обслуговування запитів користувачів 

бібліотеки, надання широкого доступу до інформаційних ресурсів із 

широкого кола питань.  

Оскільки формування якісної моделі бібліотечного фонду є одним з 

головних стратегічних напрямків діяльності бібліотеки, значна увага 

приділялася систематичній роботі щодо очищення бібліотечного фонду 

(зокрема вилученню дублетних, застарілих за змістом та фізично зношених 

документів).  

Бібліотечний фонд налічує близько 79167 облікових одиниць, серед 

яких галузеві, довідкові видання, художня література та періодичні видання. 

З них навчальної літератури – 64 017 шт., художньої – 15 150 шт. бібліотека 

загальною площею 274,6 м
2
, читальна зала 86,4 м

2
,
 
на 80 посадкових місць, 

абонемент 65,6 м
2
, книгосховище площею 101,4 м

2
. 

Соціокультурна діяльність бібліотеки була зорієнтована на реальні 

інформаційні та культурні потреби громади й реалізовувалась за допомогою 

організації книжкових виставок.  

Бібліотечні заходи присвячені 90-річчю Коледжу складалися з:  

• Створення віртуальної виставки, на сайті Бібліотеки;  

• Інформаційно-вітальної статті про історію створення та розвитку 

коледжу;  

• Інформаційно-історична книжкова виставка на абонементі, що 

складалася з пам’ятних альбомів Коледжу та колекційних книжкових і 

періодичних видань.  

До міжнародного дня музеїв, у зв’язку з карантинними обмеженнями 

було надано доступ до мережі віртуальних екскурсій музеями України. 

Робота Бібліотеки у концептуальних підходах до розв’язання проблем 

виробничого характеру виходить із стратегічного бачення, що книгозбірня 

повинна змінити установлені стереотипи, що бібліотека не лише сховище 

книжок та інших видів документів, а й автоматизована система надання 

інформаційних послуг, простір для отримання знань, спілкування, 
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саморозвитку, продукування громадської та фахової ініціативи. Тому заходи 

щодо управління бібліотекою спрямовувалися на побудову моделі 

бібліотеки, яка б конкурувала на ринку інформаційних продуктів і послуг у 

регіоні, реалізовувала фаховий потенціал персоналу.  

Не зважаючи на складну ситуацію, діяльність Бібліотеки покликана 

створити творчу, неформальну атмосферу, в якій студенти зможуть 

відпочивати, креативити та проявляти свою творчу сторону особистості та 

допоможе якісніше зосереджуватись на навчанні. 

 

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 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 навчаються застосовувати набуті 

базові знання і компетенції в умовах, наближених до виробничих, 

використовуючи бліц-питання і кросворди з фаховою термінологією; 

- семінарські заняття із застосуванням самостійно підготовлених 

презентацій студентів за завданням викладача;  

- інтерактивних лекцій з впровадженням запитально-відповідних 

співбесід та коротким тестуванням та інші.  

Результатом таких занять є, насамперед, формування у майбутнього 

спеціаліста творчої індивідуальності, розвиток уяви і асоціативного 

мислення, вміння займатися пошуковою діяльністю, здатність приймати вірні 

рішення застосовуючи професійні знання і практичні навички.  

З метою пошуку нових форм та методів навчання, педагогічні 

працівники коледжу беруть участь у різноманітних заходах, метою яких є 

впровадження інноваційних технологій в освітній процес.  

Організовуючи розвиток творчих здібностей студентів, викладачі 

коледжу виходять із відомих психолого-педагогічних положень про те, що: 
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- здібності особистості виявляються і формуються в діяльності; 

- розвиток особистості не відбувається за пасивного споглядання нею 

навчального процесу;  

- основним стимулом розвитку здібностей особистості, у тому числі й 

творчих, є інтерес.  

Розвитком творчого процесу керувати важко. Вплинути на організацію 

такої діяльності можливо, лише створивши для цього відповідні умови, а 

саме:  

- проводити навчання в атмосфері взаєморозуміння, співтворчості, 

сприймаючи кожного студента як особистість;  

- пріоритетною стає діалогічна форма ведення занять, коли студенти 

мають змогу самостійно мислити, вносити пропозиції, набувають навичок 

відстоювати свою думку;  

- на заняттях доцільно створювати ситуації вибору і давати можливість 

студентам здійснювати цей вибір.  

На заняттях викладачами використовуються творчі індивідуальні 

завдання чотирьох типів:  

1) які розвивають допитливість і допомагають визначити 

невідповідність, формувати проблемні запитання;  

2) на розвиток аналітичних здібностей, уміння оригінально мислити, 

обґрунтовувати власні ідеї;  

3) які сприяють формуванню незалежних власних суджень;  

4) завдання, які сприяють розвитку фантазії.  

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.  

Впровадження багатьох інноваційних напрямків залежить від реалізації 

інформатизації освітнього 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 освітнього процесу.  

В коледжі створені 6 комп’ютерних класів з загальною кількістю 

комп’ютерів сучасних модифікацій в 161 одиниць. Розрахунок тривалості 

роботи кожного студента на комп’ютері становить 0,5 год. за день. 

В коледжі запроваджено нформаційно-освітнє середовище на базі G 

Suite for Education, що дало згодом змогу вирішити наступні завдання:  

- Створення корпоративної пошти;  

- Планування спільних заходів в рамках сервісу Google Календар;  

- Синхронізація даних між комп'ютерами за допомогою Google Диску;  

- Створення електронної бібліотеки тощо.  
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 На рівні структурних підрозділів розроблено і реалізується 

збалансована система заходів спрямована на:  

- стимулювання та спонукання до впровадження мультимедійних 

технологій під час викладання навчальних дисциплін на лекційних та 

практичних заняттях;  

- оснащення аудиторій мультимедійним обладнанням;  

- розширення внутрішньої комп’ютерної мережі;  

- формування інформаційної культури учасників освітнього процесу.  

