
 



 

1. Контингент студентів станом на 01.07.2021р. 

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 
ДЕННА ФОРМА ЗАОЧНА ФОРМА 

ВСЬОГО 
бюджет контракт бюджет контракт 

071 Облік і оподаткування 21 0 0 0 21 

192 Будівництво та цивільна інженерія 132 7 0 10 149 

133 Галузеве машинобудування 167 19 0 0 186 

274 Автомобільний транспорт 134 163 11 43 351 

275 Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті) 
40 4 0 0 44 

Разом 494 193 11 53 751 

 

 

2. Кількість штатних викладачів - 67 осіб.  

Кількість штатних викладачів : 

- вищої категорії - 45осіб, I категорії- 17осіб,  кандидатів наук – 0 осіб,  

викладачів-методистів - 10 осіб. 

- старших викладачів – 10 осіб,  заслужених вчителів та заслужених 

працівників освіти України - 4 осіб. 

- займаються науковою роботою - 0 осіб, з них: аспіранти -  0 осіб.  

 

3. Кількість сумісників - 5 осіб.  

 

4. Кількість всіх викладачів, які пройшли підвищення кваліфікації в 
поточному навчальному році – 67  осіб. 

 

5. Кількість викладачів, які пройшли підвищення кваліфікації:  

- в обласному інституті післядипломної педагогічної освіти -   0   осіб; 

- 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.   

  

6. Шифри та назви спеціальностей на основі базової та повної 

загальної середньої освіти і відповідні ліцензовані обсяги 

прийому  на очну та заочну форми навчання за освітньо-

кваліфікаційними рівнями за якими готує фахівців освітній 

заклад. 
  



Підготовка фахового молодшого бакалавра 

№ 

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 13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування 190 

3 19 
Архітектура та 

будівництво 
192 

Будівництво та цивільна 

інженерія 
125 

4 27 Транспорт 274 Автомобільний транспорт 290 

5 27 Транспорт 275 
Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті) 
60 

 

7. Фахівців яких робітничих професій здійснює підготовку заклад освіти? 
– Фаховий коледж здійснює підготовку водіїв категорій В, С, С1 та  

слюсарів з ремонту автомобілів. 

 

8. Які нові спеціальності було відкрито у 2020-2021 н.р. ? –  не відкривали. 

 

9. Які нові спеціальності  планується відкрити у 2021-2022 н.р. ? – не 

плануємо. 

 

10.  Перспективний План прийому (прогнозний) на 2021-2022 н.р.(очна): 

- всього –    350 осіб. 

- із них : 

    а) держзамовлення –  200    осіб. 

    б) за кошти фізичних та юридичних осіб –  150 осіб. 

 

11. Кількість студентів, які навчаються за рахунок коштів юридичних та 

фізичних осіб: 

- всього    325    осіб: 

- очна       262   особи; 

- заочна     63  особи. 

 

12. Наявність у закладі освіти внутрішньої системи забезпечення якості 

освіти. 
Забезпечення якості фахової передвищої освіти є багатоплановою і містить:  

- наявність необхідних ресурсів (кадрових, фінансових, матеріальних, 

інформаційних, навчально-методичних);  

- організацію освітнього процесу, що відповідає сучасним тенденціям 

розвитку науки і освіти;  

- контроль освітньої діяльності у Коледжі та якості підготовки фахівців. 

Внутрішня система забезпечення якості освіти у Коледжі регламентується 

відповідним Положенням (затвердженим наказом ректора НТУ від 02.07.2020 

року №320) та розробленим відповідно до вимог Закону України «Про фахову 

передвищу освіту» (стаття 17. Система забезпечення фахової передвищої освіти) 



та відповідно до частини 2 статті 41 Закону України «Про освіту» від 5 вересня 

2017 року № 2145-VІІІ. 

 Основним завданням контролю за якістю освітньої діяльності є:  

- діагностування стану виконання законодавства України у сфері освіти;  

- встановлення відповідності результатів освітньої діяльності державним 

стандартам і суспільним вимогам;  

- своєчасне виявлення факторів, які негативно впливають на якість освіти для 

прийняття відповідних заходів;  

- аналіз і експертна оцінка ефективності освітнього процесу;  

- поетапне діагностування формування під час освітнього процесу 

компетентностей та результатів навчання у здобувачів освіти відповідно до 

освітньо-професійної програми, за якою здійснюється їх підготовка;  

- надання методичної допомоги педагогічним та науково-педагогічним 

працівникам у ході здійснення контрольних заходів;  

- залучення стейкхолдерів до участі у контрольно-аналітичній діяльності. 

