Звіт
про виконання перспективного плану розвитку
Відокремленого структурного підрозділу «Шосткинський фаховий коледж
імені Івана Кожедуба СумДУ»
за 2021 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 , відповідних сертифікатів та
впроваджується в 7 циклових комісіях , чотири з них випускові.
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

2
3
07 Управління та
адміністрування
4

5
6
7

8

13 Механічна
інженерія
14 Електрична
інженерія
15 Автоматизація та
приладобудування
16 Хімічна та
біоінженерія

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

071 Облік і оподаткування

50

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
30

105

Ліцензійний обсяг - 535 осіб.
1. Контингент студентів
1. Навчається в коледжі 337 студентів (313). У порівнянні з минулим роком збільшення
контингенту на 24 осіб ( 8%). За рахунок бюджетного фінансування навчається 299 (89%) і
38 (11%) на умовах повної оплати вартості навчання. Сиріт-11; осіб з інвалідністю - 7 ; діти
учасників ООС - 15.
2. Зараховано на денну форму всього 115 (87), це на 28 вступників більше, ніж 2020 р., з них
на основі повної загальної середньої освіти та ОКР кваліфікованого робітника – 40.
3. Випуск: 74 випускника , це на 5% менше в порівнянні з минулим роком, з них – 5 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»,
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 в 2021 році 33 (45%)
, в 2020 році 38 (49%). Поступило до Шосткинського інституту на денну та заочну форми
навчання – 19 (28).
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 в умовах карантину та дистанційного навчання проводиться
факультативний курс «Основи психології» для студентів ІІ курсу, онлайн-консультації.
9. Впроваджений постійний семінар для викладачів коледжу інформаційної та соціальнопсихологічної 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
2.1. В коледжі працює :
Педагогічних штатних працівників – 49, з них:
Вищу кваліфікаційну категорію мають – 28 (51%).
Доктор філософії – 2, КТН - 1
Знак „ Відмінник освіти України” – 5 осіб ;
Звання „ Заслужений працівник освіти України” – 1 особа;
„ Викладач-методист” – 3 особи (5%); Старший викладач ” – 4 особи (8%);
Всього викладачів – 30. Викладачі коледжу, що працюють в Ші СумДУ – 4, кількість
викладачів ШІ - 2.
2.2. Підвищили свою кваліфікацію 11 педагогічних працівника ( СумДУ).
2.3.Захист 2 дисертаційних робіт. Викладач Базиль С.М. захистив дисертацію на здобуття
ступеня «Доктор філософії» на тему: «Формування інформатичної компетентності майбутніх
педагогів професійного навчання в закладах вищої освіти» зі спеціальності 015 «Професійна
освіта» 25.03.2021 р.
Викладач Єфименко С.М. захистила дисертацію на здобуття ступеня «Доктор філософії» на
тему: «Методика формування предметної компетентності з фізики студентів коледжів технікотехнологічного напряму з використанням систем комп’ютерної графіки» зі спеціальності
13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)» 15.05.2021 р.
3. Навчально-методична робота:
36 науково-дослідних робіт викладачів та студентів уміщено у виданнях: Сумський
державний університет, Вісник Глухівського національного педагогічного університету,
Сумський Педагогічний університет, м. Біла Церква, м. Київ МАУП, м. Днепр., Черкаси, Київ
Вісник КПІ ім. Сікорського.
Викладачі та студенти коледжу приймали участь у 2 Міжнародних, 5 Всеукраїнських та
Науково-методичних конференціях, які проходили у Шосткинському інституті, Глухівському
національному педагогічному університеті,, м. Київ КПІ ім. Сікорського.

