Звіт
про результати перевірки навчально – виховної роботи
на відділенні «Електропостачання»
З 03.04.2017 по 14.04.2017 проходила планова перевірка стану навчальновиховної роботи відділення «ЕЛ». Перевірка проводилась комісією у складі:
заступника директора з виховної роботи Літвінчук О. Д., заступника директора з
навчально-виробничої роботи Білого Д. А., завідувача відділення «АСУ»
Угляренко Н. М., методиста коледжу Панькевич А. В., голів циклових комісій
«ЕТ» Клецова Ю. В. та «КСМ» Лихошви Л. М., інженера з охорони праці
Степаненка О. В. під головуванням заступника директора з навчальної роботи
Марченка О. І. Предметом перевірки була навчально-методична, виховна,
організаційна робота на відділенні та матеріально-технічна база відділення.
Профорієнтаційна робота та показники формування контингенту
студентів відділення
Профорієнтаційна робота по залученню абітурієнтів для вступу до
коледжу проводиться шляхом відвідування професійно-технічних навчальних
закладів, а також шляхом розповсюдження оголошень про прийом до коледжу.
Активом відділення розроблено та виготовлено рекламну продукцію в
вигляді буклетів, прапорців, які роздаються потенційним абітурієнтам під час
зустрічей, та банерів спеціальності, які виставляються в холі коледжу під час
зустрічей з абітурієнтами, проведення Дня відкритих дверей тощо.
У 2017 році були розроблені нові спеціалізації (Автоматика електричних
систем, Енергетичний менеджмент і енергозбереження) в рамках спеціальності
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Дана робота має на меті
збільшити привабливість змісту освіти на відділенні для абітурієнтів.
Відділення представлено на офіційному сайті коледжу, проте оновлення
інформації (в т. ч. про нові спеціалізації) відбувається не систематично.
Студенти відділення ЕЛ брали участь у освітніх ярмарках, організованих
центрами зайнятості київської області.
На відділенні зі студентами першого року навчання проводиться
роз’яснювальна роботу щодо обраної спеціальності, а саме:
1)
На початку навчального року проводиться вогник з використання
мультимедійного обладнання, конкурсами та вікторинами (зокрема, у вересні
2016 року для студентів нового набору вогник був проведений разом зі
студентами старших курсів);
2)
Класні керівники на виховних годинах систематично проводять бесіди
щодо обраної професії;
3)
Під час проведення тижнів відділення студенти залучаються до
організації і проведення тематичних заходів.
При формуванні контингенту студентів відділення у період часу, що
перевірявся, ліцензійний обсяг прийому на денну і заочну форми навчання
виконувався наступним чином (таблиця нижче):

№

Показник

Роки

з/п

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2016 рік

1.

Ліцензований обсяг підготовки (денна+заочна) (осіб):

75+50

75+50

75+50

75+50

2.

Прийнято на навчання, всього (осіб):

38+44

46+17

36+34

31+12

3.

Відхилення від ліцензійного обсягу

-37/-6

-29/-33

-39/-16

-44/-38

У розрізі останній чотирьох років спостерігається зменшення вступників
на денну та заочну форми навчання.
Кількість студентів нового прийому, які вступають на контрактну
форму навчання стабільно мала (денна ф. н., таблиця нижче).
Показник

Роки

Кількість студентів нового прийому, що вступили на
навчання за кошти фізичних осіб

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2016 рік

0

2

0

6

Контингент студентів відділення стабільно зменшується протягом
останніх чотирьох років (денна ф. н., таблиця нижче).
Показник
Кількість
студентів
навчального року