Система внутрішнього забезпечення якості передбачає контроль за:  

- кадровим забезпеченням освітньої діяльності;  

- навчально-методичним забезпеченням освітньої діяльності;  

- матеріально-технічним забезпеченням освітньої діяльності;  

- якістю проведення навчальних занять;  

- якістю навчальних досягнень здобувачів освіти;  

- забезпечення мобільності здобувачів освіти;  

- забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління 

освітнім процесом;  

- здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;  

- забезпечення публічності інформації про освітні програми тощо.  

План проведення заходів внутрішнього контролю із забезпечення якості 

освіти розроблюється щорічно, входить до переліку документів щорічного Плану 

роботи коледжу, що затверджується директором Коледжу перед початком 

навчального року. 

Стратегія, процедури та принципи забезпечення якості освіти  
Система забезпечення Коледжем якості освітньої діяльності та якості фахової 

передвищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) передбачає 

здійснення таких процедур і заходів:  

- визначення принципів та процедур забезпечення якості фахової передвищої 

освіти;  

- здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм з 

урахуванням позицій внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін 

(стейкхолдерів) та їх відповідності потребам здобувачів фахової передвищої 

освіти і суспільства;  

- забезпечення релевантності, надійності, прозорості та об‟єктивності 

оцінювання здобувачів фахової передвищої освіти, педагогічних та науково-

педагогічних працівників Коледжу та регулярне оприлюднення результатів таких 

оцінювань на офіційному веб-сайті закладу освіти;  

- визначення та послідовне дотримання вимог щодо компетентності 

педагогічних, науково-педагогічних працівників, застосовування чесних і 



прозорих правил прийняття на роботу та безперервного професійного розвитку 

персоналу;  

- забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 

процесу, у тому числі самостійної роботи здобувачів освіти, за кожною освітньою 

програмою;  

- забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління 

освітнім процесом;  

- забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені освіти та 

кваліфікації;  

- забезпечення дотримання учасниками освітнього процесу принципів 

академічної доброчесності;  

- періодичне проходження процедури зовнішнього забезпечення якості 

фахової передвищої освіти (акредитації освітньо-професійних програм; 

інституційного аудиту);  

- інших процедур і заходів, передбачених законодавством.  

Принципи ВСЗЯО:  

- об‟єктивність, достовірність, повнота і системність інформації про 

результати контрольно-аналітичної діяльності;  

- дотримання чинного законодавства;  

- планомірність, відкритість та прозорість процедур проведення контролю; 

- єдність вимог при оцінюванні результатів навчання здобувачів освіти;  

- доступність інформації про результати контролю для всіх зацікавлених 

сторін;  

- дотримання морально-етичних норм при проведенні контрольних процедур;  

- принцип розвитку, що виходить з необхідності вдосконалення якості 

освітнього процесу відповідно до зміни внутрішнього та зовнішнього середовища, 

аналізу даних та інформації про результативність освітньої діяльності;  

- принцип партнерства, що враховує взаємозалежність та взаємну 

зацікавленість суб‟єктів освітнього процесу, відповідно до їх потреб у досягненні 

високої якості освітнього процесу. 

Моніторинг та періодичний перегляд освітньо-професійних програм  
У Коледжі відповідно до ліцензії про провадження освітньої діяльності 

здійснюється підготовка фахівців за:  

- освітньо-професійною програмою «Обслуговування та ремонт автомобілів 

і двигунів»  спеціальності 274 Автомобільний транспорт; 

- освітньо-професійною програмою «Експлуатація та ремонт підйомно-

транспортних, будівельних і дорожніх  машин і обладнання»  спеціальності 133 

Галузеве машинобудування; 

- освітньо-професійною програмою «Бухгалтерський облік» зі спеціальності 

071 Облік і оподаткування; 

- освітньо-професійної програми «Будівництво, експлуатація і ремонт 

автомобільних доріг та аеродромів»   зі  спеціальності 192 Будівництво та 

цивільна інженерія; 

- освітньо-професійної програми «Організція та регулювання дорожнього 

руху» зі спеціальності 275 Транспортні технології, спеціалізації 275.03 

Транспортні технології (на автомобільному транспорті). 



Перегляд освітніх програм відбувається за результатами їхнього 

моніторингу відповідно до «Положення про порядок розроблення та реалізації 

освітньо-професійних програм ВСП ЖАДФК НТУ», затвердженого наказом 

директора Коледжу №39 від 24.02.2021 року.  

 

Правила і процедури оцінювання здобувачів освіти  

Оцінювання результатів навчання здобувачів освіти у Коледжі здійснюється 

відповідно до «Положення про оцінювання навчальних досягнень студентів ВСП 

ЖАДФК НТУ», затвердженого наказом директора Коледжу від 24.02.2021 року 

№39.  