Участь у Міжнародному семінарі-тренінгу « Управління сталим розвитком та
конкурентоспроможністю Сумщині», « Сіверщина – територія здоров’я».
 Онлайн-Олімпіада – «Осінь-2021» на платформі «Всеосвіта» узяло участь 22
студенти І-ІІ курсів (15 першокурсів з гр. БС,ОП-21, ПТ-21, КТ-21; 6 студентів ІІ курсу з гр.
ПТ,БС-20 та 1 студентка ІІІ курсу з гр. БС-19). Мартиненко Поліна (гр. БС-20) та Тихонько
Олена
(гр. БС-21) отримали дипломи за ІІІ місце.
 ІІ Всеукраїнський відкритий марафон з української мови імені П. Яцика на
платформі «Human». Приймала участь студентка ІІІ курсу Новик Діана (БС-19). Вона
пройшла всі етапи. Церемонія нагородження відбулась 16.12.2021 року.
 Радіодиктант національної єдності писали студенти гр. БС-20 в онлайн-режимі
09.11.2021 року.
 Студентка гр. БС-20 Заморська Наталія брала участь у VІІ Всеукраїнському
конкурсі учнівської та студентської творчості «Змагаймось за нове життя» присвяченому Лесі
Українці, що засвідчено відповідним Сертифікатом (керівник: Грибань О.В.).
Викладач коледжу є постійним членом журі у всеукраїнському проєкті бюджету участі в
Шосткинській міській раді відстоював проєкти, що було подано на розвиток матеріальної бази
коледжу та обладнання території, але з технічних причин ці проєкти не пройшли до
голосування ( два проєкти).
В травні 2021 року у місті Шостка встановили GPS-трекерів в маршрутних транспортних засобах
і налагодили систему відображення маршрутів в застосунку EasyWay.
Розробляю та впроваджую в місті Шостка курси з веб-програмування, де беруть участь студенти
коледжу (волонтер руху IT Start Shostka).ю йде популяризація ІТ професій в місті Шостка з ідеєю,
що можна не виїжджаючі з міста, активно розвиватися і працювати за цим напрямком.
Для студентів і викладачів проведений відкритий семінар-тренінг «Лайфхаки з комп’ютерних
технологій» , конкурси «Технологіка» та відео-роликів на тему «Чиста енергетика», тренінг про
безпеку в інтернеті для студентів циклової комісії галузевого машинобудування.
4 Виховна робота та студентське самоврядування
1.Проведено понад 220 різноманітних заходів , 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. В березні актив студентських груп організував зустріч з представником молодіжної
ради при Сумській обласній державній адміністрації Бондарець Серафимою, яка розповіла про
мету, завдання, можливості, перспективи молодіжної ради.
Представники Студентської ради взяли участь у форматі Zoom-конференції Про
проведення комплексу заходів для молоді (онлайн-презентація діяльності молодіжної
організації «Пласт – національна скаутська організація України»)
Наталія Нейман (група БС-18) взяла участь в сесія Студентської ради при Сумській
обласній адміністрації в дистанційному режимі, так як вона входила до її складу.
У червні (19-20) в м. Суми стартувала перша сесія з шести на тему «Проєктний
менеджмент» у рамках курсу «Дієва молодь – успішна громада!» для членів Сумської обласної
молодіжної ради та інших молодих активістів області. Захід пройшов у рамках реалізації
проєкту «Підвищення позицій ОГС Сумщини через адвокатування програм участі молоді у

