Звіт
про роботу Політехнічного технікуму Конотопського інституту СумДУ
за 2015 р.

Прийом та контингент студентів.
На перший курс у 2015 р. прийнято 195 студентів:
за денною формою навчання 178 студентів, як і попередній рік;
17 студентів за заочною формою навчання, що на 6% менше порівняно
з попереднім роком;
на другий курс (поповнення) прийнято 15 студентів, що на 16% менше
порівняно з 2014р.
За рахунок цього загальний контингент студентів у порівнянні з
2014 р., зменшився на 7%.
Контингент студентів технікуму становить 812 студентів, з них 697 за
денною та 115 за заочною формами навчання.
На бюджетні місця зараховано 180 особи, що становить 92% від
набору, не враховуючи поповнення.
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Фінансовий стан.
Розміри бюджетного фінансування зросли на 1475 тис. грн., обсяги
видатків за спеціальним фондом на рівні 2014 року.
Співвідношення бюджетних коштів та коштів спецального фонду
відповідно складає 85% та 15% (у 2014 році: 84% та 16%).
Надання платних послуг: 2015 р. – 265270грн., 2014 р. – 161000 грн.
(у 2015 році – збільшення на 104270 грн.).
- групи вирівнювання (1 курс) – 40853 грн.
- додаткові заняття (2-4 курс) – 112117 грн.
- платні секції – 8 000 грн.
- підготовчі курси – 104300 грн.
Благодійні внески на розвиток матеріальної бази цього року склали
100 000 грн. (на 30 000 грн. більше ніж у 2014 р.)
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Випуск та працевлаштування.
Працевлаштовано 100% випускників бюджетників та 87%
повноплатників.
З 206 випускників технікуму денної форми навчання, 90 чол. (44%)
продовжили навчання в Конотопському інституті, що на 12% більше ніж у
2014 р., а саме: за денною формою навчання 51 (41 у 2014 році) чол., за
заочною формою – 39 (20 у 2014 році).
У цілому до інституту вступило 90 випускників 2015 року, що на
29 чол. більше ніж у 2014 р.
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4.
Викладацький склад: 52 штатних викладачів, 10 викладачівсумісників, з них 5 – штатні працівники інституту.
15-16 жовтня 2015 р. на базі ПТ КІ СумДУ було проведено міжобласну
нараду голів обласних методичних об’єднань та провідних викладачів
гуманітарних дисциплін ВНЗ І-ІІ р. а.;
28 жовтня 2015 р. – методичне об’єднання заступників директорів з
навчально-методичної роботи ВНЗ І-ІІ р. а. Сумської області;
4 листопада 2015 р. – у технікумі проведено другу науково-методичну
конференцію викладачів та студентів «Транспортна система: історія та
сьогодення, перспективи розвитку».
У 2015 році було атестовано на присвоєння та підтвердження
кваліфікаційних категорій та педагогічних звань 17 педагогічних
працівників, з них: на вищу категорію – 7 викладачів (присвоєно звання
викладача-методиста – 1).
2 працівники технікуму закінчили Сумський державний педагогічний
університет ім. А.С.Макаренка і отримали дипломи магістра за спеціальністю
«Педагогіка вищої школи».
Викладач інформатики ПТКІСумДУ Мисник В. Д. нагороджена
грамотою міського голови та почесною відзнакою «Феліца» у номінацї
«Володар світу науки»
Підвищили кваліфікацію при Національній академії педагогічних наук
1 завідувач відділення та 1 викладач-тьютор (організатор) дистанційного
навчання ВНЗ І-ІІ р. а.
Для викладачів технікуму проведено науково-практичний семінар
«Технологія
створення
персонального
веб-ресурсу
викладача»
(платформа МУДЛ) з метою впровадження в навчальний процес технології
змішаного навчання з метою підвищення якості підготовки майбутніх
фахівців.
Викладачі технікуму підвищують свій професійний рівень навчаючись
у аспірантурі чи будучи здобувачем наукового ступеня:
- 1 співробітник захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності –
«05.23.05 – Будівельні вироби та матеріали» – нині це штатний
працівник інституту;
- 1 працівник продовжує навчання на заочній форму навчання в
аспірантуру зі спеціальності «05.22.11 – Автомобільні дороги і
аеродроми»;
- 3 працівники (1 – аспірант, 2 – здобувачі) продовжують наукову
роботу зі спеціальності «13.00.04 – Теорія та методика професійної
освіти»;

- Дякуємо працівникам СумДУ за підтримку та надану допомогу в
організації навчання в аспірантурі працівників технікуму. У 2015 році
до аспірантури на денну форму навчання на бюджетні місця вступило
3 викладачі технікуму:
o Сикал С. А. (Національний університет будівництва і архітектури)
зі спеціальності 05.24.01 «Геодезія, фотограмметрія і картографія»,
o Приходька О. М. (Національний університет «Львівська
політехніка»), 05.01.02 «Стандартизація, сертифікація та
метрологічне забезпечення».
o Яшину Т. В. (Сумський державний університет) зі спеціальності
05.01.02
«Стандартизація,
сертифікація
та
метрологічне
забезпечення».
