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1. Організація освітнього процесу 

Вся діяльність коледжу у 2022 році була направлена на виконання 

планових завдань з навчальної, методичної, виховної та соціальної роботи, 

модернізацію матеріально-технічної бази, розробку навчально-методичного 

забезпечення за діючими освітніми програмами та спеціальностями 

відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 13.12.2006 № 1719, 

від 20.06.2007 № 839 та від 29.04.2015 № 266 , адаптацію та реформування 

навчального закладу відповідно до Законів України «Про вищу освіту», 

«Про фахову передвищу освіту», «Про освіту». 

Основними напрямами діяльності були: 

- освітня діяльність за заявленими напрямами, спеціальностями та 

освітніми програмами, яка забезпечує підготовку фахівців відповідних 

освітніх ступенів та освітньо- кваліфікаційних рівнів і відповідає 

стандартам фахової передвищої вищої освіти; 

- освітня діяльність, пов’язана з наданням послуг для здобуття повної 

загальної середньої освіти з видачею свідоцтва про повну загальну середню 

освіту встановленого зразка; 

- пошук нових форм та методів навчання для забезпечення освітнього 

процесу у дистанційному режимі; 

- навчально-методична діяльність, пов’язана з формуванням навчально- 

методичного забезпечення дисциплін; 

- модернізація матеріально-технічної бази лабораторій та кабінетів; 

- культурно-виховна та просвітницька діяльність, направлена на 

забезпечення всебічного розвитку особистості студентів; 

- спортивна та оздоровча діяльність, направлена на формування 

здорового способу життя студентів; 

- підготовка документації щодо проведення акредитаційної експертизи за 

освітніми програмами “Видавництво та поліграфія” зі спеціальності 186 

Видавництво та поліграфія (гарант –  голова випускової комісії Віхоть О.М.) 

та “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” зі спеціальності 

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (гарант – голова 

випускової комісії Сороченко А.М.). 

Крім того, відповідно до Стратегії розвитку коледжу на період до 2030 

року, пріоритетними напрямами навчального закладу були : 

- спрямування роботи всіх структурних підрозділів навчального 

закладу на підвищення якості освіти до рівня європейських стандартів, 

координування діяльності структурних підрозділів коледжу; 

- окреслення пріоритетних напрямів модернізації змісту освіти в 

навчальному закладі, забезпечення реалізації компетентнісного підходу в 



процесі підготовки майбутніх фахівців; 

- утвердження основних напрямів удосконалення навчально- 

виховного процесу, а саме: впровадження інтерактивних освітніх технологій, 

диференціація та індивідуалізація навчання; 

- сприяння розвитку безперервної освіти та професійного навчання 

особистості упродовж життя; 

- поліпшення системи стимулювання професійного зростання 

викладачів коледжу, створення умов для розвитку професійної творчості, 

запровадження педагогічних інновацій; 

- визначення пріоритетних напрямів модернізації управління 

навчальним закладом; 

- інформатизація коледжу, яка передбачає перехід на електронний 

документообіг, модернізацію електронної бібліотеки, збільшення пропускної 

здатності та забезпечення можливості доступу до мережі Інтернет по 

безпроводових технологіях, створення банку мультимедійних і 

презентаційних ресурсів та інше; 

- продовження практики виконання дипломних проектів у 

партнерських вищих навчальних закладах та підприємствах; 

- направлення викладачів коледжу на стажування у вищі навчальні 

заклади для ознайомлення із сучасними зарубіжними технологіями та новим 

обладнанням; 

- участь у міжнародних конференціях, семінарах, виставках з метою 

популяризації коледжу у світовому освітньому просторі. 

Освітня діяльність проводилася за наступними напрямками і 

спеціальностями: 

№ 

з/п 

Галузь знань Спеціальність 

Код Назва Код Назва 

1 05 Соціальні та поведінкові 

науки 

051 Економіка 

2 07 Управління та 

адміністрування 

072 Фінанси, банківська справа 

та страхування 

3 12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного 

забезпечення 

4 12 Інформаційні тхнології 123 Комп’ютерна інженерія  

5 13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування 

6 15 Автоматизація та 

приладобудування 

151 Автоматизація та 

комп’ютерно- 

інтегровані технології 

7 17 Електроніка та 

телекомунікації 

172 Телекомунікації та 

радіотехніка 

8 18 Виробництво та технології 186 Видавництво та поліграфія 

 

 

 

 



Характеристика контингенту студентів денної форми навчання, прийому 

та випуску за звітний період наведена у таблиці 1. 

 
Таблиця 1 

№ 

пп 
Назва показника 2021 р. 2022 р. 

1. Контингент студентів, 

- за держзамовленням 

- за контрактом 

1226 

866 

360 

1323 

915 

408 

2. Прийом студентів  

- за держзамовленням; 

- за контрактом. 

415 

259 

156 

388 

211 

176 

3. Випуск студентів  

- за держзамовленням; 

- за контрактом. 

284/30

4 

187 

97 

219/23
3 

171 

48 

 
Формування контингенту студентів здійснювалося відповідно до діючих 

нормативних документів: «Правила прийому до ВСП КФКТЕ НАУ в 2022 

році», діючих Програм вступних випробувань абітурієнтів, плану 

профорієнтаційної роботи. Серед заходів з профорієнтації були такі: 

проведення Дня відкритих дверей та профорієнтаційних фестивалів за 

участю абітурієнтів; проведення викладачами коледжу бесід з випускниками 

шкіл м. Києва та області; агітаційна робота в колективах підприємств 

відповідних галузей; надання інформації про прийом та основні форми 

підготовки в засобах масової інформації та на сайті коледжу. 

Прийом абітурієнтів на навчання до коледжу за освітнім ступенем 

«Фаховий молодший бакалавр» здійснювався за переліком спеціальностей 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 266 на 

основі базової або повної загальної середньої освіти, освітньо-

кваліфікаційних рівнів «Кваліфікований робітник» та «Молодший 

спеціаліст». Контрольні показники прийому наведені у таблиці 2. 

Таблиця 2 

 
Спеціальніс

тьОПП 

Ліценз. 

обсяг 

прийому 

Кількіст

ь 

подани

х заяв 

Конкурс  

на 1 

бюдж. 

місце 

Зараховано 

(бюджет/ 

контракт) 

151 Автоматизація та комп’ютерно- 

інтегровані технології 

ОПП Автоматизація та комп'ютерно-
інтегровані технології 

90 132 5,3 25/2 

186 Видавництво та 

поліграфія 

ОПП Видавництво та 

поліграфія 

90 88 3,5 25/11 



133 Галузеве машинобудування 
ОПП Технологія обробки матеріалів 

на верстатах і автоматичних лініях 

120 53 3,3 16/0 

051 Економіка 

ОПП Економіка 
90 80 4,0 20/2 

121 Інженерія програмного 

забезпечення 

ОПП Інженерія програмного 

забезпечення 

200 446 8,7 51/80 

123 Комп’ютерна інженерія 

ОПП Комп’ютерна інженерія 

240 327 6,6 49/50 

172 Телекомунікації та радіотехніка 

ОПП Телекомунікації та радіотехніка 

200 104 2,3 45/1 

072 Фінанси, банківська справа 

та фінансування 

ОПП Фінанси, банківська справа 

та фінансування 

60 97 5,1 19/4 

Всього 1090 1437 6,3 259/ 156 

Загальний конкурс абітурієнтів перед складанням іспитів становив 4,9 

особи на бюджетне місце. У минулому році цей показник становив 6,3 особи 

на бюджетне місце. 

Найбільше заяв було подано на спеціальності 121 – «Інженерія 

програмного забезпечення» та 123 – «Комп’ютерна інженерія» (приведений 

конкурс за заявами на бюджетні місця – 7,7 осіб на місце), найменше заяв - 

на спеціальність 133 Галузеве машинобудування. 

За звітний період показники прийому за державним замовленням 

виконані на 98%.  

 
2. Якість підготовки та працевлаштування фахівців 

Перевірка якості освітньої та професійної підготовки студентів і 

випускників коледжу проводилася за такими напрямами: 

- аналіз поточної та семестрової атестації студентів; 

- аналіз результатів здачі Державних іспитів, захисту курсових та 

дипломних робіт; 

- аналіз якості гуманітарної, фундаментальної, професійної та практичної 

підготовки за підсумками виконання комплексних, обов’язкових та 

директорських контрольних робіт . 

Результати поточних та семестрових атестацій постійно розглядалися на 

адміністративних та педагогічних радах, проводилися індивідуальні бесіди зі 

студентами та їх батьками. 

У 2021 році до закінчення терміну навчання відраховано 22 особи, 

переведені на інші види навчання – 47 осіб. 

Результати загальної та якісної успішності студентів за звітний період 

наведені у таблиці 3. 

Таблиця 3 

Показник 2021 р. 2022 р. 

Загальна успішність, % 99,48 95,1 



Якісна успішність , % 47,3 58,9 

Якісна успішність випускних груп, % 69,6 62,6 

Кількість дипломів з відзнакою 38 37 

 
Працевлаштування випускників проводилося відповідно до укладених 

договорів на підготовку спеціалістів з підприємствами різних форм 

власності. 

Ефективність     працевлаштування      випускників      характеризується 

наступними показниками: кількість студентів-випускників; частка 

випускників, що вступили до закладів вищої освіти; частка випускників, що 

працевлаштувалися, пройшли адаптацію та закріпилися на підприємстві; 

частка розподілених випускників, що зараховані на посади не нижче 

кваліфікаційних вимог. 

Відділення “Економіки та машинобудування” 

Випускники спеціальності 051 та 072 після закінчення ВСП “КФКТЕ 

НАУ” готові до професійної роботи у економічних та фінансових відділах 

державного, регіонального і муніципального рівнях, малому бізнесі, кадрових 

відділах, рекрутингових агентствах, банківських установах, фінансових 

службах підприємств і організацій усіх форм власності, наданні страхових 

послуг; спеціальність 133 “Галузеве машинобудування” надає знання, 

необхідні для роботи в харчовій промисловості, промисловості будівельних 

матеріалів, машинобудівній промисловості; особливістю підготовки фахівців 

з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій – це професійно 

сформовані компетентності знань і умінь: налагодження роботи систем 

автоматизації, засобів вимірювання, метрології, вимірювальних систем, 

регулювання пристроїв систем автоматичного керування, автоматичне 

керування технологічним процесом, забезпечення роботи засобів 

вимірювальних систем, діагностування стану технологічного об’єкта, 

програмне забезпечення програмно-технічних засобів автоматизації. 

       На відділенні Економіки та машинобудування 76 випускників по 4 

спеціальностях. 90% випускників вступили в НАУ, КНЕУ, КНТУ та інші ВНЗ 

денної та заочної форми навчання, 10% випускників не продовжили навчання 

у ВНЗ, за фахом працевлаштувались 10% випускників. 

Відділення “Інженерії програмного забезпечення”. 

Всього в 2022 році на відділенні випустились 85 студентів, з них 64 

випускники групи П та 21 випускник групи Д. Працевлаштованими є 13 осіб 

спеціальності  “Інженерія програмного забезпечення” та 5 осіб спеціальності 

“Видавництво та поліграфія”. 53 випускники продовжують навчання в 

провідних ВНЗ країни. 4 випускники знаходяться за кордоном, 1 в окупації, 7 

студентів не працюють та не продовжують навчання та 2 студенти ще не 

забрали дипломи 

Відділення “Комп’ютерної інженерії”. 

У 2022 році стало на 41 молодшого спеціаліста Комп’ютерної інженерії 

більше. З них 23 студенти продовжили навчання за рідною спеціальністю (1 з 

них за кордоном), що становить 56%, 8 – за іншими спеціальностями - 20%, 7 

чоловік працевлаштовані - 19% і, на жаль, про 3-х осіб інформації немає -



5%.     Аналізуючи попередні роки (особливо коли вже застосовувалося 

онлайн навчання) проблем з подальшим навчанням та працевлаштуванням 

випускники коледжу не мають. 

Відділення “Телекомунікації та радіотехніка”. 

У 2022 році на відділенні Телекомунікації та радіотехніки захистилося 

38 здобувачів освіти. З них 21 студент вступили до вищих навчальних 

закладів та далі продовжили навчання. З тих студентів, які продовжили 

навчання далі, четверо змінили спеціальність. Один студент навчається за 

кордоном за спеціальністю логістика. 12 студентів продовжили навчання в 

НАУ, інші в КПІ та ДУТ за спеціальностю 172 та 121. З тих, хто не 

продовжив навчання, 3 хлопці працюють не за спеціальністю. Всі інші 

займаються обслуговуванням та ремонтом РЕА, тобто у відсотковому 

вираженні, враховуючи тих студентів, які вступили до вишів, і тих, хто змінив 

спеціальність, 82% здобувачів освіти, або навчаються, або працюють за 

спеціальністю. 

