Звіт
про роботу Відокремленого структурного підрозділу
«Шосткинський фаховий коледж імені Івана Кожедуба Сумського
державного університету» за 2020 рік.
Провадження освітньої діяльності у Відокремленому структурному
підрозділі «Шосткинський фаховий коледж імені Івана Кожедуба Сумського
державного університету» (далі - Коледж) здійснюється відповідно до наказу
Міністерства освіти і науки України «Про ліцензування освітньої діяльності»
від 11.11.2020 р. № 250-л.
Підготовка фахівців ведеться за денною формою навчання на підставі
ліцензії та сертифікатів за спеціальностями, термін дії сертифікатів до 01
липня 2026 р., кваліфікаційний рівень « фаховий молодший бакалавр» та
« молодший спеціаліст»:
№

Галузь знань

Найменування спеціальності
освітньої програми

1

05 Соціальні та
поведінкові науки

051 Економіка

/ Ліцензований
обсяг, осіб ( на
одному
курсі/році
навчання
50

2

071 Облік і оподаткування

50

3

072 Фінанси, банківська справа та
страхування

50

076 Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність

60

133 Галузеве машинобудування

160

141 Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка
151 Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані
технології
161 Хімічні технології та
інженерія

30

07 Управління та
адміністрування
4

5
6

13 Механічна
інженерія
14 Електрична
інженерія

7

15 Автоматизація та
приладобудування

8

16 Хімічна та
біоінженерія

30

105

Ліцензійний обсяг - 535 осіб.
1 Контингент студентів
1. Навчається в коледжі 313 студентів (318). У порівнянні з минулим роком
зменшення контингенту на 5 осіб (2 %). За рахунок бюджетного фінансування
навчається 283 (90%) і 30 (10%) на умовах повної оплати вартості навчання.
Сиріт-11; осіб з інвалідністю -6 ; діти учасників АТО - 9.

2. Зараховано на денну форму всього 87 (99), це на 12 вступника менше, ніж
2019 р., з них на основі ОКР кваліфікованого робітника – 21.
На 2 курс прийнято 9 (7) на умовах повної оплати вартості навчання.
3. Випуск: 78 випускників ( 100), з них – 9 отримали диплом з відзнакою.
4. Яскравим прикладом поєднання теорії і практики та потужним
мотиваційним фактором навчання для студентів є екскурсії на виробничі
об’єкти, бази практик. Бази практик відповідали спеціальностям. Це були
провідні підприємства і організації міста: КП ШКЗ «Імпульс», ДержНДІХП ,
Шосткинська ТЕЦ, ТОВ « Фармак», КП ШКЗ «Зірка», , ПРАТ «Шосткинський
завод хімічних реактивів», МПП «Максим», корпорація «ТАСКО», ТОВ ШП
«Харківенергоремонт», ПАТ «Бель Шостка Україна», банк «Приватбанк» з
якими були складені угоди про проведення практики студентів коледжу.
Працевлаштування (працюють та продовжують навчання) – 100%.
5. Продовжили навчання в навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації 38
(49%) , в 2019 році 54 (54%). Поступило до Шосткинського інституту на денну
та заочну форми навчання – 28.
Всього до СумДУ – 31, у минулому році – 33.
6. Профорієнтаційна робота проводилась у ПТНЗ міста та області, школах
міста та районів серед учнів 9,10 і 11 класів та їх батьків, переважно в он-лайн
режимі.
Залучення випускників шкіл до вступу в коледж здійснювалося через систему
підготовчих курсів ( шести та одномісячних).
7. Забезпеченість місцями в гуртожитку 100%. Проживають всього 34 (41)
студента.
8. З метою підвищення вимог до соціальної, комунікативної та інших базових
компетентностей студентів впроваджено факультативний курс «Основи
психології» для студентів ІІ курсу;
9. Впроваджений постійний семінар для викладачів коледжу інформаційної та
соціально-психологічної спрямованості, орієнтований на підсилення
психологічної спрямовання складової у навчанні та вихованні студентської
молоді.
10. Курси для студентів за програмою « Vegas», системи професійних програм
для запису, редагування та монтаж відео - та аудіо - потоків від компанії
WAGIX I SONY.
2 Кадрове забезпечення
1. В коледжі працює 163 співробітника, з них 54 - пенсійного віку ( 33 %) .
Всього викладачів - 32
Педагогічних штатних працівників – 55, з них:
Вищу кваліфікаційну категорію мають – 31 (56%).
Знак „ Відмінник освіти України” – 6 осіб (11%);

