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З В І Т 

про роботу  

ВСП «Фаховий коледж  

Одеського національного університету імені І.І.Мечникова» 

 за 2021 рік 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ 

Відокремленим структурним підрозділом Одеського національного 

університету імені І.І.Мечникова (надалі – університет), в якому продовжується 

підготовка здобувачів вищої освіти за ОКР «молодший спеціаліст» та 

започатковано підготовку за освітньо-професійним ступенем фахового 

молодшого бакалавра є Фаховий коледж (надалі – коледж).  

9 серпня 2019 року набрав чинності Закон України № 2745-VIII «Про 

фахову передвищу освіту», яким встановлено основні правові, організаційні, 

фінансові засади функціонування системи фахової передвищої освіти, що 

створює умови для поєднання освіти з виробництвом з метою підготовки 

конкурентоспроможних фахівців для забезпечення потреб суспільства, ринку 

праці та держави. 

На виконання вимог зазначеного Закону України, на підставі клопотання 

зборів трудового колективу та Педагогічної ради коледжу рішенням Вченої 

ради університету визначено з 01.01.2020 року основним видом діяльності 

коледжу освітню діяльність у сфері фахової передвищої освіти. Відповідно до 

рішення Ліцензійної комісії МОН України від 13.11.2019р. коледжу надано 

ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої 

освіти щодо підготовки за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший 

бакалавр за усіма спеціальностями коледжу. 

У грудні 2021 року Державною службою якості освіти України розпочато 

процес переоформлення сертифікатів про акредитацію освітніх (освітньо-

професійних) програм за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст 

на сертифікати про акредитацію освітньо-професійних програм освітнього 

ступеня фахового молодшого бакалавра. 30.12.2021 ДСЯО прийнято у роботу 

http://ru.osvita.ua/legislation/law/65307/
http://ru.osvita.ua/legislation/law/65307/
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заяви від коледжу на переоформлення сертифікатів про акредитацію освітньо-

професійних програм у сфері фахової передвищої освіти.  

1.1. Структура підрозділу.  

Освітній процес забезпечують циклові комісії коледжу:   

 циклова комісія загальноосвітніх дисциплін; 

 циклова комісія з соціальної роботи; 

 циклова комісія з бухгалтерського обліку; 

 циклова комісія з фінансів і кредиту;  

 циклова комісія з прикладної математики та інформаційних технологій,  

викладачі яких проводять навчальну, методичну, наукову, інновацйну та 

організаційну роботу зі студентами. 

Рішенням Педагогічної ради коледжу з 2018 року циклова комісія з 

бухгалтерського обліку та циклова комісія з фінансів і кредиту об’єднані в одну 

в зв’язку з малою чисельністю викладачів. 

Коледж також співпрацює з багатьма науковими підрозділами 

(лабораторіями), факультетами, науковою бібліотекою, підготовчим 

відділенням, центром інформаційних технологій, центром культури і дозвілля 

студентів і співробітників університету для забезпечення освітнього процесу в 

коледжі. 

1.2. Перелік галузей знань, спеціальностей, освітньо-професійних 

програм за якими здійснюється підготовка здобувачів освіти.  

Освітня діяльність у коледжі здійснюється відповідно до ліцензії 

Міністерства освіти і науки України на провадження освітньої діяльності, 

пов’язаної з наданням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до 

молодшого спеціаліста та з підготовкою за освітньо-професійним ступенем 

фахового молодшого бакалавра. 

Понад 20 років в університеті реалізується підготовка фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за наступними спеціальностями: 
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Прикладна математика, Фінанси і кредит, Бухгалтерський облік, Соціальна 

робота. 

З 01.09.2016 р. згідно постанови КМУ №266  коледж проводив набір за 

новим переліком галузей знань і спеціальностей. Відповідно до перехідних 

положень Закону України «Про вищу освіту» останній прийом на здобуття 

вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста 

відбувся у 2019 році.    

ОКР молодшого спеціаліста:  

Галузь 
Спеціальності  

(освітні програми) 

Ліцензі

йний 

обсяг 

Термін дії 

сертифікатів 

11 
Математика та 

статистика 
113 

Прикладна 

математика 

50 01.07.2027 

07 
Управління та 

адміністрування 

072 

Фінанси, 

банківська справа 

та страхування 

25 01.07.2027 

071 
Облік і 

оподаткування 

60 01.07.2024 

23 
Соціальна 

робота 
231 Соціальна робота 

50 01.07.2027 

 

Відповідно до відомостей щодо здійснення освітньої діяльності у сфері 

фахової передвищої освіти з 2021 року коледж здійснює підготовку за освітньо-

професійним ступенем фахового молодшого бакалавра за спеціальностями:  

ОПС фахового молодшого бакалавра  

Галузь 

Спеціальності  

(освітньо-професійні 

програми) 

Ліцензі

йний 

обсяг 

Термін дії 

сертифікатів 

11 
Математика та 

статистика 
113 

Прикладна 

математика 

50 01.07.2027 

07 
Управління та 

адміністрування 

072 

Фінанси, 

банківська справа 

та страхування 

25 01.07.2027 

071 
Облік і 

оподаткування 

60 01.07.2024 

23 
Соціальна 

робота 
231 Соціальна робота 

50 01.07.2027 
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Рішенням Вченої ради університету від 21.12.2021 року (протокол №5) 

затверджено нову освітньо-професійну програму освітньо-професійного 

ступеня фахового молодшого бакалавра за спеціальністю 242 Туризм галузі 

знань 24 Сфера обслуговування. Процедура ліцензування освітньої діяльності 

коледжу за цією ОПП продовжиться на початку 2022 році. 

