Звіт директора
Відокремленого структурного підрозділу «Конотопський індустріальнопедагогічний фаховий коледж Сумського державного університету»
за 2021 р.
1.
Особливістю 2021 року було те, що майже 60 відсотків тривалості навчального процесу
відбувалося в дистанційному режимі. Нами були враховані рекомендацій Міністерства освіти і науки
України, Міністерства охорони здоров’я України, постанови Кабінету Міністрів України щодо організації
навчання, перебування студентів у навчальному корпусі та проживання в гуртожитках. Рік пройшов у
складних умовах, але для кожного з нас він був повчальним і відповідальним. Ми навчились онлайнкомунікації зі студентами, освоїли освітні платформи дистанційного навчання. Безперечно були і
залишаються труднощі технічного характеру, залишають бажати кращого онлайн присутність студентів на
заняттях інколи через відсутність можливостей, а інколи через небажання. Але не зважаючи на всі
незручності через впровадження карантинних обмежень навчальний процес не зупинився і минулий рік був
успішно завершений.
Пандемія внесла корективи в бачення процесу навчання в цілому в освіті країни. Спробувавши нові
можливості, нам все частіше пропонують застосовувати елементи дистанційного навчання не лише в
карантин, але, наприклад, і при погіршенні погодних умов, якщо неможливо створити досконале освітнє
середовище, для зменшення міграції студентів під час екзаменаційних сесій, тощо.
2.
Підсумки вступної кампанії 2021 р.
Результати прийому:
- на основі базової загальної середньої освіти: усього – 114 осіб (у 2020 р. – 106) – за державним
замовленням – 94 особи (у 2020 р. – 101), за контрактною формою навчання – 20 осіб (у 2020 р. – 5);
- на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник»: усього – 129 осіб (у 2020 р. –
116), за державним замовленням – 117 осіб (у 2020 р. – 111), за контрактною формою навчання – 12
осіб (у 2020 – 5).
- на основі повної загальної середньої освіти: усього – 27 осіб (у 2020 р. – 21) за контрактною формою
навчання – 16 осіб (у 2020 – 19), за державним замовленням – 11 осіб.
- на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»: усього – 14 осіб за контрактною
формою навчання.
Загалом прийом у 2021 році – 284 особи, а у 2020 році – 243 осіб, що на 15% більше, ніж у
попередньому році.
Гарні результати вступної кампанії – це найголовніший критерій оцінки якості роботи навчального
закладу, підсумок багаторічної роботи висококваліфікованого педагогічного колективу, аналітичний підхід
у методології проведення вступної кампанії. Хочу підкреслити, що одну із вирішальних ролей у забезпеченні
прийому у 2021 році відіграла Приймальна комісія коледжу та відповідальний секретар приймальної комісії.
Загальна кількість студентів, що навчаються у фаховому коледжі у 2021-2022 н.р. станом на
01.01.2022 р. складає – 638 осіб, з них – 574 особи за державним замовленням та 64 особа за контрактною
формою навчання.
Контингент студентів збільшився в порівнянні з 2020-2021 н.р. на 10 %.
Профорієнтаційна робота в фаховому коледжі проводилася впродовж всього року згідно
затвердженого плану роботи.
В докарантинний період застосовувалися традиційні форми проведення профорієнтаційної роботи:
- розміщення профорієнтаційних матеріалів на дошках оголошень загальноосвітніхнавчальних
закладів міста, району, області, на сайті коледжу, у створеній групі коледжу у фейсбуці, інстаграмі
тощо;
- відправлення електронною поштою листів з профорієнтаційними матеріалами директорам шкіл та
ДПТНЗ;
- залучення студентського самоврядування коледжу до поширення рекламної продукції.
Але із запровадженням карантинних заходів були переглянуті форми та зміст роботи в бік більш
широкого застосування інтерактивних (онлайн) технологій.