формуванні політики громад». Тренінг відвідала заступниця міністра молоді та спорту
України Марина Попатенко.
Серафима Бондарець та Ігор Орловський взяли участь у обласному тренінгу «Дієва
молодь – успішна громада». До кінця року вони пройшли всі сесії і отримали сертифікат.
30 липня в м. Київ відбулася робоча зустріч представників молодіжних рад різного
рівня із Сум, Лебедина, Ромнів та Шостки. Шосткинщину представляли студенти нашого
коледжу – голова Студентської ради Дмитрій Симонець та член студентської ради Ігор
Орловський. Активісти спілкувалась із заступником міністра молоді та спорту Мариною
Потапенко, яка є представником Української Асоціації молодіжних рад. Молодь завітала до
Всеукраїнського молодіжного центру та до PinnchukArtCentr.
В грудні 2021 року відбулася звітно-виборча Студентська конференція. Оновився склад
Ради гуртожитку, Студентської ради і в такому складі вони будуть працювати ще протягом
року, згідно рішення Студентської конференції. Надалі, головою Студентської ради буде
Симонець Дмитрий, студент групи КТ-19, а Раду гуртожитку очолив Керноз Владислав,
студент групи ЕІ-19.
Дмитрий Симонець обраний до складу Студентської ради при Сумській обласній
адміністрації на 2021-2022 н. р.
Органи студентського самоврядування користуються всебічною підтримкою і
допомогою дирекції коледжу у вирішенні питань забезпечення приміщенням, необхідним
обладнанням, методичним та психологічним супровідом. У 2021 році Студентська рада
одержала нову комп’ютерну техніку.
У коледжі традиційно проводилися тематичні заходи: «День Соборності», «День рідної
мови», «День закоханих», «Міжнародний жіночий день», «Масниця», «День пам’яті та
примирення», «Вахта пам’яті», «День матері, сім’ї», «День вишиванки», «День здоров’я»,
«День молоді», «День знань», «День працівників освіти», «День студента», «День Збройних
сил України», «День Гідності та Свободи», «Сторінками скорботних дат», «Українські
вечорниці», «Новорічна казка», та інші.
Студенти активно долучались до участі у таких заходах:

Тижні циклових комісій;