З метою вивчення ставлення здобувачів освіти до справедливості та 

об‟єктивності системи оцінювання проводяться щорічні соціологічні (анонімні) 

опитування здобувачів освіти та випускників, а також моніторинг оцінювання 

ступеня задоволення здобувачів освіти.  

Якість підготовки та результати оцінювання здобувачів освіти 

обговорюються на засіданні педагогічної ради Коледжу.  

Контроль якості освітнього процесу з дисциплін на рівні циклових 

комісій здійснює голова ЦК через:  

- перевірку виконання викладачами індивідуальних планів, про що свідчать 

річні звіти викладачів та протоколи засідань ЦК;  

- перевірку підготовки викладачами робочих навчальних програм, 

формування навчально-методичного комплексу забезпечення кожної дисципліни;  

- відвідування протягом навчального року занять кожного викладача;  

- проведення відкритих заходів з наступним обговоренням на засіданнях 

ЦК, методичних семінарах;  

- перевірку виконання контрольних заходів та обговорення результатів 

поточного контролю на засіданнях ЦК, методичної та педагогічної ради тощо. 

 Контроль на рівні відділення здійснює завідувач відділення через:  

- перевірку організації освітнього процесу цикловими комісіями;  

- регулярний контроль за дотриманням розкладу занять викладачами і 

студентами відділення;  

- відвідування занять викладачів;  

- перевірка дотримання вимог щодо оформлення результатів поточного та 

підсумкового контролю;  

- перевірку готовності навчально-методичної документації та номенклатури 

справ відділення тощо.  

Директор, заступник директора з навчальної роботи, методист коледжу 

здійснюють контроль якості освітнього процесу через перевірку:  
- наявності затверджених у встановленому порядку навчальних планів та 

робочих навчальних планів з кожної освітньо-професійної програми; 

 - наявності затверджених у встановленому порядку графіків освітнього 

процесу;  

- наявності робочих програм із дисциплін та їх відповідність вимогам 

навчального плану (лекції, семінари, практичні, лабораторні заняття, самостійна 

робота тощо);  

- відповідності розкладу занять структурно-логічній схемі послідовності 

вивчення дисциплін, затвердженим планам і програмам;  



- комплектності і достатності навчально-методичного забезпечення для 

викладання;  

- дотримання вимог до оформлення результатів поточного та підсумкового 

контролю;  

- наявності організаційно-методичного забезпечення проведення всіх видів 

практик;  

- організаційно-методичного забезпечення проведення атестації здобувачів 

освіти;  

- контрольні відвідування занять тощо.  

Забезпечення якісного складу та підвищення кваліфікації викладачів  

Для забезпечення формування якісного складу педагогічних та науково-

педагогічних працівників Коледжу:  

- встановлює зрозумілі, прозорі та чесні процедури щодо зарахування на 

роботу та умов зайнятості;  

- заохочує наукову діяльність викладачів;  

- здійснює моніторинг виконаних наукових, науково-методичних 

досліджень педагогічними працівниками;  

- заохочує інновації у методах викладання та використання нових 

технологій;  

- забезпечує підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних 

працівників, удосконалює систему формування педагогічної компетентності 

молодих викладачів;  

- заохочує стажування чи проведення наукової діяльності в іншому закладі 

вищої освіти (науковій чи професійній установі) на території України чи поза її 

межами;  

- забезпечує академічну мобільність – самостійність і незалежність під час 

провадження педагогічної, наукової та/або інноваційної діяльності, що 

здійснюється на принципах свободи слова і творчості, поширення знань та 

інформації, проведення наукових досліджень і використання їх результатів;  

- забезпечує залучення до освітньої діяльності зовнішніх стейкхолдерів;  

- щорічно оцінює діяльність педагогічних та науково-педагогічних 

працівників: педагогічну діяльність, науково-дослідну, методичну та 

організаційну роботу, якість проведення занять, контрольних заходів, шляхом 

аналізу показників внутрішнього аудиту, звітів голів ЦК, виконання 

індивідуальних планів викладачами та ін., соціологічного опитування здобувачів 

освіти і випускників. 

Аналіз забезпечення якісного складу педагогічних, науковопедагогічних 

працівників проводиться щорічно. Під час оцінювання педагогічних, науково-

педагогічних працівників, як правило, застосовуються:  

- регулярні опитування здобувачів освіти щодо якості роботи конкретних 

педагогічних, науково-педагогічних працівників;  

- проведення відкритих занять з подальшим їх оцінюванням колегами та 

членами адміністрації; 

- директорські контрольні роботи;  

- оцінювання обсягу та якості розробленого педагогічним, науково-

педагогічним працівником навчально-методичного забезпечення дисципліни;  



- публікативна активність педагогічних, науково-педагогічних працівників 

тощо.  

