Звіт директора ВСП «Фаховий коледж ОНУ імені І.І.Мечникова»
к.політ.н., доц. Нікогосян О.О. про роботу
за період з 01.09.2020р. по 31.08.2021р.
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).
Результати

діяльності

керівника

підрозділу

за 2021-22

н.р.

відображають виконання заходів та завдань при реалізації стратегії
розвитку Фахового коледжу ОНУ імені І.І. Мечникова на 2018-2023 роки
та стратегічних пріоритетів розвитку ОНУ імені І.І. Мечникова на 20202025 роки.
Перспективний план розвитку коледжу включає розширення спектру
конкурентоспроможних спеціальностей та освітньо-професійних програм,
упровадження інноваційних педагогічних технологій в освітній процес,
заходів щодо забезпечення коледжу кваліфікованими педагогічними
кадрами, співпраці з громадськістю, розвиток сучасної, комфортної
матеріально-технічної

бази,

укріплення

зв’язків

з

профспілковими

організаціями працівників та студентів, а також розвиток студентського
самоврядування.
За час роботи Нікогосян О.О. на посаді директора освітній процес у
коледжі здійснювався згідно з чинними законодавчими та нормативними
документами. Наказом Міністерства освіти і науки України №1277 від
16.10.2020р.

перейменовано

«Відокремлений

підрозділ

університету

«Коледж економіки та соціальної роботи ОНУ імені І.І.Мечникова» на
«Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж ОНУ імені
І.І.Мечникова». Рішенням Вченої ради університету від 15.12.2020р.
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затверджено Положення про ВСП «Фаховий коледж ОНУ імені
І.І.Мечникова».
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
Спеціальності
Галузь
(освітньо-професійні
програми)
Облік
і
071
оподаткування
Управління та
07
Фінанси,
адміністрування
072 банківська справа
та страхування
Математика та
Прикладна
11
113
статистика
математика
Соціальна
23
231 Соціальна робота
робота

Ліцензійний Термін
дії
обсяг
сертифікатів
60

01.07.2024

25

01.07.2027

50

01.07.2027

50

01.07.2027

Процес переоформлення сертифікатів про акредитацію освітніх
програм за ОКР молодший спеціаліст на сертифікати про акредитацію
освітньо-професійних програм освітнього ступеня фахового молодшого
бакалавра ще не розпочато Державною службою якості освіти України.
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 молодшого бакалавра та за спеціальністю «Облік і
оподаткування» в коледжі не здійснювався.
У 2021 році вперше здійснювався прийом до коледжу за освітньопрофесійним

ступенем

фахового

молодшого

бакалавра

згідно

з

Правилами, розробленими Приймальною комісією коледжу відповідно до
Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених
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наказом Міністерства освіти і науки України, Положень про приймальну
комісію коледжу та апеляційну комісію.
У 2021 році середній контингент студентів коледжу за освітньокваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста склав 84 особи, за
освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра - 87 осіб.
За звітній

період зрівнялось співвідношення студентів, які

навчаються за рахунок видатків державного бюджету і за рахунок коштів
фізичних та юридичних осіб денної форми навчання.
Адміністрація коледжу приділяє багато уваги методам збереження
контингенту здобувачів освіти та забезпечення якісного прийому з
подальшою адаптацією першокурсників у освітньому просторі коледжу,
запровадженню

нових

форм

профорієнтаційної

роботи

в

умовах

адаптивного карантину та розширення зони її проведення. Просвітницькопрофорієнтаційна робота також здійснюється з метою популяризації
коледжу серед випускників шкіл та інших закладів освіти Одеського
регіону та України.
Напередодні вступної кампанії 2021 року було розглянуто та
затверджено всі 4 освітньо-професійні програми за відповідними
спеціальностями освітньо-професійного ступеня фахового молодшого
бакалавра. Проєкти програм пройшли громадське обговорення шляхом
оприлюднення на офіційному сайті ОНУ імені І.І. Мечникова, де отримали
побажання щодо змін, коментарі та зауваження від наукової спільноти та
представників підприємств та організацій. Освітньо-професійні програми
галузі знань Управління та адміністрування були складені також
відповідно до затверджених стандартів фахової перед вищої освіти.
Навчальні програми з фахових та вибіркових освітніх компонентів
розроблені викладачами коледжу, розглянуті та схвалені методичною
комісією коледжу. Адміністрацією створено всі умови для варіативності
проведення освітнього процесу, яка вже почала діяти на І курсі
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спеціальностей галузі знань Управління та адміністрування. На інших
спеціальностях початок цього процесу передбачено у ІІ семестрі. Саме так
можна