відділення

Кількість навчальних груп

Роки
на

початок

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2016 рік

179

152

139

121

7

6

5

4

Кількість відрахованих осіб у розрізі років коливається у межах 5-7% від
загального контингенту студентів віділення і представлена в таблиці нижче:
Навчальний рік
Кількість відрахованих, осіб
2013-2014
13
2014-2015
11
2015-2016
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Комісія відмічає, що для повного використання ліцензійного обсягу
необхідно посилити профорієнтаційну роботу, розробивши дієві заходи:
- розширення переліку професійно-технічних навчальних закладів
України, які мають споріднені спеціальності, для подальшого
запрошення випускників цих закладів на навчання в коледж за
скороченою формою;
- введення нових навчальних дисциплін до варіативної компоненти ОПП,
які були б привабливими для абітурієнтів (заплановано з 2017 року);
- розвиток сторінки спеціальності на офіційному сайті коледжу;
- посилення агітаційної роботи щодо навчання учнів 9-х класів на
підготовчих курсах.
Зміст підготовки фахівців на відділенні ЕЛ
Навчально-виховний процес на відділенні здійснюється на підставі Законів
України «Про освіту», «Про вищу освіту», відповідних Постанов Кабінету
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Міністрів України, внутрішніх положень, інших нормативних документів щодо
вищої освіти в Україні.
Навчальні плани спеціальності ЕЛ відповідають вимогам освітньої
програми спеціальності з підготовки молодших спеціалістів.
Загальна кількість годин та кількість кредитів за циклами підготовки
молодшого спеціаліста (в тому числі екзаменаційних сесій, навчальних та
виробничих практик, дипломного проектування), розподіл годин з навчальних
дисциплін (в тому числі лабораторних, практичних робіт, курсових проектів)
відповідають вимогам освітньо-професійної програми підготовки молодших
спеціалістів. Навчальні плани також відповідають вимогам розпорядчих
документів Міністерства освіти і науки України.
Обсяг самостійної роботи студентів в робочих навчальних планах
передбачений відповідно до нормативних документів.
Навчально-методичне забезпечення навчально-виховного процесу
та організаційна робота циклової комісії
Планування і організація навчально-виховного процесу на відділенні ЕЛ
здійснюється на підставі Положення про організацію навчального процесу у
ДВНЗ «Київський електромеханічний коледж» і інших нормативних документів,
що регламентують навчально-виховний процес. У наявності є наступні
нормативні документи науково-методичного забезпечення навчального процесу:
освітня програма спеціальності;
навчальні плани, що відповідають вимогам освітньої програми;
навчальні програми дисциплін (крім навчальних дисциплін
«Електричні мережі», «Технічне обслуговування та ремонт пристроїв
електропостачання», «Технічна експлуатація залізниць та безпека руху»);
робочі програми навчальних дисциплін крім навчальних дисциплін
«Електричні мережі», «Технічне обслуговування та ремонт пристроїв
електропостачання», «Технічна експлуатація залізниць та безпека руху»);
- програми навчальної, виробничої і інших видів практики відсутні;
підручники і навчальні посібники (не повне забезпечення
україномовними);
інструктивно-методичні матеріали до практичних і лабораторних
занять;
контрольні завдання (окремі без критеріїв оцінювання), тести,
екзаменаційні білети і таке інше;
матеріали з планування і організації самостійної роботи студентів з
тем дисциплін, курсового та дипломного проектування.
Склад викладачів циклової комісії ЕЛ:
1. Нагорна С. О.
2. Стукало Ю. М.
3. Войталюк Ю. В.
4. Стецюк В. В.
5. Мединська О. О. (до 24.03.2017)
6. Білий Д. А.
7. Степаненко О. В.
8. Левінський П. В.
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Робота на випусковій цикловій комісії відділення ЕЛ проводиться
узгоджено з планом навчально-виховної та методичної роботи в коледжі. План
роботи циклової комісії охоплює організацію і планування методичної роботи,
розвиток матеріально-технічної бази, внутрішній контроль. Засідання циклової
комісії проводяться згідно з графіком та оформлюються протоколами. На
засіданнях циклової комісії розглядаються, як правило, загальноколеджскі
питання. Зміст засідань відповідає річному плану роботи циклової комісії.
На цикловій комісії приділяється увага впровадженню новітніх технологій
навчання та контролю знань (в основному голова циклової комісії Стукало Ю. М.,
який запровадив в освітній процес дистанційне навчання). Викладачі випускової
циклової комісії мають достатню кількість інформаційного матеріалу у вигляді
презентацій тем уроків, а також фото- та відеоматеріалів. Викладачі циклової
комісії на своїх заняттях використовують мультимедійне обладнання.
З метою контролю знань студентів проводяться комплексні та директорські
контрольні роботи, завдання, критерії оцінювання цих робіт розглядаються на
засіданнях циклової комісії, проте, не всі навчально-методичні комплекси
дисциплін мають критерії оцінювання ККР.
Методична робота викладачів циклової комісії ЕЛ