     Укладено 172 договори з підприємствами, установами  і організаціями  для 

проведення виробничих практик студентами випускних груп на 2021-2022 

н.р. Виробничу технологічну практику пройшли 247 студентів випускних 

груп. 

Серед основних підприємств, організацій-баз виробничих практик: 

ДП МФ «Артем»,  ПАТ «Київський радіозавод»,  ДП «Радіовимірювач», ТОВ 

«НВП «Аякс»,ТОВ  «ХОП «Шериф», ТОВ «Іноваційні банківські системи»,  ДП 

«Київський бронетанковий завод», ТОВ «Інтегральні комплексні системи», ДП 

«Науково-дослідний інститут «Еластик»,  Київський завод «Радар», ТОВ 

«Камоцці», ТОВ «Мегапринт сервіс», ТОВ «Венбест», ТОВ «Дідеком ЛТД», ПП 

«Stella Flex», ТОВ «ВКФ «Політара», ТОВ «КЕРРОТ», ПП «Зуєв», ТОВ «Науково-

дослідний інститут «АПРОДОС», ТОВ «МІРА ПОЛІГРАФ», ТОВ «СБТ СІСТЕМЗ 

УКРАЇНА», ТОВ «НВП «синтез».  

Навчальні практики в коледжі в 1 семестрі пройшли 277  студентів; 

успішність якісна – 58%, абсолютна – 94%.  У 2 семестрі –529 студентів; 

успішність якісна – 70,5%, загальна – 95,2%.  

Виробничі (технологічні, переддипломні) практики на підприємствах, в 

організаціях і установах в 1 семестрі пройшли 210 студентів, успішність якісна – 

87%, загальна – 98%. У 2 семестрі – 261 студент, успішність якісна – 80,4 %, 

загальна – 100,00%.  

 
3. Навчально-методична робота 

Спеціальність, Р К П О Ф Е Д А Всього 

Кількість студентів 40 44 67 22 20 18 20 16 247 

Кількість 

підприємств, 

організацій, установ 

(баз практики) 

18 36 37 10 18 12 12 8 151 



Методична робота є цілеспрямованою діяльністю щодо забезпечення 

психолого-педагогічної та методичної підготовки викладачів з метою підвищення 

ефективності їх навчально-виховної діяльності. Вона сприяє особистісному 

розвитку викладача, його педагогічній майстерності щодо викладання навчальної 

дисципліни, а також проведенню позааудиторної виховної роботи зі студентами. 

Система дій і заходів навчально-методичного підрозділу коледжу має на 

меті підвищення рівня професійно-педагогічної компетентності кожного педагога, 

розвиток його творчої особистості та індивідуальності, підвищення інноваційного 

потенціалу педагогічного колективу й коледжу в цілому. 

Методична робота у коледжі – це цілісна система, заснована  на досягненнях 

науки і передового педагогічного досвіду, взаємоповязаних дій і заходів, 

спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації  та професійної компетентності 

кожного педагога, на розвиток і підвищення творчого потенціалу педагогічного 

колективу в цілому, а  в кінцевому результаті – на удосконалення освітнього 

процесу.  

   Методична робота в усіх структурних підрозділах коледжу 

організовувалася та координувалася навчально-методичним підрозділом (НМП) 

під керівництвом заступника директора з навчально-методичної роботи і 

спрямовувалася за такими напрямами: 

 організація діяльності та координація всіх структурних підрозділів системи 

методичної роботи в коледжі; 

 впровадження інтегрованих у загальне інформатизоване середовище 

коледжу платформ для дистанційного викладання дисциплін;  

 сприяння формуванню інформатизаційної освіченості коледжійної 

спільноти; 

 доповнення та удосконалення комплексу методичного забезпечення 

навчальних дисциплін  відповідно до оновлених та нових  освітніх та 

освітньо-професійних програм; 

 активне залучення викладачів та студентів до науково-дослідницькової та 

пошукової роботи; 

 видавничо-публікаційна діяльність як показник професійної активності 

педагогічних працівників; 

 розробка, апробація та впровадження освітніх технологій, інноваційних 

методик у навчально-виховний процес; 

 накопичення, систематизація та поширення передового педагогічного 

досвіду; 

 організація та проведення: 

 конференцій; 

 методичних семінарів викладачів, тренінгів, круглих столів  з 

педагогічної майстерності; 

 робота з молодими викладачами; 

 допомога в підготовці викладачів до атестації; 

 організація курсів з підвищення кваліфікації педагогічними працівниками; 

 ведення обліку підвищення кваліфікації педагогічними працівниками 

коледжу. 

Зусилля педагогічного колективу спрямовувалися на вирішення головної 

методичної проблеми року, а саме: «Забезпечення інноваційного освітнього 



простору в підготовці здобувачів фахової передвищої освіти» та генеральної 

методичної проблеми на п’ятиріччя: «Забезпечення високої якості освітнього 

процесу шляхом  впровадження компетентнісного навчання». 

Якість методичної роботи у коледжі забезпечувалася взаємодією усіх 

компонентів структурної схеми: педагогічною радою, методичною радою, 

методичним кабінетом і 12 цикловими комісіями коледжу. 

Зміст методичної роботи пов’язувався з реалізацією освітньо-професійних 

програм зі спеціальностей і включав: вивчення викладачами основних державних 

нормативних документів про освіту, фахову передвищу освіту; знання актуальних 

проблем фундаментальних, психолого-педагогічних наук; впровадження 

інноваційних  і цифрових технологій навчання, передового педагогічного досвіду; 

участь у науково-дослідній роботі, науково-практичних конференціях, семінарах, 

конкурсах професійної майстерності  тощо. Особлива увага приділялася 

застосуванню педагогічних інновацій в умовах діджиталізації суспільства, 

вдосконаленню інформаційно-ресурсного забезпечення освітнього процесу, 

використанню цифрових освітніх технологій, формуванню ІК-компетенцій 

педагога.  

 Методична робота в усіх структурних підрозділах коледжу організовувалася 

та координувалася навчально-методичним підрозділом (НМП) під керівництвом 

заступника директора з навчально-методичної роботи. 

  Зокрема, проведено роботу з розробки освітньо-професійних програм з усіх 

спеціальностей. Зі спеціальностей «Автоматизація та компютерно-інтегровані 

технології», «Видавництво та поліграфія» виконано самоаналіз.  Розроблені,  

удосконалені чи доповнені нові навчальні програми з дисциплін всіх циклів. 

Значна  увага була приділена створенню та оновленню навчально-методичних 

комплексів (НМК) в паперовому та електронному варіантах, а результати роботи 

викладачів  на початку першого семестру  відповідно до затвердженого графіку 

перевірялися щодо їх змісту, обсягу наповнюваності, наявності контрольних 

засобів тощо та оформлялися Актом перевірки, доповідалися на засіданнях 

адміністративної та методичної рад. Найкращі НМК у викладачів:  Крещанової 

С.Л., Кабаненко А.М.,  Харченко І.Г., Чуйкова А.С., Портної  М.Г., Познанського 

Ф.С., Спис І.С. А таким викладачам, як:  Кравець С.М., Юровицький М.В.,  

Соболєва Н.І., Бураченкова І.В. потрібно їх доопрацювати ще значним чином. 

Особливістю 2021-2022 навчального року була організація дистанційної  

роботи в умовах запобігання поширенню коронавірусу СОVID -19 та в умовах 

воєнного стану та збройної агресії російської федерації, що тривають, коли 

повністю припинилося відвідування навчальних корпусів студентами та всіма, хто 

не має безпосереднього відношення до виконання необхідних виробничих 

функцій, зявилися небезпечні умови  проведення занять та загроза життю в 

цілому.  Викладачам було рекомендовано виконувати всю необхідну навчальну, 

наукову, методичну діяльність в умовах віддаленого доступу і безпечних умов 

проведення занять. 

Під час карантину та воєнного стану коледж сповна використав 

накопичений  досвід впровадження різних форм дистанційного навчання. І 

перш за все – це використання корпоративного акаунта Google Workspace, де 

розміщені кожним викладачем власні Classroom, які заповнювалися конспектом 

лекцій, методичними вказівки до самостійної роботи, до практичних та 

лабораторних робіт з дисциплін та предметів, до виконання курсових та 



дипломних робіт, матеріали для контролю знань, тобто навчально-методичні 

комплекси викладачів. Класи постійно  поповнювалися, і всі студенти й 

перевіряючі-члени адміністрації коледжу мали доступ до використання цих 

матеріалів.  Під час перевірки викладач-предметник підєднував до власного 

Classroom перевіряючого-адміністратора.  

Контроль виконання освітніх програм через щотижневі електронні звіти 

викладачів, голів циклових комісій та завідувачів відділень, що 

опрацьовувалися навчальною частиною, показав, що більшість викладачів  

активно використовують інтерактивні платформи: Google Classroom, Zoom, 

Google Forms, коди доступу в яких до створених «Курсів» роздавалися  студентам. 

Термінова інформація передавалася оперативно через Viber,   Skype, Telegram.  

Google Classroom – це той інструмент, який звязує Google Docs, Google 

Drive і Gmail, допомагає створити і впорядкувати завдання, виставлити оцінки, 

коментувати і організувати ефективне спілкування зі студентами в режимі 

реального часу. Основним елементом Google Classroom стали навчальні групи. 

Саме це дозволило користувачам як студентам так і перевіряючим з легкістю 

відправляти повідомлення іншим користувачам. Даний сервіс  надав платформу, 

яка дозволила виконувати проєктну діяльність (віртуальну екскурсію, мовознавче 

дослідження), що і використовували викладачі в освітньому процесі під час 

дистанційного навчання. Студенти мали можливість обговорювати і розподіляти 

між мобою питання для дослідження, складати календарним план роботи над 

проектом, аналізувати і систематизувати отримані результати, робити висновки, 

розробляти презентацію проекту і демонструвати результати. Проєктна робота 

стимулювала розвиток всіх мовленнєвих компетенцій. В данній системі 

працювали викладачі Гусак І.В, Кабаненко А.М., Крещанова С.Л. 

Для приведення до єдиного стандарту  НМП на початку року були 

доопрацьовані та удосконалені зразки навчально-методичної документації. Всім 

викладачам без винятку за потреби надавалася  методична допомога в написанні 

посібників, вказівок, публікації статей і тез доповідей, розробці планів проведення 

відкритих занять, створення навчально-методичних комплексів.  

Методичний кабінет коледжу продовжував роботу з накопичення й 

систематизації методичного матеріалу на допомогу викладачам, керівникам груп, 

головам циклових комісій, був заповнений публікаціями, кращими творчими 

роботами викладачів. 

Кабінет забезпечений робочими навчальними планами з усіх спеціальностей, 

зразками навчально-методичної документації. В кабінеті оновлено та доповнено  

матеріали для викладачів та  керівників груп за напрямами: «Підвищення 

кваліфікації педагогічними працівниками», «Наші досягнення», «Наукова робота 

викладачів», «Національно-патріотичне виховання». 

Окремий розділ методичного кабінету складають навчально-методичні 

розробки, підготовлені викладачами коледжу як виставкові матеріали. Підібрано 

матеріали та нормативна база для організації підвищення кваліфікації  та атестації 

викладачів. 

У коледжі сформувалася система навчально-методичної роботи з 

викладачами, до складу якої входять індивідуальні та колективні форми роботи, 

що взаємодіють і доповнюють одна одну. 

З метою вивчення, узагальнення  передового педагогічного досвіду 

викладачів коледжу та його впровадження регулярно організовувалися 



відвідування занять. 

З цією метою особлива увага приділялася ознайомленню з іноваційними 

методами навчання та виховання  педагогів навчального закладу та впровадження  

їх в освітній процес шляхом  проведення відкритих занять. 

Таблиця 1. Проведення відкритих занять у 2021-2022 навчальному році 

 

№ 

по

р. 

Прізвище, 

ініціали 

викладача 

Дисципліна 

(предмет) 

Тема заняття Дата прове-

дення 

1 База О.С. Фізичне виховання Спортивні ігри 20.01.2022 р. 

2 Бориславська 

Г.С. 

Англійська мова за 

професійним 

спрямуванням 

Books in our life 10.03.2022 р. 

3 Терентьєва 

С.О. 

Навчальна 

практика з 

програмування 

Програмування задач  

з використанням 

елементи графіки 

10.12.2021 р. 