Результати оцінювання поширюються шляхом внутрішнього інформування:  

- оприлюднення й обговорення рейтингу на засіданнях педагогічної, 

методичної рад;  

- інші методи, що не суперечать чинному законодавству.  

За результатами оцінювання якості викладання та рейтингу може бути 

використане наступне:  

- індивідуальна бесіда директора з педагогічним, науково-педагогічним 

працівником;  

- преміювання найкращих педагогічних, науково-педагогічних працівників;  

- перегляд кадрового складу, який забезпечує викладання на конкретній 

освітній програмі;  

- звільнення педагогічного, науково-педагогічного працівника з 

дотриманням чинного законодавства та ін.  

Організація та процедура підвищення кваліфікації педагогічних, 

науковопедагогічних працівників регламентується «Положенням про атестацію 

педагогічних працівників ВСП ЖАДФК НТУ», затвердженого наказом директора 

Коледжу від 24.02.2021 року №39.  

Забезпечення необхідних ресурсів для організації освітнього процесу та 

самостійної роботи здобувачів освіти  
Забезпечення необхідними ресурсами освітнього процесу та підтримки 

здобувачів освіти в Коледжі відповідає Ліцензійним вимогам провадження 

освітньої діяльності, затверджених Постановою КМУ від 30.12.2015 №1187 (із 

змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ № 347 від 10.05.2018, № 180 від 

03.03.2020). Самостійна робота здобувачів освіти є основним засобом оволодіння 

навчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових аудиторних навчальних 

занять і регламентується «Положенням про самостійну роботу студентів ВСП 

ЖАДФК НТУ», затвердженого наказом директора Коледжу від 24.02.2021 року 

№39.  

Забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 

управління закладом освіти  

Запровадження інформаційно-комунікаційних технологій в управлінську та 

освітню діяльність у Коледжі проводиться у двох напрямках: 

 - впровадження інформаційних технологій в управлінську діяльність;  

- комп‟ютеризація освітнього процесу.  

Коледж має власний веб-сайт https://zadk.zt.ua/, де постійно оновлюється 

об‟єктивна інформація про діяльність Коледжу.  

З метою ефективного управління освітнім процесом в Коледжі 

запроваджено:  

1. Автоматизована система управління освітнім процесом ICloud – сучаcний 

інтернет-сервіс для керування розкладом занять, створення комплексу єдиного 

навчальнометодичного забезпечення, портфоліо викладача, електронного 

журналу, відомостей про здобувача освіти та його рейтинг, проведення онлайн-

тестування тощо.  

Основні можливості ICloud:  

- автоматичний контроль за виконанням педагогічного навантаження;  

https://zadk.zt.ua/


- управління розкладом академічних груп та педагогічних, науково-

педагогічних працівників;  

- автоматичне створення портфоліо педагогічних, науково-педагогічних 

працівників;  

- електронна бібліотека;  

- автоматична реєстрація пропусків занять здобувачами освіти;  

- електронний журнал, залікова книжка;  

- рейтинг академічних груп та здобувачів освіти;  

- контроль за пропусками занять та електронна фіксація медичних довідок;  

- автоматичне створення та друк додатків до дипломів;  

- створення індивідуального річного плану викладача та формування річного 

звіту;  

- проведення онлайн тестування з аналізом типових помилок і т.д.  

2. Інформаційно-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.  

3. 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.  

4. Контроль за забезпеченням інформаційних систем та хмароорієнтованих 

технологій здійснюють: директор, заступник директора з навчальної роботи, 

методист, голови циклових комісій, завідувачі відділеннями. 

Забезпечення публічності інформації про діяльність коледжу  

Публічність інформації про діяльність Коледжу забезпечується відповідно до 

вимог чинного законодавства власний веб-сайт https://zadk.zt.ua/, де постійно 

оновлюється об‟єктивна інформація про діяльність Коледжу.  

Система та механізм забезпечення академічної доброчесності  

Система та механізм забезпечення академічної доброчесності у Коледжі 

регламентується «Положенням про академічну доброчесність учасників 

освітнього процесу ВСП ЖАДФК НТУ», затвердженого наказом директора 

Коледжу від 31.08.2020 року № 202к. 

 

13. Чи проводився самоаналіз діяльності закладу освіти і чи складено план 

заходів з ліквідації виявлених недоліків?  

Самоаналіз ефективності діяльності закладу освіти  

Результати аналізу ефективності провадження діяльності щодо забезпечення 

якості освіти узагальнюються в річному Звіті про результати діяльності та 

Самоаналізі ВСП ЖАДФК НТУ.  