міські заходи: новорічні, травневі свята, «Кулішеві читання», День Прапора, День
Незалежності України, святкування останнього дня літа, День міста.
Цікавою і яскравою була конкурсно-розважальна програма «Романтична пара».
Найкреативнішою стала пара – Карина та Ігор.
У лютому місяці пройшло останнє зайняття з відеомонтажу за курсом лекцій
Анікейцева Павла. Це був вже 3-й курс, який проводився на базі нашого коледжу, по роботі з
відеоредагування та відеовиготовлення. Впродовж курсу студенти та викладачі отримали
знання і навички зі створення сценаріїв, PreProduction, управління дроном для відеозйомки з
повітря, редагування відео за допомогою ПЗ "Sony Vegas", створили приклади власних
соціальних та комерційних відеороликів.
На базі коледжу молоді наші випускники створили громадську організація
«Молодіжний центр «Шосткинська успішна молодь», яка розпочала свою роботу.
3. Колективи студентського клубу приймали участь у 45 заходах, які проводились у коледжі,
інституті, місті, університеті, області, Всеукраїнських (7) та Міжнародних (1) фестивалях.
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 у місті 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.
- Народний вокальний ансамбль «Світанок» - лауреат ХІІІ Всеукраїнського Благодійного
мистецького проекту «Молодь за Україну»;
- І-місце на обласному конкурсі народної хореографії
«Поліські візерунки» (дистанційно);
- дипломант першого ступеня Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької творчості
«Чисті роси»-«Віночок дружби » (дистанційно).
-14 дипломів з різних фестивалів, конкурсів солістки Народного студентського театру
естрадних мініатюр «СпєцСмєх» Бондарець Серафими , студентка 3 курсу під керівництвом
Геннадія Філона
Фестиваль-конкурс мистецтв і талантів «LOVE-STAR»,VII вікова категорія, ГРАН- ПРІ,
м. Бердянськ (11-12.02.2021)
Х Міжн. Багатожанровий дистанційний фестиваль-конкурс мистецтв «Tаlent Fest», VI
вікова категорія, ДИПЛОМ,
м. Переяслав (25.02.2021)
І Міжн. Фестиваль мистецтв «Феєрія жар-птиці 2021», V вікова категорія, І місце,
(Болгарія, м. Кітен) (26-28.02.2021)
Дистанційний фестиваль-конкурс «ZlataFest Golden Talents of the World»», І місце (уривок
з поеми Т.Г. Шевченка Титарівна) (21.03.2021)
Всеукр. Мистецький конкурс «Жінок оспівую красу», І місце, (м. Херсон, березень)
ХІ Міжн. Багатожанровий фестиваль-конкурс мистецтв «Зіркова Весна», VI вікова
категорія, Диплом (лауреат І Премії),
м. Переяслав (28.03.2021)
VІІ Міжн. Фестиваль-конкурс мистецтв «SOLOVIOV ART», Диплом (лауреат І Премії),
м. Київ (17.04.2021)
І Міжн. Фестиваль мистецтв «Сова Афіни», 5 вікова категорія,
І місце, Греція, Афіни (23-25.04.2021)
Міжн. Фестиваль-конкурс мистецтв і талантів «Я йду за мрією!», Диплом (Гран-Прі), VІІ
вікова категорія (Софія Кримовська «Жінка»), м. Кривий Ріг (26-28.04.2021)
Міжрегіон. Багатожанровий онлайн фестиваль-конкурс мистецтв «Творча країна СНАУ»,
Диплом (за зайняте Гран-Прі, композиція «Проліски), м. Суми (квітень)
І Міжн. Фестиваль мистецтв «Золотий кубок Європи-2021», І місце (Баллада о матери)
(15.05.2021)
Фотоконкурс «Стиль Королеви», номінація Бронзова королева 2021 (травень)
Переможець у ІІ турі Всеукр. Мистецької Премії «Золота молодь-2021» (24 серпня).
Нагороджена медаллю «За служіння мистецтву» за представленням ГО «Українська
Мистцько-Культурна Асоціація» (голова Ірина Височан)
Стипендія Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного,
театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та
кіномистецтва (2270 грн.)
-Народний вокальний ансамбль «Сузір’я» І-місце - Всеукраїнський дитячо- юнацький
фестиваль-конкурс мистецтв « Пісня над Бугом» ( м. Київ дистанційно)
І-місце ІІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв «UNIVERSE OF ARTS»;
Гран-ПРІ –Міжнародний конкурс- фестиваль талантів ZIRKA «WORD STARS 2021» ЛосАнджелес, USA (дистанційно);
Гран-ПРІ - Всеукраїнському багатожанровому фестивалі-конкурсі мистецтв «Слобожанська
осінь» (м. Суми);
І-е місце- Всеукраїнський онлайн -конкурс «Музика осені».
-Спортивний клуб “Олімп”: ». На його базі працюють 7 спортивних секцій: баскетболу,
волейболу (дівчата та юнаки), настільного тенісу, футзалу, атлетичної гімнастики, група