Найбільша увага була приділена:
- створенню офіційної сторінки коледжу у фейсбук та поширенню рекламних матеріалів через неї;
- поширенню рекламних відео через ютуб канал коледжу;
- розроблення та виготовлення нових друкованих рекламно-інформаційних матеріалів, промов роликів, презентацій;
- створенню вайбергруп для майбутніх абітурієнтів із розміщенням фото та відеоматеріалів;
- проведення Днів відкритих дверей онлайн тощо.
У коледжі для активізації профорієнтаційної роботи розроблені буклети та рекламні відео зі
спеціальностей, які поширюються в інтернет-мережі. Постійно проводиться робота з модернізації сайту
коледжу, де вчасно в продовж року подається інформація про основні досягнення, профорієнтаційні заходи,
конкурси, заняття тощо.
Особливою формою профорієнтаційної роботи у коледжі є підготовчі курси до вступу у навчальний
заклад. Значна робота проведена приймальною комісією у пошуку нового формату підготовчих курсів для
вступників 2021 році.
На сьогодні за результатами профорієнтаційної роботи зареєстровано –115 осіб охочих вступити до
фахового коледжу випускників 9 класів та 44 – випускників ДПТНЗ.
3.. Випуск та продовження навчання в КІСумДУ та СумДУ
Із 185 випускників фахового коледжу 16 осіб продовжили навчання в Конотопському інституті та у
СумДУ, а саме:
у КІСумДУ на денній формі навчання - 11 осіб (у 2020 р. – 5 осіб);
у КІСумДУ на заочній формі навчання – 0 осіб (у 2020 р. – 6 осіб);
у СумДУ – на денній формі навчання – 4 особи (у 2020 р. – 9 осіб).
у СумДУ на заочній формі навчання – 1 особа (у 2020 р. – 0 осіб);
У цілому до інституту та базового закладу вступило 16 випускників, що на 4 особи менше ніж у
2020 році.
З метою збільшення бажаючих випускників коледжу продовжити навчання в Сумському
державному університеті була налагоджена співпраця із кафедрами університету, працівниками
Конотопського інституту, та приймальною комісією базового закладу.
4. Кадровий потенціал та співробітництво
Викладацький склад у 2021 н.р. становив 59 штатні особи та 2 викладачі-сумісники.
Із них :
- 2 кандидати наук;
- 3 закінчили аспірантуру;
- 1 особа навчається в аспірантурі;
- викладачі-методисти – 5 осіб;
- старші викладачі – 7 осіб;
- викладачі вищої категорії – 31 осіб (51 %);
- викладачі першої категорії – 16 осіб (26%);
- викладачі другої категорії та спеціалісти – 14 осіб (23%)
Навчальний процес у коледжі забезпечувало 8 циклових комісій, 5 із них – випускові.
Згідно з перспективним планом проходження курсів підвищення кваліфікації в 2021р. педагогічні
працівники проходили курси:
–
при Сумському державному університеті – 4 особи;
–
при Сумському обласному інституту після дипломної педагогічної освіти – 3 особи;
–
при Глухівському національному університеті імені О. Довженка – 2 особи;
–
при Національному університеті біоресурсів і природокористування України м. Київ – 1
особа.
У 2021 році атестовано 18 педагогічних працівників:
- підтверджено «вищу категорію» та присвоєно педагогічне звання «викладач-методист» – 1 особа;
- підтверджено «вищу категорію» та присвоєно педагогічне звання «старший викладач» – 1 особа;
- підтверджено «вищу категорію» і педагогічне звання «старший викладач» – 3 особи;
- підтверджено та присвоєно «вищу категорію» – 9 осіб;

-

-

присвоєно «першу категорію» – 1 викладачу,
присвоєно та підтверджено «другу категорію» – 2 особи;
на відповідність займаній посаді атестовано – 1 особа.
Викладачі коледжу беруть участь у методичних об’єднаннях різних рівнів як очно так і дистанційно.
У 2021 році до Дня працівника освіти працівники коледжу отримали наступні відзнаки:
грамоти Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації – 5 осіб;
грамоти відділу освіти Конотопської міської ради – 5 осіб.