 

https://zadk.zt.ua/


14. Наявність сайту закладу освіти (дати посилання на сайт) і його 

наповнення відповідно до Статті 30 Закону України «Про освіту»; стан 

оновлення сайту. 
Сайт ВСП ЖАДФК НТУ 

 На офіційному веб-сайті Коледжу https://zadk.zt.ua/ розміщується інформація, 

яка підлягає обов‟язковому оприлюдненню, а саме:  

- статут Коледжу;  

- правила внутрішнього розпорядку;  

- інформація про керівний склад;  

- ліцензія МОН України про надання освітніх послуг;  

- сертифікати про акредитацію;  

- освітньо-професійні програми;  

- кошторис на поточний рік та зміни до нього;  

- звіт про використання та надходження коштів;  

- інформація щодо проведення тендерних процедур;  

- штатний розпис на поточний рік;  

- річні звіти з різних напрямів діяльності;  

- положення (про колегіальні органи, про освітній процес, про структурні 

підрозділи тощо);  

- правила прийому та рішення приймальної комісії;  

- інформація про діяльність органів студентського самоврядування тощо. 

  

15. Що зроблено в закладі освіти для вдосконалення якості та змісту 

фахової передвищої освіти з метою підготовки конкурентоспроможного 

фахівця?  
- Здійснюється розробка нових ОПП підготовки фахівців освітньо-

професійного ступеня фаховий молодший бакалавр.  

- Навчально-методичне забезпечення дисциплін укомплектовано на 100% 

створено мультимедійні презентації до лекційних занять;  

- Впроваджено використання інформаційно-комунікаційних технологій: 

розгортання інформаційно-освітнього середовища на базі GSuite for Education.  

- Відпрацьована система контролю, моніторингу за якістю освітнього процесу; 

система відпрацювання студентами пропущених занять, отриманих незадовільних 

оцінок.  

- Навчально-матеріальна база підготовки студентів відповідає сучасним 

вимогам, кабінети і лабораторії обладнані та забезпечують формування 

необхідних умінь і навичок.  

- Студенти забезпечуються базами проходження усіх видів практик.  

- Студенти коледжу забезпеченя навчальною літературою.  

- Забезпечено проходження викладачами курсів підвищення кваліфікації у 

відповідні терміни; створені умови для вдосконалення педагогічної майстерності 

викладачів, участі викладачів у науковій роботі, конференціях, семінарах тощо; 

відпрацьована система мотивації для самоосвіти та саморозвитку викладачів. 

 

16. Стан академічної доброчесності у закладі освіти; чи здійснюється 

перевірка студентських робіт на наявність плагіату? Забезпечення 

академічної доброчесності  

https://zadk.zt.ua/


1. Вивчення питання з дотримання академічної доброчесності у нормативних 

документах та у методичних рекомендаціях Проєкту SAIUP Академічна 

доброчесність.  

2. Розроблено положення про академічну доброчесність учасників освітнього 

процесу у ВСП ЖАДФК НТУ. 

3. Розгляд питання з дотримання академічної доброчесності на засіданнях: 

педагогічної ради, методичної ради. 

 

17. Кількість всіх компютерів у закладі освіти (в тому числі ноутбуків); в 

тому числі із терміном використання не більше восьми років. 

Кількість всіх компютерів у закладі освіти - 161 шт. (в тому числі ноутбуків – 

8 шт.; в тому числі із терміном  використання не більше восьми років  –19 шт. 

Комп‟ютерне устаткування коледжу, яке використовується в освітньому 

процесі, налічує 161 одиницю персональних ЕОМ із додатковим організаційним 

та периферійним обладнанням, в тому числі 19 комп‟ютерів із терміном 

використання не більше 8 років.  

В коледжі оснащено 4 комп‟ютерних класи. Крім того, в більшості навчальних 

аудиторій також є ПЕОМ. Студентам надається доступ до мережі Інтернет. 

Станом на 01.06.2021 року контингент студентів:  

- що здобувають ОКР молодший спеціаліст / ОПС фаховий молодший 

бакалавр: денної форми навчання становить 908 осіби та заочної форми навчання 

78 осіб, при розрахунку фактичного контингенту 908+78×0,2= 923 особи. 

Нормативне забезпечення комп‟ютерами фактичної кількості студентів складає 

923×(6/100)=55 комп‟ютерів; Отже, загальне нормативне забезпечення 

комп‟ютерами фактичної кількості студентів складає 55 комп‟ютерів при наявних 

161 шт. 