З 2012 року за рішенням Одеської регіональної експертної ради з питань 

ліцензування та атестації навчальних закладів у коледжі проводиться й 

загальноосвітня підготовка фахівців з видачею свідоцтва про повну загальну 

середню освіту.     

1.3. Контингент здобувачів освіти по формі навчання і фінансування 

та спеціальностям, динаміка контингенту. Основні напрямки роботи по 

набору студентів.  

У 2021 середній контингент студентів коледжу за освітньо-

кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста склав 84 особи, за освітньо-

професійним ступенем фахового молодшого бакалавра - 87 осіб. 

Динаміка контингенту студентів за формою навчання і фінансування. 

Підрозділ Фаховий коледж   

№ 

п/п 
Показник 

2019 2020 2021 

бюджет контр бюджет контр бюджет контр 

 Денне відділення 111 59 80 28 74 76 

1 Соціальна робота 47 25 32 10 25 31 

2 Облік і оподаткування 0 0 0 0 10 5 

3 Фінанси, банківська 

справа та страхування  

10 15 10 13 10 23 

4 Прикладна математика  54 19 38 5 29 17 

 Всього по денній формі 111 59 80 28 74 76 

 Заочне відділення - - - - - - 

 Всього по підрозділу 111 59 80 28 74 76 

 170 108 150 

 

За останні роки загальна кількість студентів коледжу зменшилась, що 

визвано погіршенням демографічної ситуації в регіоні. Також за рішенням 

адміністрації університету в 2020 році прийом вступників за ОПС фахового 
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молодшого бакалавра та за спеціальністю «Облік і оподаткування» в коледжі не 

здійснювався.  

За звітній  період зрівнялось співвідношення студентів, які навчаються за 

рахунок видатків державного бюджету і за рахунок коштів фізичних та 

юридичних осіб денної форми навчання. 

У 2021 році прийом до коледжу здійснювався згідно з Правилами, 

розробленими Приймальною комісією коледжу відповідно до Умов прийому до 

вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти 

і науки України, Положень про приймальну комісію коледжу та апеляційну 

комісію.  

Профорієнтаційна робота проводиться систематично та поетапно від 

заходів загального характеру до індивідуалізації роботи. У коледжі діє система 

профорієнтаційної роботи серед випускників шкіл м. Одеси й Одеської області 

щодо відбору та підготовки молоді, здатної вже у 14-15 років навчатися у 

системі вищої школи. Викладачі та співробітники підрозділу проводять 

профорієнтаційну роботу з метою роз’яснення переваг навчання в коледжі та 

виявлення очікувань абітурієнтів. Регулярна профорієнтаційна робота 

проводиться за допомогою методів профорієнтаційної діагностики 

(анкетування, тестування) серед випускників шкіл.  

Вивчення реальних потреб у фахівцях дозволяє коледжу своєчасно 

проводити роботу з підготовки спеціалістів за перспективними напрямками. 

Формування контингенту студентів зумовлюється вимогами ринку праці в 

м.Одесі та Одеській області.  

У роботу з набору студентів входить регулярна участь викладачів і 

студентів коледжу у «днях відкритих дверей» (лютий, травень, грудень), також 

інформаційна підтримка на сайті коледжу та сайті університету. Студентами 

спеціальності «Прикладна математика» в рамках виробничої практики було 

повністю оновлено інформаційну складову сайту коледжу.  
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Напередодні вступної кампанії адміністрація, викладачі та студенти 

коледжу беруть участь у теле- та радіопередачах, де інформують абітурієнтів 

про переваги навчання після 9-го класу та нові вимоги до вступників.  

Стан профорієнтаційної роботи за 2021 рік та перспективний план на 

2022 рік було заслухано та затверджено на засіданні Педагогічної ради. 

Викладачі та студенти закріплені за загальноосвітніми школами для 

проведення профорієнтаційної і рекламно-роз’яснювальної роботи серед 

школярів, випускників 9-х, 10-х та 11-х класів. До профорієнтаційної роботи 

активно залучаються студенти старших курсів, які під час канікул передають 

інформацію про коледж у школи, де вони навчались. Це особливо актуально 

для агітаційної роботи серед сільської молоді. 

Викладачі коледжу брали участь в профорієнтаційних заходах Обласного 

та міського центрів зайнятості. 

В університеті діє підготовче відділення, в якому проходять підготовку до 

вступу й абітурієнти коледжу. У 2021 році було набрано 2 групи. 

1.4. Докторанти, аспіранти/PhD-студенти. немає 

 

2.  ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД.  

2.1. Штатний розклад.     

Формування кадрового складу працівників коледжу, підвищення їхньої 

кваліфікації здійснювалось на підставі чинного законодавства України. 

Кадровому забезпеченню освітнього процесу в коледжі приділяється постійна 

увага. Система роботи з підбору кадрів, підвищення їхньої кваліфікації 

базується на дотриманні принципів конкурсного відбору, поєднання досвіду та 

молодості серед педагогічних та керівних працівників, створення умов для 

професійного росту, підвищення ділової компетентності та кваліфікації. 