4 Кліментьєва 

С.В. 

Архітектура та 

проєктування  

програмного 

забезпечення 

Захист курсових 

проєктів 

01.12.2021р. 

5 Шевченко 

О.А. 

Дискретна 

математика 

Ейлерові графи 04.10.2021 р. 

6 Михайлова 

О.В. 

Фаховий тренінг Захист звітів з 

фахового тренінгу з 

презентацією 

10.12.2021 р. 

7 Оголь С.М. Фізична культура Спортивні ігри. 

Баскетбол 

18.01.2021 р. 

8 Казанцев 

Ю.В. 

Автоматизований 

електропривод 

Прилади управління 

електроприводу 

11.11.2021 р. 

9 Ціпоренко 

Я.І. 

Фізичне виховання Спортивні ігри. 

Баскетбол 

25.01.2021 р. 

10 Бєловол В.В. Технічне 

обслуговування 

ЕОМ 

Активне та пасивне 

профілактичне 

обслуговування ПК 

07.12.2021 р. 

11  Курінна Т.В. Математика Показникова 

функція, її 

властивості та графік 

02.11.2021 р. 

12 Чуйков А.С. Математика Повторення і 

систематизація 

фактів і методів 

планіметрії 

07.10.2021 р. 

13 Ананьєва І.І. Англійська мова Життя молоді в 

України та 

Великобританії. 

Молодіжні 

організації 

09.12.2021 р. 

14 Сороченко Основи Муфти 10.12.2021 р. 



А.М. конструювання 

деталей машин і 

механізмів 

16 Бориславска 

Г.С. 

Англійська мова Sports in our life 22.10.2021 р. 

17 Ничипоренко 

В.В. 

Українська 

література 

Творчість Лесі 

Українки 

06.12.2021 р. 

 

 

Відкриті заняття не були проведені викладачами Шевченко А.Б., 

Юровицьким М.В. 

Аналіз відвіданих занять показав, що в коледжі впроваджуються сучасні 

методики та технології викладання вищої та фахової передвищої школи: зокрема, 

дотримання студентоорієнтованого навчання в освітньому процесі, проблемні та 

творчі завдання, інтерактивні методи,  рольові ігри, ситуаційні задачі, 

використовується прикладне програмне забезпечення, що сприяє більшій 

мотивації та ефективності вивчення дисциплін. Викладачі продемонстрували 

належну науково-методичну підготовку, володіння цифровими освітніми 

ресурсами, а до методичного кабінету надані методичні розробки відкритих 

занять. Особливо блискуче демонстрували використання цифрових ресурсів 

Чуйков А.С., Курінна Т.В., Сороченко А.М., Бєловол В.В. Викладачу 

Ничипоренко В.В. було зроблено ряд зауважень стосовно методики викладання та 

рекомендовано відвідування занять інших викладачів коледжу, розробку до 

методкабінету не було надано. 

Особлива увага приділялася досвіду, який відповідає сучасним запитам 

педагогічної науки і практики, джерелом її збагачення, оновлення та розвитку, 

забезпечує кращі результати.  

Передовий педагогічний досвід є оптимальною педагогічною діяльністю, у 

процесі якої використовуються оригінальні форми, методи, прийоми, засоби, 

технології навчання та виховання, що забезпечує стійкі позитивні результати у 

практичному розязанні актуальних педагогічних проблем, нестандартних 

навчальних і життєвих ситуацій.  

В поточному навчальному році увага акцентувалася на  вивчення й 

засвоєнню передового педагогічного досвіду у процесі взаємовідвідування як 

аудиторних занять, так і позааудиторних заходів, відповідно до затверджених 

графіків, що було організовано у всіх циклових комісіях. Поряд з позитивними 

моментами аналізувалися недоліки та промахи, які допускалися в процесі 

педагогічної діяльності, що досить важливо для їх усунення. Всього було 

взаємовідвідано  більше 70 занять та заходів.   

  Однією із складовою частиною в діяльності циклових комісій є участь 

педагогічних працівників у науково-дослідницькій та пошуковій роботі, яка 

значно активізувалася протягом 2021-2022 навчального року.  Елементи цієї 

роботи прослідковуються у процесі викладання дисциплін, виступах на 

конференціях, семінарах, у публікаціях тез та статей у фахових наукових 

журналах.  

Значна частина педагогічного колективу взяла участь у Всеукраїнський 

науково-практичній конференції на тему: «Компетентністний підхід до підготовки 



фахівців економічного і технічного профілю в ЗФПО» , яка була організована 

спільно з Державною установою «Інститут модернізації освіти». 

За матеріалами конференції було підготовлено збірник матеріалів, де 

опубліковано понад 20 наукових праць як  викладачів коледжу та і студентів. 

Найбільш активно в цьому напрямку взяли участь комісії іноземної мови, 

математичних і філологічних дисциплін.  

На конференції особлива увага була зосереджена  на впровадженні новітніх 

технологій при викладанні дисциплін економічного і технічного профілю в 

контексті Закону України «Про фахову передвищу освіту», практичному досвіду 

забезпечення якості фахової передвищої освіти, розвитку креативності та 

творчому потенціалу студента як однієї з умов підготовки сучасного фахівця. 

Викладачі коледжу активно брали участь у наукових інтернет-конфренціях. 

Так, голова циклової комсії суспільно-екононічних дисциплін, к.іс.н. Дудник В.М. 

з темою «Рефлексія у навчальному процесі» взяла участь  в науковій інтернет-

конфренції на тему:"Актуальні  питання методики викладання суспільних 

дисциплін в закладах фахової передвищої освіти", викладач циклової комісії 

Ананьєва І.І. виступила з доповіддю на тему: «Розвиток  креативних можливостей  

та комунікативної активності  студентів на заняттях англійської мови» з напрямку 

«Новітні тенденції в методиці викладання іноземних мов в закладах фахової 

передвищої освіти» на інтернет-конфренції  «Обмін педагогічним досвідом» з 

дисциплін «Іноземна мова» та «Іноземна мова за професійним спрямуванням». 

Творчі та інтелектуальні можливості сьогодні – запорука прогресу в будь-

якій галузі людського життя. Для успішної роботи із талановитою дитиною 

необхідно дати їй можливість виявити себе, повірити у свої сили. Традиційно 

провідним напрямом обдарованих студентів залишається залучення їх 

викладачами до науково-дослідницьких  і технічних гуртках, участі у конкурсах, 

олімпіадах. Про результати цього напрямку свідчать досягнення студентів в 

поточному навчальному році.  

У конкурсі творчих студентських робіт з суспільно-гуманітарних дисциплін 

з дисципліни «Краєзнавство» на тему: «Процеси декомунізації та перейменування 

вулиць м. Києва» студентка  Сорока М. посіла 1 місце (керівник Ізотова І.О.), 

власних віршів серед студентів (студентська поезія) іноземною мовою  студент 

Мілевський Н. посів 1 місце (керівник Крещанова С.Л.),  студентських творчих 

робіт (Конкурс презентацій) з хімії та біології «Наука очима студентів» на тему: 

«Кровоспинна повязка військового призначення на основі нанорозмірних 

матеріалів»  Осадченко Є. посів 2 місце (керівник: Кравченко А.А.), в онлайн-

конкурсі творчих робіт та тематичних розробок-презентацій з « Безпеки 

життєдіяльності» та «Охорони праці» в номінаціі «Конкурс стіннівок «Очима 

студентів» студент Немеровець О. посів І місце, в  номінації «Презентації до 

всесвітнього Дня охорони праці «Формуємо разом позитивну культуру безпеки та 

здоров’я» студент Меша С. посів  І місце,  студент Черниш М.- ІІ місце. (керівник 

Бєлая В.В.) 

Викладачі коледжу брали активну участь у таких популярних групових 

формах науково-методичної роботи як міські методичні об’єднання, основне 

призначення яких полягає у колективному опрацюванні педагогами 

найактуальніших проблем, пов’язаних з родом  їхньої професійної діяльності, 

взаємний обмін досвідом, де були не тільки в якості слухачів, а й виступали з 

доповідям та брали участь у конкурсах. Так,  Хоменко В.В.  взяла участь в 



конкурсі  «Методичне забезпечення викладання курсу географії» в  номінації 

«Сучасні освітні технології в умовах сьогодення» за темою: «Теоретичні і 

практичні технології у викладанні географії»; Базильчук Т.Г. в конкурсі на кращу 

методрозробку серед викладачів економіко-аналітичного циклу  отримала 2 місце 

в номінації «Методичне забезпечення предмету» на тему: «Методичні вказівки і 

завдання для проведення практичних робіт з навчальної дисципліни «Статистика».  

Як і попередні роки на базі методичного кабінету продовжувала роботу  

«Школа молодого викладача». Розглядалися питання організації освітнього 

процесу у коледжі, рекомендації щодо розробки навчально-методичної  

документації на 2021-2022 н.р. (Полющенко І.В.); власним досвідом поділився на 

засіданні к.фіз.-мат.наук, голова циклової комісії математичних дисциплін Чуков 

А.С. на тему: «Наукова складова в діяльності викладача закладу фахової перед 

вищої освіти», рефлексії як самоаналізу діяльності та її результати (Дудник В.М.), 

методику створенню відео-лекцій, скринкастів: сучасний інструмент подачі 

навчального матеріалу (Терентьєва С.О), оптимізації освітнього процесу в 

сучасних умовах використання цифрових технологій (Бєловол В.В.).  

Слід звернути увагу на той факт, що окремим  викладачам, які мають стаж 

педагогічної роботи менше 3 років, відвідувати заняття «Школи молодого 

викладача» потрібно регулярно, зокрема: Кондратенко Л.М., Юрченко Т.І., 

Черненко О.Є., Заячніковій Л.М., Троцькому Д.В. 

Важливою складовою системи безперервної освіти є система 

післядипломної освіти фахівців. У свою чергу центральною складовою 

підсистемою післядипломної освіти є система підвищення кваліфікації  та 

атестація педагогічних працівників. Вони покликані забезпечувати зростання 

рівня володіння фахівцями професією, спеціальністю протягом усієї їхньої 

професійної діяльності  з урахуванням набутого досвіду та особистісних змін.  

У звітному навчальному році за направленнями від коледжу організовано 

підвищення кваліфікації пройшло 6 педагогів, переважно на відповідних кафедрах 

Національного авіаційного університету. 

Згідно з планом-графіком підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і 

науково-педагогічних кадрів освіти на 2022 рік до Центрального інституту 

післядипломної педагогічної освіти на курси підвищення кваліфікації було 

направлено 19 осіб. З них: завідувач відділення Аржанцева А.М.,в.о. директора 

коледжу Зіатдінов Ю.К., завідувач навально-методичним кабінетом Полющенко 

І.В., методист вищої категорії Савіна Т.О., завідувач бібліотекою Коваленко В.І. 

Крім того, під час дистанційної роботи переважна більшість педагогічних 

працівників пройшли вебінари, семінари, курси з впровадження цифрових 

технологій в освітній процес з отриманням відповідних сертифікатів і свідоцтв. 

Зведені дані про підвищення кваліфікації з повним циклом навчання 

відображені в таблиці 2, з урахуванням наказу «Про перенесення атестації  

педагогічних працівників у 2022 році»  від 17.03.2022 р. №29/од   результати 

атестації подані в таблиці 3.   

 

Таблиця 2. Підвищення кваліфікації 

№ 

пор

. 

Прізвище, 

ім’я та по 

батькові 

викладача 

Відомості про підвищення кваліфікації/стажування  

викладача (найменування навчального закладу, вид 

документа,тема, дата видачі, термін)   



1 

Ананьєва 

Ірина 

Іванівна 

Національний авіаційний університет, кафедра іноземної 

філології Факультету лінгвістики та соціальних 

комунікацій 

Стажування. 

Довідка № 03.02/3904 від 13.12.2021 р. 

Термін: з 25.10.2021 р. по 13.12.2021 р. 

Звіт  про стажування. 

2 

Аржанцева 

Анастасія 

Миколаївна 

Науково-методичний центр вищої та  фахової передвищої 

освіти 

Підвищення кваліфікації завідувачів відділень.  

Тема: «Впровадження інноваційних технологій в освітній 

процес» 

Сертифікат  СС38282994/4225-21  

Термін: 23.11.2021 р. -24.11.2021 р. 

Національна академія педнаук України ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» Центральний інститут 

післядипломної освіти. 

Підвищення кваліфікації. 

Тема: «Коледж та роботодавець: пошук ефективних 

механізмів взаємодії» 

Свідоцтво № 35830447/1031-22 

Термін: 21.02.2022 р. по18.06.2022 р. 