Загальнонаціональний карантин і переведення навчання в режим 

дистанції позначилися на організації навчальної діяльності та учасниках 

освітнього процесу. Досягнення студентів коледжу показують, що вони не 

тільки не потрапили в період карантинної стагнації, але й в повній мірі 

змогли адаптуватися до нових умов навчання й показали чудові результати в 

різних видах освітньої діяльності.  

Реалії карантину актуалізували освітян, які швидко й гнучко 

перелаштувалися на новий формат роботи й максимально зосередилися на 

ефективній організації робочого процесу в умовах дистанції. В Коледжі в 

повній мірі реалізовано дистанційний режим навчально-виховного процесу.  

Для організації дистанційного навчання у коледжі використовувалися 

наступні навчальні платформи: 

G Suite for Education – це набір безкоштовних програм Google, 

розроблених спеціально для закладів освіти.  

У пакет G Suite for Education входять 14 основних та 51 додаткових 

сервісів Google, серед яких Gmail, Google Диск, Google Клас, Google Meet 

(засіб для відеоконференцій), Google Календар, Google Документи, Google 

Таблиці, Google Презентації, Google Sites, а також цифрова інтерактивна 

дошка Jamboard.  

Ця платформа дає можливість створити інформаційно-навчальне 

середовище закладу освіти.  

Переваги:  

- безкоштовне користування хмарними сервісами G Suite for Education;  

- створення корпоративної пошти;  

- організація дистанційного навчання за допомогою хмарних сервісів G 

Suite for Education;  

- організація мережевої взаємодії між усіма учасниками навчального 

процесу;  

- індивідуалізація процесу навчання, розширення меж самостійної 

діяльності студентів;  

- створення відкритої системи освіти, яка забезпечить кожному студенту 

й викладачу власну траєкторію саморозвитку.  

Корпоративний акаунт надає значно більше переваг під час використання 

хмарних сервісів, а саме:  

Google Drive – необмежене хмарне файлове сховище для зберігання та 

одночасного доступу до файлів.  
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Google Docs, Sheets, Slides, Forms - для створення та редагування файлів в 

хмарному сховищі під час співпраці з іншими користувачами в режимі 

реального часу.  

Gmail - для листування. Google Calendar - для розкладу.  

Google Meet – для проведення відео-конференцій.  

Google Чат – для онлайн спілкування.  

До віртуального курсу дисциплін викладач має можливість прикріпити 

навчальні матеріали у вигляді різних типів файлів (відео на YouTube, файли 

на Google Drive).  

Доступ до сервісу Google Classroom здійснюється через браузер або через 

мобільні додатки на Android чи iOS за допомогою корпоративного акаунту.  

Google Classroom – хмаро орієнтована платформа, організована 

спеціально для навчання, доступний для всіх власників особистого 

облікового запису Google.  

У цьому сервісі можна:  

- створювати навчальні курси;  

- ділитися освітніми матеріалами;  

- створювати завдання; 

- перевіряти рівень засвоєння знань і відслідковувати прогрес успішності 

кожного;  

- сервіс цікавий широким набором інструментів для роботи – відео, 

зображення, симулятори.  

Google Classroom робить навчання більш продуктивним:  

- він дозволяє зручно публікувати і оцінювати завдання, організувати 

спільну роботу і ефективну взаємодію всіх учасників процесу.  

- Створювати курси, роздавати завдання і коментувати роботи студентів 

- все це можна робити в одному сервісі.  

Отже Google Classroom є зручною платформою для навчання, за 

допомогою якої систему освіти можна зробити максимально гнучкою, 

інтерактивною і персоналізованою. 

В коледжі впроваджено один з передових програмних засобів 

автоматизації розробки розкладу «aSc Розклад»,  що допомагає 

дотримуватись психологічних та педагогічних вимог до студентів і 

викладачів, оптимально використовувати кабінети та інші приміщення для 

проведення занять, враховуючи спеціалізацію дисциплін. 

Сам розклад можна представити в декількох варіантах: для груп, для 

викладачів, для кабінетів тощо.  

Надзвичайно ефективним є модуль «Заміни», призначений для 

забезпечення роботи диспетчера з коригування розкладу занять у 

повсякденному режимі. Цей додаток дає можливість контролю за 

коректністю введення  даних, призначення замін, класифікації  їх за типом 

(відсутність викладача або групи повна чи часткова). Це дає можливість 

заповнювати «вікна» в розкладі та забезпечує безперервність освітнього 

процесу.  
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Системно налагоджено дистанційний формат адміністративних нарад, 

які проходять у режимі онлайн-конференцій. За графіком, з дотриманням 

усіх атестаційних процедур, відбулися й засідання Атестаційної комісії. 

Дистанційно в режимі Non-Stop тривала потужна самоосвітня робота 

викладацького складу.  

Усі ділянки роботи «перезавантажено» й переорієнтовано на новий 

формат, який ще більше активізував роботу колективу, сприяв появі нових 

форм комунікацій і ґрунтовних самоосвітніх напрацювань.  

 

Розділ 6. Робота в Єдиній державній електронній базі з питань освіти 

(ЄДЕБО)  

 

Робота в ЄДЕБО здійснюється згідно чинного законодавства України, а 

саме відповідно до вимог Закону України «Про Внесення та захист 

персональних даних», Закону України «Про фахову передвищу освіту», 

Наказу Міністерства освіти і науки № 620 від 08.06.2018 року «Про 

затвердження Положення про Єдину державну електронну базу з питань 

освіти». Формування даних в ЄДЕБО відбувається відповідно до внутрішніх 

наказів по студентському та кадровому складу, а також наказів та листів 

МОН України. За звітній період усі вимоги щодо внесення інформації в 

ЄДЕБО були виконані у повному обсязі, вчасно та без порушень.  

Безпосередньо адміністратором ЄДЕБО Мариною Кіпчук протягом 

звітного періоду було проведено наступні види робіт:  

- Опрацьовані інструкції та послідовність дій при роботі з 

оновленою версією ЄДЕБО.  

- Сформовано номера та серії дипломів для студентів денного та 

заочного відділення.  