5. Акредитація і ліцензування
Подано заяву до Міністерства освіти і науки України про переоформлення сертифікатів про
акредитацію освітньо-професійних програм у сфері фахової передвищої освіти.
Розпочато роботу над ліцензійною справою зі спеціальності «Агроінженерія».
Подано заяву та пакет документів на переоформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності
на рівні повної загальної середньої освіти.
Виховна робота
Виховна робота є невід’ємною складовою освітнього процесу. Соціокультурні заходи незважаючи
на карантинні обмеження були не менш масовими та змістовними, хоч і перейшли здебільшого в онлайнформат.
Жодна пандемія не може зупинити плин студентського життя. Студенти фахового коледжу постійно
приймала участь у міських конкурсах та проєктах.
Основним організаційно-плануючим документом, що визначав організацію та відпрацювання
заходів виховної роботи у фаховому коледжі був план виховної роботи на поточний навчальний рік. У плані
були визначені основні напрями виховання, робота з батьками студентів, заходи по адаптації студентів
нового набору, робота з класними керівниками груп, організація студентського самоврядування, робота
вихователів гуртожитків, практичного психолога, соціального педагога.
За основними напрямами виховної роботи були проведені заходи та висвітлені у ЗМІ та на сайті
коледжу.
Найбільш знакові події 2021 року:
Студентка ІІІ курсу спеціальності «Соціальна робота» Ірина ХАКОВА зайняла I місце у міському
конкурсі ескізів з нагоди Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом.
Щороку в березні відділ молоді та спорту Конотопської міської ради проводить до Дня народження
Тараса Шевченка конкурс «Слався Тарасе», де у номінації «Художнє читання» здобув ГРАН-ПРІ студент І
курсу спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» Валентин БИВАЛІН.
Також наприкінці літа наші студенти взяли участь в міському літературно-мистецькому фестивалі
відкритих читань прози «Узвар-фест» перемогу здобула студентка І курсу спеціальності «Інженерія
програмного забезпечення» Богдана ПОНИРКО.
Другий рік поспіль Конотопський міський відділ молоді та спорту організовує до Дня Захисників
України загальноміський конкурс відео – привітань, де команда ВСП «Конотопський індустріально –
педагогічний фаховий коледж СумДУ» під керівництвом керівника художнього, Сергія СОРОКИ здобула ІІ
місце.
Цьогоріч традиційний міський конкурс «Кращий студент Конотопа 2021 року» відбувся в онлайн
режимі. Напередодні Міжнародного Дня студента конкурсна комісія підбила підсумки, визначивши кращих
у 6 номінаціях.
У номінації «Кращий студент Конотопа-оригінальний жанру 2021» перемогу здобув студент ІІ
курсу спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» Валентин БИВАЛІН;
У номінації «Кращий студент – волонтер Конотопа 2021» перемогу здобула студентка ІІ курсу
спеціальності «Соціальна робота» Аліна КОНОВАЛ;
У номінації «Кращий студент – громадський діяч Конотопа 2021» перемогу здобула студентка ІІ
курсу спеціальності «Соціальна робота» Єлизавета ЯЦУН;
У номінації «Кращий студент – танцюрист Конотопа 2021» ІІ місце здобула студентка ІІ курсу
спеціальності «Соціальна робота» Анна РУБАН;
У номінації «Кращий студент – спортсмен аматор Конотопа 2021» ІІ місце здобув студент ІV курсу
спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» Павло БЕРЛЕТ;
6.