3 

База 

Олександр 

Степанович 

Національний авіаційний університет, кафедра фізичного 

виховання та спортивної підготовки  Факультету 

лінгвістики та соціальних комунікацій 

Стажування. 

Довідка № 03.02/3902 від 13.12.2021 р. 

Термін: з 25.10.2021 р. по 13.12.2021 р. 

Звіт  про стажування. 

4 

Беловол 

Віолетта 

Вячеславівна 

Національна академія педнаук України ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» Центральний інститут 

післядипломної освіти. 

Тема: «Сучасні підходи до професійного зростання 

викладача коледжу» 

Свідоцтво № 35830447/1033-22 

Термін: 21.02.2022 р. по18.06.2022 р. 

5 

Гальмакова 

Наталія 

Борисівна 

Київський професійно-педагогічний фаховий коледж імені 

Антона Макаренка. 

Стажування.  

Програма: «Методична та науково-дослідна робота 

педагогічних працівників» 

Довідка №01/02-118/14 від 20.12.2021 р. 

Термін: з 29.11.2021 р. по 20.12.2021 р. 

Звіт про стажування. 

6 

Гусак  

Ірина  

Віталіївна 

Київський професійно-педагогічний фаховий коледж імені 

Антона Макаренка. 

Стажування.  



Програма: «Методична та науково-дослідна робота 

педагогічних працівників» 

Довідка №01/02-118/16 від 20.12.2021 р. 

Термін: з 29.11.2021 р. по 20.12.2021 р. 

Звіт про стажування. 

7 

Зеленко 

Володимир 

Георігійович 

Виробничо-технічний комплекс «СПЕЦШТАМП» 

Стажування. 

Довідка №169/128 від 06.12.2021 р. 

Термін з 01.11. 2021 р. по 30.11.2021 р. 

Звіт про стажування. 

8 

Зіатдінов 

Юрій 

Кашафович 

Національна академія педнаук України ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» Центральний інститут 

післядипломної освіти. 

Підвищення кваліфікації. 

Тема: «Life long Learning як основа підготовки фахівців 

інноваційного типу у закладах фахової перед вищої освіти» 

Свідоцтво № 35830447/1030-22 

Термін: 21.02.2022 р. по 18.06.2022 р. 

9 

Заячникова 

Людмила 

Михайлівна 

Національна академія педнаук України ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» Центральний інститут 

післядипломної освіти. 

Підвищення кваліфікації. 

Тема: «Спільне та розбіжне в педагогічній та акторській 

дії» 

Свідоцтво № 35830447/1034-22 

Термін: 21.02.2022 р. по 18.06.2022 р. 

10 

Казанцев 

Юрій 

Вікторович 

Національний авіаційний університет, кафедра 

автоматизації та енергоменеджменту  Аерокосмічного 

факультету 

Стажування. 

Довідка № 03.02/3907 від 13.12.2021 р. 

Термін:  з 25.10.2021 р. по 13.12.2021 р. 

Звіт  про стажування. 

Національна академія педнаук України ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» Центральний інститут 

післядипломної освіти. 

Підвищення кваліфікації. 

Тема: «Професійне зростання викладача коледжу» 

Свідоцтво № 35830447/1035-22 

Термін: 21.02.2022 р. по 18.06.2022 р. 

11 

Коваленко 

Віра  

Іванівна 

Національна академія педнаук України ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» Центральний інститут 

післядипломної освіти. 

Підвищення кваліфікації. 

Тема: «Бібліотека коледжу компютерних технологій НАУ 

як складова інформаційно-освітнього середовища закладу» 

Свідоцтво № 35830447/1048-22 



Термін: 21.02.2022 р. по 18.06.2022 р. 

12 

Кондратенко 

Леонід 

Миколайович 

Національна академія педнаук України ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» Центральний інститут 

післядипломної освіти. 

Підвищення кваліфікації. 

Тема: «Використання сучасних освітніх технологій в 

організації тренінгів з розвитку ділового спілкування 

студентів» 

Свідоцтво № 35830447/1036-22 

Термін: 21.02.2022 р. по 18.06.2022 р. 

13 

Кравець 

Самійло 

Максимович 

Київський професійно-педагогічний фаховий коледж імені 

Антона Макаренка. 

Стажування.  

Програма: «Методична та науково-дослідна робота 

педагогічних працівників» 

Довідка №01/02-118/12   від 20.12.2021 р. 

Термін: з 29.11.2021 р. по 20.12.2021 р. 

Звіт про стажування. 

14 

Малишева 

Тетяна 

Сергіївна 

Київський професійно-педагогічний фаховий коледж імені 

Антона Макаренка. 

Стажування.  

Програма: «Методична та науково-дослідна робота 

педагогічних працівників» 

Довідка №01/02-118/11 від 20.12.2021 р. 

Термін: з 29.11.2021 р. по 20.12.2021 р. 

Звіт про стажування. 

Національна академія педнаук України ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» Центральний інститут 

післядипломної освіти. 

Підвищення кваліфікації. 

Тема: «Професійне зростання викладача коледжу» 

Свідоцтво № 35830447/1037-22 

Термін: 21.02.2022 р. по 18.06.2022 р. 

15 

Масло 

Володимир 

Михайлович 

Київський професійно-педагогічний фаховий коледж імені 

Антона Макаренка. 

Стажування.  

Програма: «Методична та науково-дослідна робота 

педагогічних працівників» 

Довідка №01/02-118/13 від 20.12.2021 р. 

Термін: з 29.11.2021 р. по 20.12.2021 р. 

Звіт про стажування. 

16 

Матюшко 

Ірина 

Олександрівна 

Київський професійно-педагогічний фаховий коледж імені 

Антона Макаренка. 

Стажування.  



Програма: «Методична та науково-дослідна робота 

педагогічних працівників» 

Довідка №01/02-118/17 від 20.12.2021 р. 

Термін: з 29.11.2021 по 20.12.2021 р. 

Звіт про стажування. 

17 

Некеров 

Олександр 

Валерійович 

Національна академія педнаук України ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» Центральний інститут 

післядипломної освіти. 

Підвищення кваліфікації. 

Тема: «Розвиток творчих здібностей студентів під час 

вивчення фінансово-економічних дисциплін у коледжі» 

Свідоцтво № 35830447/1038-22 

Термін: 21.02.2022 р. по 18.06.2022 р. 

18 

Оголь 

Світлана 

Миколаївна 

Національний авіаційний університет, кафедра фізичного 

виховання та спортивної підготовки  Факультету 

лінгвістики та соціальних комунікацій 

Стажування. 

Довідка № 03.02/3903 від 13.12.2021 р. 

Термін: з 25.10.2021 р. по 13.12.2021 р. 

Звіт  про  стажування. 

Київський професійно-педагогічний фаховий коледж імені 

Антона Макаренка. 

Стажування.  

Програма: «Методична та науково-дослідна робота 

педагогічних працівників» 

Довідка №01/02-118/18 від 20.12.2021 р. 

Термін: з 29.11.2021 по 20.12.2021 р. 

Звіт про стажування. 

19 

Полющенко 

 Ірина  

Вікторівна 

Науково-методичний центр вищої та фахової перед вищої 

освіти МОН 

Підвищення кваліфікації завідувачів методичних 

(педагогічних) кабінетів, методистів закладів фахової 

передвищої освіти 

Тема: «Сучасні методологічні та дидактичні засади 

організації інноваційного освітнього середовища в умовах 

диджалітазації освітнього процесу» 

Сертифікат СС 38282994/3421-21 

 Термін: 11.10,2021 р.-12.10.2021 р. 

Національна академія педнаук України ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» Центральний інститут 

післядипломної освіти. 

Підвищення кваліфікації. 

Тема: «Особливості методичної роботи з педагогічними 

кадрами в коледжі» 

Свідоцтво № 35830447/1032-22 

Термін: 21.02.2022 р. по18.06.2022 р. 



20 

Савченко 

Ігор 

Олександрович 

Національна академія педнаук України ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» Центральний інститут 

післядипломної освіти. 

Підвищення кваліфікації. 

Тема: «Навчання впродовж життя як засіб розвитку 

викладача коледжу» 

Свідоцтво № 35830447/1039-22 

Термін: 21.02.2022 р. по 18.06.2022 р. 

21 

Савіна 

Тетяна 

Олександрівна 

Науково–методичний центр вищої та фахової передвищої 

освіти 

Підвищення кваліфікації завідувачів методичних 

(педагогічних) кабінетів, методистів закладів фахової 

передвищої освіти. 

Тема: «Методологічні засади організації професійного 

розвитку педагогічних працівників в умовах оновленого 

змісту освіти» 

Сертифікат   СС 38282994/0589-22 

Термін: 08.02.2022 р.– 09.02.2022 р. 

Національна академія педнаук України ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» Центральний інститут 

післядипломної освіти. 

Підвищення кваліфікації. 

Тема: «Роль проектної діяльності у процесі підготовки 

майбутніх молодших спеціалістів з права» 

Свідоцтво № 35830447/1047-22 

Термін: 21.02.2022 р. по 18.06.2022 р. 

22 

Савельєва 

Ірина 

Станіславівна 

ТОВ «Обєднані будівельні рішення» 

Стажування. 

Довідка №57 від 24.12.2021 р. 

Термін з 06.12. 2021 р. по 24.12.2021 р. 

Звіт про стажування. 

23 
Спис Ірина 

Станіславівна 

Національна академія педнаук України ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» Центральний інститут 

післядипломної освіти. 

Підвищення кваліфікації. 

Тема: «Формування мотивації у студентів технічних 

спеціальностей коледжу до навчання» 

Свідоцтво № 35830447/1041-22 

Термін: 21.02.2022 р. по 18.06.2022 р. 

24 

Сороченко 

Андрій 

Михайлович 

Національна академія педнаук України ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» Центральний інститут 

післядипломної освіти. 

Підвищення кваліфікації. 

Тема: «Розвиток особистості здобувача фахової перед 

вищої освіти у позаудиторній роботі» 

Свідоцтво № 35830447/1040-22 

Термін: 21.02.2022 р. по 18.06.2022 р. 



25 

Терентьєв 

Олексій 

Вячеславович 

Національна академія педнаук України ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» Центральний інститут 

післядипломної освіти. 

Підвищення кваліфікації. 

Тема: «Використання сучасних освітніх технологій в 

організації пізнавальної діяльності студентів» 

Свідоцтво № 35830447/1042-22 

Термін: 21.02.2022 р. по 18.06.2022 р. 

26 

Терентьєва 

 Світлана  

Олександрівна 

Національна академія педнаук України ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» Центральний інститут 

післядипломної освіти. 

Підвищення кваліфікації. 

Тема: «Протидія боулінгу в студентському середовищі» 

Свідоцтво № 35830447/1043-22 

Термін: 21.02.2022 р. по 18.06.2022 р. 

27 

Черненко 

Олена 

Євгенівна 

Національна академія педнаук України ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» Центральний інститут 

післядипломної освіти. 

Підвищення кваліфікації. 

Тема: «Сучасні підходи до професійного розвитку 

викладача юридичних дисциплін» 

Свідоцтво № 35830447/1044-22 

Термін: 21.02.2022 р. по 18.06.2022 р. 

28 

Шевченко 

Анатолій 

Борисович 

Національний авіаційний університет, кафедра соціології 

та політології Факультету лінгвістики та соціальних 

комутацій 

Стажування. 

Довідка № 03.02/3906  від 13.12.2021 р. 

Термін:  з 25.10.2021 р. по 13.12. 2021 р. 

Звіт  про  стажування. 

29 

Юровицький 

Михайло 

Васильович 

Національна академія педнаук України ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» Центральний інститут 

післядипломної освіти. 

Підвищення кваліфікації. 

Тема: «Використання сучасних освітніх технологій в 

організації пізнавальної діяльності студентів» 

Свідоцтво № 35830447/1045-22 

Термін: 21.02.2022 р. по 18.06.2022 р. 

30 

Юрченко 

Тетяна 

Іванівна 

Національна академія педнаук України ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» Центральний інститут 

післядипломної освіти. 

Підвищення кваліфікації. 

Тема: «протидія боулінгу в студентському середовищі» 

Свідоцтво № 35830447/1046-22 

Термін: 21.02.2022 р. по 18.06.2022 р. 

 

Таблиця 3. Результати атестації педагогічних працівників у 2021-2022 



навчальному році. 

№  

пор. 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 
Посада 

Попередня 

атестація 

(рік) 

Результати 

попередньої 

атестації на 

відповідність 

займаній посаді. 