Освітній процес загалом забезпечує 25 педагогічних працівників, з яких 

працюють на постійній основі 22 особи. 
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Якісний склад педагогічних працівників коледжу. 

 доктор наук, 

професор  

кандидат наук, 

доцент 

 без наукового 

ступеню 

штатні 

працівники 

- 1 4 

внутрішні 

сумісники 

1 8 8 

зовнішні 

сумісники 

- - 3 

Всього по 

підрозділу 

1 9 15 

 

Серед педагогічного колективу коледжу 1 доктор наук, 9 кандидатів наук, 

1 викладач-методист, 1 старший викладач, 7 викладачів вищої категорії, 2 

викладача першої категорії, 7 викладачів другої категорії. У 2021 році було 

здійснено ряд необхідних заходів для атестації педагогічних працівників 

коледжу згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних 

працівників.  

Штатний розклад  коледжу. 

 2019 2020 2021 

кількість ставок 13,06 11,21 9,21 

всього осіб  26 21 25 
в т.ч. штатні сумісники штатні сумісники штатні сумісники 

д.н., професор - 1 - 1 - 1 

д.н., доцент - - - - - - 

к.н., доцент 1 3 1 1 1 2 

к.н. - 6 - 5 - 6 

без наук ступ 7 8 4 9 4 11 

 

Загалом кваліфікація педагогічного складу коледжу, рівень його освітньої 

та професійної підготовки відповідає необхідним ліцензійним умовам для 

реалізації затверджених освітньо-професійних програм спеціальностей та 

навчальних планів, за якими здійснюється освітня діяльність в коледжі. 
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2.2. Плинність кадрів. 

Кількість штатних одиниць по коледжу змінюється відповідно до 

контингенту студентів (1 шт.од. має забезпечувати 14,57 студентів), а кількість 

викладачів за рахунок зменшення сумісників з невеликим навантаженням.  

У зв’язку з малою чисельністю студентів на старших курсах, а також 

відсутністю першого курсу 2020 року вступу у коледжі з 1 штатним викладачем 

та 4 сумісниками не було подовжено трудові договори на наступний 

навчальний рік. 

2.3.  Середній вік викладачів.  

Вікова характеристика педагогічного складу коледжу 

№ 

п/п 

Вікова характеристика науково-педагогічного складу 

 

По  

підрозділу 

1. 
Загальна чисельність професорсько-викладацького 

складу, що працює на факультеті (осіб) 

25 

2. 
Середній вік штатних викладачів з науковими 

ступенями і вченими званнями: 

47 

 в т.ч. докторів наук, професорів 75 

 кандидатів наук, доцентів 42 

 Викладачів (б/ступеня) 47 

3. Кількість викладачів пенсійного віку 2 

 в т.ч. докторів наук, професорів 1 

 кандидатів наук, доцентів - 

 

2.4.  Ефективність підготовки кандидатів, докторів наук. Штатний 

викладач Гержановська Г.А. 23.10.2020р. захистила дисертацію на здобуття 

наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 

01.01.02 - диференціальні рівняння та з 01.09.2021 перейшла до ЗВО за 

основним місцем роботи. 

2.5. Кількість випускників аспірантури та докторантури, які 

залишились працювати в ОНУ імені І.І.Мечникова. немає 
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2.6. Визнання заслуг викладачів: почесні звання, премії, нагороди,  

відзнаки, грамоти тощо.  

За досягнення у сфері педагогічної діяльності, підготовку 

висококваліфікованих фахівців викладачі коледжу неодноразово 

нагороджувались  почесними грамотами та подяками Міністерства освіти та 

науки України, почесними грамотами та відзнаками Одеської 

облдержадміністрації та обласної ради, почесними грамотами та відзнаками 

Одеського міського голови, грамотами ректора ОНУ імені І.І.Мечникова, 

подяками голови ради директорів ЗВО I-II р.а. Одеської області. 

У 2021 році лаборанта коледжу Ексарову Л.М. було нагороджено 

грамотою ректора університету. 

Переможця конкурсу «Кращий викладач очима студентів в умовах 

дистанційного навчання 2020 року» Задорожну М.О. в березні 2021 р. було 

нагороджено грамотою ректора університету. 

З нагоди 23-ої річниці наказу МОН України щодо заснування коледжу 

найкращі викладачі та студенти були нагороджені грамотами директора 

коледжу. 

 

3. НАВЧАЛЬНА ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 

3.1. Виконане навчальне навантаження у минулому навчальному 

році: загальний обсяг, середнє навчальне та лекційне навантаження на 

одну ставку.  

Навчальне навантаження у 2020/2021 навчальному році 

Підрозділ Фаховий коледж   

 Виконане навантаження в 

минулому навч. році 

Виділено штатних 

одиниць 

середнє навчальне 

навантаження на одну 

ставку всього лекцій 

5221 2314 9,21 720 

 

Навчальне навантаження у 2020/2021 навчальному році виконано 

викладачами коледжу на 99%. Недовиконання навчального навантаження 
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викладачами пов’язано зі зміною контингенту студентів та зі святковими днями 

протягом навчального року.  

3.2. Заплановане навчальне навантаження у поточному навчальному 

році: загальний обсяг, середнє навчальне та лекційне навантаження на 

одну ставку. 