Звання „ Заслужений працівник освіти України” – 1 особа;
„ Викладач-методист” – 3 особи (5%); Старший викладач ” – 4 особи (8%);
Викладачі коледжу, що працюють в Ші СумДУ –5
2. Підвищили свою кваліфікацію 14 педагогічних працівника ( СумДУ).
3. Завершує навчання в аспірантурі один викладач ( Глухівський національний
педагогічний університет), запланований захист 2 дисертаційних робіт.
4. Навчально-методичні, наукові матеріали викладачів уміщено у виданнях :
Учительський журнал on-line, Сумський державний університет, Вісник
Глухівського національного педагогічного університету, Педагогічний
альманах м. Херсон ,Профтехосвіта., Траєкторія науки: міжнароднмй
електронний науковий журнал, Педагогічний альманах м. Харків та інші.
Всього 24 публікації, у т.ч. 2 у іноземних виданнях.
5. Викладачі та студенти коледжу приймали участь у 5 Міжнародних, 4
Всеукраїнських та Науково-методичних конференціях, які проходили у
Шосткинському інституті, Глухівському національному педагогічному
університеті, м. Херсон, м. Одеса, м. Київ, м. Харків, м. Барселона, м.
Ліверпуль.
6. Участь у Міжнародному семінарі-тренінгу « Управління сталим розвитком
та конкурентоспроможністю Сумщині», « Сіверщина – територія здоров’я».
3 Виховна робота та студентське самоврядування
1. Проведено понад 140 масових заходів різноманітної тематики, з залученням
студентського самоврядування, студентського клубу, спортивного клубу,
бібліотеки. Студентське самоврядування коледжу активно долучалося до
вирішення проблем студентства та організації, проведення культурно –
масових заходів у коледжі та місті в умовах карантинних обмежень.
Представники студентства брали участь у роботі адміністративної,
педагогічної ради, Ради профілактики правопорушень, стипендіальної комісії,
гуртожитку.
2. Співпраця з спеціалістами Центру «Клініка, дружня до молоді» щодо
організації та проведення просвітницьких та профілактичних заходів,
спрямованих на формування навичок здорового способу життя та
відповідального ставлення до свого здоров’я:
3. Колективи студентського клубу приймали участь у 29 заходах коледжу,
інституту, міста, університету, області та інших городах України.
Традиційними є виступи колективів, в коледжі і місті, на заходах, які
присвячені Дню: знань, міста, працівників освіти, Захисника Вітчизни,
Збройних сил України, Святого Миколая, Соборності, закоханих,
Національної гвардії України, Перемоги у Другій світовій війні, матері,
здоров’я, молоді та випускному. Жодний тематичний, спортивний, святковий

захід не проходить без участі наших колективів: новорічні свята, щедрівки,
вітання працівників з професійними святами, тощо.
4. Студентський клуб бере активну участь у профорієнтаційній роботі: День
відкритих дверей, ярмарок професій, у благодійних концертах, батьківських
зборах з залученням інформаційних технологій.
5. Народний вокальний ансамбль «Світанок» став лауреатом І –
Міжнародного інтернет-конкурсу танцювальних колективів України та
української діаспори «Танець. net».
Сім дипломів з різних фестивалів, конкурсів солістки Народного
студентського театру естрадних мініатюр «СпєцСмєх» Бондарець Серафими
, студентка 3 курсу під керівництвом Геннадія Філона
Народний вокальний ансамбль «Сузір’я» став лауреатом І премії ІІ
Всеукраїнського фестивалю-конкурсу мистецтв Universe of arts(м. Одеса), та
переможцем Всеукраїнського багатожанрового фестивалю-конкурсу мистецтв
«Слобожанська осінь» (м. Суми, дипломи І та ІІ ступеня).
6 Спортивний клуб “Олімп”: на його базі працюють 9 секцій: баскетболу,
міні-футболу, волейболу, великого і настільного тенісу, легкої атлетики,
футзалу, групи здоров’я викладачів та студентів, атлетичної гімнастики
студентів і викладачів, фітнесу та інші.
В секціях займається 150 студентів та 20 викладачів.
За звітний період проведено спартакіаду коледжу з 6 видів спорту: мініфутболу, настільного тенісу, волейболу, гімнастики (підтягування),
легкоатлетичного кросу, футзалу . Всього у спартакіаді приймало участь 184
студента.
Заняття в студентському клубі та в спортивному клубі «Олімп» безкоштовні.
7. Студенти приймали активну участь у молодіжних міських заходах: «Краща
пара», День молоді, свято Івана- Купала, літературно-мистецьке свято «ХVІ
Кулішеві читання «Куліш Fest», урочистості до Дня Прапору України,
флешмоб до Дня Незалежності України, мітинг до Дня міста, до 100 -річчя
коледжу та інше.
8. Нейман Наталія обрана до Студентської ради при Сумській обласній
адміністрації.
9. Бондарець Серафима стала членом Сумської обласної молодіжної ради при
Сумській державній адміністрації.
10. Участь у роботі Молодіжної дорадчої ради при міському голові м. Шостка.
11. Участь у засіданнях Офісу розвитку громад м. Шостка.
12. Організація та проведення курсів з Ардуино на базі Малої академії наук
для учнів шкіл міста.

