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1. Підсумки вступної кампанії 

 

 На перший курс у 2017 році прийнято 210 студентів. З них: 

 За денною формою навчання – 188, що на 5,5% менше ніж у 2016р.: 

 146 бюджет (у 2016р.  – 167 чол.) – на базі 9 кл., 

 2 контракт (у 2016р. – 2 чол.) – на базі 9 кл.; 

 40 бюджет прийнято на 1 курс за скороченою формою навчання на основі 

ОКР «кваліфікований робітник» (ЖД, БЕБС, Обробка). 

 За заочною формою навчання – 22 (ЖД – 11 чол., БЕБС – 11 чол.), що на 36% 

менше ніж у 2016р.: 

 20 бюджет (у 2016р. – 20 чол.), 2 контракт (у 2016р. – 10 чол.) 

 

 На другий курс (поповнення) прийнято 23 студента (9 бюджет, 14 контракт), 

що на 26% більше ніж у 2016 році. 

 

 На третій курс прийом 0 студентів (у 2016 році 11 чол.: 8 бюджет, 3 

контракт) 

 

Загалом прийом у 2017 році – 233 чол., а у 2016 році – 257 чол., що 

на 9% більше ніж у звітному році. 

 

2. Контингент студентів. 

Контингент студентів технікуму нині становить 791 студентів, з них 689 за 

денною та 102 за заочною формами навчання. 

 Контингент денної форми навчання зменшився у порівнянні з 2016 р. на 

5%. 

 Контингент заочної форми навчання зменшився у порівнянні з 2016 р. на 3%. 

3. Фінансовий стан.   Розміри бюджетного фінансування зросли на 4499 тис. 

грн., обсяги видатків за спеціальним фондом  збільшились на 289 тис .грн.   

 

4. Випуск та продовження навчання в КІСумДУ та СумДУ 

З 178 випускників технікуму денної форми навчання 69 чол. продовжили 

навчання в Конотопському інституті та у СумДУ, а саме: 

- в КІСумДУ на денну форму навчання - 48 чол. (у 2016 р. – 41 чол.); 

- в КІСумДУ на заочну форму навчання – 13 чол. (у 2016 р. – 18 чол.); 

- в СумДУ – 8 чол. (у 2016 р. – 5 чол.)  

 



У цілому до інституту та базового закладу вступило 69 випускників, що 

на 5 чол. більше ніж у 2016 р. 

 

 5.  Кадровий потенціал та співробітництво   

- 49 штатних викладачів, 9 викладачів-сумісників, з них 3 – штатні 

працівники інституту, 

- у 2017 році було атестовано на присвоєння, підтвердження кваліфікаційних 

категорій та педагогічних звань 28 педагогічних працівників та працівників-

сумісників, 

- протягом 2016-2017н.р. на базі Сумського державного університету 

пройшли курси підвищення кваліфікації 8 педагогічних працівників 

технікуму.  

- У 2017 році нагороджено працівників закладу: 

  Почесною грамотою Голови Сумської обласної державної адміністрації – 

1чол.; 

  Грамотою відділу освіти – 2 чол.; 

Подяка міського голови – 2 чол. 

 Заключено:  

- меморандум про співпрацю з Громадською організацією «Конотопський 

інформаційно-технологічний кластер» (10.12.2016р.) на базі закладу 

функціонують курси робототехніки для школярів,  

- договір з благодійною організацією «Благодійний фонд «Брейнбаскет 

Фаундейшн» -  на базі закладу функціонують курси з програмування, 

отримано меблі та 15 комп’ютерів – створено ще один сучасний 

комп’ютерний клас,   

- меморандум про співпрацю з центром розвитку особистості «VV» 

(01.09.2017р.) – на базі закладу функціонують курси польської мови,  

- договір про співпрацю з Інститутом професійно-технічної освіти НАПН 

України (23.10.2017р.)   - передбачається проведення дослідно-

експериментальних робіт, здійснення науково-методичного супроводу 



навчального процесу, впровадження результатів науково-дослідних робіт в 

практику, підвищення професійного рівня інженерно-педагогічних 

працівників, забезпечення високого рівня якості професійної освіти.   

- Технікум акредитований за усіма спеціальностями. 

 

6. Навчальна та наукова робота: 

 Технікум акредитований за усіма спеціальностями. 