У номінації «Кращий студент – науковець Конотопа 2021» ІІ місце здобув студент ІІ курсу
спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» Дмитро МОРЩ;
У номінації «Кращий студент Конотопа 2021» ІІ місце здобув студент ІV курсу спеціальності
«Інженерія програмного забезпечення» Денис ШЕВЧЕНКО.
В області проводився конкурс найкращих відео робіт «Відомі українці нашого краю» присвячений 30річчю Незалежності України. Серед переможців посівши ІІІ місце був відеоролик підготовлений командою
фахового коледжу, а головним героєм ролику став Чемпіон Європи з радіоспорту, студент ІІ курсу
спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» Михайло САМОЙЛЕНКО.
Важливим аспектом формування стійкої громадської позиції є участь молоді в благодійних акціях
нашого міста, волонтери фахового коледжу активно відвідували благодійні фонди та інтернатні заклади.
Активним учасником навчально-виховного процесу була бібліотека. Виховна робота проводилась
згідно плану роботи. Незважаючи на змішану форму навчання бібліотекарями проводились онлайн
презентації, літературні виставки, тематичні виховні години. Працівники бібліотеки постійно шукають нові
форми проведення заходів.
Ввесь рік дуже плідно працював колектив гуртка «Творчий простір», який об’єднав навколо себе
талановитих, креативних студентів.
Однією із найбільш знакових подій 2021 року стало видання та презентація книги «КІПТ. Погляди
поколінь», автор Нателла Чумак. Це перше, довгоочікуване та омріяне дослідження, яке розповість читачу
не тільки сторінки минулого коледжу, а й про розвиток коледжу, його сучасні дослідження, відкриття та
звершення.
Велика увага у фаховому коледжі приділяється спорту. Так, у фаховому коледжі працюють
спортивні секції з:
- волейболу (юн.) – 2 рази/тиждень;
- волейболу (дів.) – 2 рази/тиждень;
- баскетболу (юн. та дів.) – 2 рази/тиждень;
- настільного тенісу (юн. та дів.) – 5 разів/тиждень;
- міні-футболу (юн.) – 2 рази/тиждень;
- гирьового спорту – 2 рази/тиждень;
- бадмінтону – 2 рази/тиждень;
- шахів і шашок - 2 рази/тиждень;
- загальної фізичної підготовки/заняття у тренажерному залі – 7 разів/тиждень.
Всього в спортивних секціях займаються 218 студентів. Заняття проводять викладачі фізичного
виховання.
Для занять фізичною культурою і спортом коледж має таку матеріально-технічну базу:
спортивний зал - 540 м²;
стадіон - 800 м²на території якого розташовані: футбольне поле, бігові доріжки, яма для
стрибків у довженну, волейбольний майданчик, гімнастичне спорядження (турніки, рукохід, бруси);
2 тренажерні зали - 101,25 м² і - 49,5 м²;
тенісна кімната - 42 м².
Студенти коледжу протягом 2021 н.р. брали участь у Чемпіонаті Європи, України, обласних,
міських та змаганнях у фаховому коледжі.
Чемпіонат Європи та України:
Самойленко Михайло студент 311 групи:
1)
18 березня – 5 квітня 2021р. брав участь у Чемпіонаті України зі спортивної радіопеленгації
м.Вінниця де зайняв ІІІ місце у класичній дистанції (діапазон 144 МГц);
2)
7–14 червня 2021р. брав участь у Чемпіонаті України зі спортивної радіопеленгації м.Шостка
де зайняв І місце у класичній дистанції (діапазон 144 МГц) та І місце серед учнів ДЮСШ;
3)
21–29 червня 2021р. брав участь у Чемпіонаті Європи з радіоспорту м.Таргу Жіу Румунія І
командне місце;
4)
29 вересня–3 жовтня 2021р. брав участь у Чемпіонаті Європи та Кубок Словачини з
радіоспорту де зайняв ІІ місце на класичній дистанції 144 МГц, ІІ місце у вправі спринт, ІІІ командне місце
у радіоорієнтуванні.
Міські змагання:

1) 16-18 лютого 2021р. були проведені змагання з волейболу (юнаки). Зайняли ІІ місце. Брали
участь 8 студентів;
2) 24-25 лютого та 1-2 березня 2021р. були проведені змагання з волейболу (дівчата). Зайняли ІІ
місце. Брали участь 8 студенток;
3) 10 березня 2021р. були проведені змагання з бадмінтону (юнаки). Зайняли ІІ місце. Брали участь
3 студента;
4) 11 березня 2021р. були проведені змагання з бадмінтону (дівчата). Зайняли І місце. Брали участь
3 студентки;
5) 15-16 березня 2021р. були проведені змагання зі стрітболу (юнаки). Зайняли І місце. Брали участь
4 студента;
6) 17-18 березня 2021р. були проведені змагання зі стрітболу (дівчата). Зайняли ІІІ місце. Брали
участь 4 студентки;
7) 11 вересня 2021 р. брали участь у святкуванні міського Дня фізичної культури і спорту на стадіоні
«Локомотив». Лукашевич Олександр І місце у легкоатлетичному пробігу та Макаренко Станіслав ІІІ місце у
поштовху гирі. Всього брали участь 9 студентів;
8) 18-20 жовтня 2021р.були проведені змагання з футзалу (хлопці). Зайняли ІІІ місце. Всього брали
участь 12 студентів.
Змагання у коледжі:
1)
5-16 жовтня 2021р. були проведені змагання з настільного тенісу на Кубок коледжу серед
студентів навчальних груп І-ІV курсів. Всього брали участь 216 студентів;
2)
9 червня 2021р. були проведені веселі старти «КІПТ спортивний» серед студентів навчальних
груп І курсу. Всього брали участь 32 студента;
3)
6 вересня 2021р. – була проведена дружня зустріч з футболу серед груп 931 та 941,
присвячена Дню міста. Всього брали участь 26 студентів;
4)
9 вересня 2021р. – був проведений «Олімпійський урок» з багаторазовим призером і
Чемпіоном Європи та України з радіоспорту М.Самойленком, серед студентів навчальних груп І курсу.
Всього брали участь 86 студентів;
5)
13 вересня–4 жовтня 2021р. – були проведені лекції та бесіди на Олімпійську тематику серед
студентів навчальних груп І-ІV курсів. Всього брали участь 580 студентів;
6)
13 вересня – 12 жовтня 2021р. – був проведений Кубок коледжу з футболу серед студентів
навчальних груп І-ІV курсів. Всього брали участь 264 студента;
7)
20 вересня 2021р. – був проведений флешмоб «Сучасних видів рухової активності»
присвячений Міжнародному Дню студентського спорту, серед студентів навчальних груп ІІ курсу. Всього
брали участь 78 студентів;
8)
27 вересня 2021р. – був проведений легкоатлетичний крос серед студентів навчальних груп ІІІ курсів. Всього брали участь 92 студента;
9)
4-13 жовтня 2021р. – був проведений Кубок коледжу з настільного тенісу серед студентів
навчальних груп І-ІV курсів. Всього брали участь 57 студентів;
10) 6 грудня 2021р. – був проведений спортивний захід «Мужні та кмітливі» присвячений 30-й
річниці Збройних Сил України, серед студентів навчальних груп 322 та 921. Всього брали участь 16
студентів.
Досягнення студентів:
У 2020-2021 н.р. у зв’язку з карантинними обмеженнями олімпіади та конференції на рівні міста та
області або не проводились, або студенти коледжу не змогли взяти в них участь.
Студенти ВСП «Конотопський індустріально-педагогічний фаховий коледж СумДУ» брали активну
участь у онлайн олімпіадах та конкурсах:
Назва заходу
Учасник
Результат
VII Всеукраїнська інтернетОлійник Ярослав
Диплом І ступеня
олімпіада «На Урок» з
Калантай Антон
Диплом ІІ ступеня
Англійської мови
Бивалін Валентин
Диплом ІІІ ступеня
Чмир Єгор
7.