 

18. Дати перелік сучасних цифрових інструментів (онлайн-платформи, 

сервіси і інше), які використовував заклад освіти для організації 

дистанційного навчання; як контролювалася якість дистанційного 

навчання?; що заважає організації якісного дистанційного та змішаного 

навчання?  
1. 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 

навчального закладу.  

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.  

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. 

2. 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.  

 

19. Відсоток сучасної (2015-2021 рр. видання) навчальної літератури в 
бібліотеці закладу освіти – 1%. 

 

20. Співпраця з роботодавцями та % працевлаштування випускників 

очної форми навчання.  
Співпраця з потенційними роботодавцями в коледжі реалізується завдяки 

функціонуванню Підрозділу зі сприяння працевлаштуванню випускників. 

Основна мета діяльності підрозділу направлена на удосконалення організації та 

порядку проходження студентами виробничої та переддипломної практик з 

можливістю подальшого працевлаштування. Використовуючи ефективний досвід 

підтримання зв‟язку з постійними партнерамироботодавцями та центром 

зайнятості, коледж допомагає майбутнім випускникам зорієнтуватися в пошуку 

роботи за місцем проживання та/або уподобання. На сайті коледжу та в соціальній 

мережі фейсбук розміщується необхідна інформація, яка допомагає здобувачу та 

випускнику зорієнтуватися під час визначення свого першого робочого місця 

(пропозицій з працевлаштування, рекомендації щодо шляху пошуку роботи, 

посилання на нормативну базу з питань урегулювання відносин між роботодавцем 

і працівником, умови проведення успішної співбесіди тощо), а також оголошення 

щодо наявності вакансій від підприємтсв та організацій автомобільної та 

дорожньої галузі. 

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. 

Працевлаштування випускників: 

Рік випуску 
Кількість 

випускників 
Працевлаштовані 

Продовжують 

навчання у 

ЗВО 

ЗСУ 

2018 223 90 75 58 

2019 273 116 105 52 

2020 238 105 90 43 

 

  



21. Забезпеченість студентів місцями виробничої практики; на яких 

умовах? 

Адміністрацією коледжу налагоджено зв‟язки та є чинними укладені договори 

про проходження студентами виробничої та переддипломної практик на базах 19 

організацій та підприємств м. Житомира, Житомирської. Таким чином, здобувачі 

освіти всіх спеціальностей на 100% забезпечені місцями виробничої практики. 

 

22. Кількість гуртожитків для студентів у закладі освіти; сумарна 

кількість місць проживання у гуртожитках.  
Коледж нараховує 3 гуртожитки. Сумарна кількість місць проживання у 

гуртожитках –  872. Всі студенти, які мають бажання проживати у гуртожитку 

забезпечені ліжко-місцем у гуртожитку. 

 
23. Кількість фактів правопорушень і притягнення до відповідальності – 

Не зафіксовано.  

 

24. Кількість дітей-сиріт у закладі освіти – 31 осіб.  

 

25. Кількість дітей-інвалідів у закладі освіти – 11 осіб. 

 

26. Досягнення закладу освіти в 2020-2021 навчальному році (обовязково 

зазначити перемоги на студентських олімпіадах і конкурсах, в тому числі 

фахової майстерності); участь студентів і викладачів у наукових 

конференціях в тому числі онлайн (дати перелік). 

Студенти фахового коледжу представляли заклад освіти на міжнародних 

конкурсах: Young Car Mechanic  - IV місце, Service Master Junior - 11 місце. 

Перемоги студентів у  Всеукраїнських  інтернет-олімпіадах «На урок» з 

фізики та інформатики. 

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 

Проведена науково-практична конференція «Оберіг, що став генетичним 

кодом!». 

 

27. Які проведено педагогічні читання, конференції, семінари з метою 

підвищення педагогічної майстерності викладачів у поточному навчальному 

році (вказати два - три найбільш вдалих, - в тому числі онлайн)? 

Педагогічні читання «Навички ХХІ століття», «Техніки релаксації». 

28. Привести перелік  основних онлайн-конференцій, вебінарів у яких 

брали участь викладачі закладу освіти і отримали сертифікати. 
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. 

29. Найбільш ефективні позакласні виховні заходи ( два – три) щодо 

патріотичного виховання молоді? 
Науково-практична конференція «Оберіг, що став генетичним кодом!»; 

історичний екскурс «Крути: вони боролися, щоб ми перемогли»; інформаційний 

калейдоскоп "Суверенній Україні нині слава та повік!" 

30. Засідання яких обласних методичних об‘єднань викладачів були 

проведені на базі  Вашого закладу освіти?  

Проведені засідання обласних методичних об„єднань:  

- викладачів фізики та астрономії;  

- заступників директорів з гуманітарної освіти і виховання;  

- викладачів економічних дисциплін. 

