
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт 

про роботу Політехнічного технікуму Конотопського інституту СумДУ 

за 2016 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Підсумки вступної кампанії.   

 На перший курс у 2016 році прийнято 229 студентів. З них:   

 За денною формою навчання – 199, що на 12 % більше ніж у 2015р. : 

- 167 бюджет (у 2015р. – 170 чол.) – на базі 9 кл,  

2 контракт (у 2015р.- 8 чол.) – на  базі 9 кл; 

- 30 бюджет вперше прийнято на 1 курс за скороченою формою 

навчання на основі ОКР «кваліфікований робітник» (ЖД,  БЕБС) 

 За заочною формою навчання – 30 (на ЖД- 14 чол., БЕБС -16 чол.), 

що на 76 % більше ніж у 2015р.: 

- 20 бюджет (у 2015р. – 10 чол), 10 контракт (у 2015р. – 7 чол) 

 На другий курс (поповнення) прийнято  17 студентів (1 бюджет, 16 

контракт), що на 13% відсотків більше  ніж 2015 році. 

 На третій курс вперше  прийнято на різні спеціальності  11 осіб 

(8бюджет + 3 контракт). 

          ! Загалом прийом у 2016 році – 257 чол., а у 2015році – 210 чол., що  

на 22% менше ніж у звітному році. 

 

2. Контингент студентів. 

Контингент студентів технікуму становить 830 студентів, з них 725 за 

денною та 105 за заочною формами навчання. 

- Контингент денної форми навчання збільшився у порівнянні з 

2015 р. на 4%. 

- Контингент заочної форми навчання зменшився у порівнянні з 

2015р. на 9%. 

 

3. Фінансовий стан.   

- Розміри бюджетного фінансування зросли на 711 тис. грн., обсяги 

видатків за спеціальним фондом  зменшились на 138 тис .грн. 

- Співвідношення бюджетних коштів та коштів спецального фонду 

відповідно складає 88% та 12%  (у 2015 році : 85% та 15%). 

- Надання платних послуг: 2016 р -437990 грн., 2015 – 265270грн. 

 (у 2016 році – збільшення на 172720 грн.): 

- групи вирівнювання (1 курс) – 88835 грн. 

- додаткові заняття (2-4 курс) – 105413 грн. 

- платні секції – 12 000 грн. 

- підготовчі курси – 115871 грн. 



-  Благодійні внески на розвиток матеріальної бази цього року склали  

132 000 грн. (на 32 000 грн. більше ніж у 2015р.) 

-  Вперше оплату праці керівників гуртків (6 студентських об’єднань 

за інтересами)  здійснено за рахунок коштів Благодійного фонду 

«Відень» – 34695,00 грн. (вересень-грудень 2016). Співпрацю в 

рамках даного Проекту у 2017р. буде продовжено. 

 

4.  Випуск та продовження навчання в КІСумДУ та СумДУ 

З 161 випускника технікуму денної форми навчання 64 чол.  

  продовжили навчання в Конотопському інституті  та  у СумДУ, а саме: 

-  в КІСумДУ на денну форму навчання – 41 чол ( у 2015р. – 51чол), 

-  в КІСумДУ на заочну форму навчання – 18 чол (у 2015р. – 39 чол), 

-  в СумДУ – 5 чол. (у 2015р. – 1 чол.) 

У цілому до інституту та базового закладу  вступило 64 випускники, що  

на 26 чол.  менше ніж у 2015 р.   

 

5.  Кадровий потенціал та співробітництво:  

- 52 штатних викладачів, 9 викладачів-сумісників, з них 4 – штатні 

працівники інституту. 

- У 2016 році було атестовано на присвоєння та підтвердження 

кваліфікаційних категорій та педагогічних звань 16 педагогічних 

працівників, з них: на вищу категорію – 2 викладача (підтвердження 

педагогічного  звання «викладач-методист»); на ІІ категорію – 6 

викладачів; на І категорію – 8 викладачів. 

- Вступили на навчання до аспірантури (заочна форма навчання) – 1 чол. 

- Вступили на навчання до магістратури Сумського державного 

педагогічного університету на спеціальність «Педагогіка вищої школи»  

2 викладачі закладу. 

- 08 грудня 2016 року проведено міжрайонне методичне об’єднання 

практичних психологів та соціальних педагогів «Формування 

соціальної компетентності підлітків». 

- Організовано курси англійської мови для працівників закладу. 

- У 2016р. нагороджено працівників закладу:  

Грамотою МОН України – 1 чол.;  

Грамотами Департаменту освіти і науки – 2 ол., 

Грамоти Відділу освіти – 10 чол. 

Грамоти благодійного фонду «Відень» - 5 чол. 