ІХ Всеукраїнська інтернетолімпіада «На Урок» з
української мови та літератури
ІХ Всеукраїнська інтернетолімпіада «На Урок» з
англійської мови

Всеукраїнський конкурс
«Traditions and Culture of Great
Britain» від проекту «На Урок»

VIIІ Всеукраїнська інтернетолімпіада «На Урок» з
української мови та літератури
VIIІ Всеукраїнська інтернетолімпіада «На Урок» з
зарубіжної літератури

VIIІ Всеукраїнська інтернетолімпіада «На Урок» з
англійської мови

VIIІ Всеукраїнська інтернетолімпіада «На Урок» з історії
Онлайн-змаганнях з
кібербезпеки Cisco Кіберзмаг
2021
І Регіональна конференція
студентів «Студентська наука –
погляд у майбутнє»
V Міжнародна науковопрактична конференція
"Сучасні тенденції розвитку
науки", Міжнародний Центр
Науки і Досліджень 30-31
травня 2021 року
Міжнародна науковопрактична

Засько Нікіта
Зайко Юлія
Табачок Інна
Буйвал Дарина
Мороз Тетяна
Сінгур Софія

Диплом ІІ ступеня

Морщ Дмитро
Морщ Владислав
Олійник Ярослав
Калантай Антон
Бивалін Валентин

Диплом І ступеня

Олійник Ярослав
Морщ Дмитро

Диплом І ступеня

Зайко Юлія
Буйвал Дарина
Табачок Інна
Семеняка Карина
Морщ Владислав
Малетич Іван
Бивалін Валентин
Буйвал Дарина
Зайко Юлія
Бивалін Валентин

Диплом ІІ ступеня

Олійник Ярослав
Морщ Владислав
Морщ Дмитро

Диплом ІІ ступеня

Олійник Ярослав
Морщ Владислав
Морщ Дмитро
Бивалін Валентин

Диплом І ступеня

Морщ Владислав
Морщ Дмитро
Ярохно Дмитро
Морщ Дмитро
Морщ Владислав
Скіда Антон
Ярохно Дмитро

Диплом І ступеня

Соломаха Владислава
Хилько Марія

Участь

Листопад Каріни
Марченко Анни

Участь

Диплом ІІ ступеня

Диплом ІІІ ступеня
Диплом ІІІ ступеня

Диплом І ступеня

Диплом ІІІ ступеня

Диплом ІІ ступеня

фіналіст

Участь та публікація наукової
статті

конференція“Стратегічні
орієнтири розвитку економіки,
обліку, фінансів та права” 9
червня 2021 року в м. Полтава,
Україна.
У 2021-20222н.р. за І семестр маємо наступні наукові здобутки:
Назва заходу
ХІ Всеукраїнська інтернетолімпіада «На Урок» з
Англійської мови