Навчальне навантаження у 2021/2022 навчальному році 

Підрозділ Фаховий коледж   

Заплановане навантаження  Виділено  

штатних одиниць 

середнє навчальне 

навантаження на одну 

ставку 
всього лекцій 

7442 3866 10,3 720 

 

Навчальне навантаження у 2021/2022 навчальному році по циклових 

комісіях коледжу  

Циклова комісія  Заплановане навчальне 

навантаження у поточному  

навч. році 

Виділено  

штатних 

одиниць 

Середнє 

навчальне 

навантаження 

на одну ставку всього  лекцій 

загальноосвітніх 

дисциплін 
2550 1504 3,54 720 

з соціальної роботи 

 
1356 676 1,88 720 

з фінансів і кредиту 

та обліку 

 

1428 650 1,98 720 

з прикладної 

математики та 

інформаційних 

технологій 

2108 1036 2,93 720 

Разом по підрозділу 

  
7442 3866 10,33 720 

 

3.3. Основні напрямки навчально-методичної роботи викладачів та 

діяльності навчально-методичної комісії підрозділу. 

Навчально-методична робота викладача затверджується на початку 

навчального року і відображена в його індивідуальному плані.  
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Головними напрямками діяльності педагогічного колективу коледжу є: 

- постійне оновлення змісту навчання з урахуванням стану і перспектив 

розвитку народного господарства; 

- удосконалення форм організації освітнього процесу, впровадження 

сучасних педагогічних технологій, спрямованих на підвищення якості 

підготовки здобувачів освіти; 

- удосконалення змісту і структури навчально-методичного забезпечення 

освітнього процесу; 

- удосконалення навчально-матеріальної бази, забезпечення кабінетів, 

лабораторій сучасним обладнанням; 

- розробка та впровадження елементів комп’ютеризації в освітній процес; 

- розробка та вдосконалення методичних рекомендацій щодо організації 

самостійної роботи студентів. 

Викладачі коледжу є активними учасниками обласних методичних 

комісій викладачів ЗФПО за різними галузями знань.  

Навчально-методична комісія здійснює планування, організацію та 

контроль освітнього процесу. Її діяльність полягає у поєднанні керівництва та 

контролю за навчально-методичною роботою в підрозділі. Основні напрямки 

складає: 

- координація навчально-методичної роботи; 

- визначення основних напрямів навчально-методичного забезпечення 

освітнього процесу в коледжі з урахуванням новітніх тенденцій розвитку 

освіти; 

- аналіз методичного забезпечення навчальних дисциплін з метою 

вироблення відповідних рекомендацій; 

- аналіз  педагогічного досвіду, інноваційних технологій навчання і 

висунення пропозицій щодо їх впровадження в практику; 

- розгляд  засобів діагностики якості підготовки фахівців: комплексних 

кваліфікаційних завдань, комплексних контрольних робіт, тестів в якості 

контролю навчання з відповідних спеціальностей; 
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- участь в атестації педагогічних кадрів; 

- розгляд   і  схвалення  учбово-методичних  комплексів та навчально-

методичних матеріалів з навчальних дисциплін: методичних рекомендацій 

щодо проведення лекційних, семінарських, практичних, лабораторних, 

індивідуальних занять, самостійної роботи студентів, виробничих практик, 

написання курсових, методичних вказівок до проведення державних екзаменів 

тощо; 

- організація та проведення (за необхідністю) науково-практичних, 

науково-методичних семінарів, консультацій з науково-методичної роботи. 

Робота методичної комісії у звітному 2021 році здійснювалася відповідно 

до плану роботи. 

Задорожна М.О. пройшла підготовку експертів з питань акредитаційної 

експертизи освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти,  

організовану Державною освітньою установою "Навчально-методичний центр з 

питань якості освіти" (Сертифікат №206 від 02.08.2021). 

У зв’язку з запровадженням карантину відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України №211 від 11.03.2020р. всі педагогічні працівники та 

адміністрація коледжу на цей період переходили до гнучкого (дистанційного) 

режиму роботи. Графік та розклад занять залишись без змін. Дистанційну 

комунікацію учасників освітнього процесу вдало здійснювали через електронну 

пошту, групові чати у «Viber», «Telegram», відеоконференції проводились на 

єдиній платформі ZOOM, всі навчальні дисципліни були переведено у Google-

classroom, введено в освітній процес електронний журнал. Це дозволило 

централізовано та своєчасно проводити облік відпрацьованого часу за 

встановленою університетом формою фіксації та звітності щодо виконуваного 

навчального навантаження під час карантину. 
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3.4. Що зроблено: заходи, розробки, публікації (кількість підручників, 

навчальних посібників, навчально-методичних посібників, методичних 

рекомендацій/вказівок).  

У звітному році співробітниками коледжу було підготовлено та 

проведено у співпраці з іншими факультетами, ЗВО та громадськими 

організаціями 3 заходи (семінарів, конференцій, круглих столів). 

26 квітня 2021р. було проведено дистанційне засідання секції коледжу 

наукової студентської конференції ОНУ імені І.І.Мечникова. 

26 листопада 2021р. в рамках 76-ої наукової конференції професорсько-

викладацького складу і наукових працівників ОНУ імені І.І.Мечникова 

відбулось окреме засідання підсекції коледжу з обговоренням актуальних 

доповідей щодо організації освітнього процесу у закладах фахової передвищої 

освіти.  

а) Опубліковано 

Співробітниками коледжу у 2021 році розроблено та опубліковано            

6 методичних рекомендацій з вивчення дисциплін, 9 статтей у фахових 

наукових виданнях, 3 статті у зарубіжних виданнях, 24 доповіді у 

Всеукраїнських і Міжнародних науково-практичних конференціях, 19 тез 

студентів під керівництвом викладачів коледжу.   