 Заключено угоду про співпрацю: 



- З фондом BrainBasket: на базі закладу тривають безкоштовні курси 

програмування як для студентів, так і для мешканців регіону 

- З Конотопським ІТ- кластером, 

- Зі Львівським вищим професійним училищем дизайну та будівництва. 

 Розпочато перемовини про співпрацю: 

-   Компанією  LINET(Чехія) 

- Каунаським технічним коледжом 

6. Технікум акредитований за всіма спеціальностями.   

- Технікум акредитований за усіма спеціальностями. 

-  Акредитаційну справу по спеціальності «Організація виробництва» 

здано в ДАК (чергова акредитація);  

- По спеціальності «Землевпорядкування» первинна акредитація –  

заплановано у квітень справу передати в ДАК. 

 

7. Навчальна та наукова робота:  

 Проведено: 

- Науково-практичний семінар «Технологія створення персонального 

веб-ресурсу викладача» ( семінар проведено на базі ПТКІСумДУ 12-

14.01.2016 р. працівниками НАПН України); 

- Науково-методичну конференцію викладачів та студентів «Залізниці та 

залізничний транспорт: історія та сьогодення, проблеми, шляхи і 

перспективи розвитку» (02.11.2016 р. працівниками ПТ КІСумДУ). 

 Прийнято участь  : 

- у семінарі «Науково-методичні засади управління громадсько-

активними школами» (22.04.2016 р., НАПН України).   

- У регіональному науково-практичному семінарі «Інноваційні ІТ-

технології в освіті та навчально-виробничому процесі» (07.12.2016 р. 

семінар проведено на базі закладу працівниками    СумДУ). 

-  

- у конференціях: Міжнародних - 12 чол, Всеукраїнськиї - 9 чол., 

регіональних - 26 чол. 

 Опубліковано: 

- тез – 47 

- статей у фахових виданнях – 4 (3 – подано до друку) 

- закордонних публікацій – 7 

 

 Участь студентів у конкурсах, олімпіадах: 



1. ІІ етап (обласний) VIІ Всеукраїнської олімпіади з математики серед 

студентів ВНЗ І-ІІ р.а. Сумської області  -  ІІ місце;  

2. Всеукраїнська гра з англійської мови «PUZZLE» - І місце та ІІІ місце  

3. ІІ етап (обласний) ХVIІ Міжнародного конкурсу з української мови імені 

Петра Яцика серед студентів ВНЗ І-ІІ р.а. Сумської області  - ІІІ місце.   

 

8. Профорієнтаційна робота.  

 

У 2015-2016 н.р курсову підготовку пройшли 150 абітурієнтів ( у 2014-

2015рр.  – було 139), з них студентами стали 132 (у 2014-2015 – 122), що 

забезпечило 78% (у 2014-2015р – 69 %) прийому на базі 9 кл.. 

У закладі систематично проводиться профорієнтаційна робота у рамках 

проекту «Імідж освіта». 

 

 

9.  Виховна робота:  

 Продовжує діяльність Молодіжна організація студентів «Новий час». 

 У 2016 р. у конкурсі грантів було здобуто фінансування від 

виконавчого комітету Конотопської міської ради на реалізацію 

проектів: 

1. Національно-патріотичний проект культурного обміну «Алея 

співдружності студентів України» 6 708 грн. 

2. Соціальний проект підвищення життєвої компетентності 

підлітків м.Конотоп «Здоровий вибір» 9294,5грн. 

 Також здобуто гранди на реалізацію проектів у 2017 році: 

1. Культурно-освітній проект інтелектуального 

самовдосконалення молоді м. Конотоп «Summertime English 

School»; 

2. Соціально-екологічний  проект підвищення екологічної 

компетентності  молоді «Green life»; 

3. Історико-краєзнавчий, культурно-просвітницький проект з 

громадянсько-патріотичного виховання «Знаємо свою 

історію»; 

4. Соціальний проект підвищення життєвої компетентності 

підлітків м.Конотоп «Навчись рятувати життя!»; 

5. Національно-патріотичний проект культурного обміну «Алея 

співдружності студентів України». 

 Продовжено співпрацю з Благодійним фондом «Відень». 



 - Започатковано діяльність на базі закладу ряду об’єднань за 

інтересами: філософський клуб «ПОГЛЯД», клуб «Соціальне 

волонтерство», Школа англійської мови “LINGUA CAT” (для різних 

рівнів), об’єднання за інтересами «MADE IN UKRAINE», гурток 

аеробіки, гурток хореографії, гурток вокально-інструментальної гри. 

-  Для цього було залучено фінансування для оплати вичитаних годин 

викладачам гуртків (близько 33000 грн.) та 25 000 для закупівлі 

літератури, спортивного спорядження та канцелярії з метою 

налагодження функціонування об’єднань за інтересами.  