 Проведено: 

- обласний  науково-практичний семінар «Роль спеціалістів психологічної служби 

у формуванні активної життєвої позиції студентів ВНЗ» (березень 2017р.); 

- науково-методичну конференцію викладачів та студентів «Тенденція та 

перспективи розвитку транспортної галузі» - працювало три секції, понад 70 

учасників, серед них – працівники Білопільського, Козятинського та Чернігівського 

училища. 

- обласне методичне об’єднання викладачів соціальних дисциплін та правових 

знань (25.10.2017р.)    

 Прийнято участь у конференціях різного рівня. 

 Надруковано працівниками технікуму 80 тез, 3 статті у фахових виданнях, 1 

закордонна публікація подана до друку. 

 У звітному році 2 працівники технікуму захистили дисертації за 

спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійного навчання. 

 У аспірантурі продовжують навчання - 6 працівників. 

 У «Каталозі кращих практик і проектів організації неформальної освіти» 

(м.Житомир) серед 24 публікацій представлено матеріал технікуму щодо 

успішної реалізації соціального проекту  підвищення життєвої компетентності 

підлітків «Здоровий вибір» . 

 

o Участь студентів у конкурсах, олімпіадах : 



- ІІІ місце у ІІ етапі (обласної) Всеукраїнської олімпіади з інформатики серед 

студентів ВНЗ І-ІІ р.а. Сумської області, 

- ІІ місце у регіональному (обласному) етапі Всеукраїнської гри з англійської 

мови «PUZZLE-2017», 

- ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі наукових проектів «ЗміниТи майбутнє» 

з проектом «Здоровий вибір», 

- І та ІІ місце Всеукраїнського рівня  у VІІІ Всеукраїнській українознавчій грі 

«Соняшник-2017», 

- І місце у Всеукраїнських відкритих змаганнях учнівської молоді з 

авіамодельного спорту у класі моделей «F-1-A», 

- І місце у Всеукраїнських відкритих змаганнях учнівської молоді з 

авіамодельного спорту у класі моделей «F-2D», 

- ІІ  та ІІІ місце регіонального рівня  у VІІ  Міжнародній природознавчій грі 

«Геліантус-2017». 

 

7. Профорієнтаційна робота: 

У 2016-2017 н.р. курсову підготовку пройшли 119 абітурієнтів, що 

забезпечило  83%  прийому на базі 9 кл..  

Профорієнтаційна робота здійснюється у рамках проекту «Імідж Освіта» 

 

8. Виховна робота:   
o Продовжує діяльність Громадська організація «Молодіжна організація 

студентів «Новий час». 

o У 2017 році у конкурсі грантів Конотопської міської ради було здобуто 

фінансування для реалізації проектів: 

 - Національно-патріотичний проект культурного обміну «Алея співдружності 

студентів України», Конотопська міська рада,  

- Історико-краєзнавчий, культурно-просвітницький проект з громадянсько-

патріотичного виховання «Знаємо свою історію»,   

o Подано   4 -ри  проекти на участь у конкурсі грантів: 

 Конотопської міської ради: 

 Національно-патріотичний проект культурного обміну «Алея співдружності 

студентів України»; 

 Соціально-екологічний, відкритий, практично орієнтований  проект  

«ВоблерОК»; 



 Соціальний проект формування особистої відповідальності підростаючого 

покоління «Відповідальність починається з мене» 

    Сумської облдержадміністрації : 

- соціальний проект формування особистої відповідальності підростаючого 

покоління «Відповідальність починається з мене». 

 

o Продовжено співпрацю з Благодійним фондом «Відень»: на базі закладу 

функціонують: 

- клуб вокально-інструментальної гри,  

- клуби хореографії та аеробіки,  

- клуб «Соціальне волонтерство», 

- дискусійний клуб «Погляд», 

-  клуб “Made іn Ukraine”, 

-   клуб англійської мови  “LinquaCat” (проводиться на двох рівнях Elementary 

та Upper-Intermediate).  

o Оплата праці керівників гуртків здійснюється за рахунок БФ, 

o У рамках співпраці з фондом було здійснено ремонт приміщення за засідань 

клубу у гуртожитку № 3, 

o закуплено матеріал для виготовлення полок та шаф, 

o отримано гуманітарну допомогу (миючі засоби, меблі, лінолеум).   

o У новорічних святах на базі технікуму прийняло участь близько 130 дітей 

різного віку. 

o  Проведено новорічне свято для діток та онуків працівників закладу. 