- Відраховано студентів, які закінчили навчання та внесені дані 

щодо виданих дипломів молодшого спеціаліста.  

- Проведено розподіл студентів між освітніми програмами в межах 

спеціальності.  

- Внесено дані про всі освітні програми за певними 

спеціальностями у відповідних сферах освіти, за якими коледж здійснює 

освітню діяльність.  

- Сформовано конкурсні пропозиції для Вступної кампанії та 

внесені Правила прийому, 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.  

- Складено Форму державного статистичного спостереження № 2-

3 нк «Звіт вищого навчального закладу за звітний перід».  
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- Здійснено переведення студентів на відповідні курси та 

встановлено групи в яких вони навчаються.  

В зв’язку з модернізацією програмного забезпечення Єдиної державної 

бази з питань освіти та приведення її модулів у відповідність до вимог 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів, затверджених 

постановою КМУ від 30 грудня 2015 р. № 118 (зі змінами і доповненнями, 

внесеними постановою КМУ від 10.05.2018 року № 347) було здійснено 

оновлення інформації про кадрове забезпечення та матеріально-технічну базу 

коледжу, а саме:  

- до карток нових працівників ЄДЕБО прикріплено завчасно створені 

картки фізичних осіб;  

- оновлено відомості про педагогічних працівників коледжу, зокрема 

щодо груп забезпечення спеціальностей ;  

- завантажено документи про освіту, які потрібні для ліцензування 

освітньої діяльності педагогічних працівників коледжу;  

- відображено додаткові показники, що визначають кваліфікацію 

працівника;  

- оновлено найменування навчальних дисциплін та кількість годин з 

кожної всім викладачам коледжу згідно педагогічного навантаження за 

звітний період;  

- внесено відомості про підвищення кваліфікації;  

- підтримано в актуальному стані відомості про матеріально-технічну 

базу коледжу. 

 

Прозорість та інформаційна відкритість  

 

Коледж має офіційний, відкритий та загальнодоступний електронний 

ресурс, де розміщує інформацію про свою діяльність.  

Режим доступу до ресурсу https://zadk.zt.ua/. 

Згідно статті 30 Закону України «Про освіту» на офіційному сайті 

закладу освіти опубліковано наступну інформацію:  

1) установчі документи закладу фахової передвищої освіти; 

2) ліцензії на провадження освітньої діяльності; 

3) сертифікати про акредитацію освітньо-професійних програм; 

4) структуру та органи управління закладу фахової передвищої освіти; 

5) кадровий склад закладу фахової передвищої освіти згідно з 

ліцензійними умовами; 

6) освітні та освітньо-професійні програми, що реалізуються в закладі 

фахової передвищої освіти, та перелік освітніх компонентів, передбачених 

відповідною програмою; 

7) інформацію про ліцензований обсяг закладу фахової передвищої освіти 

за кожною спеціальністю; 

8) інформацію про мову (мови) освітнього процесу; 

9) інформацію про наявність вакантних посад, порядок їх заміщення; 
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10) інформацію про наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір 

плати за проживання; 

11) результати моніторингу якості освіти; 

12) перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок 

надання та оплати; 

13) іншу інформацію, що оприлюднюється за рішенням закладу фахової 

передвищої освіти або на вимогу законодавства. 

Коледж 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 інформаційні запити.  

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 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. Заходи щодо запобігання проявам корупції та хабарництва у 

закладі освіти  

 
На виконання Закону України «Про запобігання корупції», Плану 

заходів Відокремленого структурного підрозділу «Житомирський 

автомобільно-дорожній фаховий коледж Національного транспортного 

університету» спрямованих на запобігання і протидію корупції на 2021/2022 

навчальний рік затверджених наказом  №200-к від 31.08.2021 року «Щодо 

відповідальності за недотримання законодавства в сфері запобігання та 

протидії корупції», виконана робота: 

- для підготовки, забезпечення та контролю за здійсненням заходів 

із запобігання корупції видано Наказ директора  №200-к від 31.08.2021 року 

«Щодо відповідальності за недотримання законодавства в сфері запобігання 

та протидії корупції»; 

- затверджено план заходів щодо запобігання і протидії корупції;  



47 
 

- Відповідно до плану заходів щодо запобігання і протидії корупції 

проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу - ознайомлено зі змістом 

положень абз.15 ч 1 ст.1, ч.ч. 1-3 ст.45 закону України «Про запобігання 

корупції»; 

- надання методичної та консультаційної допомоги з питань 

дотримання вимог антикорупційного законодавства;  

- проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із 

запобігання, виявлення та протидії корупції - розроблено пам’ятки щодо 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (поняття конфлікту 

інтересів, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, відповідальність) 

та розіслано на електронні адреси структурних підрозділів та інших 

посадових осіб, які здійснюють організаційно-розпорядчі чи 

адміністративно-господарські функції для ознайомлення та подальшого 

використання в роботі;  

- проведення заходів спрямованих на виявлення та усунення 

корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень - проведено 

інформаційно-роз’яснювальну роботу (онлайн лекцію на класних годинах) зі 

студентами 1- 4 курсів щодо ознайомлення з механізмами повідомлення про 

можливі факти корупційних правопорушень в коледжі та захист викривачів;  

- проведення заходів спрямованих на запобігання та протидію 

корупційним та злочинним проявам в роботі приймальної комісії коледжу - 

Членів приймальної комісії ознайомлено з особливостями кримінальної, 

адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності за 

порушення законодавства в сфері запобігання і протидії корупції;  

- підвищення кваліфікації в сфері застосування антикорупційного 

законодавства - підвищення кваліфікації провідного фахівця з питань 

запобігання корупції здійснюється на постійній основі шляхом самоосвіти, 

моніторингу та опрацюванні нормативно-правових актів в сфері 

антикорупційного законодавства. 

 

Розділ 8. Вступна кампанія 

 
 Приймальна комісія коледжу - робочий орган, що утворюється для 

проведення прийому вступників на навчання. Термін повноважень 

Приймальної комісії становить один рік. 