Технікум акредитований за всіма спеціальностями. У 2015 році:
- розпочато
підготовку
до
акредитації
спеціальності
«Землевпорядкування» та «Організація виробництва» – акредитація у 2017
році.
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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 2015 р. прийняли участь у 9 науковопрактичних конференціях різних рівнів, у тому числі в:
o І Всеукраїнській інтернет-конференції «Моя професія
землевпорядник – історія, сучасність, майбутнє» (м. Рівне, 30 квітня
2015 р.);
o V Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції
«Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах
глобалізації» (м. Переяслав-Хмельницький, 10-11 липня 2015 року);
o VІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених
та студентів «Практична психологія у сучасному вимірі»
(м. Дніпропетровськ, 9 квітня 2015 року);
o IV Международной заочной научно-практической конференции
«Актуальные проблемы технологического образования: компетентность,
мастерство, инновации» (Белоруссия, г. Мозырь, 3 ноября 2015 г.) та ін.
– 6 статей викладачів надруковано у фахових наукових збірниках, 3 –
подано до друку;
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– студенти продовжують включати елементи наукової новизни у
дипломні проекти, які при подальшому навчанні використовуються в
активній науковій діяльності;
– студентка виборола III місце у II етапі ХV Міжнародного конкурсу
з української мови ім. Петра Яцика (обласному);
– студенти вибороли два І місця, два ІІ місця, два ІІІ місця у
Міжнародному конкурсі-грі «PUZZLE» тощо.
Профорієнтаційна робота.
У 2014-2015 н.р. курсову підготовку пройшли 139 абітурієнтів (у 20132014 – було 103), з них студентами стали 122 (у 2013-2014 – 90) особи, що
забезпечило 69% прийому на основі базової загальної середньої освіти (46%
у 2013-2014).
У закладі систематично проводиться профорієнтаційна робота у рамках
проекту «Імідж освіта».
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Набула розвитку комп’ютерна інфраструктура:
– ведеться електронний каталог бібліотеки, забезпечено доступ до
електронного розкладу занять та замін;
– підтримується розширений доступ до мережі Internet у гуртожитку;
– модернізовано комп’ютерну мережу у другому корпусі (на
відділеннях технікуму);
– підтримується сайт закладу;
– ведеться системна
робота по
застосуванню
елементів
дистанційного навчання під час організації самостійної роботи студентів за
допомогою IT-технологій (платформа Moodle).
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Виховна робота:
- на базі новоствореної музейної кімнати «Конотоп. Дорогами 19411943 рр.» систематизовано і розширено пошукову роботу студентів в рамках
предметних гуртків;
- Федерацією спортивного і сучасного танцю в Сумській області
нагороджено танцювальний колектив технікуму за І місце в обласному
конкурсі;
- продовжено співпрацю з благодійним фондом «Відень» у рамках
проекту «Коло друзів». У 2015 р. завдяки співпраці з благодійним фондом
«Відень» заклад отримав фінансової підтримки на 80 000 грн.;
- проведено ряд благодійних акцій:
допомога бійцям АТО (збір продуктів харчування, одягу, плетіння
сіток тощо);
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допомога переселенцям із зони АТО;
презентація книг псиьменників-журналістів Сумської області
«Ілловайск» та «Вічна пам’ять героям»;
акція патріотичного спрямування «Я – ВОЛОНТЕР» під гаслом «Тепло
сердець – солдатам України»;
- проведено Новорічні заходи для дітей, що переселилися до
м. Конотоп та Конотопського району із зони АТО (близько 50 чол.);
- у рамках заключеної угоди про співпрацю з Міжнародним освітнім
проектом «НаукаPL» сплановано ряд проектів, для реалізації яких
організовано вивчення польської мови;
- 24 листопада 2015 року студентські лідери ПТ КІ СумДУ та
соціальний педагог закладу взяли участь у регіональному круглому столі
«Молодіжні культурні ініціативи як засіб примирення в українському
суспільстві», що відбувся на базі Сумського державного університету за
підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини та Громадської
організації «Асоціація національних університетів Німеччини»;
- 21-23 грудня студенти Політехнічного технікуму КІСумДУ в
рамках проекту благодійного фонду «Відень» відвідали Львівське вище
професійне училище дизайну та будівництва – заключено угоду про
співпрацю – започатковано новий молодіжний проект «Єднаємось від Заходу
до Сходу у коло друзів»;
- посилено роботу зі студентами, які потребують підвищеної
педагогічної уваги;
- проведено брифінг по профілактиці насилля «Рамки закону: норми,
дії, можливості»;
- започатковано обмін досвідом класних керівників закладу під час
щомісячних семінарів;
- продовжується систематичний випуск газети закладу «ПоліТех»,
електронний варіант якої знаходиться на сайті;
- проведено 14 фестиваль патріотичної пісні «Від серця до серця»;
- традиційно проводяться культурно-масові заходи: День здоров’я,
День вишиваної сорочки, «Сяйво надій», «Пасхальне диво», «Студенти
дітям» та ін.