 

o У закладі виховні заходи проходять згідно плану роботи та систематично 

висвітлюються на сайті закладу. 

 

o  Відкрито пам’ятну дошку на честь випускника технікуму 2013 року 

Андрейченка Максима, який загинув у зоні АТО. 

o  Студентське самоврядування, студрада гуртожитку працюють згідно планів. 

 

9. Спорт. 

o Спортивний клуб ПТ КІ СумДУ  завжди активно приймає участь в 

різноманітних міських змаганнях з різних видів спорту серед ВНЗ І-ІІ р.а., 

ДПТНЗ та інших організацій міста. Збірні технікуму протягом 2017 року 

неодноразово посідали призові місця у спортивних змаганнях міського і 

обласного рівнів: 



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

- настільний теніс (дівчата) – ІІІ місце в міських змаганнях; 

- баскетбол (юнаки) – І місце в міських змаганнях, ІІІ місце в обласних; 

- баскетбол (дівчата) – І місце в міських змаганнях, ІІ місце в обласних; 

- футзал (юнаки) - І місце в обласних змаганнях; 

- стрільба з пневматичної зброї - І місце в міських змаганнях. 

Кожного року проводяться кубкові змагання з різних видів спорту серед груп 1-

4 курсів.  

o У  змаганнях взяло участь: 

- з настільного тенісу – 44 студенти; 

- з шахів і шашок – 25 студентів; 

- з баскетболу – 168 студентів; 

- з волейболу – 198 студентів; 

-  з футзалу – 215 студентів; 

- зі стрільби – 45 студентів. 

o Реалізовано фізкультурно-оздоровчі та спортивно-агітаційнї заходи: 

Олімпійський тиждень, показова гра стрітбол для містян до Міжнародного дня 

фізичної культури і спорту, День студентського спорту, День здоров’я, «Веселі 

старти» між командами викладачів і студентів та ін. 

o В обласній спартакіаді серед ВНЗ І-ІІ р.а. посіли 4 місце. 

 

10.  Розвиток матеріальної бази:   

 

 Облаштовано: 

- у гуртожитку майстерню студентського  об’єднання за інтересами «MADE IN 

UKRAINE», 

- новий комп’ютерний клас . 

 Виконано капітальний ремонт: 

-  навчальної частини,  

- 2-х навчальних аудиторій, 

- лабораторії фізики, 

- приміщення  для клубу «Робототехніки” (спільно з ІТ-кластером), 

- кімнати студентського самоврядування, 

- 2-х підсобних приміщень для викладачів. 

 Виконано поточний ремонт: 

- аудиторій та лабораторій,  

- секцій та кімнат гуртожитку, 



-  даху навчальних корпусів та гуртожитку. 

 Виготовлено власними силами стільці для навчальної аудиторії (30 шт.). 

  Облаштовано ще один комп’ютерний клас (15 комп’ютерів ). 

 

 Колектив Політехнічного технікуму КІСумДУ  нагороджено дипломом  

Президента Національної академії педагогічних наук України В.Г. Кременя за 

творчу співпрацю та вагомий внесок у впровадження результатів науково-

дослідної роботи в освітній процес. 

 

Не вдалось у 2016 році:    

– ліцензувати нові спеціальності молодшого спеціаліста та спеціальності 

молодшого бакалавра,  

–  працівникам закладу пройти стажування за кордоном, 

– запровадити практику «подвійних дипломів». 

 

Основні напрямки діяльності технікуму на 2018 р.:    

Забезпечити:  

–   ліцензування спеціальностей  (молодший бакалавр), 

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

місця 2;  

– працевлаштування випускників; в першу чергу тих, хто продовжить 

навчання в інституті; 

–  забезпечити доступ до навчальних ресурсів технікуму за рахунок систем 

дистанційного навчання; 

–  проведення у квітні 2018 року на базі технікуму спільно з Інститутом 

модернізації змісту освіти  конференцію на тему «Соціально-педагогічні 

засади формування громадянської відповідальності у студентів». 
 

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 –  сприяти  науковій роботі аспірантів та  організувати  

надання методичної та організаційної допомоги задля забезпечення 

успішного захисту дисертацій у терміни з нині діючими вимогами й умовами 

захисту. 

 

                        Директор технікуму      Т. В. Гребеник 



 

 

 

  

 

 