13. Студенти та викладачі приймали участь в благодійних акціях: « Подаруй
бібліотеці книгу», «Ми проти куріння. Ми - здорове покоління», «16 днів
проти насильства» та інші.
Наші досягнення:
У 2020 році студентка Бондарець Серафима удостоєна Офіційної нагороди
України: Медаль за відданість справі «Знання, Душу і Серце Дітям» за
представленням ГО фестивальний центр «SuperStar» м. Бердянськ.
 Бондарець Серафима є автором та переможцем проекту «Бюджет
участі-2020», співавтором багатьох обласних та всеукраїнських
проектів, які сприяють розвитку дітей та молоді з інвалідністю, а також
наймолодшим фіналістом «Кращі інклюзивні практики України-2020»
в номінації театр ( тринадцять нагород різного рівня )
 2 місце в обласному етапі з української мови
 1 місце міська спартакіада ;
 1 місце в міському конкурсі «Нумо, дівчата!»
 1 місце в міському конкурсі «Нумо, хлопці!»,
 Диплом 1ступеня в III Всеукраїнської науково-методичної конференції
« Освіта, наука та виробництво: розвиток та перспектива» (Ші Сум ДУ).
Стипендіати стипендії:
- голови облдержадміністрації – Ірина Десяткіна,
- Верховної Ради - Наталія Нейман.
4 Матеріально-технічна база та інформаційне забезпечення
1 Оновлений сайт коледжу.
2 Створення мультимедійної аудиторії «Workspace» (ауд. 90) та кабінету
інноваційних технологій (ауд.113).
3 Доукомплектування навчальної лабораторії «Товарознавства та
торговельного обладнання»
4 Капітальний ремонт огорожі коледжу ( вартість робіт 200 тис. грн.).
5 Поточні ремонти навчальних аудиторій, лабораторій, гуртожитку, систем
опалення та водопостачання.
5 Бібліотека
1. Проведено понад 30 масових заходів різноманітної тематики на яких були
присутні понад 400 студентів та школярів міста, книжкові виставки та
екскурсії.
2. Читальна зала одержує 15 найменувань журналів і газет на загальну суму 8
тис. грн., придбано літератури на 7,5 тис. грн.
3. Працює локальна мережа у читальному залі, доступ до Інтернету без
обмежень.
4. Працює сторінка «Допомога бібліотеки» на сайті коледжу.

6 Фінансування
1. Заклад освіти не має заборгованості по заробітної платі, стипендії,
комунальним послугам.
2. Загальний фонд складав 22,4 млн. грн (у 2019 - 21,8 млн. грн.) у т.ч.
бюджетних коштів 21,8 млн. грн. і 0,56 млн. грн. спеціального фонду.
У т.ч. 200 тис. грн - капітальні видатки .
3. Виплати склали: заробітна плата з нарахуваннями 19,1 млн. грн., стипендія
2,0 млн. грн.
4. Відрахування до міського бюджету – 2,8 млн. грн., профспілки – 149,1 тис.
грн., військовий збір – 236,7 тис. грн., пенсійний фонд – 3,4 млн. грн.
5. Комунальні витрати 1,9 млн: у т.ч. теплопостачання – 1,6 млн.,
водопостачання – 39,1 тис. грн., електроенергія – 206,3 тис. грн., інші витрати,
у тому числі послуги – 46,0 тис. грн.