Якість і своєчасність ведення облікової документації: журналів обліку
занять, журналів обліку відвідування занять
До оформлення журналів обліку занять, які ведуться викладачами ЦК АСУ
зауважень немає. Записи зроблені вчасно, акуратно, відповідно до вимог.
Накопиченість оцінок свідчить про регулярний та систематичний контроль знань
студентів.
Повнота методичного забезпечення навчальних дисциплін (НМК).
Відповідність оформлення документації вимогам МОН
НМК окремих спеціальних дисциплін циклової комісії ЕЛ оформлені
належним чином, відповідно до внутрішніх вимог та вимог МОН. Разом з тим ряд
НМК мають недоліки, які підлягають усуненню:
НМК «Енергозбереження»
ДКР – відсутні критерії оцінювання. ККР – необхідно внести правки в
критерії оцінювання, на засіданні циклової комісії визначитись зі змістом завдань
ККР (внести завдання з розрахунками, задачі). Забезпечення самостійної роботи не у всіх алгоритмах є посилання на літературні джерела. Питання до заліку –
відсутні критерії оцінювання.
НМК «Техніка високих напруг»
Програма не затверджена директором. ККР – відсутні критерії оцінювання.
НМК «Релейний захист і автоматика»
Програма і робоча навчальна програма (для нового переліку спеціальностей)
не затверджені. Самостійна робота – не всі питання мають забезпечення. ККР –
відсутні критерії оцінювання. Посібник для вивчення електронних систем ТУ-ТС
«Лисна-Ч» привести у відповідність до вимог (містить багато русизмів, помилок,
нечитабельний, потребує форматування). Не виправлені зауваження голови ЦК
після внутрішньої перевірки.
НМК «Електропостачання залізниць»
Відсутній.
НМК «Електричні мережі»
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Відсутній.
НМК «Технічне обслуговування та ремонт пристроїв електропостачання»
Відсутній.
НМК з усіх видів практики
Відсутні.
НМК «Контактна мережа»
Половина матеріалів НМК – російською мовою. ККР – завдання не розкрите.
Питання до екзамену тільки теоретичні (необхідно додати практичні завдання).
НМК «Економіка, організація і планування електропостачання залізниць»
Відсутні структурно-логічна схема, витяг з навчального плану. Відсутні
матеріали для забезпечення самостійної роботи, ККР та ДКР, критерії
оцінювання. Потребують поновлення рекомендації до практичних занять.
НМК «Електричні станції та підстанції»
Відсутні критерії оцінювання ККР. Не перезатверджена робоча навчальна
програма.
НМК «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі»
КТП на ІІ семестр – відсутній. Старі КТП необхідно вилучити. Робочі
навчальні програми відсутні. Питання для екзамену без критерії оцінювання.
Теми лабораторних робіт у КТП та інструкційних картах не завжди співпадають
(згідно з КТП лабораторна робота № 2 - «Дослідження освітленості у
промислових приміщеннях», а інструкційна карта до лабораторної роботи № 2
«Дослідження ефективності вентиляційної установки», також лабораторна робота
№ 3). Лабораторна робота № 6 – інструкційна карта російською мовою.
Інструкційні карти на лабораторні роботи №№ 7, 8 не представлені. Завдання для
ДКР та ККР – не перезатверджені, без критеріїв оцінювання.
Написання методичних розробок викладачами спецдисциплін (якісні і
кількісні показники)
2013-2014 навчальний рік: методична розробка Стукало Ю. М. з навчальної
дисципліни «Електричні машини» посіла 1 місце на конкурсі огляді методичних
розробок.
За 2014-2015 навчальний рік викладачами циклової комісії були надані такі
методичні матеріали:
Назва дисципліни
Назва методичної розробки
Викладач
Методичні вказівки для
виконання практичних робіт з
Електропостачання залізниць
Дудукова О. О.
навчальної дисципліни
"Електропостачання залізниць"
Методичні рекомендації для
Енергозбереження
самостійної роботи з навчальної
Войталюк Ю. В.
дисципліни "Енергозбереження"
Завдання та методичні
рекомендації до виконання
розділу "Охорона праці"
Охорона праці
Стецюк В. В.
дипломного проекту для студентів
спеціальності
"Електропостачання"
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Навчальний посібник "Електричні
Стукало Ю. М.
машини"
Методичні вказівки для
виконання курсового
Електропостачання
проектування студентами 3-го
Нагорна С. О.
курсу спеціальності
"Електропостачання"
Наказом від 25.05.2015 р № 44-о «Про заохочення викладачів» у блоці
професійної та практичної підготовки були відзначені розробки:
1 місце Стукало Ю. М.
Навчальний посібник "Електричні машини"
2 місце Войталюк Ю. В.
Методичні рекомендації для самостійної роботи з
навчальної дисципліни "Енергозбереження"
Дудукова О. О.
Методичні вказівки для виконання практичних
робіт з навчальної дисципліни "Електропостачання
залізниць"
За 2015-2016 навчальний рік викладачами циклу були надані такі методичні
матеріали:
Електричні машини Робочий зошит для Стукало Ю. М. ІІ (серед спец. дисц.)
практичних занять і
самостійної роботи
Електричні мережі "Методичні
Мединська О.О. ІІ (серед спец. дисц.)
вказівки для
виконання
практичних робіт"
Аналіз взаємовідвідування занять викладачами відділення. Аналіз якості
відкритих занять викладачів спецдисциплін
Проведені відкриті заняття
Електричні машини