Приймальна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та 

відкритості відповідно до законодавства України, Умов прийому до закладів 

фахової передвищої освіти України, затверджених у МОН і зареєстрованих у 

Міністерстві юстиції, Правил прийому до коледжу, Положення коледжу та 

Положення про Приймальну комісію. 

 Склад Приймальної комісії затверджується наказом директора 

коледжу, який є її головою. Голова Приймальної комісії несе персональну 

відповідальність за виконання покладених на Приймальну комісію завдань і 

здійснення нею своїх функцій. 
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До складу Приймальної комісії входять: 

заступник (заступники) голови Приймальної комісії; 

відповідальний секретар Приймальної комісії; 

уповноважена особа Приймальної комісії з питань прийняття та 

розгляду електронних заяв; 

заступники відповідального секретаря Приймальної комісії; 

члени Приймальної комісії (завідувачі відділеннями, голови циклових 

комісій, представник з виробництва); 

представники профспілкових організацій, органів студентського 

самоврядування. 

Заступником голови Приймальної комісії призначається заступник 

директора з навчальної роботи. 

Відповідальний секретар Приймальної комісії призначається наказом 

директора коледжу з числа провідних педагогічних працівників коледжу.  

Робота приймальної комісії представлено у цифрах за звітний період. 
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Розділ 8. Навчально – виховна робота 

 

Аналізуючи проведену виховну роботу за 2019-2020 н. р., слід 

відмітити, що при організації виховної роботи враховувались вікові 

особливості, інтереси, нахили, прагнення та ідеали студентів. 

Пріоритетними напрямами у виховній роботі були національно-

патріотичне та фізичне виховання, утвердження здорового способу життя 

студентської молоді.  

Головним завданням було формування у студентства громадянської 

позиції, патріотизму, почуття гордості за свою країну, заклад освіти, родину, 

готовності до трудової діяльності, відповідальності за свою долю, майбутнє 

суспільства, держави та людства.  

Організація виховної роботи в коледжі проводилась за такими 

напрямами:  

- національне,  

- громадянське,  

- військово-патріотичне виховання;  

- трудове,  

- професійне виховання;  

- політичне та правове виховання;  

- морально-етичне виховання;  

- екологічне виховання;  

- художньо-естетичне виховання;  

- фізичне виховання;  

- робота Студентської ради та профкому студентів. 

При  організації позакласної виховної роботи найбільш вдалими 

позакласними виховни заходами були: 

249 

351 
381 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Вступ 2019  Вступ 2020 Вступ 2021 

ВСТУП 

Столбец1 Столбец2 Столбец3 



50 
 

 Відзначення Дня знань та посвята першокурсників у студенти (1 

вересня 2019 р.) 

 Проведення патріотичних заходів  «Вшанування героїв Небесної 

Сотні та АТО», де відбулися зустрічі  з учасниками АТО, з офіцерами, 

ветеранами Збройних Сил України, а саме: з студентом групи Р-921, 

Марієвський Дмитром Петровичем та військовими з 95-ї бригади; 

 «Дебют першокурсника» - творче  змагання між студентами І 

курсу по регіонам області; 

   Вшанування ветеранів університету, привітання викладачів з 

Днем працівника освіти (жовтень 2019 р.); 

 Відзначення Дня захисника України та Дня українського 

козацтва. Зокрема, було проведено Святковий захід до Дня захисника 

України та Дня українського козацтва; 

 До Дня визволення України від фашистських загарбників було 

проведено конференцію в актовій залі студентами ІІ курсу; 

 Відзначення дня народження Л.Українки, де зайняла ІІ місце 

серед читців поезії письменниці; 

 Відзначення Дня української писемності та мови. Зокрема, на 

дорожньому відділення проведено класну годину «День української мови і 

писемності» і у листопаді проведено конкурсу з української мови ім. П. 

Яцика, на якому  студентка групи 1Б-1066 Шинкаренко Олександра зайняла І 

місце; 

 Відзначення Дня святого Валентина- «Міс та Містер коледжу»; 

 Відзначення Міжнародного жіночого дня - організовано урочисті 

заходи з нагоди відзначення 8 Березня; 

 Відзначення Дня вишиванки. 19 травня 2019 р. філологічний 

факультет та факультет туризму та міжнародних комунікацій урочисто 

відзначили свято національної єдності виховним заходом в актовій залі; 

 Проведення упродовж навчального року Днів відкритих дверей; 

 LХХІІІ науково-практична конференція ЖАДК НТУ; 

 « Ну – мо , хлопці» - спортивні   змагання між студентами 

другого курсу; 

 Спортивно-оздоровче свято «День здоров’я!» для студентів І 

курсів. 

 Кращий за професією на спеціальностях: 192 будівництво та 

цивільна інженерія, 133 галузеве машинобудування, 274 Автомобільний 

транспорт. 

 Випускний вечір. 

Велике значення мають випуск газет на відділеннях та організація 

книжкових виставок  практично до всіх свят. 

Слід відзначити, що в коледжі досягнуто певного позитивного рівня 

результативності виховного процесу. 

 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=481&year=2018
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Організація виховної роботи в умовах дистанційного навчання 

 

Відсвяткувавши в коледжі міжнародний жіночий день 8 березня з 12 

березня коледж перейшов на дні вимушеного карантину. Першочергове 

завдання постало перед усіма, самим зрозуміти серйозність ситуації, 

пояснити це студентам, чим зайняти їх під час карантину і, основне, як 

організувати дистанційне навчання.  

Почали працювати… Інформація! Її багато. Як вибрати з потоку 

інформації правдиву. Довіряти лише перевіреним джерелам, а краще – 

науковим. За короткий час організували дистанційну взаємодію з студентами 

та колегами, навчилися працювати з новими інтернет ресурсами та займатися 

самоосвітою. Перевагу на перших порах було надано роботі в Viber, 

Facebook, ZOOM. Коледж має свою сторінку у Facebook, яка щоденно 

поповнювалась необхідною інформацією.  В цю роботу включився 

практичний психолог. Вона щовівторка готувала «Рубрику практичного 

психолога». Рубрики включали поради для викладачів, класних керівників, 

студентів та їх батьків. 