- 30 листопада 2015 року працівники Політехнічного технікуму
КІСумДУ взяли участь у Міжнародному форумі «Науковці та освітяни
України в ім’я утвердження миру, стабільності та розвитку суспільства». Під
час заходу діяльність колективу нашого закладу було відмічено медаллю «За
вагомий внесок у розвиток освіти і науки».

Спорт
Спортивний клуб ПТКІСумДУ посів І місце в міській спартакіаді серед
ДПТНЗ та ВНЗ І-ІІ р. а. Також, збірні технікуму з різних видів спорту
протягом 2015 року неодноразово посідали призові місця у спортивних
змаганнях міського та обласного рівнів.
Студент І курсу технікуму – переможець кубку України з «Шотокан
Карате - До - С.К.І.Ф.», посів І місце в змаганнях кон.куміте серед юнаків, а
також – третє місце у 6-их Європейських змаганнях з карате серед підлітків
(Румунія).
Кожного року проводяться кубкові змагання серед навчальних груп ІIV курсів з різних видів спорту. Взяло участь у змаганнях:
з настільного тенісу – 50 студентів;
з шахів – 30 студентів;
з баскетболу – 223 студента;
з волейболу – 240 студентів;
з футзалу – 300 студентів.
Реалізовані оздоровчі заходи: Олімпійський тиждень, турнір з футзалу
між викладачами, випускниками та студентами ПТКІСумДУ, присвячений
Дню Збройних сил України, День здоров’я для студентів І курсу та ін.
У обласній спартакіаді посіли VI місце.
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Розвиток матеріальної бази.
– створено за рахунок реконструкції підсобних приміщень музейну
кімнату «Конотоп. Дорогами 1941-1943 рр.» та лекційну аудиторію на
60 чол.;
– виконано поточний ремонт аудиторій та лабораторій, секцій та
кімнат гуртожитку;
– капітально відремонтовано 50 м2 даху на гуртожитку №3;
– виготовлено 10 вітрин для музея, 10 4-х місних та 10 2-х місних
столів на 60 студентів для лекційної аудиторії;
– встановлено 5 енергоощадних вікон в аудиторіях навчального
корпусу;
– вимощена бетонна доріжка на прилеглій території;
– встановлено 2 камери зовнішнього спостереження тощо.
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Розпорядженням Голови Верховної Ради України В. Гройсмана
№1533 від 6 листопада 2015 року за вагомий внесок у розвиток вітчизняної
освіти, впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес,
значні успіхи в підготовці висококваліфікованих фахівців та з нагоди 125річчя створення Політехнічного технікуму КІСумДУ Трудовий колектив
технікуму нагороджено Грамотою Верховної Ради України та медаллю до
неї за заслуги перед Українським народом.
Не вдалось у 2015 році:
– ліцензувати нову спеціальність «Обслуговування програмних
систем і комплексів»;
– утримати набір на перший курс на рівні 2014 року як за денною, так
і за заочною формою навчання, що пов’язано передусім із демографічними
чинниками;
– завершити капітальний ремонт тренажерної зали для юнаків.

Основні напрямки діяльності технікуму на 2016 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;
– впровадження сучасних технологій в навчальний процес, в т. ч.
елементів дистанційної форми навчання.
Завершити:
– капітальний ремонт тренажерної зали для юнаків.
Продовжити:
- формувати кадровий резерв з метою забезпечення бази для створення
у майбутньому коледжу;
- Продовжити роботи по підготовці до відкриття нових спеціальностей:
«Обслуговування програмних систем і комплексів», «Правознавство».
Збільшити кількість платних послуг.