Нагорна Світлана
Олександрівна

Електричні станції і підстанції, тема: "Схеми
РП зовнішнього електропостачання"

Релейний захист та автоматика, тема:
Стецюк
"Відпрацювання та захист лабораторних
Валерій Валерійович
робіт бригадним методом"
Дудукова
Електропостачання залізниць, тема: "Пункти
Олександра
групування станції стискування"
Олександрівна
Стукало Ю. М.

28.10.2015
05.10.2016

28.10.2016

Електричні машини

Листки взаємовідвідування
Нагорна С.О.
Клєцов Ю.В.
Електрорухомий
склад
Нагорна С.О.
Шумаров В.П.
Основи
промислової
електроніки
Войталюк Ю.В. Стецюк В.В.
Техніка високих

2014-2015
лютий
2014-2015
листопад
2014-2015
жовтень
2015-2016
жовтень

1
1

3
6

07.11.2016

Стукало Ю.М.
Нагорна С.О.
Нагорна С.О.

напруг
Мединська О.О.

24.11.2016

Нагорна С.О.

Клєцов Ю.В.

07.02.2017

Нагорна С.О.

Мединська О.О.

Електропостачання
залізниць
Електрорухомий
склад
Енергозбереження

1
1
1

Викладачам з малим педагогічним стажем слід більше відвідувати уроки
досвідчених викладачів, в тому числі і інших випускових циклових комісій.
Якість і своєчасність ведення облікової документації
Для вибіркової перевірки було взято журнали 1-4 курсів за 2013-2014, 20142015, 2015-2016 навчальні роки.
Журнал групи 311 ЕЛ-Б (І семестр) 2013-2014 навчальний рік
Дисципліна «Релейний захист та автоматика» (викладач Клещов А. Й.):
відсутні записи кількості годин за семестр, графа «Самостійна робота студента»,
де записується завдання додому, порожня. Сторінка навчальної дисципліни не
закрита згідно з вимогами коледжу. Лабораторні роботи на окрему сторінку
журналу не винесені, на окрему сторінку винесено 6 практичних робіт, проте,
зміст заняття не записано.
Дисципліна «Контактна мережа» (викладач Стецюк В. В.): 30 годин
відведено на курсове проектування, записи на окремій сторінці (з відмітками про
термін здачі частин КП, назви частин та розділів КП, оцінки за захист зданих
частин курсового проекту) відсутні.
Журнал групи 312 ЕЛ-А (ІІ семестр) 2014-2015 навчальний рік
Дисципліна
«Технічне
обслуговування
та
ремонт
пристроїв
електропостачання» (викладач Левінський П. В.): немає розшифрування годин
(кількість лабораторних, аудиторних занять, кількість годин на самостійне
опрацювання). На сторінках (90-91), що відведені під записи контролю виконання
лабораторних робіт даної дисципліни, відсутні записи в графах «Назва предмета»
та «Прізвище та ініціали викладача». В колонці «Дата захисту завдання» замість
дати записано «звіт». Оцінки виставлені в колонку на сторінці лабораторних
робіт, але не продубльовані на основній сторінці дисципліни (24.03 та 26.03).
На сторінках журналу (84-85), що відведені для відміток виконання
лабораторних робіт дисципліни «Релейний захист і автоматика» відсутні записи в
графах «Назва предмета» та «Прізвище та ініціали викладача» (Стецюк В. В.).
Дисципліна «Контактна мережа» (викладач Войталюк Ю. В.): 30 годин
відведено на курсове проектування, проте записів на окремо відведеній сторінці
немає (з відмітками про термін здачі частин КП, назвами частин та розділів,
оцінками за захист частин курсового проекту).
До журналу першого курсу (група 114 ЕЛ-9, 2014-2015 навчальний рік)
зауважень немає.
Журнал групи 411 ЕЛ-А, 2014-2015 навчальний рік
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На сторінках 47-48 дисципліни «Технічне обслуговування та ремонт
пристроїв» (викладач Левінський П. В.) записи робились синіми та чорними
чорнилами, відстуні записи розподілу годин на семестр.
Журнал групи 313 ЕЛ-9, 2015-2016 навчальний рік
Дисципліна «Релейний захист та автоматика» (викладач Стецюк В. В., другі
години лабораторних робіт – Войталюк Ю. В.): на сторінці 50 є записи, які
засвідчують, що з 24.11 по 07.12 призначались другі години лабораторних робіт,
записана тематика п’яти лабораторних робіт та стоїть підпис викладача Войталюк
Ю. В., проте, списку студентів та обліку проведення заняття (відмітка про
відсутність, оцінка) в журналі не заповнено (с. 49 порожня).
На цикловій комісії ЕЛ не ведеться журнал взаємовідвідувань занять
викладачами. Листки взаємовідвідувань комісії не представлені в повному
обсязі.
Курсове проектування
Комісією вибірково було переглянуто курсові проекти (роботи):
- КП відповідають тематиці, тематика актуальна і відповідає сучасним вимогам;
- пояснювальні записки виконані відповідно виданого завдання;
- рівень використання ПЕОМ при роботі над КП – 90%;
- курсові проекти виконані не за єдиним зразком (стандартом): абзацні відступи
та міжрядковий інтервал в курсових проектах не відповідають вимогам
стандарту, написи в рамках по сторінках різні, розміри шрифту на різних
сторінках різні, мають місце виправлення за допомогою коректора та олівця
(ручки) по друкованому тексту, неохайно виконані написи в штампах (без
додержання будь-яких шрифтів), оформлення формул в пояснювальній записці
не відповідає єдиним вимогам стандарту;
- курсові проекти приймаються комісійно, оцінки виставлені об’єктивно.
Дипломне проектування
Дипломне проектування 2013
Випуск
к-ть
%