Категорія, 

пед. звання 

1 Ананьєва Ірина 

Іванівна 

Викладач 

іноземної 

мови 

2014 
Відповідає. 

Вища, В-М 

2 База 

Олександр 

Степанович 

Викладач 

фізичного 

виховання 

2017 

Відповідає. 

Вища, старший 

викладач 

3 Бєловол 

Віолетта 

Вячеславівна 

Викладач  

спецдисциплін 
Не атестувалася - 

4 Казанцев 

 Юрій 

Вікторович 

Викладач 

спецдисциплін 

 

2017 
Відповідає. 

Вища 

5     Курінна 

Тетяна 

Володимирівна 

Викладач 

математики 
Не атестувалася - 

6 Кліментьєва 

Світлана 

Василівна   

Викладач 

спецдисциплін 
2019 

Відповідає. 

Перша 

7 Лященко 

Олексій 

Дмитрович 

Викладач 

спецдисциплін 
2017 

Відповідає. 

Перша 

8 Михайлова 

Оксана 

Володимирівна 

Викладач 

економічних 

дисциплін 

2019 
Відповідає. 

Перша 

9 Оголь 

Світлана 

Миколаївна 

Викладач 

фізичного 

виховання 

2017 
Відповідає. 

Перша 

10 Савіна 

 Тетяна 

Олександрівна 

Методист 

вищої 

категорії 

2017 

Відповідає 

займаній посаді 

 

11 Сороченко 

Андрій 

Михайлович 

Викладач 

спецдисциплін 
2017 

Відповідає. 

Вища, старший 

викладач 

12 Терентьєва 

Світлана 

Олександрівна 

Викладач 

спецдисциплін 
2018 

Відповідає.  

Друга 

13 Ціпоренко 

Ядвіга 

 Іванівна 

Викладач 

фізичного 

виховання 

2017 
Відповідає. 

Вища, В-М 



14 Чуйков 

 Артем 

Сергійович 

Викладач 

математики 
2019 

Відповідає. 

Перша 

15 
Шевченко 

Анатолій 

Борисович 

Викладач 

суспільно-

економічних 

дисциплін 

2017 
Відповідає. 

Вища 

16 Шевченко 

Оксана 

Анатоліївна 

Викладач 

математики 

 

Не атестувалася - 

17 Юровицький 

Михайло 

Васильович 

Викладач 

спецдисциплін 
2017 

Відповідає. 

Вища, старший 

викладач 

 

 Активно працювала випускова комісія спеціальностей «Галузеве 

машинобудування» та «Автоматизація та компютерно-інтегровані технології» зі 

стейколдерами. Результатом співпраці було навчання студентів і викладачів 

комісії у навчально-методичному центрі «Камоцці Україна» з отриманням 

свідоцтв про проходження семінарів.  

Циклові комісії допомагають викладачам вирішувати проблеми пошуку 

нових форм  та методів педагогічної роботи, узагальнювати педагогічний досвід 

викладачів, систематизувати напрацьований викладачами досвід, здійснювати 

творчі звязки з відповідними кафедрами Національного авіаційного університету. 

Під час тижнів комісій викладачі проводили відкриті заняття, виховні 

заходи, олімпіади, конкурси, презентації, відеороліки, виставки творчих робіт, 

круглі столи. Всі заходи були своєчасно розміщені на сайті коледжу.  

Яскравим підведенням підсумків тижня комісії іноземної мови став вже 

традиційний онлайн-проект «The Planet of KPCCTE NAU / Планета КФКТЕ НАУ» 

з нагоди святкування Дня святого Валентина (Дня закоханих). Викладачі циклової 

комісії іноземної мови на чолі з головою комісії Крещановою С.Л.  організували 

участь студентів коледжу у щорічній відео-презентації «Saint Valentine`s Day». 

Тиждень комісії проходив під девізом «Навчання має бути цікавим та 

різноманітним!» На онлайн платформах Zoom, Google Meet та Google Workspace 

були проведені такі тематичні заходи як: Quiz: How you know Great Britain 

(Крещанова С.Л.); Discover Great Britain (Ананьєва І.І.); Quiz: London sightseeing 

(Бориславська Г.С.); English Quiz  (Чепур О.О.);The history of St. Valentine’s Day 

(засідання предметного гуртка (Крещанова С.Л., Мизрова А.М., Миронець Д.К.); у 

рамках тижня циклової комісії математичних дисциплін було проведено 

студентську математичну конференцію «Математика як наука і мистецтво». 

Конференція проходила дистанційно на платформі Google Meet. Проведенню 

конференції передувала велика організаційна робота викладачів та студентів, було 

підготовлено 16 змістовних і цікавих доповідей. 

В рамках тижня циклової комісії суспільно-економічних дисциплін  

відбулася ІІІ-я студентська науково-практична конференція, присвячена 30-й 

річниці Всеукраїнського референдуму на підтвердження Акта проголошення 

незалежності України. Цікавий  та змістовний захід було проведено до Дня 

Гідності та Свободи. 



Циклова комісія філологічних дисциплін відзначила тиждень комісії 

наступними заходами, а саме:  конкурс до Дня української писемності та мови, у 

день вшанування пам'яті Преподобного Нестора-Літописця студентки Тимошенко 

К. та Акімова А. стали дипломатками Міжнародного Відеоарт-Фесту 

«Луківініада»; мовознавчою вікториною «Вивчаймо рідну мову!»; коледжанською 

олімпіадою з української мови, студенти брали участь у Всеукраїнській 

дистанційній олімпіаді «Всеосвіта – Осінь 2021». 

Недостатньо спрацювали випускові комісії «Інженерія програмного 

забезпечення», «Компютерна інженерія», «Видавництво та поліграфія», 

«Економіки» та «Фінанси, банківський облік та  страхування», циклова комісія 

«Фізичного виховання та захисту України» щодо проведення тижня комісій.  

Методична рада коледжу, що є дорадчим органом, який здійснює 

моніторинг, аналіз, координацію, планування навчально-методичної роботи та 

розробляє рекомендації щодо її вдосконалення, протягом звітного року провела 11 

засідань, 6 з яких проводилося в умовах дистанційної роботи онлайн. Серед 

питань, які розглядалися, особлива увага була приділена аналізу успішності 

студентів, системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників,  

національно-патріотичному вихованню студентів, стану навчально-методичного 

забезпечення освітнього процесу, методичному забезпеченню практик у процесі 

впровадження дуальної освіти,  дидактичним проблемам сучасного заняття та 

шляхам їх вирішення, підготовці та участі студентів і викладачів у міських 

конкурсах, олімпіадах, організації курсового і дипломного проектування тощо. 

Підсумки навчально-методичної роботи було підведено в кінці червня на 

засіданні методичної ради. З урахуванням досягнутого і подальших завдань на 

2022-2023  навчальний  рік  підготовлено  відповідні  рекомендації  щодо 

планування і змісту методичного забезпечення освітнього процесу з метою 

приведення його у відповідність із сучасними методологічними настановами, 

утвердженням нових пріоритетів фахової передвищої та вищої освіти: 

 орієнтація на подальше впровадження дуальної та дистанційної форм 

здобуття освіти студентами та професійну мобільність випускників на ринку 

праці; 

 використання цифрових освітніх технологій, формуванню ІК-компетенцій 

педагога;  

 студентоорієнтоване навчання в освітньому процесі; 

 діджиталізація бібліотеки коледжу; 

 перехід від кваліфікації до компетенції; 

 продовження роботи над поповненням та вдосконаленням електронного 

ресурсу коледжу навчально-методичними матеріалами; 

 організація проведення «майстер-класів» викладачами-методистами з 

проблем застосування під час занять новітніх технологій; 

 вивчення та поширення передового досвіду роботи педагогічних працівників 

коледжу, його узагальнення. 

Пріоритетними напрямками  в методичній роботі залишаються:  

- підготовка  згідно з держаним замовленням і договорними зобовязаннями 

висококваліфікованих фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 

спеціалісті» і освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший 

бакалавр»; 



- упровадження освітніх інноваційних і цифрових технологій; 

- формування якісного контингенту студентів; 

- формування позитивного ставлення викладачів до методичної роботи та 

їхніх умінь здійснювати науково-дослідну роботу; 

-  накопичення і систематизація методичних матеріалів педагогічного 

колективу коледжу, в тому числі пакетів прикладних комп`ютерних 

програм, електронних портфоліо  для проведення атестації з власного 

досвіду і з навчальних дисциплін; 

- удосконалення кадрового забезпечення освітнього процесу шляхом 

підвищення рівня професійно-педагогічної компетенції та майстерності 

викладачів,  участі у науково-дослідній роботі за індивідуальною 

тематикою;  

- вивчення, узагальнення і поширення досвіду кращих викладачів та кураторів 

груп по застосуванню інноваційних освітніх технологій навчання й 

виховання; 

-  організація та проведення: методичних семінарів викладачів, школи 

молодих викладачів та кураторів груп з метою вирішення актуальних        

проблем навчання і виховання особистості. 

 

 

4. Удосконалення матеріально-технічної бази 

Коледж організовує свою діяльність на базі двох навчальних корпусів: 

навчального корпусу №1 та навчального корпусу №2 (лабораторного). Аудиторно-

лабораторний фонд має загальну площу 10675,8 кв. м. при загальній кількості 

студентів 1343 особи (денна форма навчання), що складає на одного студента 7,94 

кв. м.  

Проведено монтаж мережі комп’ютерних класів, аудиторій та інших 

комп’ютерних робочих місць для доступу до Internet. 

Розроблено робочі місця для проведення лабораторних і практичних робіт з 

дисциплін і практик спеціальностей: «Монтаж, обслуговування засобів і систем 

автоматизації технологічного виробництва», «Комп’ютерна обробка текстової, 

графічної та образної інформації». 

Ведеться робота з впровадження в навчальний процес програмного 

забезпечення за вільною ліцензією.  

Встановлення та налаштування систем відеозв’язку та месенджерів (Zoom, 

Google Meet, Viber, Telegram). 

Проведено підбір тем дипломних проектів з виготовленням і впровадженням  

для практичного використання в навчальному процесі. 

Розроблено нові або доопрацьовано наявні інструкції до лабораторних  та 

практичних робіт з дисциплін всіх спеціальностей.  

Для забезпечення якісного навчання в дистанційному режимі 

використовуються як окремі канали зв’язку, так і їх комбінації: 

- Електронна пошта для передачі лекційних матеріалів, інструкцій для 

проведення лабораторних та практичних робіт та інша інформація; 

- Viber, Тelegram для спілкування як окремо або в групі, передача інформації 

в вигляді фотографій, окремих файлів або архівів даних; 

- GoogleClass Room для роботи з окремою групою студентів з можливістю 

перевірці індивідуальних результатів виконаної роботи, оцінюванням якості 



роботи з урахуванням термінів їх виконання (контрольні завдання, тести та інше); 

- Zoom для організації викладання лекцій, організації консультацій, 

відеоконференцій, проведення екзаменів та заліків. 

         Інше: 

          - Проводився благоустрій території коледжу та  встановлено експонат 

літака АН-24. 

- Проводилося обслуговування та ремонт обладнання охоронної   та 

протипожежної сигналізації. 

- Оновлено інформаційні таблички на вхідних дверях лабораторій і 

кабінетів. 

- Здійснена часткова заміна освітлення на більш економічне світлодіодне. 

- Відремонтовані та встановлені світлові сигналізаційні табло входів та 

виходів на випадок аварійної евакувації. 

- Проведено підготовку приміщень лабораторій, кабінетів і майстерень до 

опалювального сезону. 

- Проводилися заходи по збереженню та економії енергоресурсів. 

- Встановлено та підведено до пульта охорони 4 камери відеонагляду за 

територією коледжу. 

- Додатково встановлена звукова та світлова сигналізація на території біля 

гаражів та між корпусами коледжу. 

- Інші господарські роботи для забезпечення навчального процесу (поза 

планом). 

Значне місце у забезпеченні навчально-виховного процесу посідає 

бібліотека, яка нараховує 89195 примірників навчальної, довідкової і художньої 

літератури на загальну суму 642314 грн. Бібліотека має читальну залу на 90 місць. 

Заняття з фізичної культури та предмету «Захист Вітчизни»  проводяться на 

території коледжу. Спортивна база складається із спортивної та тренажерної зали 

загальною площею 531,7 кв. м., спортивного майданчика для занять тенісом 

площею 18,6 кв. м. та спортивного ядра (стадіону) площею 1900  кв. м. У 

навчальному закладі працює буфет на 220 місць. 

Медичний пункт має штатного медичного працівника і обладнаний 

необхідними приладами і медикаментами першої медичної допомоги. 