Класні керівники кожного вівторка проводили класні години за планом 

групи. Найголовнішими темами були теми збереження здоров’я, але 

викладачі зацікавлювали студентів різними напрямками роботи. В залежності 

від плану виховної роботи та плану роботи циклових комісій створювались 

та викладались і презентації, і відеофільми та інше. Обов’язковим було 

привітання до дня народження. 

Були підготовлені розробки за такими тематиками: 

 «Струм в живій природі», «Небезпека струму»; 

 До Дня космонавтики, 12 квітня, було проведено онлайн 

екскурсію в музей космонавтики та переглянуто і обговорено по групах 

фільм «Освоєння космосу». 

 День Землі; 

 Чорнобиль 2020 – факти про аварію на ЧАЕС; 

 Жінки в історії інформатики; 

 Вікторини з технічної механіки та «зубчасті передачі»; 

 Зачеплення М.Л. Новікова… 

З творчим підходом студенти долучились до Дня вишиванки. Деякі 

групи створили фільм, деякі провели флешмоб, деякі виставили світлини в 

вишиванках та інше. 

В рамках роботи предметних гуртків також вдалось організувати 

роботу. Були організовані веб квести, в ZOOM розроблювалися різні роботи 

та проекти. Студенти з зацікавленістю розробляють різні прилади: 

годівнички рибок, зарядні пристрої і т.п.  

На декадах циклових комісій студенти приймають участь в створенні 

кросвордів і їх розгадуванні, в проведенні різних вікторин. 
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Важливим завданням була робота гуртків художньої самодіяльності. 

Ця робота в кожному гуртку проводилась по-своєму. Одні відпрацьовували 

рухи по записам викладача, другі працювали в ZOOM, хто в  Viber. Виховний 

процес тривав в заданому режимі. Наближався кінець навчального року. З  

нагоди закінчення 2019-2020 навчального року в коледжі провели випускний 

вечір в онлайн режимі. Випускники почули привітання директора коледжу, 

своїх класних керівників, студентів. Наступним відеоповідомлення було 

зачитання наказу заступника директора з навчальної робота про отримання 

дипломів молодшого спеціаліста кожним випускником. Вітали випускників 

піснями та танцями гуртківці. А далі звучала подяка від випускників. 

Залишився позаду ще один навчальний рік, останній для випускників і 

дуже важкий. Але немає труднощів, з якими б не впоралася людина. 

Змінився навчальний процес в Україні і змінилися плани виховної роботи. 

Вони стали більш стримані. Рік розпочався звично для всіх: з знайомства зі 

студентами нового набору та їх батьками, з організацією роботи в поточному 

році (навчання може бути змішаним), правилами поведінки в навчальному 

закладі і гуртожитках. З початку навчального року провели дуже важливі 

заходи: адаптація студентів груп нового набору, розроблено план заходів 

щодо запобігання та протидії булінгу. 

З метою створення безпечного освітнього середовища в коледжі 

психологом коледжу, згідно Порядку реагування на випадки булінгу та 

порядку застосування заходів виховного впливу були розроблені правила 

профілактики прояву булінгу  та поради для студентів, класних керівників та 

батьків. В групах першого курсу було проведено «Тест на людяність». 

Не довго працювали в звичному режимі і з 15 жовтня перейшли на 

дистанційне навчання. Виконання всіх планів розпочалося  на платформі  

навчального закладу CLASSROOM. Для цього були проведені заняття з 

викладачами та студентами. Вивчили і запрацювали!.. Не все вдавалось і 

вдається. Але попри все навчальний заклад працює. Було організовано 

навчальний, практичний і виховний процес.  

Щодо виховних заходів в коледжі до дня автомобіліста і дорожника 

традиційно проводиться вечір зустрічі з випускниками, на цей раз в онлайн 

режимі. Випускники отримали привітання від адміністрації, класних 

керівників, студентів, а ми почули на скільки для кожного із випускників 

важливий коледж, як вони гордяться їм, що він їм дав. Випускники згадали 

свою юність, якими вони були і що було на той час важливого.  

У цьому році наш рідний коледж святкує 90-річний ювілей. Зустрічі зі 

всіма гостями були віртуальні. Вітань було не мало. По самому святу було 

проведено флешмоб і створено фільм.  

21 листопада, в день Гідності і Свободи, вшанували і героїв нашого 

коледжу, які загинули за щасливе майбутнє нашої держави. 

На даний час коледж перейшов працювати на змішане навчання. 

 

Виховна робота в коледжі за 2020-2021 навчальний рік. 
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Виховна робота у коледжі є важливою складовою в організації 

освітнього процесу.  

Пріоритетними напрямками виховання у 2020 - 2021 році було:  

- національно-патріотичне,  

- інтелектуально-духовне,  

- громадянсько-правове,  

- морально-етичне,  

- екологічне,  

- художньо-естетичне та формування в студентів ціннісного 

ставлення до суспільства та держави, які проявляються в таких якостях: 

самосвідомість, національна свідомість, патріотизм, правосвідомість, 

політична культура, тощо. 

В умовах українських  реалій,  коли  Україна  ціною  життя  Героїв 

Небесної  Сотні,  зусиллями  українських  військових,  добровольців,  

волонтерів відстоює  свободу  і  територіальну  цілісність,  пріоритетного  

значення  набуває національно-патріотичне виховання молоді.  

Сьогодні країна проживає один із найсуворіших періодів становлення 

та розвитку.  Відбувається випробування народу на стійкість, мужність, 

порядність. Загартовується сила і дух нації, викристалізовуються її цінності, 

торується нелегкий шлях до суверенності. Патріотизм у сучасному 

розумінні– це відчуття того, що в моєму місті, в моєму навчальному закладі, 

країні мене стосується все, що залежить від мене. Я – творець майбутнього 

своїх дітей і онуків. 