к-ть

на "5"
%

к-ть

27
27

14,50%
14,50%

14
14

52,00%
52,00%

6
6

31
30
61

18,67%
18,07%
36,75%

17
8
25

54,70%
26,70%
40,70%

12
19
31

на "4"
%
22,00%
22,00%

к-ть
7
7

на "3"
%

ЯКІСТЬ
к-ть
%

26,00%
26,00%

реальні
проекти
к-ть
%

20
20

74,00%
74,00%

4
4

15,00%
15,00%

29
27
56

93,50%
90,00%
91,80%

10
9
19

32,30%
30,00%
31,10%

17
11
28

73,91%
64,70%
70,00%

15
7
22

65,22%
41,20%
55,00%

15
14
29

75,00%
87,00%
80,60%

7
12
19

35,00%
75,00%
52,80%

Дипломне проектування 2014
38,80%
63,30%
51,10%

2
3
5

6,50%
10,00%
8,20%

Дипломне проектування 2015
23
17
40
20
16
36

28,37%

16
6
22

69,50%
35,30%
55,00%

1
5
6

15,15%
12,12%
27,27%

12
12
24

60,00%
75,00%
66,67%

3
2
5

4,35%
29,40%
15,00%

6
6
12

26,00%
41,20%
30,00%

Дипломне проектування 2016
15,00%
12,50%
13,90%

5
2
7

25,00%
12,50%
19,40%

Якість дипломних проектів протягом останніх чотирьох років коливається
в межах 74-92 %.
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Тематика дипломних проектів є актуальною і відповідає тенденціям
розвитку
енергетики,
вирішенням
практичних
питань
в
галузі
електропостачання.
У більшості перевірених дипломних проектів їх тематика, технічна
грамотність, повнота виконання, рівень використання ПЕОМ відповідають
вимогам до дипломних проектів в коледжі.
Однак, мають місце випадки невідповідності в назві змісту проекту та в
назві розділу завдання в деяких дипломних проектах з реальною (спеціальною)
частиною, нечітко прослідковується технологія виготовлення стендів, макетів,
що нівелює реальність ДП. В окремих пояснювальних записках, виконаних з
використанням ПЕОМ, нумерація сторінок в змісті та в пояснювальній записці
виконана вручну.
У розділі «Охорона праці» введено розрахунки заробітної плати,
амортизаційних відрахувань, соціальних відрахувань, а не тільки витрати на
матеріали і вартість монтажних робіт, що мало масовий характер у ДП
попередніх років. Таким чином, відмічається позитивна динаміка коригування
та вдосконалення економічної частини дипломних проектів.
Кількість реальних дипломних проектів виросла, і останні два роки цей
показник перевищує 50%.
На замовлення виробництва у 2014-2015 навчальному році студентами
Криворчуком Тарасом, Лавренюком Олександром, Марцем Ярославом
виконаний дипломний проект «Розробка мнемосхеми секціонування та
живлення контактної мережі станції Дарниця».
Основними недоліками виконання та захисту дипломних проектів за
останні роки у звітах голів ДЕК визначені: якість виконання графічної частини,
недостатня кількість аркушів графічної частини, а також недостатня якість
підготовки до захисту окремих студентів (прізвище вказуються в звітах голови
ДЕК).
Курсові і дипломні проекти зберігаються в архіві коледжу в установленому
порядку.
Якісні показники навчання студентів
Навчальний рік
Якісний показник навчання, %
2013-2014
31,3%
2014-2015
30,5%
2015-2016
31,1%
Якісні показники навчання студентів відповідно до акредитаційних
вимог повинні становити не менше 50%.
Виховна робота та система внутрішнього контролю
Під час перевірки виховної роботи комісія ознайомилась з наступною
документацією:
Комісія ознайомилась з наступною документацією:
1.
планом навчально-виховної роботи відділення ЕЛ на 2016 – 2017
навчальний рік;
2.
журналами класних керівників;
3.
журналами старост;
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наказами по коледжу щодо порушення дисципліни студентами
відділення та наказами про відрахування.
Вивчаючи стан виховної роботи, комісія прийшла до висновку, що виховна
робота на відділенні проводиться відповідно плану виховної роботи коледжу, а
також плану додаткових заходів відділення.
1. Планування виховної роботи.
Плани класних керівників відділення складені на підставі загального плану
виховної роботи коледжу, а також до них включено додаткові заходи. Аналіз
ведення журналів класних керівників показав, що журнали ведуться належним
чином із визначенням мети, стратегічних завдань виховання класними
керівниками Балякіною В. Н. та Войталюк Ю. В., журнали груп 116 ЕЛ-9
(класний керівник Мединська О. О.) та групи 215 ЕЛ-9 (класний керівник
Стецюк В. В.) для перевірки наданіне були.
Щороку
відділення
проводить
тематичні
тижні
спеціальності
«Електропостачання»,
під час проведення яких відбуваються зустрічі з
випускниками різних років, проходить технічна конференція, фахові вікторини,
змагання серед студентів, силами студентів та викладачів відділення
організовується та проводиться концерт. Слід відмітити, що у попередньому
навчальному році проходила зустріч студентів відділення з випускником
Клещовим А. Й., який не лише розповідав про перспективи та напрями розвитку
спеціальності, а й переконував студентів у необхідності вивчення іноземних мов
(виступ Антона Йосиповича розпочався зі звернення до студентів англійською
мовою). Отже, заходи профорієнтаційного спрямування проводяться на високому
методичному рівні, завдяки чому підвищується інтерес до обраної спеціальності,
покращуються знання студентів зі спеціальних дисциплін, підвищується якість
навчання.
На відділенні «Електропостачання» чотири групи, кількість студентів - 120
осіб. На момент перевірки працюють три класні керівника – Балякіна В. Н. (група
116 ЕЛ-9 та 413 ЕЛ-9), Стецюк В. В. (група 215 ЕЛ-9), Войталюк Ю. В. (група 314
ЕЛ-9).
Класними керівниками та викладачами відділення приділяється увага
формуванню моральної й естетичної культури, утвердженню у свідомості
молодих людей принципів загальнолюдської моралі, розвитку зрілих естетичних
смаків, потреб та інтересів, виробленню вміння правильно оцінювати добро та
зло. З цією метою студенти відділення залучаються до участі у різноманітних
заходах, що проводяться в коледжі, в Соломʼянському районі, у місті.
Виховні заходи
Виховні
2014 - 2015 н. р
2015 - 2016 н. р.
2016 - 2017 н. р.
заходи:
Відвідування
Екскурсія до
Екскурсія до
Екскурсія до музею
музеїв
музею історії
етнографічного
«Київ в мініатюрі» України у Другій
музею
група 314 ЕЛ-9
світовій війні 114 с. Пирогове –
(13.09.2016)
ЕЛ-9
групи 215 ЕЛ-11 Екскурсія до музею
(06.04.15)
(14.09.15)
телевізійної служби
213 ЕЛ-9
Екскурсія до
«Новин»– група 116
(14.04.15)
будинку
ЕЛ-9, 314 – ЕЛ-9
4.
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Всього:
Відвідування
театрів