досягти

підготовки

конкурентоспроможного

та

соціально

адаптованого фахівця для потреб ринку та вимог роботодавця.
Результатом взаємодії з громадськістю, бізнесом та державними
установами стали рецензії на освітньо-професійні програми та запланована
реалізація спільних проєктів на наступний навчальний рік.
Весь комплекс набутих професійних знань, які студенти отримують
у процесі навчання у коледжі, узагальнюється ними в період виробничої
практики, якій приділяється велика увага на рівні молодшого спеціаліста.
Адже це перший диплом і професія. Щорічно понад 25 підприємств,
організацій та установ м. Одеси та Одеської області стають базами для
проходження практики студентами коледжу, з більшістю з них підписано
довгострокові договори про співпрацю. Студенти, які добре себе
зарекомендували, отримують не лише практичні знання, а й залишаються
працювати там на неповний робочий день.
Забезпеченню коледжу кваліфікованими педагогічними кадрами
адміністрацією приділяється постійна увага. Формування кадрового складу
працівників коледжу, підвищення їхньої кваліфікації здійснювалось на
підставі чинного законодавства. Система роботи з підбору кваліфікованих
педагогічних кадрів, їх розстановка, 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 забезпечували 21 педагогічний працівник, з
яких працюють на постійній основі 18 осіб.
Кількість штатних одиниць по коледжу змінюється відповідно до
контингенту студентів (1 шт.од. має забезпечувати 14,57 студентів), а
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кількість викладачів за рахунок зменшення сумісників з невеликим
навантаженням. В зв’язку з малою чисельністю студентів на старших
курсах, а також відсутністю першого курсу 2020 року вступу у коледжі з 3
штатними викладачами та 4 сумісниками не було подовжено трудові
договори на наступний навчальний рік.
Задля морального та матеріального стимулювання педагогічних
працівників було проведено разом з профспілковою організацією студентів
конкурс «Кращий викладач очима студентів в умовах дистанційного
навчання 2020 року». Переможця Задорожну М.О. в березні 2021 р. було
нагороджено грамотою ректора університету.
Під

головуванням

Нікогосян

О.О.

проводилась

атестація

педагогічних працівників коледжу за затвердженим графіком згідно з
Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України. У
2020-21 навчальному році було здійснено ряд необхідних заходів для
атестації педагогічних працівників коледжу на відповідність займаній
посаді та раніше присвоєній кваліфікаційній категорії.
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.
Співробітниками коледжу цього року розроблено та опубліковано
2 методичні рекомендації з вивчення дисциплін, 3 статті у наукових
виданнях, з них 1 стаття у зарубіжних виданнях, 3 статті у фахових
виданнях, 24 доповіді у Всеукраїнських і Міжнародних науковопрактичних конференціях, 15 тез студентів під керівництвом викладачів
коледжу.
У

листопаді

2020р.

в

рамках

75-ої

наукової

конференції

професорсько-викладацького складу і наукових працівників ОНУ імені
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І.І.Мечникова вперше відбулось окреме засідання підсекції коледжу з
обговоренням актуальних доповідей щодо організації освітнього процесу у
закладах фахової передвищої освіти.
В цілому забезпечено відповідність кваліфікації педагогічного
складу коледжу, рівень його фахової підготовки освітнім та професійним
вимогам щодо кадрового забезпечення підготовки фахівців.
Нікогосян О.О. постійно наголошує та робить необхідні заходи щодо
підвищення рівня організації освітнього процесу у коледжі, впровадження
інноваційних педагогічних технологій в освітній процес.
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
залишались без змін. Дистанційну комунікацію учасників освітнього
процесу вдало здійснювали через електронну пошту, групові чати у
«Viber», відео конференції 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.
Все це підтвердило зростання попиту на позааудиторне навчання
через

розповсюдження

інструментів,

медіа

віртуального

технологій,
середовища,

використання

онлайн-

індивідуалізацію

та

інтерактивність навчання, тощо, та необхідність ще більшої уваги до
питання збереження контингенту здобувачів освіти. Ці питання постійно
знаходяться в центрі уваги роботи адміністрації коледжу, педагогічного
складу, кураторів академічних груп.
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Результати успішності студентів коледжу в цілому за останні роки
характеризуються достатньо сталими показниками на рівні акредитаційних
вимог. За 2020-21 н.р. вони склали 60% якість успішності, 97% абсолютної
успішності у І семестрі та 93 % - у ІІ семестрі.
Протягом зимових канікул щосереди проходило консультування
студентів з питань самоорганізації при підготовці до державної атестації.
Викладачі загальноосвітніх дисциплін проводили заняття у гуртках для
підготовки до ЗНО. 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 репрезентативними.
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.
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.
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Проведено роботи щодо оновлення системи пожежогасіння у корпусі.
Також систематично у грудні кожного року проходять тренування з
евакуації в навчальному корпусі.
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).
Протягом року продовжувалась робота з оформлення кабінетів щодо
відповідності їх профілю наочним приладдям, навчальними стендами.
Також протягом року проходять рейди-огляди стану збереження
майна коледжу, санітарного стану навчальних аудиторій.
Адміністрація коледжу приділяє постійну увагу забезпеченню
безпечних та комфортних умов навчання та праці у коледжі (забезпечення
заходів пожежної безпеки та охорони праці, облаштування сучасної
енергоефективної системи опалення, оновлення спеціалізованих кабінетів).
Всі заходи направлено на ефективне і прозоре використання фінансових та
матеріальних ресурсів, зростання рівня стабільності фінансової складової
коледжу.
З метою забезпечення прозорості, відкритості та демократичності в
управлінні коледжем звіт директора було заслухано на засіданні зборів
трудового колективу ВСП «Фаховий коледж Одеського національного
університету імені І.І.Мечникова» від 15 листопада 2021 року. На засіданні
одноголосно було прийнято звіт директора Нікогосян О.О. про роботу за
2020-21 н.р. та визнано роботу Нікогосян О.О. на посаді директора
коледжу задовільною.
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