 

31.  Картки передового педагогічного досвіду. 
 

  



Відокремлений структурний підрозділ  

«Житомирський автомобільно-дорожній фаховий коледж 

Національного транспортного університету» 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ 

 

Автор: Поплавська Галина Анатоліївна 

Стаж педагогічної роботи: 44 роки 

Нагороди, звання: подяки та грамоти дирекції фахового коледжу, педагогічне звання-  

викладач-методист 

Предмети викладання: іноземна мова (англійська), іноземна мова за професійними 

спрямуванням  

 

 

ДАНІ ПРО ДОСВІД 

 

Тема: Використання наочності при викладанні іноземної мови 

 

Основна педагогічна ідея: наочність є важливим засобом семантизації,  за допомогою 

наочності створюються навчальні ситуації, в яких відпрацьовується усна комунікація і 

освоюється мовленнєва реакція на об'єктивну дійсність і життєві ситуації. 

 

Короткий зміст: при вивченні іноземної мови різні види наочності сприяють кращому 

розумінню та засвоєнню іноземної мови, її лексичних одиниць, граматичних структур, 

фонетичного аспекту; наочність слугує могутнім засобом формування та розвитку мовленнєвих 

умінь студентів (слухання, говоріння, читання, письмо).  

 

Ефективність досвіду: різні види наочності можуть бути застосовані на всіх етапах 

навчального процесу: при поясненні нового матеріалу, при закріпленні знань, формуванні умінь 

і навичок, при виконанні домашніх завдань, при перевірці засвоєння навчального матеріалу; 

наочність активізує пізнавальну активність студентів, підвищує мотивацію до занять іноземної 

мови, розширює об‟єм матеріалу, тренує творчу уяву, розвиває волю, полегшує весь процес 

вивчення іноземної мови. 

 

Ким і коли вивчався: викладачами обласного методичного об'єднання викладачів іноземних 

мов закладів фахової передвищої освіти Житомирської області в 2015-2020 роках. 

 

Форма узагальнення: методичні розробки 

 

 

Голова циклової комісії                        підпис є                                    Г.І. Василюк 

 

 

 

  



Відокремлений структурний підрозділ  

«Житомирський автомобільно-дорожній фаховий коледж 

Національного транспортного університету» 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ 

 

Автор:  Чуйко Сергій Петрович 

Стаж педагогічної роботи: 29 років 

Нагороди, звання: подяки та грамоти дирекції фахового коледжу, педагогічне звання -  

викладач-методист 

Предмети викладання: автомобілі,  будова і технічна експертиза автомобілів, технічна 

експертиза ДТП, організація контролю за транспортним процесом 

 

ДАНІ ПРО ДОСВІД 

 

Тема: Створення малих груп як фактор формування компетенцій 

 

Основна педагогічна ідея: значні нововведення в державних стандартах освіти, які змінюють 

самі цілі освіти, спонукають і зміну методів навчальної роботи при підготовці молодших 

бакалаврів автомобільного спрямування. Практика показує, що рейтингова технологія не 

сумісна з традиційним підходом до проведення семінарських занять. Одним з найбільш вдалих 

видів є метод малих груп, зокрема, при вивченні дисципліни «Автомобілі». 

 

Короткий зміст: роботу в групах варто використовувати для вирішення складних проблем, що 

потребують колективного розуму; використовувати малі групи  доцільно тільки в тих випадках, 

коли завдання вимагає спільної, а не індивідуальної роботи; при використанні методу малих 

груп значущими є такі компоненти: самостійне комплектування груп; організація групової 

діяльності; роль лідера малої групи при розподілу питань підготовки; визначення функцій 

викладача. 

 

Ефективність досвіду:  групова форма (малі групи) дозволяє значно підвищити зацікавленість 

і активність всіх студентів у навчальному процесі; надає всім учасникам можливості діяти, 

практикувати навички співробітництва, міжособистісного спілкування, зокрема, володіння 

прийомами активного слухання, вироблення загального рішення, розв'язання протиріч. 

 

Ким і коли вивчався: викладачами циклової комісії спеціальності 275 Транспортні технології  

(на автомобільному транспорті) ВСП ЖАДФК НТУ. 

 

Форма узагальнення: LXXVII Наукова конференція професорсько-викладацького складу, 

аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету/ 

Тези доповідей. Київ-2021. С.453. 