Всього:
Відвідування
кінотеатрів,
планетарію
Всього:
Заходи щодо
пропаганди
здорового
способу життя
(походи на
природу,
ковзанку тощо)
Всього:
Вогники

312 ЕЛ-А, 312 ЕЛБ (15.04.15)
Екскурсія до
етнограф. музею
«Мамаєва
слобода» - 213 ЕЛ9 (16.10.14)
4
Похід до театру
оперети – група
114 ЕЛ-9 (05.12.14)

1

Кабінету
(14.03. та 22.03.
Міністрів
2017)
України – 2 ЕЛ-9
(03.06.2016)

2

0

Похід до
кінотеатру – 312
ЕЛ-А (03.12.14)

3
Похід на виставу
«Таке єврейське
щастя» (театр
оперети) –
314 ЕЛ-9
(13.04.2017)
1
Похід до кінотеатру
- 314 ЕЛ-9 (
23.11.16)

1
Екскурсія на
природу - 213 ЕЛ-9
(12.09.14)
Похід на природу
312 ЕЛ-Б, 411 ЕЛА (25.10.14)

0

1
Похід на ковзанку –
116 ЕЛ-9 (29.10.16)
Похід до Пейнтболклубу – група 314
ЕЛ-9 (15.11.16)

3

0

2
Вогник знайомства –
групи 116 ЕЛ-9 та
215 ЕЛ-9
(28.09.2016)
Вогник,
присвячений Дню
сміху – група 116
ЕЛ-9 (05.04.17)
3
Екскурсія до м.
Одеса – група 215
ЕЛ-9 (01.10.16)

Вогник
Вогник
«Знайомство» - 114 «Знайомство» ЕЛ-9 (18.09.14)
група 215 ЕЛ-11
(09.09.15)

Всього:
1
Екскурсії
по Екскурсія на
місту Києву та пейзажну алею містами
312 ЕЛ-Б
України
(15.09.14)