Мета виховної роботи ВСП ЖАДФК НТУ полягає у формуванні та 

розвитку  у здобувачів освіти високої патріотичної свідомості, дбайливого 

ставлення до рідної мови,  вивчення історії, культури та традицій свого 

народу, відповідальність за природу, прагнення до виконання  свого 

громадського обов'язку. 

Дану мету можна розвивати через такі сучасні форми і методи роботи 

зі студентами, зокрема: 

- інформаційно-масові (конференції, інтелектуальні ігри, подорожі до 

джерел рідної культури, історії держави і права, флешмоб);  

- діяльнісно-практичні групові (творчі групи, екскурсії, огляди-

конкурси, тренінги) ;  

- інтерактивні (КВК, фестивалі, квести); 

 - діалогічні (дискусії, диспути);  

 - наочні ( презентації, стінгазети, тематичні стенди, відеоролики).  

При організації роботи національно - патріотичного виховання  буде 

ефективна така послідовність виховних заходів: 

- Повага  до  національних  символів  (Герба,  Прапора,  Гімну 

України);  

- Любов до батьків, рідної домівки, рідних і близьких людей: 
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У вихованні сім’я відіграє найважливішу роль, тому що саме в ній 

формується характер людини, її ставлення до життя, до людей, до 

навколишнього середовища, до Батьківщини, до української мови, до звичаїв 

та традицій свого народу. Сама родина не може виховати різносторонньо – 

розвинуту особистість. Це можна зробити у тісному зв’язку з навчальними 

закладами, тому що вони розвивають її. 

У родині виховується почуття національної приналежності та 

патріотизму, а в студентському колективі – людяність, доброзичливе 

ставлення один до одного та повага до старших. 

Неабияке значення для виховання свідомого громадянина є 

прищеплення шанобливого ставлення до героїв війни, ветеранів, а тепер – 

учасниками АТО, до пам’яті про тих, хто загинув, захищаючи Вітчизну; 

повага до воїнів – захисників, кордонів Батьківщини.  

Живим  прикладом  мужності  і  героїзму  є  захисники  України,  що 

боронили країну в минулому і зараз обороняють нашу державу від російської 

агресії.    Великий вплив у цьому мають різнопланові тематичні вечори на 

дану тематику. Прикладом того є проведення «Дня захисника України» на 

свято «Покрови пресвятої Богородиці», «Дня гідності і свободи», « День 

пам’яті жертв голодомору», «День героїв небесної сотні», «День пам’яті та 

примирення» та інші. 

У коледжі створений куточок пам’яті загиблих воїнів під час АТО та 

установлені меморіальні дошки випускникам  коледжу Івану Ломачуку - та 

Дмитру Рудю, які загинули героїчною смертю в битві за волю на східному 

кордоні України. Ми пам’ятаємо і про випускників, які загинули на східному 

кордоні. Це Антонов Вадим Віталійович та Ковальчук Юрій Олександрович. 

- Провідна роль у вихованні молоді належить українській мові як 

духовному стержню нації. У коледжі велика увага приділяється збереженню і 

примноженню духовних цінностей, культурних національних традицій, 

шанобливому ставленню до української мови. Свідченням цього є такі 

щорічні заходи, як тематичні вечори вшанування видатних українців, «Дні 

української писемності та мови», «День рідної мови», літературно-музичні 

композиції до дня народження Т.Г. Шевченка, Лесі Українки, І.Франка, 

конкурси читців поезії, студентських творчих робіт, дослідження родоводу, 

фольклору рідного краю. Студенти коледжу щороку беруть участь в 

Міжнародному конкурсі знавців рідної мови імені Петра Яцика, мовно-

літературному конкурсі до «Дня народження Л.Українки». 

- Любов до рідної природи. 

Батьківська земля належить нашим нащадкам і тільки від нас залежить 

її збереження та примноження. Свідома любов до природи України 

передбачає особисту причетність і турботу за збереження та примноження 

природних багатств рідного краю, нетерпимість і безкомпромісну боротьбу 

проти губителів природи, усвідомлення особливостей та основних 

екологічних проблем навколишнього середовища.  
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Традиційними  в коледжі є участь в акції «Чисте подвір’я», де студенти 

прибирають навколо навчального закладу та на навчально-виробничому 

комплексі і біля нього. Все це прищеплює любов до свого міста, краю, 

Батьківщини. 

- Моя Батьківщина – Україна. 

При вихованні любові до Батьківщини здобувачі освіти повинні знати 

історію країни, її визначні місця, природу рідного краю, людей, які її 

населяють, чим прославляли вони рідну країну і увесь світ, що являє собою 

мистецтво, традиції, звичаї свого народу.  Саме на святах в цікавій формі 

вивчається і подається ця інформація. Хотілося б пригадати наше феєричне 

«Коледжу - 90». Не важливо, що це було в онлайн-режимі. Але скільки 

приємних слів ми почули від випускників, скільки цікавих привітань 

отримали. Це правда, що коледж – наша маленька Батьківщина і це все ми 

бачили в створеному фільмі Юлією Поліщук.  

Народне мистецтво, яке передавалося із покоління в покоління 

століттями, завжди було і є ґрунтом для спілкування людей, джерелом 

пізнання історії, культури далекого минулого дійшло до нас мистецтво 

вишивання і вилилось воно в таке свято, як «День вишиванки». В 

навчальному закладі воно пройшло традиційно (виставка вишивок, створення 

презентацій та фільмів про колектив) і не традиційно: організація обласної 

конференції «Оберіг, що став генетичним кодом нації».  Крім ЖАДФК в 

ній прийняли участь ЖКМ, ІПКУ, БПФК та інші. Були розкриті питання 

історії вишиванки, значення народних символів, український рушник та 

сорочка - вишиванка з їх візерунками. Ці тематики розкрили студенти 

коледжу під керівництвом Т. Білоскаленко. Тематику «використання 

вишиванки в позакласних заходах» розкрила Олена Умінська, а в заходах 

групи - Алла Лифар. Та родзинкою була тема Надії Камлук «Роль вишиванки 

у профілактиці стресових навантажень», яка за душу взяла всіх учасників 

обласного зібрання. По матеріалам конференції був випущений електронний 

збірник з назвою «Оберіг, що став генетичним кодом нації!». 