ХІ Всеукраїнська інтернетолімпіада «На Урок» з
української мови та літератури

Всеукраїнська олімпіада
«Всеосвіта Осінь - 2021» з
англійської мови
Онлайн-змаганнях з «Основ
кібербезпеки» на платформі
Cisco Networking Academy

Учасник
Москаленко Анастасія
Морщ Дмитро
Морщ Владислав
Олійник Ярослав
Кащенко Олександр
Шадоріна Тетяна
Харченко Даря
Бивалін Валентин
Павлюк Богдан
Чайка Євгеній
Олійник Ярослав
Дяченко Артьом
Киричок Владислав
Понирко Богдан
Мороз Тетяна
Малетич Іван
Горлач Юлія
Москаленко Анастасія
Пономарьов Іван
Харченко Даря
Горлач Юлія
Олійник Ярослав
Шадоріна Тетяна
Кочергін Артем
Рябовол Володимир
Киричок Владислав
Бороздін Роман
Лазаренко Назар
Комар Іван
Лузан Андрій
Ходжаєв Андрій
Дроздовський Євгеній
Бондар Олександр
Шевченко Денис

Результат
Диплом І ступеня

Диплом ІІ ступеня

Диплом ІІІ ступеня

Диплом І ступеня
Диплом ІІ ступеня
Диплом ІІІ ступеня

ІІІ місце

І місце

ІІ місце

ІІІ місце

учасник
учасник

Науково-практична
конференція «Актуальні
проблеми розвитку бізнестехнологій в сучасних умовах
глобалізаційних просесів»
8.
Розвиток матеріально-технічної бази фахового коледжу
2021 рік увійде в історії фахового коледжу, як рік масштабного оновлення матеріально-технічної
бази. Так, ВСП «Конотопський індустріально-педагогічний фаховий коледж СумДУ» взяв участь у
бюджетній програмі 2201140 «Фонд розвитку закладів фахової передвищої та вищої освіти» та пройшов
конкурсний відбір, як наслідок отримав кошти державного бюджету на капітальний ремонт покрівлі над
спортивним залом. Станом на 31.12.2021 року всі роботи по даному об’єкту виконані у повному обсязі.

Зважаючи на той факт, що фаховий коледж має намір ліцензувати спеціальність «Агроінженерія»,
яка користується значним попитом серед молоді, гостро постало питання в матеріально-технічному
забезпеченні спеціальності. Так, випускником фахового коледжу, засновником агрофірми «Аллазаров»
Юрієм Єгамовичем Аллазаров був переданий коледжу новий трактор John Deer 6110 B, це перше оновлення
парку навчального закладу новою технікою починаючи з 1992 року.
Протягом року у фаховому коледжі проводилися поточні ремонти:
-покрівлі гуртожитку №2 (завершено ремонтні роботи по покрівлі);
- викладацької із оснащенням новими меблями;
- медичного кабінету із оснащенням новими меблями;
- шести навчальних аудиторій із оновленням меблів та оснащенням навчальним обладнанням;
- коридору навчального корпусу;
-приміщень харчоблоку;
-секцій та кімнат гуртожитку.
Відкрито:
- новий тренажерний зал;
- оновлену лабораторію «Експлуатація машин і обладнання», яка оснащена всім необхідним
устаткуванням для підготовки техніка-механіка з міцними знаннями і вміннями технології
відновлення роботи здатності машин;
- студентський парк.
З метою забезпечення безпеки студентів та працівників було встановлено сучасну систему
відеоспостереження та систему зовнішнього освітлення території фахового коледжу.
Зважаючи на різке зростання ціни на природній газ та проблеми в його закупівлі було вирішено здати
в оренду частину приміщення котельні, яке не використовувалося, ТОВ «УКРТЕПЛО СУМИ». Дана
кампанія встановила сучасні твердопаливні котли і, починаючи з листопада 2021 року, фаховий коледж купує
готову теплову енергію.
Придбано:
будівельні матеріали для проведення поточного ремонту покрівлі навчального корпусу
фахового коледжу;
дезінфікуючі засоби.