1
Екскурсія до м.
Одеси– групи
214 ЕЛ-9, 313
ЕЛ-9 (25.09.15)
Екскурсія до м.
Дніпропетровськ
– студенти групи
412 ЕЛ – А
(28.11.15)
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Екскурсія до м.
Кривий Ріг
студенти 313 ЕЛ9 (08.04.16)
Всього:
1
4
1
Профорієнтаці Екскурсія на
Відвідування
Екскурсія в МВЦ на
йна робота
підстанцію
виставки:
виставку «Сучасні
(екскурсії на
«Дарниця» - 314
«Енергетика в
досягнення
виробництво,
ЕЛ-А, 314 ЕЛ-Б
промисловості
енергетичній галузі»
зустріч з
(02.04.15)
України» - група група 314 ЕЛ-9, 413
представникам
313 ЕЛ-9
ЕЛ-9 (08.- 10.11.16)
и ВНЗ ІІІ-ІV р.
(22.09.15)
Зустріч з
а.)
Зустріч студентів представниками НУ
4-го курсу ЕЛ з
КПІ – група 413 ЕЛпредставниками 9
компанії «Пілар»
(24.11.15)
всього
2
2
3
ВСЬОГО:
13
9
14
Проаналізувавши кількість позаурочних заходів, що були проведені
класними керівниками, комісія відмічає роботу класного керівника групи 314 ЕЛ9 Войталюк Ю. В., яка організувала і провела найбільше виховних заходів з
групою (11 заходів за три роки роботи з групою), найменша кількість заходів (2
заходи за 2 роки) проведено класним керівником групи 215 ЕЛ-9 Стецюком В. В.
Класні керівники Балякіна В. Н., Войталюк Ю. В. докладають багато зусиль до
залучення студентів відділення до участі в конкурсі художньої самодіяльності.
2. Участь студентів відділення ЕЛ у роботі гуртків, спортивних секцій.
Назва гуртка,
2014 - 2015 н. р. 2015 -2016 н. р.
2016 - 2017 н. р.
Спортивної секції
Гурток естрадного
2
1
1
вокалу
Танцювальний
8
9
9
гурток
Всього:
10
10
10
Легка атлетика
12
9
10
Настільний теніс
6
8
7
волейбол
6
3
4
баскетбол
0
0
0
Міні-футбол
8
7
2
Бадмінтон
6
3
5
Атлетична
15
17
14
гімнастика
Всього:
53
47
42
ВСЬОГО
63
57
52
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Проаналізувавши динаміку участі студентів у роботі гуртків та спортивних
секцій, комісія зазначає, що кількість студентів, які їх відвідують складає
приблизно 1/3 від загальної кількості студентів відділення.
Класним керівникам рекомендується посилити роботу щодо пропаганди
здорового способу життя, організації вільного часу студентів та залучення їх до
гуртків художньої самодіяльності та спортивних секцій.
3. Динаміка пропусків занять, дисциплінарних порушень
Комісія ознайомилась з наказами про дисциплінарні порушення студентів
відділення та відомостями щодо динаміки пропусків занять.
Дисциплінарні порушення
2014-2015 2015-2016 2016 – 2017
Пропуски занять без поважної
0
0
9
причини
Невиконання навчального плану
3
0
0
Вживання спиртних напоїв,
0
0
1
паління у заборонених місцях
Порушення правил проживання в
7
3
6
гуртожитку та Статуту коледжу
ВСЬОГО
10
3
16
Комісією встановлено: збільшилась кількість студентів, що пропускають
навчальні заняття. Найбільше навчальних годин, пропущених студентами,
закриваються як такі, що пропущені з поважної причини. Мають місце випадки
надання підробних медичних довідок. Студентам, які надали такі довідки,
оголошено догану.
Журнали обліку відвідування занять
Журнали пропусків занять ведуться старостами груп неуважно та з
допусканням порушень. Комісія встановила, що відсутня систематичність у
забезпеченні внутрішнього контролю завідувачем відділення та класними
керівниками: не приділяється достатньо уваги контролю за веденням журналів
обліку відвідування занять. Комісія зауважує на обовʼязковості щотижневої
перевірки журналів та недопущенні закриття пропусків без поважної причини без
дисциплінарних стягнень зі студентів.
Комісія перевірила ведення журналів обліку відвідування занять груп 116
ЕЛ-9 та 314 ЕЛ-9 у 2016-2017 навчальному році.
Журнал групи 116 ЕЛ-9
Перевірка обліку пропущених годин у січні-березні 2017 року показала, що
старостою групи Криштопайтисом Б. у журнал не перенесено 114 пропущених
годин. Так, не перенесені пропущені години студентам Тидіру І. (16 годин),
Перепелиці М. (14 годин), Залівану Д. (12 годин), Кавалеру М. (8 годин), Половку
Б. (8 годин), Глущаку Р. (6 годин), Криштопайтису Б., (6 годин) та іншим.
Разом з тим, староста помилково виставив 78 годин пропусків, хоча в
журналі обліку роботи академічної групи ці пропуски не зафіксовані.
150 пропущених годин не закрито виправдовувальними документами.
Найбільше пропущено занять без поважної причини студентами Глущаком Р. (42