У вихованні нема першорядної та другорядної роботи. Всі напрямки 

виховної роботи важливі і не важливо в якій формі вони проводились, очній 

чи заочній: «Вечір зустрічі з випускниками» чи «Міс та Містер коледжу 

2021», привітання до 8 Березня чи випускний вечір, класні години з правової 

відповідальності чи «здорового способу життя». Все це дуже важливо.  

І на завершення мого звіту хочу сказати, що патріотизм – це одне з 

найбільш глибоких людських почуттів. Воно характеризує вищий рівень 

розвитку особистості. Засвоєння патріотичних цінностей і норм є тривалим 

процесом. Вони не закладені в генах, це не природна якість, а соціальна і 

формується цілеспрямовано, системно, поетапно. Реалізувавши вищесказані 

етапи, можна говорити про людину, як про громадянина та патріота своєї 

держави.  

Виховна робота в І семестрі 2021-2022 навчального року. 
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Виконуючи  завдання  і  реалізуючи основні принципи 

виховної   роботи педагогічний   колектив коледжу у І семестрі 2021-2022 

н.р. орієнтувався  на  нормативно – правову базу з питань  виховної роботи 

проводилась відповідно до основних положень Конституції України, законів 

України «Про освіту» , нормативних документів МОН України, Національної 

доктрини розвитку освіти України у ХХІ ст., Концепції національного 

виховання студентської молоді, Концепції національно-патріотичного 

виховання молоді, стрижнем яких є національна ідея, що відіграє роль 

консолідуючого фактору в суспільному розвитку, спрямованого на 

вироблення активної життєвої позиції людини, наказів ВСП ЖАДФК НТУ, 

плану виховної роботи зі студентами ВСП «Житомирський автомобільно-

дорожній фаховий коледж Національного транспортного університету» на 

2021- 2022 н. р. 

Пріоритетними напрямами у виховній роботі були: 

• єдність навчального та виховного процесів;  

• розвиток гуманістичного мікроклімату, культури взаємовідносин, 

здорового способу життя;  

• формування творчої атмосфери;  

• підвищення ефективності інформаційно - просвітницької роботи;  

• виховання молоді з патріотичних та гуманістичних позицій;  

• удосконалення індивідуальної правової профілактичної роботи зі 

студентами; 

 • організація соціально-психологічної допомоги студентам;  

• впровадження демократичної культури через вироблення відповідних 

процедур для захисту прав студентів;  

• розвиток студентського самоврядування; 

 • формування та дотримання традицій коледжу. 

Аналізуючи проведену виховну роботу за І семестр 2021-2022 н. р., 

слід відмітити, що при організації виховної роботи враховувались вікові 

особливості, інтереси, нахили, прагнення та ідеали студентів. При  

організації позакласної виховної роботи Найбільш вдалими позакласними 

виховни заходами були: 

І. Національне, громадянське, військово-патріотичне виховання 

1. Відзначення Дня знань та посвята першокурсників у студенти (1 

вересня 2021 р.): перша лекція зі студентами «Втілені  мрії про 

Незалежність»; вечірня шоупрограма в гуртожитках «Давайте 

познайомимось!»  

2. Ознайомлення першокурсників з історією та традиціями коледжу 

(вересень-жовтень). 

3.  Проведення патріотичних заходів «Вшанування героїв Небесної 

Сотні та героїв АТО», де відбулися зустрічі  з дідусем учасника АТО, який 

загинув, та були покладені квіти до меморіальних дошок та могил загиблих в 

АТО студентів; 
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4. До Всесвітнього дня благодійності, який відзначається 5 вересня, 

протягом вересня місяця проводилася благодійна акція «Подаруймо дітям 

ліки від нудьги». Зібираємо книги, розмальовки і т.п. для пацієнтів 

онкогематологічного відділення обласної дитячої лікарні. 

5. До Всеукраїнського дня бібліотек: «Книга і її роль у розвитку 

людського суспільства і духовного відродження народу» ;   

6. Привітання викладачів з Днем працівника освіти (жовтень); 

7. Відзначення Дня захисника України та Дня українського козацтва 

(жовтень). Зокрема, було проведено спортивнийий захід до Дня захисника 

України та Дня українського козацтва; 

8. Відзначення професійного свята – «День автомобіліста та 

дорожника», зокрема, проведення вечіра зустрічі з випускниками       2011 

року. 

9. Відзначення Дня української писемності та мови. Зокрема, було 

проведено класну годину «День української мови і писемності» і у листопаді 

проведено конкурсу з української мови ім. П. Яцика, на якому  студент групи 

1Р-1113 механічного відділення зайняв ІІІ місце на обласному конкурсі; 

10. ІІ науково-практична конференція ВСП ЖАДФК НТУ; 

11. « Ну – мо, хлопці» - спортивні   змагання між студентами другого 

курсу; 

12. Інформаційні акції:  День ГІДНОСТІ та СВОБОДИ , «Пам’яті 

жертв голодомору та політичних репресій». 

ІІ. Трудове, професійне виховання 

1. Ознайомлення студентів-першокурсників із традиціями коледжу, 

трудовими здобутками кращих викладачів та випускників коледжу (вересень-

жовтень 2015 р.). 

 2. Допомога студентам в оволодінні навичками наукової організації 

праці, роботи в бібліотеках та інтернет-ресурсах (вересень-грудень р.). 

3. Залучення студентів до науково-дослідної роботи (впродовж 

навчального року).  

4. Організація (або участь) студентських наукових конференцій, 

семінарів, конкурсів, круглих столів, навчально-ознайомчих поїздок тощо 

(впродовж навчального року).  

8. Упродовж навчального року в коледжі та місті проведено Дні 

відкритих дверей.  

9. Відзначення Міжнародного дня студента (15.11.-24.11). 

ІІІ. Політичне та правове виховання 

1. На відділеннях проводились семінари, дискусії з політико-

правових проблем розбудови демократичної держави та виборчого процесу в 

Україні.  