б) Надруковано 

Методичні вказівки з вивчення дисциплін згідно навчальних планів 

спеціальностей.  

У 2021 році продовжувалась робота над оновленням методичних 

комплексів з дисциплін, які включають комплексні контрольні роботи, критерії 

оцінювання знань та вмінь студентів, робочі навчальні програми, тематичні 

плани, тематику рефератів, список літератури, питання для самоконтролю, 

методичні вказівки до виконання курсових робіт.  

Розроблено та затверджено належним чином наскрізну і робочу програми 

практики за всіма спеціальностями підготовки фахового молодшого бакалавра.  
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3.5. Успішність студентів: результати за минулий навчальний рік та 

аналіз динаміки за два попередні роки.  

Результати  успішності студентів  

Підрозділ Фаховий коледж   

 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

 І сем ІІ сем І сем ІІ сем І сем 

 Абсолютна успішність, % 

денне відділення 92% 95% 97% 93% 96% 

 Якість успішності, % 

денне відділення 65% 59% 60% 60% 59% 

 

Результати успішності студентів коледжу загалом за останні роки 

характеризуються достатньо сталими показниками на рівні акредитаційних 

вимог.  

Протягом зимових канікул щосереди було організовано умови для 

ліквідації академічної заборгованості студентів та консультування студентів з 

питань самоорганізації при підготовці до державної атестації. 

Через епідеміологічну ситуацію студентів коледжів, які завершували 

здобуття повної загальної середньої освіти у 2020-2021 н.р., було звільнено від 

державної підсумкової атестації. Водночас вони мали право пройти її за 

власним бажанням. Тому результати рейтингу загальноосвітніх навчальних 

закладів з використанням офіційного звіту за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання 2021 року (середній бал, абсолютна успішність, тощо) 

не є репрезентавними.  

Усі заходи щодо вдосконалення освітнього процесу дають позитивний 

результат. Показники успішності і якості знань студентів коледжу свідчать про 

те, що вони на достатньому рівні засвоюють програму загальноосвітньої 

підготовки, демонструють глибокі знання теорії навчальних курсів та практичні 

навички.  
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4. НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ  

4.1. Джерела, обсяги фінансування та їхня динаміка.  

4.2. Перелік та пріоритетність наукових тем, вказати наукових керівників. 

4.3.Реорганізація наукової діяльності (якщо це мало місце, то вказати: що 

саме, мета, як здійснювалось, результати тощо).  

4.4. Наявність спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій (вказати 

за якими спеціальностями). Вказати зміни, якщо такі відбулись, та кількість 

захистів (в т.ч. докторів наук) протягом поточного та двох попередніх років. 

Участь викладачів факультету в діяльності спеціалізованих рад інших установ, 

в тому числі опонування на захисті дисертацій (статистика).  

4.5. Наукові публікації: кількість монографій (подати перелік) та інших 

видань (навести найзначущі у разі потреби).  

4.6. Основні досягнення, вагомі результати та їхнє впровадження .  

4.7. Відкриття, винаходи, свідоцтва, державне та міжнародне визнання.  

 

5. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ.  

5.1. Виїзди за кордон співробітників: кількість, учасники, країни  

перебування, мета, результати.  

5.2. Виїзди студентів: куди, кількість, мета, результати.  

5.3. Іноземні студенти: кількість/динаміка студентів/країн.  

5.4. Міжнародні угоди: з якими організаціями. Вагомі результати їх 

використання. 

5.5. Міжнародні гранти та проекти: від яких організацій. Вагомі 

результати їх використання. 

5.6. Візити закордонних спеціалістів: кількість, звідки,  мета, результати. 

5.7. Міжнародні заходи (конференції, семінари тощо): тема, кількість 

заходів та учасників.  

5.8. Членство у міжнародних та закордонних товариствах.  

 

6. ВИХОВНА РОБОТА 

6.1.   Мета та напрямки виховної роботи.  

Основні зусилля у виховній роботі коледжу зосереджені  на:  

- стверджуванні особистості студента як найвищої соціальної цінності, 

забезпеченні його прав і свобод, духовного і фізичного здоров’я; 

- забезпеченні прикладу викладацького та навчально-допоміжного 

складу в повсякденній діяльності, їх активної участі у освітньому процесі; 

- формуванні світогляду громадянської позиції студентів;  

- мобілізації студентів на отримання якісних знань;  

- задоволенні соціально-економічних потреб та інтересів студентів; 
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- соціальній адаптації студентів-першокурсників;  

-     сприянні створенню належних житлово-побутових умов студентів. 

6.2. Участь підрозділу у заходах університетського масштабу. 

В умовах карантину було обмежено кількість заходів університетського 

масштабу. Однак, в тих, що проводились, студенти коледжу брали активну 

участь. Посвята у першокурсники; «MECHNIKOV START FEST», де команду 

коледжу було нагороджено грамотами за І місця в окремих видах змагань; 

Mechnikovfest у Ботанічному саду, де неординарно представили спеціальності, 

за якими навчаються в коледжі. 

6.3. Заходи проведені в підрозділі: учасники, результати.  