Коледж має власний студентський гуртожиток по вулиці Юрія Пасхаліна,  

14-А,   який     забезпечує  проживання  студентів,  що  не   мешкають   в  межах м. 

Києва,  в повному обсязі. Умови проживання у гуртожитку відповідають 

встановленим санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки та іншим 

нормативним документам. 

 

5. Фінансово-господарська діяльність 

Фінансування навчального закладу проводилося на нормативній основі 

за рахунок коштів загального фонду та коштів спеціального фонду (плата за 

послуги, що надаються бюджетними установами згідно з законодавством). 

Кошти державного бюджету використовувалися виключно за цільовим 

призначенням згідно з планом використання (кошторисом доходів і видатків) 

за встановленими обсягами бюджетних асигнувань. Асигнування 

спрямовувалися на покриття видатків, пов’язаних з основною діяльністю по 

статтях витрат згідно з класифікацією видатків коледжу відповідно до наказу 

Держказначейства України. 



Доходи, отримані від надання платних послуг та інших додаткових 

джерел фінансування, спрямовувалися на відшкодування витрат, пов’язаних 

з наданням цих послуг, сплату податків, внесків, відрахувань, зборів, 

платежів відповідно до чинного законодавства, вдосконалення та 

модернізацію матеріально-технічної бази лабораторій та кабінетів, 

придбання мультимедійного та комп’ютерного обладнання. 

Загальний обсяг фінансування коледжу за звітний період приведено у 

таблиці 5, структура видатків з коштів загального та спеціального фонду 

(тис. грн.) приведена у таблиці 6. 

 

 
Таблиця 5 

                               

Фонд 

Надходження (тис.грн) 

2021 2022 

Загальний фонд 34247,59 37971,22 

Cпеціальний фонд (платні послуги) 6741,15 7956,69 

Інші джерела власних надходжень 0,00 0,00 

Разом 40988,74 45927,91 

 
Таблиця 6 

                   Витрати коштів          2021 2022 

Заробітна плата працівників 28298,57 29497,52 

Нарахування на заробітну плату 6182,22 6490,15 

Видатки на харчування та одяг сиротам 511,90 399,53 

Придбання товарів та послуг 139,95 99,89 

Оплата послуг (крім комунальних) 206,93 79,36 

Видатки на відрядження - - 

Комунальні послуги 1587,68 2239,49 

Видатки на підвищення кваліфікації 0,00 0,00 

Стипендії 4266,80 6871,2 

Інші поточні видатки 83,44 110,88 

Придбання основних фондів 0,00 0,00 

Капітальний ремонт 0,00 0,00 

Інші виплати 0,00 0,00 

Разом 41277,49 45788,02 

 
У 2022 році загальна сума фінансування коледжу та надходжень склала  

45,9 млн. грн., що майже на 5 млн. грн. більше, ніж у 2021 році. Це 

пояснюється, в першу чергу, значним підвищенням витрат на виплату 

заробітної плати, підвищенням розміру плати за навчання та проведенням 

студентами передоплати за послуги. 

Зважаючи на те, що коштів загального фонду на забезпечення 

функціонування та утримання навчального закладу було недостатньо, всі 

необхідні статті видатків планувалися і по спеціальному фонду. Основними 



статтями видатків були наступні: виплата заробітної плати та нарахувань на 

неї, виплата стипендії, оплата комунальних послуг. 

Порівняльний аналіз структури видатків за 2021-2022 р.р. показує, що на 

такі статті як «Заробітна плата» та «Нарахування на заробітну плату» витрати 

зросли на 4%. Витрати на «Комунальні послуги» - збільшилися на 29% , що 

пояснюється збільшенням тарифів. На всі інші статті витрати майже 

залишилися а рівні минулого року. Загалом виплати по захищених статтях 

(заробітна плата, нарахування на неї та стипендія) та комунальних послугах 

проводилися своєчасно. 
 

 
6. Виховна робота та розвиток соціальної сфери 

 
Виховна робота завжди була невід’ємною складовою освітнього процесу, а 

зараз, в умовах військової агресії рф проти України, її важливість складно 

переоцінити. Усе, що відбувається зараз – виклик для коледжу, для викладачів та 

студентів.  

Найважливішими напрямами виховної роботи зараз мають стати:  

 психологічна та емоційна підтримка учнів; 

 навчання правил поведінки в умовах воєнного стану (під час 

повітряних тривог, поводження з вибухонебезпечними предметами, перша 

медична допомога тощо); 

 адаптація та підтримка учнів-ВПО; 

 розвиток критичного мислення та медіаграмотності; 

 національно-патріотичне виховання.  

Зараз здобувачі освіти найбільше потребують підтримки та розуміння, 

академічні успіхи та оцінки відходять на другий план. Той факт, що студенти, на 

жаль, поступово вимушено звикають до нових реалій, не означає, що вони можуть 

обійтися без підтримки дорослих. Вони як ніколи її потребують. Їм потрібна 

впевненість викладача у тому, що все буде добре, стійкість та віра в перемогу 

навіть у важкі часи невизначеності.  

У своїй професійній діяльності заступник директора з навчально-виховної 

роботи керується Конституцією України, Законом України “про освіту”, Указами 

Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України та органів управління 

освітою всіх рівнів з питань навчання та виховання учнів, трудовим 

законодавством, правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і 

протипожежної охорони, а також Положенням Коледжу,локальними наказами та 

положеннями коледжу (в тому числі Правилами внутрішнього трудового 

розпорядку,наказами й розпорядженнями директора, Посадовими 

обов’язками).Заступник директора з навчально-виховної роботи дотримується 

Конвенції про права дитини. 

Основна виховна діяльність коледжу спрямована на створення умов для 

реалізації державної політики у сфері освіти згідно Закону України “Про освіту”. 

В умовах воєнної агресії російської федерації в Україні національно-патріотичне 

виховання є одним із пріоритетних напрямів діяльності держави суспільства щодо 

розвитку національної свідомості на основі суспільно-державних (національних) 

цінностей (самобутність, воля, соборність, гідність), формування в громадян 



почуття патріотизму, поваги до Конституції Законів України, соціальної 

активності та відповідальності за доручені державні та громадські справи, 

готовності до виконання обов'язку із захисту незалежності та територіальної 

цілісності України. В роботі з національно-патріотичного виховання слід 

керуватися:  - наказом МОНУ від 06.06.2022 р. № 527 «Про деякі питання 

національно-патріотичного виховання в закладах освіти України та визнання 

таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 

16.06.2015 р. № 641»;  - листом МОН України від 10.06.2022 р. № 1/6267-22 «Про 

деякі питання національно-патріотичного виховання в закладах освіти 

України». Потрібно звернути увагу, що стратегічні підходи до національно-

патріотичного виховання дітей та молоді визначені в Указі Президента 

України від 05.2019 р. № 286/219 «Про Стратегію національно-

патріотичного виховання». Постановою Кабінету Міністрів України від 09.10.2020 

р. № 932 затверджено План дій щодо реалізації Стратегії національно-

патріотичного виховання на 2020-2025 роки. Державну цільову соціальну 

програму національно-патріотичного виховання на період до 2025 року 

затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 30.06.2021 р. № 673.    

Викладацьким колективом коледжу забезпечується реалізація освіти згідно 

дотримання освітньо-професійних програм спеціальностей. 

Студенти коледжу приймають активну участь у творчих конкурсах 

навчального закладу, а також долучаються до участі у конкурсах міського, 

всеукраїнського та міжнародного рівня. Серед них можна зазначити: 

 Конкурс творчих студентських робіт з суспільно-гуманітарних 

дисциплін, Дисципліна «Краєзнавство»- Тема: «Процеси декомунізації та 

перейменування вулиць м.Києва» Сорока М. -  І місце; керівник Ізотова І.О.; 

комісія суспільно- економічних дисциплін; 

 Конкурс власних віршів серед студентів (студентська поезія) 

іноземною мовою – Мілевський Н.– І місце,  керівник Крещанова С.Л.; комісія 

іноземної мови; 

 Конкурс студентських творчих робіт (Конкурс презентацій) з хімії та 

біології «Наука очима студентів», Тема: «Кровоспинна повязка військового 

призначення на основі нанорозмірних матеріалів», Осадченко Є.С.- ІІ місце, 

керівник: Кравченко А.А.; комісія природничих дисциплін; 

 Всеукраїнська олімпіада «Всеосвіта Весна -2022»; комісія 

філологічних дисциплін: 

 українська мова 

- гр.О-11 - 2 місце,  керівник-Смарчевська Л.В. 

- гр.Е-734-21 – 1,2 місця, керівник-Гусак І.В. 

- гр. П-733-23 – 2 місце, керівник-Гусак І.В. 

- гр. Е-11 – 1,2,3 місце, керівник-Гусак І.В. 

- гр. Ф-735-21 – 1,2 місце, керівник-Гусак І.В. 

- гр. К-742-22 – 1,2 місце, керівник-Гусак І.В. 

 українська література  

- гр.О-11 – 2,3 місце, 

- керівник – Смарчевська Л.В. 

- гр. Е-11 – 1,2,3 місце, керівник-Гусак І.В. 

- гр. К-742-22 – 1,3 місце, керівник-Гусак І.В. 



- гр. П-733-23 – 3 місце, керівник-Гусак І.В. 

- гр. К-12 – 2,3 місце, керівник-Гусак І.В. 

- гр. П-752-12 –1,2,3 місце, керівник-Гусак І.В. 

- гр. Ф-735-21 – 1,2,3 місце, керівник-Гусак І.В. 

- гр. Е-734-21 – 1 місце, керівник-Гусак І.В. 

- гр. К-11– 1,2,3 місце, керівник-Гусак І.В. 

 Онлайн-конкурс творчих робіт та тематичних розробок-презентацій з 

БЖД та ОП, Номінація  «Конкурс стіннівок «Очима студентів»: Немеровець О. - І 

місце, (керівник Белая В.В.); Номінація «Презентації до всесвітнього Дня охорони 

праці «Формуємо разом позитивну культуру безпеки та здоров’я»: Меша С. – І 

місце, (керівник Белая В.В.), Черниш М.- ІІ місце, (керівник Белая В.В.); 

випускова комісія  

 «Галузеве машинобудування», «Автоматизація та комп’ ютерно-

інтегровані технології»; 

 Конкурс методичних розробок серед викладачів економіко-

аналітичного циклу, Номінація «Методичне забезпечення предмету» , Тема: 

«Методичні вказівки і завдання для проведення практичних робіт з навчальної 

дисципліни «Статистика», Базильчук Т.Г. – ІІ місце; випускова комісія 

«Економіка», «Фінанси, банківська справа та страхування». 

Впродовж 2020-2021 н.р. відбувалася низка заходів, які пов’язані з 

професійним розвитком викладачів: 

 Науково-практична інтернет-конференція "Актуальні  питання 

методики викладання суспільних дисциплін в закладах фахової передвищої 

освіти", Напрям: "Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики", Тема: 

«Рефлексія у навчальному процесі»-  Дудник В.М.; комісія суспільно-економічних 

дисциплін; 

 Конкурс методичних розробок «Педагогічна знахідка» серед 

викладачів гуманітарних та соціально-економічних дисциплін; комісія суспільно-

економічних дисциплін; 

 Науково-практична інтернет-конференція «Обмін педагогічним 

досвідом» з дисциплін «Іноземна мова» та «Іноземна мова за професійним 

спрямуванням», Напрям:  «Новітні  тенденції в методиці викладання іноземних 

мов в закладах фахової передвищої освіти», Ананьєва І.І., Тема доповіді: 

«Розвиток  креативних можливостей  та комунікативної активності  студентів на 

заняттях англійської мови»; комісія іноземної мови; 

 Конкурс на кращу методичну розробку серед викладачів географії, 

екології, туристичних дисциплін, Номінація «Сучасні освітні технології в умовах 

сьогодення», Тема: «Теоретичні і практичні технології у викладанні географії», 

Хоменко В.В.; комісія природничих дисциплін; 

 Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні питання 

методики викладання загальноосвітніх дисциплін в умовах реформування ЗФПО», 

Дипломи  переможців номінація "Кращі навчальні посібники для здобувачів 

фахової передвищої освіти"  ІІІ ступень - Кабаненеко А.М.; комісія філологічних 

дисциплін; 

 Міжрегіональна онлайн-нарада за результатами конкурсу "Освіта та 

кар'єра 2021", Переможець конкурсу – Кабаненко А.М.; комісія філологічних 

дисциплін. 



