Звіт
про роботу Політехнічного технікуму Конотопського інституту СумДУ
за 2014 р.

Прийом та контингент студентів.
На перший курс у 2014 р. прийнято 196 студентів:
за денною формою навчання 178 студентів, що на 8% менше у
порівнянні з 2013 р.;
18 студентів за заочною формою навчання, що на 60% менше
порівняно з попереднім роком;
на другий курс (поповнення) прийнято 22 студентів, що на 51% менше
порівняно з 2013 р.
За рахунок цього загальний контингент студентів у порівнянні з
2013 р., зменшився на 11%.
Контингент студентів технікуму становить 871 студент, з них 747 за
денною та 124 за заочною формами навчання.
На бюджетні місця зараховано 178 особи, що становить 91% від
набору, не враховуючи поповнення.
1.

Фінансовий стан.
Розміри бюджетного фінансування зросли на 420 тис. грн., обсяги
видатків за спеціальним фондом зменшились на 127 тис. грн.
Співвідношення бюджетних коштів та коштів спецального фонду
відповідно складає 84% та 16% (у 2013році : 83% та 17%).
Надання платних послуг:
- групи вирівнювання (1 курс) – 25 000 грн.
- додаткові заняття (2-4 курс) – 56 000 грн.
- платні секції – 5 000 грн.
- підготовчі курси – 75 000 грн.
Благодійні внески на розвиток матеріальної бази цього року склали
72 тис.грн.
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Випуск та працевлаштування.
Працевлаштовано 100% випускників бюджетників та 92%
повноплатників.
Зі 192 випускників технікуму денної форми навчання, 61 чол. (32%)
продовжили навчання в Конотопському інституті, що на 9% більше ніж у
2013 р., а саме: за денною формою навчання 41 чол., за заочною формою –
20 осіб. 8 випускників заочної форми продовжили навчання у інституті.
У цілому до інституту вступило 69 випускники 2014 року, що на
28 чол. більше ніж у 2013 р.
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4.
Викладацький склад: 56 штатних викладачів, 9 викладачівсумісників, з них 3 – штатні працівники інституту.
У квітні 2012 р. на базі ПТ КІ СумДУ було проведено обласний семінар
керівників фізичного виховання, у ході якого відбулась виставка
методичного забезпечення діяльності вихователів та відкриті спортивні
заходи, а також робоче засідання керівників фізичного виховання області.
У 2013 році було атестовано на присвоєння та підтвердження
кваліфікаційних категорій та педагогічних звань 25 педагогічних
працівників, з них: на вищу категорію – 14 викладачів (2 – присвоєно звання
старшого викладача, 1 – методиста).
1 працівник технікуму – член спеціалізованої вченої ради зі
спеціальності 13.00.06 – теорія та методика управління освітою.
2 працівники закладу було включено до складу комісій з акредитації
спеціальностей навчальних закладів І-ІІ р. а.
У 2014 році:
– 1 співробітник завершив аспірантуру й готується до захисту зі
спеціальності – «05.23.05 – Будівельні вироби та матеріали»;
– 1 працівник вступив на заочну форму навчання в аспірантуру зі
спеціальності «05.22.11 – Автомобільні дороги і аеродроми»;
– 3 працівники (1 – аспірант, 2 – пошукачі) займаються науковою
роботою зі спеціальності «13.00.04 – Теорія та методика професійної освіти»;
– через відділ аспірантури СумДУ замовлено місця у аспірантурах
для 4 працівників;
– близько 10 осіб планують здавати кандидатський іспит з філософії
(сподіваємось на організаційну та методичну допомогу СумДУ).
Особлива подяка ФПК СумДУ за курсову перепідготовку фахівців.
Чітко визначені організаційно-змістовні моменти діяльності по підвищенню
кваліфікації сприяли ефективності даної діяльності.
Підвищили кваліфікацію при Національній академії педагогічних наук
заст.директора з НР, завідувач відділенням та методист закладу.
Викладач спецдисциплін будівельних спеціальностей пройшов
стажування у Німеччині з метою підвищення кваліфікації в рамках
реалізації україно-німецького проекту «Професійна освіта в будівельній
галузі України» за навчальною програмою «Шляхобудівельні роботи та
облаштування пішохідних зон».
У 2014 році викладач історії технікуму Євтушенко О.В. презентував
2 свої книги: «Вулицями рідного міста» та «Дорогами 1941-го. Конотоп.
Книга памяти».