Кожного навчального року проводяться традиційні свята та заходи:    

«День знань», «День міста», «День здоров'я», річниці Коледжу, ОНУ імені 

І.І.Мечникова, Міжнародний жіночій день, День перемоги, День Святого 

Миколая. А також професійні - День фінансиста, День працівника соціальної 

сфери, День програміста.  

Через епідеміологічну ситуацію більшість заходів було проведено 

онлайн, а ті що відбувалися в корпусі чи на локаціях проходили з дотриманням 

всіх карантинних норм.  

Протягом звітного періоду постійно проводилась роз'яснювальна робота з 

персоналом та здобувачами освіти щодо індивідуальних заходів профілактики 

та реагування на виявлення симптомів коронавірусної хвороби (COVID-19) в 

коледжі.  

Завдяки роз’яснювальній роботі 100% працівників коледжу пройшли 

обов’язкове профілактичне щеплення проти COVID-19, що дозволило 

відновити роботу коледжу в звичайному режимі.  

У лютому 2021р. викладачі та студенти приєднались до онлайн уроку для 

студентів коледжів до Дня Безпечного Інтернету за підтримки Програми 

Мережних академій Cisco, Департаменту кіберполіції Національної поліції 

України та компанії ERC. 
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До Дня захисника України проведено зустріч з викладачами та 

курсантами Військової академії (м. Одеса) та ознайомлено студентів з 

сучасними розробками армії.  

У грудні 2021р. в Коледжі відбулася акція «АнтиСНІД», мета якої, 

сприяти формуванню особистісної та соціальної компетенції дітей, які 

вимушені жити в умовах епідемії  ВІЛ/СНІДу, для зниження ризику 

інфікування ВІЛ та формування толерантного ставлення до  людей, що живуть 

з ВІЛ.  

У грудні 2021 року було проведено виховний захід «Міжнародний день 

боротьби з корупцією». Метою якого було підготувати студентів до сприйняття 

явища корупція як комплексної, глобальної проблеми. Ознайомити з 

термінологією за даною проблемою.  

Разом із Загальноукраїнською організацією протидії алкоголізму та 

тютюнопалінню продовжувалось проведення циклу відеолекцій про вплив 

шкідливих звичок на особистість.  

Протягом року проходили виховні заходи та роз’яснювальні бесіди з 

інспекторами ювенальної превенції сектору превенції Приморського ВП в 

м.Одеса, а також лекції «Стоп булінг» з залучення громадських організацій 

міста. 

Цього року викладачі та студенти продовжили роботу в рамках проекту 

UNICEF "Найбільший урок у світі" щодо поширення інформації про Глобальні 

цілі сталого розвитку та планують продовжити співпрацю в рамках проекту і 

наступного року. 

Щороку студенти залучаються до участі в благодійних акціях «Тиждень 

добрих справ», «Збери подарунок сироті», «Горсточка доброти», тощо. 

В Коледжі регулярно випускалися фото- та настінні газети. У соціальних 

мережах Facebook, Instagram створено групу «Фаховий коледж ОНУ», де 

розміщено фотоальбоми про життєдіяльність Коледжу. Створюється 

фотолітопис Коледжу. 
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6.4. Участь у заходах за межами університету (хто проводив, 

учасники тощо). 

У 2021 році з метою національно-патріотичного виховання студенти 

разом з викладачами брали участь у всеукраїнських та міських заходах, 

присвячених Дню української писемності та мови, Дню вишиванки, 

Міжнародному Дню людей з інвалідністю, Дню Збройних сил України, Дню 

Соборності України, Дню народження Т.Г.Шевченка, Дню визволення Одеси, 

Дню пам’яті жертв голодомору, вшануванню подвигу учасників Революції 

гідності, інші. За допомогою віртуальних виставок бібліотеки ОНУ імені 

І.І.Мечникова ці заходи було проведено на високому рівні й цікаво для 

студентів.   

Студенти коледжу активно займаються науковою роботою. Виступають з 

доповідями на науково-практичних конференціях університету та за його 

межами (XІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Авіація та 

космонавтика», IV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція 

"Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в 

соціально-орієнтованій системі управління підприємством", V Міжнародна 

науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку науки», XVI 

International Science Conference “Actual problems of sciece and practice” 

Stockholm, Sweden, тощо).  

Також вони є учасниками конкурсів та обласних предметних олімпіад 

серед студентів ЗФПО Одеської області, де неодноразово посідали призові 

місця. На жаль, проведення більшості олімпіад у 2021 році було скасовано з 

метою запобігання поширенню захворюваності серед учасників освітнього 

процесу. У грудні 2021 року студенти 3 курсу спеціальності Фінанси, 

банківська справа та страхування взяли участь у обласному конкурсі бізнес-

стартапів на тему: «Мій перший бізнес» у рамках роботи обласного 

студентського клубу «Інноваційне та розумне суспільство» та представили 

проєкт "greenfuture – мобільний додаток для власників електромобілів" та 

отримали диплом ІІ ступеню.  
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Завдяки розвитку дистанційних форм студенти встигли взяти участь в 

онлайн олімпіаді з англійської мови серед обдарованих студентів, 

Всеукраїнської олімпіади із бухгалтерського обліку серед студентів коледжів та 

технікумів в Національному університеті «Львівська політехніка», у 

національному тестуванні на порталі Дія «Цифрограм» та онлайн екскурсіях до 

Національного банку України та Музею грошей.  