Викладачі разом зі студентами та студентським самоврядуванням коледжу 

та гуртожитку провели низку виховних заходів у навчальному закладі. 

Наприкінці серпня гуртожиток традиційно зустрічає студентів. Для 

здійснення поселення визначено кілька днів. Щороку процес поселення 

організований на високому рівні, немає довгих черг, всю інформацію студенти та 

їх батьки можуть одразу дізнатися, отримати супровід та допомогу. Адміністрація 

гуртожитку та студентська рада докладають немало зусиль, щоб мешканці 

почували себе дійсно, як вдома. Всі налаштовані оптимістично і чекають 

повернення звичних умов навчання. 

01.09.2021 року був проведений захід посвяти першокурсників в лаври 

студентства. Захід пройшов на високому рівні. Від імені адміністрації коледжу 

новоспечених студентів привітав директор Зіатдінов Юрій Кашафович, який 

побажав студентам насиченого студентського життя та продуктивного навчання. 

15.09.2021 року відбулося перше засідання "Школи молодого викладача" в 

поточному навчальному році. Молодь та початкуючі педагоги мають можливість 

збагатити свої знання та вміння з проблем викладацької діяльності, прояснити для 

себе незрозумілі питання, почерпнути передовий педагогічний досвід у старших 

колег. 

У цьому році відзначається 20 річниця Європейського дня мов! Циклова 

комісія іноземної мови ВСП «Київський фаховий коледж комп’ютерних 

технологій та економіки НАУ» вже традиційно провела щорічні святкові заходи з 

нагоди Європейського дня мов. У рамках онлайн-проекту «Планета КФКТЕ НАУ» 

студенти представили свої відео-звернення, ліричні та музичні виступи, 

поділилися думками, емоціями і просто гарним настроєм. 

28-29 вересня 2021 року в Україні вшановується пам'ять загиблих у 

Бабиному Яру. Це особливо скорботна подія в нашій національній історії, адже 

біля ста тисяч мирних громадян різних національностей, військовополонених було 

приречено на мученицьку смерть, закатовано. Серед них була й відома українська 

поетка-емігрантка Олена Теліга, яка самозреченно присвятила своє життя Україні. 

Саме тому студенти коледжу під час уроків української літератури вшанували 

пам'ять загиблих у Бабиному Яру, долучилися до спільного студентського проєкту 

«Розстріляне слово України». 

10.10.2021 на стадіоні спеціалізованої школи 65 м. Києва у турнірі із 

футболу на кубок "Футбол у кожен двір" прийняв участь студент відділення 

комп'ютерної інженерії (К-724-31) Рогулю Станіслава, який у складі команди 

"Лісовий масив" та зайняв 2-ге місце. 

13.10.2021р. для студентів груп А-737-21, Д-738-21 було проведено онлайн- 

захід «Образи козаків у живописі України», приурочений до Дня козацтва. Окремі 

студенти, а саме: Сергієнко Анна, Гнатюк Надія, Михайленко Дар'я, Томіленко 

Олена, Шульга Ігор самостійно підготували цікаву інформацію та презентували 

свої дослідження під час заходу. 

20.10.21 на базі ВСП "Київський фаховий коледж комп'ютерних технологій 

та економіки НАУ" відбулось засідання міського методичного об’єднання 

економіко-аналітичного циклу ЗФПО м.Києва. У засіданні взяли участь 25 

викладачів економічного профілю провідних коледжів столиці. Метою засідання 

було обмін досвідом між досвідченими викладачами економіко-аналітичного 

циклу ЗФПО. Учасникам методоб’єднання було продемонстровано потужну 

комп’ютерно-інформаційну базу коледжу і цікава програма. 



27.10.2021 року відбулося чергове засідання "Школи молодого викладача". 

Цікаву і змістовну доповідь «Наукова складова в діяльності викладача закладу 

фахової перед вищої освіти: місце, роль, значення» представив молодий вчений, 

к.ф.м. наук, голова циклової комісії математичних дисциплін Чуйков Артем 

Сергійович. 

Студент групи Д-750-11 ВСП"Київський фаховий коледж комп'ютерних 

технологій та еконіки НАУ" Левшин Владислав Олексійович взяв участь у 

ФЕСТИВАЛІ талановитої молоді Дарницького району "Молодість-2021". 

На виконання рішення Вченої ради університету від 16 червня 2021 року 

(протокол № 6) з метою виховання відчуття національної гордості за досягнення 

вітчизняної науки і техніки, підвищення іміджу та привабливості університету та 

коледжу при проведенні профорієнтаційних заходів серед молоді для публічного 

огляду на майданчику перед навчальним корпусом коледжу, минулої ночі 

перебазовано та встановлено експонат літака Ан-24. Технічне супроводження та 

реалізація проекту здійснювалась за підтримки особисто ректора університету 

Максима Луцького, фахівцями Навчального центру «Авіаційно-технічна база», 

Державного музею авіації імені О.К. Антонова НАУ та коледжу. 

З 08 до 12 листопада 2021р. був проведений тиждень комісії філологічних 

дисциплін, присвячений Дню української писемності та мови. Одним з напрямів 

роботи ЦК є розвиток інтелектуальних та творчих здібностей студентів, 

заохочення їх до самостійного здобуття знань. Презентації студентських робіт 

були здійснені на платформах Zoom, Google Meet та YouTube. Викладачі та 

студенти активно долучились до проведення таких заходів, як:  

- 9 листопада відбувся XXІ Всеукраїнський радіодиктант національної 

єдності. 

- До Дня української писемності та мови, у день вшанування пам'яті 

Преподобного Нестора-Літописця студентки Тимошенко Карині (гр.П-12) та 

Акімовій Анастасії (гр.Е-21) стали дипломатками Міжнародного Відеоарт-Фесту 

«Луківініада». Творчість поета Миколи Володимировича Луківа у багатій 

поліфонії сучасної української поезії звучить по-особливому і є невичерпним 

джерелом для лету фантазії (Викладач: Ірина Гусак). 

- Студенти груп К-21 та Р-22 стали учасниками мовознавчої вікторини 

«Вивчаймо рідну мову!». Викладач української мови Алла Миколаївна Кабаненко 

висловлює вдячність за сумлінне ставлення до навчання таким студентам гр. К-21: 

Андрущенку Д.. Вітру В., Колеснікову І., Литвиненку А., Лук’янчикову Д., 

Мілевському Н., Мішину П., Нагорному Д., Нікітіну О., Оганесяну А, Стеценку В., 

Сухомлину І., Ярославському А. та студентам гр. Р-22: Ласкіну І, Кузнєцову О., 

Кульчицькому Д., Люшу Д., Морозенку М., Радківському В., Радківському Н., 

Слободянику В., Федорцю А., Якушеву Д. 

- Відеопрезентацію до Дня української писемності підготували студенти 

групи К-11, а саме: Греськів Володимир, Гончарук Олександр, Карачевцев Вадим, 

Лехман Богдан, Козмейчук Богдан, Буров Ярослав, Пасічник Іван (Викладач:Ірина 

Матюшко). 

- Студенти групи Е-21 взяли участь в заході «Українська мова в пісні» 

(Викладач: Людмила Смарчевська). 

- 02.11.2021р. викладачі-філологи Ірина Гусак, Алла Кабаненко, 

Людмила Смарчевська, Віра Ничипоренко та Ірина Матюшко взяли участь у 

Всеукраїнській науково-практичній конференції "Актуальні питання методики 



викладання загальноосвітніх дисциплін в умовах реформування ЗФПО" в рамках 

Тридцять восьмої міжнародної спеціалізованої виставки Міжнародної виставки 

«Освіта та кар’єра – 2021». 

Дарницька районна державна адміністрація нагородила студентів ВСП 

"Київського фахового коледжу комп'ютерних технологій та економіки 

Національного авіаційного університету" почесною відзнакою за вагомий внесок у 

соціально-економічний розвиток Дарницького району міста Києва та з нагоди 

Міжнародного дня студента Юровицького Петра, Гуляєву Марію та Лепеху Івана. 

21 листопада 2021 р. викладач циклової комісії суспільно-економічних 

дисциплін Ірина ІЗОТОВА організувала студентів груп А-11, Д-11, П-12 та П-13 

на відзначення Дня гідності та свободи. Студенти Дмитро НАСІРОВ (П-12), Єгор 

БАБИЧ та Олександр ПЕТРЕНКО (А-11), Марина РАДАЙ та Софія 

АКСЬОНКІНА (А-11), Ярослав ДИКИЙ (П-13) виїхавши у різні райони м. Києва 

відзняли матеріали про життя та діяльність п’ятьох героїв АТО, а потім створили 

загальну відео-розповідь. 

Протягом листопаду працівниками та адміністрацією ВСП "КФКТЕ НАУ" 

проводиться комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення та озеленення 

території на Бориспільській 5. Активно виконуються підготовчі роботи для 

встановлення паркану. 

22 листопада 2021 року на базі ВСП «Київський фаховий коледж 

комп’ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету» 

за підтримки ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» відбувся непересічний 

науковий захід - Всеукраїнська науково-практична конференція «Компетентісний 

підхід до підготовки фахівців економічного та технічного профілю у ЗФПО». 

23 листопада 2021 року у рамках тижня циклової комісії математичних 

дисциплін було проведено студентську математичну конференцію «Математика як 

наука і мистецтво». Конференція проходила дистанційно на платформі Google 

Meet. Проведенню конференції передувала велика організаційна робота 

викладачів та студентів, було підготовлено 16 змістовних і цікавих доповідей,    

як-от:  

Красюк Максим, П-31. Історія математики  

Гнатюк Надія, Д-21. Видатні жінки-математики  

Ляшиченко Артем, П-31. Парадокс Монти Хола  

Забродський Дмитро, П-31. Теорія ігор  

Томіленко Лєна, Д-21. Український математик В. Левицький  

Стеценко Яна, Д-21. Математика і мистецтво  

Філанчук Ірина, Д-21. Індійський математик Рамануджан  

В’ющенко Ярослав, А-11. Українська вишиванка і математика  

Сергієнко Анна, Д-21. Математичні премії  

Костюк Кирил, А-11. Математика і музика  

Стрільцов Денис, К-31. 7 мостів Кенігсберга  

Грішин Максим, А-11. Історія виникнення математичних знаків  

Василець Віолетта, Ф-31. Цікаві факти про математику  

Петриченко Катерина, К-31. Ейлер: життя і внесок в науку  

Демишонкова Валерія, Ф-31. Математика у повсякденному житті  

Красюк Максим, П-31. Помилка того, хто врятувався 

27 листопада 2021 р. у коледжі відбулася ІІІ-я студентська науково-

практична конференція, присвячена 30-й річниці Всеукраїнського референдуму на 



підтвердження Акта проголошення незалежності України. 

27 листопада 2021 р. викладач циклової комісії суспільно-економічних 

дисциплін Ольга БАРДИШЕВА організувала студентів першого курсу для 

створення відео-розповіді на вшанування пам'яті жертв голодомору 1932-1933 рр. 

Викладач звернула увагу, що четверта субота листопада в Україні визнана Днем 

пам’яті жертв Голодоморів. Оскільки цього дня проводиться всеукраїнська акція 

«Запали свічу», студенти створили сюжет у якому закликали всіх працівників, 

педагогів та здобувачів освіти долучитися до цієї акції, вшанувавши пам'ять 

людей, які були убиті голодом. 

30.11.2021 відбувся міський конкурс студентських робіт з біології та хімії 

"Наука очима студентів". Студентка групи П-752-12 Осадченко Єлизавета посіла 

почесне друге місце за презентацію на тему "Кровоспинна пов'язка військового 

призначення на основі нанорозмірних матеріалів". 

01 грудня 2021 року міським методичним об’єднанням викладачів 

іноземних мов м. Києва на базі ВСП Київський індустріальний коледж КНУБА 

було проведено конкурс власних віршів серед студентів закладів фахової 

передвищої освіти м. Києва. За результатами підведення підсумків студент ВСП 

КФКТЕ НАУ Мілевський Назар, гр. К-741-21 (підготувала викладач Крещанова 

С.Л.), посів почесне 1 місце. 

02.12.2021 року відбулося чергове засідання "Школи молодого викладача". 

Зі змістовною доповіддю на тему: «Рефлексія як самоаналіз діяльності» виступила 

к. іс. наук, доцент, спеціаліст вищої категорії, голова циклової комісії суспільно-

економічних дисциплін Дудник Валентина Михайлівна. 