здоров’я (викладачі). У секціях займається 68 студентів коледжу і 6 викладачів. В секціях
інших організацій, які використовують спортивну базу коледжу, займається 54 осіб
Проведено спортивне свято «День здоров’я» для студентів I-II курсів. До Дня
студентського спорту, з метою знайомства та згуртування першокурсників, проведено
спортивний квест, у якому взяли участь 56 (2020 р. – 50) студентів. До Дня молоді 10 студентів
взяли участь у міському квесті.
Традиційно, до Дня працівників освіти та світлій пам’яті керівників фізичного
виховання Супруна В.М. та Клещенка В.П. проведено легкоатлетичний крос, із залученням
всіх освітніх закладів міста – 136 (2020 р. – 118) учасників.
З 15 по 22 червня в м. Луцьку проходили фінальні змагання XVI літньої Універсіади
України з волейболу серед жінок. Участь у змаганнях взяли команди закладів вищої освіти з 9
регіонів України. Наша студентка, випускниця Наталія Нейман взяла участь у складі команди
СумДУ.
Студент групи ЕІ-21С Яковенко Ростислав входить до складу міської команди з хокею
на траві і приймає участь в обласних і всеукраїнських змаганнях.
З метою профорієнтації проведено по 2 товариські зустрічі:
- міні-футбол з командами гімназії, КДЮСШ, «Освіта»;
- волейбол (команди ЗОШ № 6, ДЮСШ району).
У кінці року на спортивній базі коледжу пройшов Всеукраїнський чемпіонат з грекоримської боротьби серед юнаків та дівчат Сумської області та 2-х команд з Києва. 138 юнаків
та 12 дівчат різних вікових категорій боролися за нагороди. Розпочала роботу спортивна секція
« Джиу- Джицу Сумщини», планується відкриття секції греко-римської боротьби.
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 та інше.
8. Дмитрій Симонець обраний до складу 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.
13. Студенти та викладачі приймали участь в благодійних акціях: « Подаруй бібліотеці книгу»,
«Ми проти куріння. Ми - здорове покоління», «16 днів проти насильства» та інші.
Викладач Надія Шевцова підтримала волонтерську справу нашого випускника
Олександра Журавля і організувала виготовлення маскувальних сіток на базі гуртожитку
коледжу. Студенти та працівники коледжу активно долучилися до волонтерської справи з
виготовлення маскувальних сіток.
У 2021 році студентка, а зараз вже випускниця коледжу Бондарець Серафима Гран-прі у
Міжнародному шоу-фестивалі талантів та мистецтв Премія року 2021 «Мій Золотий талант»,
переможець премії «Golden Woman» в номінації « Професіонал року 2021 та нагорода України
– ювілейна медаль «30 років Незалежності України»
 1 місце у традиційному міському конкурсі снігових фігур.
 1 місце міська спартакіада ;
 1 місце в міському конкурсі «Нумо, дівчата!»
 1 місце в міському конкурсі «Нумо, хлопці!»,
Стипендіати стипендії:
- голови облдержадміністрації –Даніленко Владіслав

-

Верховної Ради України - Ірина Десяткіна.

5. Матеріально-технічна база та інформаційне забезпечення
1 Створена навчальна лабораторія «Навчальний магазин «Престиж»
2 Створена навчальна лабораторія «Електроніки та мікропроцесорної техніки»
3 Оновлено інформаційне забезпечення циклових комісій,.
4. В трьох навчальних кабінетах встановлено мультимедійне обладнання.
5 Поточні ремонти навчальних аудиторій, лабораторій, гуртожитку, систем опалення та
водопостачання.
6. Бібліотека
1 Проведено 27 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 5 тис. грн.,
придбано літератури на 7,5 тис. грн.
3 Створено банк інформатизації генеральної методичної проблеми «Модернізація
інформаційного,
науково-методичного,
математично-технічного
забезпечення
функціонування фахового коледжу». Працює локальна мережа у читальному залі, доступ
до Інтернету без обмежень.
4. Здійснено перехід на нову версію АБІС «УФД» е-каталогу. В базу даних занесено понад 200
назв статей з періодичних видань.
4 Працює сторінка «Допомога бібліотеки» на сайті коледжу.
7. Фінансування
1. Заклад освіти не має заборгованості по заробітної платі, стипендії, комунальним послугам.
2. Загальний фонд складав 28,1 млн. грн (у 2020 - 22,8 млн. грн.) у т.ч. бюджетних коштів 27,5
млн. грн. і 0,48 млн. грн. спеціального фонду.
3. Виплати склали: заробітна плата з нарахуваннями 23,1 млн. грн., стипендія 2,3 млн. грн.
4. Відрахування до міського бюджету – 3,4 млн. грн., профспілки – 157,1 тис. грн., військовий
збір –289,6 тис. грн., пенсійний фонд – 4,1 млн. грн.
5. Комунальні витрати 2,7 млн: у т.ч. теплопостачання –2,2 млн., водопостачання –42,1тис.
грн., електроенергія – 464,6 тис. грн., інші витрати, у тому числі послуги – 44,0 тис. грн.