Студенти разом з кураторами протягом року відвідали, в рамках вивчення 

дисциплін: Одеську кіностудію, Військово-історічний музей, музеї ОНУ, 

Ботанічний сад, Одеську наукову бібліотеку ім. М.Горького та наукову 

бібліотеку ОНУ, Український театр імені В.Василька. 

6.5. Робота кураторів. 

Щорічно рішенням Педагогічної ради  та наказом ректора університету у 

коледжі закріплюються куратори (класні керівники) за академічними групами. 

Складовою частиною успішності виховної роботи є дотримання 

навчальної дисципліни. Контроль за станом навчальної дисципліни у коледжі 

здійснюється за допомогою таких форм роботи: 

- систематичний контроль з боку класних керівників за відвідуванням 

занять студентами та успішністю; 

- щомісячний аналіз успішності студентів на виховних годинах у групах 

та на засіданнях класних керівників; 

- розгляд питань успішності та відвідування занять на засіданнях органів 

студентського самоврядування та старостатів; 

- тісна співпраця з батьками та інформування їх про стан успішності 

студентів. 

У коледжі здійснюється широкий спектр заходів. На початку кожного 

навчального року проводяться збори щодо роз'яснення Правил внутрішнього 

розпорядку, ознайомлення з графіком освітнього процесу, індивідуальним 

планом навчання. Систематично проводяться засідання, на яких заслуховуються 

питання про стан відвідування та успішності студентів. Щорічно проводяться 

збори з батьками студентів. Для попередження незадовільних результатів у 



 
20 

 

 

навчанні систематично проводиться рубіжний контроль знань, підсумки якого 

аналізуються на батьківських зборах та в індивідуальних бесідах зі студентами 

та їх батьками. 

У цьому році при роботі зі студентами продовжувалось проведення 

«Хвилини питань» - керівний склад коледжу щотижня у групах зустрічався зі 

студентами. У ході цих зустрічей студентам доводилися вимоги керівних 

документів, наказів МОН України, ректора університету, рішення ректорату, 

що стосуються організації освітнього процесу в коледжі, розпорядження 

керівництва коледжу, статті Кримінального кодексу України, моральні норми 

поведінки та взаємин між студентами, попередження травматизму, інша 

роз’яснювальна робота. 

Керівництво Коледжу, класні керівники регулярно відвідують студентів, 

які мешкають у гуртожитку №7, з метою вивчення соціально-побутових умов, 

психологічного клімату в кімнатах, стану адаптації студентів до нових 

побутових умов. Сумісно з батьками студентів і студентами, що мешкають у 

гуртожитку, обговорюються правила мешкання в студентських гуртожитках. 

Підтримувався постійний контакт з директором студмістечка та завідуючими 

гуртожитками, де мешкають студенти Коледжу. 

6.6. Художня самодіяльність. 

У Коледжі активно діє художня самодіяльність. Студенти коледжу є 

членами університетських гуртків. 

В Коледжі на базі танцювальної зали проводились заняття танцювального 

колективу, коли це було можливо за епідеміологічних умов. Дистанційно 

продовжували творити члени команди КВК «Примати». 

Загалом  художня самодіяльність є важливим фактором підвищення 

активності студентів та викладачів, зняття стресів, розвитку талантів, 

мобілізації їх на навчання, формування необхідних якостей особистості.  
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6.7. Спортивно-масова та фізкультурно-оздоровча робота. 

Студенти брали активну участь у спортивно-масовій роботі, спортивних 

змаганнях (футбол, волейбол, баскетбол, настільний теніс, боротьба, шахи), 

секційній роботі.  

Вони є членами збірних команд університету, є в коледжі і власні 

чемпіони України та світу.  

У корпусі коледжу є тенісна зала.  

На перервах та після занять студенти відвідують спортивний майданчик 

біля корпусу. 

За ініціативи студентів в коледжі було проведено турнір з шахів та турнір 

з настільного тенісу.  

Активний спосіб  життя  підтримують і викладачі. Зокрема викладач 

Гержановська Г.А. як учасник та призер багатьох міжнародних змагань з 

плавання на відкритій воді та велосипедних змагань Південної велосипедної 

ліги залучає студентів до участі у змаганнях та в якості волонтерів.   

6.8. Співпраця адміністрації зі студентським самоврядуванням.  

Студентське самоврядування – невід’ємна складова освітнього процесу, 

що одночасно сприяє гармонійному розвиткові особистості студента, 

формуванню у нього навичок майбутнього організатора та керівника. Через 

студентське самоврядування і за його допомогою формується громадянська 

активність молодої людини, забезпечується виконання студентами своїх 

обов’язків та захисту їх прав.  

В Коледжі  створено старостат, який виконував роль студентського 

самоврядування, (голова – Кривоножко Ксенія). У грудні 2021 року було 

проведено вибори голови та заступника студенського самоврядування коледжу 

та делегатів до конгресу університету. 

Активно діє профспілкова організація, яку очолює Табакова Юлія. 

Голови профкому та студради коледжу введені до складу Педагогічної ради. Їх 

діяльність отримує належну підтримку з боку адміністрації коледжу та 

педагогічного колективу. 
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Засідання старостату проводяться щосереди. Періодично вони проходили 

й онлайн в групі Viber. На засіданнях розглядаються актуальні питання 

студентського життя, питання дисципліни, заохочення кращих студентів, 

питання стану успішності та відвідування занять студентами, приймаються 

рішення щодо покращення якості навчання. При вирішенні питань організації, 

планування і удосконалення освітнього процесу враховуються пропозиції 

студентів. Певну роль у збереженні контингенту студентів відіграє студентське 

самоврядування.  