2.  Проводились бесіди в академічних групах з питань 

ознайомлення студентів з їх правами та обов’язками, з правилами 

внутрішнього розпорядку.  
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3.  Проводились бесіди з питань зовнішньої та внутрішньої 

політики в країні.  

4. Ознайомлено студентів з листом Міністерства освіти і науки 

України «Щодо протидії пропаганді сепаратизму та антиукраїнської ідеології 

в системі освіти».  

5. Проводились ознайомлення в студентських колективах із 

політичними діячами, представниками влади та правоохоронних органів.  

6. Проводились лекції з проблем соціально-економічної та 

політичної ситуації в Україні.  

7. Проводились обговорення зі студентами Закону України «Про 

передвищу освіту».  

8. Проведено заходи щодо відзначення Міжнародного дня захисту 

прав людини. 

IV. Морально-етичне виховання 
1. На лекціях та семінарах, у студентських групах і гуртожитках 

вивчались та обговорювались морально-етичні проблеми. Зокрема, 

проведено лекцію на тему «Норми поведінки в коледжі, гуртожитку», 

виховну годину на тему «Попередження конфліктних ситуацій»,  виховну 

годину з метою ознайомлення про благодійні програми та залучення 

студентської молоді до волонтерської діяльності; для студентів, які 

проживають у гуртожитку, регулярно проводились виховні години на тему 

«Культурне та моральне виховання студента як елементу соціуму»; для 

студентів організовано та проведено курс практичних лекцій з надання 

першої медичної допомоги за участі інструкторів; проведено благодійну 

акцію по збору книжок та іграшок для обласної дитячої лікарні.  

2. Організовано в вересні місяці харчування і забезпечення 

канцелярськими інструментами та вручення подарунків до Дня святого 

Миколая для дітей-сиріт. 

3.  Систематично проводились превентивні заходи із запобігання 

тютюнової, алкогольної та наркотичної залежності, профілактики 

захворювань на СНІД тощо.  

4. Відзначення Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом.  

V. Екологічне виховання 

1. Систематично проводились бесіди тощо з проблем 

природоохоронної діяльності в Україні та світі. 

2. В коледжі проводились суботники з нагоди прибирання території 

коледжу та навчального полігону «Чистий двір». 

VI. Художньо-естетичне виховання 
1. Організовано низку заходів (екскурсії, літературні читання, 

зустрічі з письменниками тощо) до обласної та міської юнацьких бібліотек та 

краєзнавчого музею. 

2. Вересень-листопад– організовано та проведено Дні 

першокурсників (урочисте відзначення Дня першокурсника на кожному 
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3. До Дня працівників освіти і науки було проведено святкове 

привітання працівників коледжу студентами;  

4. В коледжі були організовані зустрічі випускників 2011 року; 

5. Святкування Нового року. Встановлено новорічні ялинки в 

корпусах та в гуртожитках коледжу. Оформлено святкові стінгазети та 

вітальні листівки. Організовано вітання викладачами студентів коледжу та 

студентами танцювального гуртка працівників коледжу; 

6. В коледжі працювали творчі об’єднання студентів за інтересами, 

а саме: вокальний та танцювальний гуртки. 

VII. Фізичне виховання 
1. На факультетах систематично проводились бесіди щодо 

важливості здорового способу життя, фізіологічних особливостей організму, 

норм харчування, фізичних навантажень. Проводилась пропаганда здорового 

способу життя та спортивних здобутків, оформлення спортивних стендів, 

поздоровлень тощо. З початком навчального року організовано роботу з 4 

видів спорту, а саме: баскетбол, настільний теніс, волейбол, мініфутбол. 

2. У поточному навчальному році проводились змагання серед 

студентів за видами: волейбол, баскетбол, міні-футбол та легка атлетика.  

3. Спортивні команди коледжу приймали участь в змаганнях 

міського та   обласного рівня і займали призові місця.   

 Велике значення мають випуск газет на відділеннях та організації 

книжкових виставок  практично до всіх свят. 

Слід відзначити, що в коледжі досягнуто певного позитивного рівня 

результативності виховного процесу. 

 

ЗАГАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ ВСП ЖАДФК НТУ 

2019 – 2020 - 2021 

№з\п Показник  Роки  

2019 2020 2021 

1 Кількість ліцензовпних спеціальностей 5 5 5 

2 Контингент студентів на всіх курсах навчання (всього):   1126 

- в т.ч. денна форма навчання   997 

- за державним замовленням   691 

3 Кількість відділень 3 3 3 

4 Кількість циклових комісій 12 12 12 

5 Кількість співробітників (всього) 204 204 204 

- в т. ч. педагогічних, з них  73 73 

- з науковим ступенем та вченим званням  4 5 

- вищої категорії   50 

- першої категорії   17 

6 Кількість будівель 7 7 7 

- їх загальна проща 24452 24452 24452 

- на одного студента контингенту   24,53 

- лабораторій (частка від потреби, %) 100 100 100 

- кабінетів (частка від потреби, %) 100 100 100 
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- майстерень (частка від потреби, %) 100 100 100 

7 Забезпеченість студентів гуртожитками (% від потрреби) 100 100 100 

8 Частка випускників, що навчались за державним 

замовленням, які отримали направлення на роботу за 

фахом(%) 

76,2 76,6 77,3 

9 Загальний обсяг бюджетного фінансування (тис.грн) 24208 33199 35776 

10 Надходження позабюджетних коштів (тис.грн), всього в 

тому числі за рахунок: 

6475 5660 8014 

-  оплата за навчання 2383 2643 3891 

- оплата за гуртожиток 3935 2858 3883 

- виробничої діяльності 197 149 240 

11 Витрати позабюджетних коштів (тис.грн), всього 

Втому числі на: 

5006 3483 6716 

- заробітну плату 1917 1660 4738 

- придбання обладнання та інвентарю 2104 1644 1339 

- господарські та комунальні витрати 985 179 639 

 

 

 

Директор коледжу                                             Олександр НІКОЛЕНКО 