 1 працівник закладу (модератор діяльності студентських об’єднань 

від БФ «Відень») у делегації Фонду відвідав Австрію -  прийняв 

участь у ряді заходів щодо обміну досвідом роботи. 

 У закладі виховні заходи проходять згідно плану роботи та 

систематично висвітлюються на сайті закладу. 

  Студентське самоврядування, студрада гуртожитку працюють згідно 

планів. 

10.  Спорт  

Спортивний клуб ПТ КІСумДУ завжди приймає участь в кубкових 

змаганнях міста з різних видів спорту серед ВНЗ І-ІІ р.а. та ДПТНЗ. Збірні 

технікуму протягом 2016 року неодноразово посідали призові місця у 

спортивних змаганнях міського і обласного рівнів: 

- настільний теніс (юнаки) – І місце в міських змаганнях, ІІІ місце в 

обласних змаганнях; 

- баскетбол - І місце в міських змаганнях (юнаки і дівчата), ІІІ місце в 

обласних змаганнях (дівчата). 

Кожного року проводяться кубкові змагання серед навчальних груп І-VI 

курсів з різних видів спорту. В змаганнях взяло участь: 

- з настільного тенісу – 45 студентів; 

- з шахів – 20 студентів; 

- з баскетболу – 186 студентів; 

- з волейболу – 216 студентів; 

- з футзалу – 200 студентів. 

Реалізовані оздоровчі заходи: Олімпійський тиждень, День 

студентського спорту, турнір з  волейболу між викладачами ВНЗ І-ІІ р.а.  і 

ДПТНЗ м. Конотопа (присвячений Дню 8 Березня), День здоров‘я та ін. 

В обласній спартакіаді посіли VI місце. 

 

 

 



11.  Розвиток матеріальної бази.   

– реконструйовано «кабінет інформатики та переферійних 

пристроїв» (зроблено ремонт, виготовлено власними зусиллями нові парти, 

встановлено 10 комп’ютерів, створено   місця для роботи  з ноутбуком, 

оновлено стенди та методичне забезпечення); 

– облаштовано 2 лабораторії: 1) комп’ютерних систем і мереж; 

2) ріжучого інструменту та технологічного оснащення; 

– створено за рахунок реконструкції підсобних приміщень  майстерню  

об’єднання за інтересами «MADE IN UKRAINE» та музичну кімнату гуртока 

вокально-інструментальної гри; 

– виконано поточний ремонт аудиторій та лабораторій, секцій та 

кімнат гуртожитку, даху навчальних корпусів та гуртожитку; 

– встановлено 3 енергоощадних вікон в аудиторіях навчального 

корпусу; 

– зроблено капітальний ремонт 214 вікон навчального корпусу з 

використанням енергозберігаючих технологій; 

– відремонтовано аудиторію, де розміщується приймальна комісія: 

покладено лінолеум площею 64 м2, зроблено поточний ремонт стелі та вікон; 

– забезпечено пряму трансляцію заходів, що проходять у читальній 

залі бібліотеки у соц. мережах  (за підтримки ІТ-кластера). 

– закладу передано від БФ «Відень» та БФ «БрейнБаскет» меблі 

(диван у приміщення для філософського клубу «ПОГЛЯД»; столи 

комп’ютерні та  для навчальних аудиторій) тощо. 

 

Колектив закладу відмічено Диплом Інституту педагогіки НАПН 

України за творчу співпрацю та вагомий внесок у впровадження 

результатів науково-дослідної роботи в освітній процес. 

 

 

Не вдалось у 2016 році:   

– ліцензувати нову спеціальність «Обслуговування програмних систем 

і комплексів»; 

–  виконати держзамовлення, 

– укласти угоди про співпрацю з навчальними закладами інших країн, 

–  працівникам закладу пройти стажування за кордоном. 

 

 

 



 

Основні напрямки діяльності технікуму на 2017 р.:   

Забезпечити:  

–  набір студентів на 1 курс денної та заочної форми навчання, та на 

вакантні місця 2 та 3 курсу;  

– запровадити практику «подвійних дипломів», 

– 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  кімнати студентського самоврядування, 

-  результативно перемовини про співпрацю з  Компанією  

LINET(Чехія) та Каунаським технічним коледжем. 

 

Продовжити: 

- грантову діяльність, 

- розширення співпраці з Фондами «Відень», «Brain Basket», 

«Конотопським ІТ-кластером», 

-  формувати кадровий резерв з метою забезпечення бази для створення 

у майбутньому коледжу; 

-  роботи по підготовці до відкриття нових спеціальностей: 

«Обслуговування програмних систем і комплексів», «Правознавство». 

Збільшити кількість платних послуг. 

 

Директор технікуму      Т. В. Гребеник 

 

 

 

 