Технікум акредитований за всіма спеціальностями. У 2014 році:
- підготовлено та подано до відділу акредитації справу зі
спеціальності «Комп’ютерні системи і мережі»;
- акредитовано 5 спеціальностей, а саме:
- будівництво, обслуговування і ремонт залізничних колій;
- будівництво та експлуатація будівель і споруд;
- будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і
аеродромів;
технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях;
виробництво електронних та електричних засобів автоматизації;
- ліцензовано підготовчі курси.
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6.
Навчання з усіх спеціальностей (окрім будівельних) ведеться за
інтегрованими з університетом навчальними планами.
Навчальна та наукова робота:
– працівники закладу у 2014 р. прийняли участь у 7 науковопрактичних конференціях різних рівнів.
– студенти продовжують включати елементи наукової новизни у
дипломні проекти, які при подальшому навчанні використовуються в
активній науковій діяльності;
– студенти вибороли I та III місце у II етапі (обласному) III
Всеукраїнської олімпіади з української мови;
– на обласному конкурсі з краєзнавства – II місце;
– ІІ і ІІІ місце у міському конкурсі бізнес-планів «Молодий
підприємець року»;
– 1 студентська наукова робота подана на Всеукраїнський конкурс
студентських наукових робіт (педагогіка та вікова психологія).
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Профорієнтаційна робота.
У 2014 р. курсову підготовку пройшли 103 абітурієнти, з них
студентами стали 90 осіб, що забезпечило 46% прийому.
У закладі систематично проводиться профорієнтаційна робота у рамках
проекту «Імідж освіта».
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Набула розвитку комп’ютерна інфраструктура:
– завершено електронний каталог бібліотеки, забезпечено доступ до
електронного розкладу занять;
– забезпечено розширений доступ до мережі Internet у гуртожитку;
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– модернізовано комп’ютерну мережу першого корпусу;
– збільшено кількість автоматизованих робочих місць у кабінетах
спецдисциплін;
– оновлено сайт закладу, створено англомовну версію;
– розпочата робота по створенню системи управління навчанням за
допомогою IT-технологій (платформа Moodle).
Виховна робота:
– технікум нагороджено дипломом МОН України «Сучасні заклади
освіти – 2014» за презентацію досягнень в інноваційній модернізації
національної освіти;
– Федерацією спортивного і сучасного танцю в Сумській області
нагороджено танцювальний колектив технікуму за І місце в обласному
конкурсі;
– отримано грант посольства США в Україні «Просвіта молодого
виборця» (до виборів президента України);
– продовжено співпрацю з благодійним фондом «Відень» у рамках
проекту «Коло друзів». У 2014 р. завдяки співпраці з благодійним фондом
«Відень» заклад отримав фінансової підтримки на 10 000 грн.;
– проведено ряд благодійних акцій (допомога бійцям АТО,
переселенцям, студентці технікуму, що потребує лікування);
– проведено Новорічні заходи для дітей, що переселилися до
м. Конотоп та Конотопського району (близько 100 чол.);
– налагоджено систематичний випуск газети закладу «ПоліТех»,
електронний варіант якої знаходиться на сайті;
– проведено 13 фестиваль патріотичної пісні «Від серця до серця»;
– розширено формат культурно-масових заходів: День здоров’я, День
вишиваної сорочки, «Сяйво надій», «Пасхальне диво», «Студенти дітям»
та ін.
– розпочато реалізацію нового проекту «Школа журналістики» (у 2му семестрі поточного навчального року планується візит її учасників до
СумДУ на факультет журналістики).
– спільно з МОС «Новий час» продовжується організація
тимчасового працевлаштування молоді у молодіжних таборах та ін.
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Спорт
Спортивний клуб технікуму посів I місце в міській спартакіаді серед
ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.
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Кожного року проводяться кубкові змагання серед навчальних груп І-ІІІ
курсів із різних видів спорту. Взяло участь у змаганнях:
– з баскетболу – 217 студентів;
– волейболу – 248 студентів;
– міні-футболу – 306 студентів.
Реалізовані оздоровчі заходи: військово-спортивний конкурс «Сила і
мужність», присвячений Дню захисника Вітчизни між збірними командами
Конотопського інституту СумДУ, Політехнічного технікуму КІСумДУ та
викладачами ПТ та КІСумДУ, День здоров’я для студентів І курсів та ін.
Розвиток матеріальної бази.
– придбано 6 плазмових екранів у навчальні аудиторії, 2 комп’ютери,
ноутбук та плотер для друку креслень формату А1;
– створено за рахунок реконструкцій підсобних приміщень
танцювальну залу (70 м2);
– виконано капітальний ремонт 2 кабінетів спеціальних дисциплін та
7 кімнат у гуртожитку;
– виконано поточний ремонт аудиторій та лабораторій, секцій та
кімнат гуртожитку;
– створено у навчальному корпусі приміщення для надання платних
послуг;
– встановлено 7 енергоощадних вікон в аудиторіях навчального
корпусу;
– встановлено додатковий бойлер у гуртожитку.
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Не вдалось у 2014 році:
– ліцензувати нову спеціальність «Обслуговування програмних
систем і комплексів»;
– утримати набір на перший курс на рівні 2013 року як за денною, так
і заа заочною формою навчання, що пов’язано передусім із демографічними
чинниками.

Основні напрямки діяльності технікуму на 2015 р.:
Забезпечити:
– набір студентів на 1 курс денної та заочної форми навчання, та на
вакантні місця 2 курсу;
– працевлаштування випускників; в першу чергу тих, хто продовжить
навчання в інституті;