Протягом року профком студентів та студрада працювали над 

облаштуванням кімнати відпочинку студентів та спортивного майданчика біля 

корпусу. 

 

7. РОЗВИТОК МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОІ БАЗИ ПІДРОЗДІЛУ 

У процесі підготовки здобувачів освіти коледжем комплексно 

використовується загальноуніверситетська матеріальна база.  

Для забезпечення освітнього процесу коледж отримав від університету 

навчальні площі у корпусі за адресою вул. Маршала Говорова, 4.  

Студенти навчаються в добре обладнаних аудиторіях, які відповідають 

санітарно-гігієнічним вимогам та нормам техніки безпеки. У корпусі є 

комп’ютерні класи під’єднанні до мережі Інтернет, читальний зал, танцювальна 

та тенісна зали. 

У звітному періоді проведено ремонтні роботи у навчальному корпусі в 

чотирьох аудиторіях. Замінено меблі в декількох аудиторіях. Проведено роботи 

щодо оновлення системи пожежогасіння у корпусі. Також систематично у 

грудні кожного року проходять тренування з евакуації в навчальному корпусі. 

Протягом року продовжувалась робота з оформлення кабінетів щодо 

відповідності їх профілю наочним приладдям, навчальними стендами. 

Відповідно до плану виховної роботи коледжу студенти кожну останню 

п’ятницю місяця беруть участь у трудових десантах, прибиранні приміщень та 

території біля коледжу. 
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Також протягом року проходять рейди-огляди стану збереження майна 

коледжу, санітарного стану навчальних аудиторій. 

Протягом року було здійснено організаційні заходи для запобігання 

поширенню коронавірусу COVID-19 та забезпечення засобами, що необхідні 

для дотримання працівниками та студентами правил особистої гігієни (мило 

рідке, паперові рушники, електросушарки для рук, антисептичні засоби для 

обробки рук тощо), обладнання (безконтактні термометри). 

 

8. РОБОТА ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ ТА ДЕКАНАТУ. 

Педагогічна рада є колегіальним органом управління коледжу, яка 

створена з метою вдосконалення роботи коледжу та його структурних 

підрозділів щодо підготовки фахівців, підвищення педагогічної майстерності 

викладачів та інших питань його діяльності. Вона об’єднує педагогічних та 

інших працівників, які беруть безпосередню участь в освітньому процесі.  

Рішенням зборів трудового колективу від 28 серпня 2020р. Педагогічна 

рада коледжу у складі 9 осіб була переобрана терміном на 5 років. До складу 

педагогічної ради входять директор, завідувач відділення, голови циклових 

комісій, викладачі, голови студентського профбюро та профбюро 

співробітників, представники студентського самоврядування. 

Протягом 2021 року було проведено 8 засідань.  

Питання, висвітлені на засіданнях, були присвячені основним 

результатам навчальної, методичної, наукової та виховної роботи. Розглядалися 

поточні питання, які стосувалися усіх сфер організації діяльності коледжу та 

його структур.  

До кола важливих  питань порядку денного роботи Педагогічної ради 

коледжу у 2021 році слід віднести обговорення та рекомендації щодо  

імплементації Закону України «Про фахову передвищу освіту», Стратегічні 

пріоритети розвитку ОНУ імені І.І.Мечникова. 

Також на засіданнях Педагогічної ради обговорювалися питання щодо 

організації освітнього процесу в дистанційній формі, використання 
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інтерактивних педагогічних технологій як необхідної умови забезпечення 

якісної підготовки фахівців, результати вивчення очікувань, потреб і рівня 

задоволеності студентів стосовно програми і дистанційної форми навчання. 

Розглядалися усталені питання порядку денного, як то: результати 

діяльності кураторів груп, звіти про діяльність викладачів, проходження 

атестації викладачами, виконання педагогічними працівниками плану 

підвищення кваліфікації, стан забезпеченості навчальними виданнями 

дисциплін, вивчення яких передбачено навчальними планами освітньо-

професійних програм коледжу, стан підготовки до проведення ДПА у формі 

ЗНО та ін. 

В цілому, Педагогічною радою було виконано запланований обсяг робіт 

на 2021 рік, а прийняті рішення сприяли покращенню діяльності коледжу. 

 

9. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФКАЦІІ КЕРІВНИКА ТА 

СПІВРОБІТНИКІВ ПІДРОЗДІЛУ.  

Адміністрація коледжу забезпечує умови для підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників і контролює процес її проходження. Відповідно до 

положення про підвищення кваліфікації щороку 100 % викладачів проходять 

підвищення кваліфікації за різними формами (курси, стажування) на 

підприємствах, в організаціях та установах, а також в закладах вищої освіти  

м.Одеси, на дистанційних он-лайн платформах. 

У коледжі є перспективний і поточний плани підвищення кваліфікації 

викладачів, які виконуються у повному обсязі. 

За підтримки Ради директорів ЗВО І-ІІ р.а. коледж активно співпрацює з  

Центральним інститутом післядипломної освіти ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України, в якому викладачі мають змогу 

підвищувати свою кваліфікацію. 

Викладачі коледжу також пройшли навчання та підвищення кваліфікації 

на дистанційних он-лайн платформах Prometheus, Edera з метою вдосконалення 

освітнього процесу.  
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