 

 

Методист фахового коледжу                      підпис є                                            В. Кучерина 

 

 

 

  



Відокремлений структурний підрозділ  

«Житомирський автомобільно-дорожній фаховий коледж 

Національного транспортного університету» 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ 

 

Автор: Камлук Надія Іларіонівна 

Стаж педагогічної роботи: 33 роки 

Нагороди, звання: подяки та грамоти дирекції фахового коледжу, педагогічне звання -  

викладач-методист 

Предмети викладання: технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство, вступ до 

спеціальності  

 

ДАНІ ПРО ДОСВІД 

 

Тема: Самостійна  робота студентів при вивченні дисципліни «Технологія конструкційних 

матеріалів і матеріалознавство» 

 

Основна педагогічна ідея: в сучасних умовах швидкого розвитку нових технологій та 

«старіння» інформації актуальною є необхідність безперервного поповнення знань, розвитку 

творчих здібностей та активізації розумової діяльності студентів. Це досягається, зокрема, 

вмінням студентів самостійно вивчати навчальний матеріал. Самостійна робота студентів 

передбачає інтеграцію різних видів індивідуальної та колективної навчальної діяльності, яка 

здійснюється під час аудиторних і  поза аудиторних занять, як без участі викладача, так і під 

його безпосереднім керівництвом. 

 

Короткий зміст:  організація самостійної роботи передбачає особистісно орієнтований підхід; 

контроль за результатами самостійної роботи студентів є невід‟ємною складовою навчально-

виховного процесу, що має на меті забезпечити зворотний зв'язок «студент-викладач» і виявити 

на основі цього правильність організації самостійної роботи; засвоєння самостійно 

опрацьованого матеріалу перевіряється шляхом усного і письмового опитування; серед засобів 

письмового контролю рівня засвоєння знань оптимальним  є тестування, але для вищої 

ефективності самостійної роботи студентів обов‟язковим є окремий вид контролю- 

самоконтроль. 

 

Ефективність досвіду: студент, який володіє навичками самостійної роботи, активніше і 

глибше засвоює навчальний матеріал,  виявляється краще підготовленим до творчої праці, до 

самоосвіти і продовження навчання. Саме в період навчання у фаховому коледжі  формуються 

вміння самостійної професійної діяльності. 

 

Ким і коли вивчався: викладачами циклової комісії спеціальності 274 Автомобільний 

транспорт ВСП ЖАДФК НТУ. 

 

Форма узагальнення: навчально-методичний посібник 

 

 

Голова циклової комісії                  підпис є                                          Ю. В. Маланюк 

 

 

  



32. Тематика  (два – три) найбільш вдалих засідань педагогічної та 

методичної рад у поточному навчальному році (в тому числі онлайн). 

Засідання педагогічної ради:  

- Схвалення Положення про Внутрішню службу забезпечення якості освіти 

Відокремленого структурного підрозділу «Житомирський автомобільно-дорожній 

фаховий коледж Національного транспортного університету»;  

- Ознайомлення з проєктом Положення про акредитацію освітньо-

професійних програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів фахової 

передвищої освіти. Критерії оцінювання для проведення самоаналізу освітньої 

діяльності фахового коледжу. 

Засідання методичної ради:  

- Сучасні тренди в освіті;  

- Про методичне забезпечення та аналіз ефективності проведення 

лабораторних робіт. 

 

33. Аналіз успішності за результатами літньої екзаменаційної сесії (очна): 

а) Абсолютний показник успішності –      92,1 % 

б) Якісний показник успішності –    35,7  % 

в) Відсів студентів (очна) /вказати причини/; всього   26  осіб,     2,8/ %;  в 

тому числі: 

- за власним бажанням   19   осіб,       2,1 % 

- через неуспішність      4   особи,      0,4 % 

- залишили навчання    3    особи,       0,3 % 

- відраховані за порушення дисципліни    0    осіб,     0,0 %     

 

34. Кількість фахівців, випущених у 2020-2021 н.р.: 

всього:    248 осіб, в т. ч. очна     225  осіб, заочна  23  особи. 

35. Отримали вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем : 
                                (очна)                                                    (заочна)            
“Бакалавр” -        0  осіб,              0,0  %;             “Бакалавр” -      0    осіб,              0,0 %; 

“Молодший спеціаліст”- 225  осіб, 90,7 %.        “Молодший спеціаліст”-23 особи, 9,3%. 

 

36. Кількість випускників, що одержали дипломи з відзнакою: 
Всього: 38 осіб, 15,3%,  в тому числі випускники очної форми навчання  38 

осіб, заочники 0 осіб. 

37. Заборгованість по заробітній платі за 2020-2021 н.р. – відсутня. 

 
38. Заборгованість по стипендії за 2020-2021 н.р. – відсутня. 

 
39. Виплата коштів за відпустку? Кошти виплачені. 

 

40. Підготовка до зими та нового навчального року ? 

Проводяться поточні ремонти, продовжується заміна вікон та джерел 

освітлення на енергозберігаючі. 