10 грудня 2021 року розпочався захист курсових робіт з дисципліни 

"Технічне обслуговування ЕОМ" на відділенні "Комп'ютерна інженерія". Захід був 

проведений в онлайн форматі комісією "Комп'ютерної інженерії" у складі - 

Толочко Любов Олексіївни, Бєловол Віолетти Вячеславівни, Ніколаєва Анатолія 

Андрійовича та Черняхівського Юрія Васильовича. Студенти груп К-711-41 та К-

712-42 представили свої роботи до захисту. 

Студенти групи П-732-22 підготували новорічний фільм-вітання всім 

студентам, викладачам та працівникам коледжу. Проект реалізувався на базі 

вивчення дисципліни "Культорологія"(творчий куратор: викладач Людмила 

Смарчевська). Редактор - Мороз Данііл; Режисер постановки - Лобанцов Олексій. 

Студенти групи К-745-11 на чолі з Володимиром Греськів підготували 

новорічний фільм-вітання всім студентам, викладачам та працівникам коледжу. 

Творчий куратор проекту: викладач Матюшко Ірина. Редактор - Володимир 

Греськів; Режисер постановки - Володимир Греськів. 

Студенти групи К-745-11 на чолі з Володимиром Греськів підготували 

різдвяний фільм-вітання всім студентам, викладачам та працівникам коледжу. 

Автор відео: Греськів Володимир Творча команда: Зінченко Олександр 

Петруненко Владислав Гогунський Максим Творчий куратор проекту: викладач 

Матюшко Ірина. 

У турнірі, котрий проводиться 22-23 січня на базі КДЮСШ, взяли участь 

98 вихованців спортивних клубів України. Станіслав Рогуля, студент групи К-724-

31 відділення комп'ютерної інженерії КФККТЕ НАУ, завоював друге місце у VII 

Всеукраїнському турнірі із боксу ім. Анатолія Третьякова серед юнаків та дівчат 

2003-2004 років народження. 

27 січня відбулося чергове засідання "Школи молодого викладача". Цікаву і 



змістовну доповідь «Оптимізація освітнього процесу в сучасних умовах 

використання цифрових технологій» представила молода викладач Віолетта 

Вячеславівна Бєловол. 

8 лютого 2022 р. завершився другий етап міського конкурсу творчих 

студентських робіт з суспільно-гуманітарних дисциплін серед ЗФПО м. Києва. 

Перше місце у конкурсі за тематикою «Краєзнавство» зайняла робота студентки 

групи Ф-11 відділення «Економіка та машинобудування» Маргарити Сороки. 

Робота за темою «Процеси декомунізації та перейменування вулиць м. Києва» 

написана під керівництвом викладача циклової комісії суспільно- економічних 

дисциплін Ірини Олегівни Ізотової. 

Команда коледжу КФККТЕ НАУ зайняла Перше місце на Всеукраїнському 

хакатоні з розгобки ігор Global Game Jam Ukraine у номінації найкращий дизайн 

гри. Склад команди: Купнєвський Іван П41, Кононенко Аліна Д31, Замах Даніїл 

Д41, Левченко Олександр Д31, Соболєва Надія. 

В рамках тижня комісії іноземної мови, який проходив з 7 по 11 лютого, 

були проведені різноманітні заходи, направлені на популяризацію іноземної мови 

серед студентів різних спеціальностей ВСП «КФКТЕ НАУ». Викладачі комісії 

Ананьєва І.І., Бориславська Г.С., Крещанова С.Л., Мизрова А.М., Миронець Д.К. 

та Чепур О.О. організували онлайн-вікторини та тематичні презентації, засідання 

предметних гуртків, що мали на меті стимулювати у студентів мотивацію до 

вивчення іноземної мови та розвинути комунікативні навички в процесі 

практичного використання англійської мови.  

Тиждень комісії іноземної мови проходив під девізом «Навчання має бути 

цікавим та різноманітним!» На онлайн платформах Zoom, Google Meet та Google 

Workspace були проведені такі тематичні заходи:  

1. Quiz: How you know Great Britain / презентація та онлайн-вікторина 

(провела Крещанова С.Л.)  

2. Discover Great Britain / тематична презентація (провела Ананьєва І.І.)  

3. Quiz: London sightseeing / презентація та онлайн-вікторина (провела 

Бориславська Г.С.)  

4. English Quiz / онлайн-вікторина (провела Чепур О.О.)  

5. The history of St. Valentine’s Day / засідання предметного гуртка (провела 

Крещанова С.Л.)  

6. St. Valentine’s Day / засідання предметного гуртка (провели Мизрова 

А.М., Миронець Д.К.)  

Мета цих заходів – створити умови мотиваційного практичного 

застосування знань, умінь та навичок і надати можливість студентам побачити 

результативність своєї роботи. Студенти пригадали цікаві факти та поглибили свої 

знання з історії, географії, культури та політики Великобританії та США; 

ознайомилися з традиціями та святами англомовних країн. 

14 лютого у всьому світі відзначають День святого Валентина. Яскравим 

підведенням підсумків тижня комісії іноземної мови став вже традиційний 

онлайн-проект «The Planet of KPCCTE NAU / Планета КФКТЕ НАУ» з нагоди 

святкування Дня святого Валентина (Дня закоханих). Викладачі циклової комісії 

іноземної мови на чолі з головою комісії Крещановою Світланою Леонідівною 

організували участь студентів коледжу у щорічній відео-презентації «Saint 

Valentine`s Day». Студенти різних курсів та спеціальностей представили свої 

відео-звернення, поділилися своїми думками та гарним настроєм. 



У Міжнародний день рідної мови 21 лютого 2022 року в режимі онлайн 

відбулася ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Модернізація мовно-

літературної освіти: досвід, проблеми, перспективи» (відповідно до Переліку 

наукових конференцій із проблем вищої освіти і науки у 2022 році (Лист ІМЗО від 

12.01.2022 № 22.1/10-28), співорганізаторами якої стали Міністерство освіти і 

науки України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Управління освіти і 

науки Чернігівської ОДА, Національний університет «Чернігівська політехніка», 

Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. 

Ушинського, Рада директорів закладів фахової передвищої освіти Чернігівської 

області, ВСП «Фаховий коледж транспорту та комп’ютерних технологій НУ 

«Чернігівська політехніка». 

У конференції взяли участь викладачі ВСП "Київського фахового коледжу 

комп'ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету", а 

саме:  

Смарчевська Людмила Василівна підготувала тези на тему: "Українська 

мова і література в проєкції інноваційного розвитку суспільства та технологій";  

Кабаненко Алла Миколаївна представила тези на тему: "Професійно 

орієнтоване викладання української мови як можливість формування фахової 

компетентності молодшого бакалавра (спеціальність «Комп’ютерна інженерія»)";  

Бєловол Віолетта Вячеславівна представила тези на тему: "Оптимізація 

освітнього процесу в сучасних умовах використання цифрових технологій". 

Група Е-743-11, незважаючи на жахливі події в Україні, підготувала 

відеоролик про життя та творчість поета. До відеороботи долучилися прекрасні, 

мужні студенти - патріоти: Антонюк Вікторія, Гриценко Олександр, Молибога 

Марина, Петрук Катерина, Прокопчук Ольга, Розсошко Вікторія, Сабадаш 

Анастасія Викладач: Гусак Ірина. 

З нагоди 36 річниці Чорнобильської трагедії для студентів гр. Е-11 був 

проведений захід на тему: "Чорнобиль: історичний досвід та виклики часу" 

(викладач природничих дисциплін, Маргарита ПОРТНА). Під час заходу для 

обговорення студентам були запропоновані питання екологічної загрози за умов 

війни, можливості убезпечення екосистем від ураження радіацією, захист 

населення. Особлива увага була звернена на вшануванні пам'яті героїв- 

чорнобильців, які навесні 1986 року врятували не тільки Україну, а й увесь світ. 

27 квітня 2022 р. відбувся вебінар на тему: «Ситуаційне дискретне 

моделювання логістичних процесів у середовищі Any Logic», що проходив за 

співпраці з ТОВ «Camozzi». Участь у заході взяли студенти спеціальностей 133 

Галузеве машинобудування, 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані 

технології та викладачі коледжу (Сороченко А.М., Полющенко І.В., Черняхівський 

Ю.В.). 

06. 05. 2022 р., не порушуючи традиції багатьох попередніх років, для 

студентів спеціальностей «Економіка» та «Фінанси, банківська справа та 

страхування» (групи Ф-21, Е-31; викладачі Анастасія Аржанцева, Інна Харченко) 

було проведено онлайн відвідування Національного банку України з метою 

урізноманітнення форм практичного навчання, ознайомлення зі специфікою 

роботи банківської системи України. Під час віртуальної екскурсії в супроводі 

провідного фахівця НБУ Марти Косів студенти дізнались про те, які функції 

виконує Національний банк в цілому та за умов воєнного стану зокрема; 

поглибили знання про особливості грошового обігу, його захист; удосконалили 



навички управління власними фінансами; переглянули повну колекцію 

нумізматичної продукції, випущеної Національним банком України. 

13 травня 2022р. студенти випускних груп Е-31 та Ф-31 та викладачі комісії 

051 «Економіка» та 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»: кандидат 

економічних наук, доцент Ігор Яровий, завідувач відділення «Економіки та 

машинобудування» Анастасія Аржанцева - мали нагоду бути учасниками 

традиційної зустрічі (цього року онлайн) з викладачами кафедри «Фінансів, обліку 

та оподаткування» Національного авіаційного університету – кандидатами 

економічних наук, доцентами кафедри Юлією Владикою, Оленою Рибак та 

завідувачем кафедри, доктором економічних наук, професором Тетяною Косовою. 

З 17.05.22. по 20.05.22. найкращі студенти старших курсів спеціальностей 

133 «Галузеве машинобудування» та 151 «Автоматизації та комп’ютерно-

інтегровані технології» пройшли навчання на семінарі в науково-навчальному 

центрі компанії «CAMOZZI». 

День вишиванки відзначається у третій четвер травня. Вишиванка 

вважається оберегом, символом краси та міцного здоров’я, а також щасливої долі. 

Відеороботу підготували студенти групи Е-743-11 Антонюк Вікторія, Бондар 

Анастасія, Крамаренко Ірина, Молибога Марина, Прокопчук Ольга, Розсошко 

Вікторія, Сабадаш Анастасія, Трохименко Михайло, Шмакова Любов. Викладач: 

Гусак Ірина. 

З 17.05.22. по 20.05.22. найкращі студенти старших курсів спеціальностей 

133 «Галузеве машинобудування» та 151 «Автоматизації та комп’ютерно-

інтегровані технології» пройшли навчання на семінарі в науково-навчальному 

центрі компанії КАМОЦЦІ. 

27 травня 2022 року у КФККТЕ НАУ онлайн відбувся круглий стіл «Як 

тебе не любити, Києве мій?», присвяченого 1540-й річниці м. Києва. Захід відкрив 

А. В. Майдан, заступник директора ВСП «КФККТЕ НАУ» із навчальної роботи, 

побажавши учасникам плідної та цікавої роботи. 

Велика увага приділяється пільговій категорії студентів: постраждалим 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, дітям-сиротам, інвалідам, дітям з 

малозабезпечених та багатодітних сімей. Цій категорії студентів надається 

матеріальна допомога та в повному обсязі всі інші пільги, передбачені 

законодавством. 

Проектна потужність гуртожитку коледжу складає 300 ліжко-місць, 

максимально проживало 110 студентів, але чисельність проживаючих змінюється 

протягом навчального року. Наразі чисельність проживаючих у гуртожитку 

зменшена, через військову агресію рф проти України. 

За відсутності їдальні студентам-сиротам виплачується щомісячна 

компенсація на харчування та матеріальна допомога. 

Велика увага в коледжі приділяється профорієнтаційній роботі серед 

випускників загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій м. Києва та регіонів. Для цього 

передбачено проведення профорієнтаційної роботи, де кожна комісія за графіком, 

щомісяця у визначений час проводить знайомство майбутніх абітурієнтів з 

відповідними спеціальностями коледжу. 

Коледж постійно бере участь в усіх ярмарках вакансій та приймає активну 

участь у профорієнтаційних заходах, які проводить НАУ та міське управління 

освіти. 

Результатом творчого співробітництва педагогічного колективу і студентів 



є розробка моделі випускника коледжу, яка базується на науково-обгрунтованій 

системі загальнокультурних, духовних і національних цінностей і виявляє себе в 

таких якостях: 

- випускник є знавцем своєї справи, його професійний зріст дозволяє 

виконувати посадові обов’язки; 

- є ініціативною, самодостатньою особистістю, що постійно 

самовдосконалюється, самореалізується; 

- має високі морально-етичні якості, всі життєво-необхідні компетентності; 

 