години), Кавалером М. (32 години), Заліваном Д. (28 годин), Тидіром І. та
Тугаєм С. (по 12 годин).
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114 годин закрито «по хворобі» без наявності медичних довідок. Так, закрито
студентам Глущаку Р. 38 годин, Чебану О. 28 годин, Шатному М. 28 годин,
Половку Б. 12 годин та іншим. Мають випадки закриття старостою годин «по
хворобі» довідками, які лише засвідчують звернення студента до фельдшера і не є
підставою для звільнення від занять: Половко Б. 6 годин, Чебан О. 4 години,
Шатний М. 2 години.
Журнал групи 314 ЕЛ-9
Перевірка обліку пропущених годин у січні-березні 2017 року показала, що
старостою групи у журнал не перенесено 226 пропущених годин. Так, не
перенесені пропущені години студентам Дільному А. (22 години), Губаю О. (20
годин), Кужелюку Т. (14 годин), Говбану О. (10 годин), Родняному С. (8 годин),
та іншим.
Разом з тим, староста помилково виставив 90 годин пропусків, хоча в
журналі обліку роботи академічної групи ці пропуски не зафіксовані. Наприклад,
студенту Родняному С. у журнал обліку пропущених годин винесені пропущені
години за 01.02.2017, хоча в журналі обліку роботи академічної групи пропуски
не зафіксовані. Разом з тим, наявна пояснювальна записка студента за пропущені
години 01.02.2017.
Найбільше пропущено занять без поважної причини студентами Дільним А.
(22 години), Губаєм О. (20 годин), Кужелюком Т. (14 годин), Говбаном О. (10
годин) та Родняним С. (8 годин).
У журналі наявні три пояснювальні записки студента Говбана О.: за
08.02.2017, 13.02.2017 та 16.02.2017; за 08.02.2017; за 13.02.2017 та 16.02.2017
(дублювання). Всі пояснювальні записки завізовані завідувачем відділення.
Не дивлячись на той факт, що студент Шевченко Б. був відрахований з числа
студентів відділення 30.03.2017, староста групи продовжує виставляти «нб» у
квітні 2017 року.
В обох журналах несистематично ведеться контроль за пропущеними
годинами як класними керівниками, так і завідувачем відділення (тривалий період
часу не ставляться підписи класного керівника і завідувача відділення).
Обидва перевірені журнали не велися у квітні 2017 року.
Класним керівникам, завідувачу відділення рекомендується посилити
профілактичну роботу зі студентами, що мають схильність до девіантної
поведінки. Класним керівникам відділення необхідно проводити індивідуальну
роботу з батьками, що не забезпечують належного виховання своїх дітей,
запрошувати студентів та їх батьків на наради класних керівників відділення.
Відвідування гуртожитку класними керівниками проводиться регулярно
відповідно до графіку чергування на відділенні. Основні проблеми студентів, що
мешкають у гуртожитку № 1: низька гігієна кімнат (вологе прибирання
проводиться неналежним чином, формально), псування майна коледжу (розбиті
стіни в коридорах, поламані меблі у кімнатах). Однією з причин є недостатній
рівень відповідальності студентського самоврядування відділення у гуртожитку.
Комісія ознайомилась з наказами щодо відрахування та причинами
відрахування студентів відділення:
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Навчальний Переведено Відраховано Відраховано Переведено Всього
рік
на заочне
за власним
за
до інших
відділення
бажанням неуспішність навчальних
закладів
2014-2015
0
10
1
0
11
2015-2016
1
4
1
1
7
2016-2017
0
3
1
0
4
Класні керівники проводять роботу як зі студентами, так і з їхніми батьками,
щоб зберегти контингент. На відділенні працює Рада з профілактики
правопорушень відділення. Студентів, які мають незадовільні оцінки з
навчальних дисциплін, пропуски занять без поважної причини викликають на
засідання Ради, їх батькам надсилаються листи з метою інформування
про
навчальні досягнення дітей тощо. На відділенні в групах один раз на семестр
проводяться батьківські збори, на які запрошуються викладачі, які працюють в
групах, щомісяця класними керівниками та академоргами груп батькам
надсилаються листи з оцінками та поведінкою студентів.
Матеріально-технічна база
1. Оснащення аудиторій (лабораторій і кабінетів), майстерень повністю
відповідає вимогам навчальних планів і програм спеціальності.
У лабораторіях в наявності макети та діючі стенди елементів
спеціалізованого обладнання. Для проведення лабораторних та практичних робіт:
- в лабораторії ... використовуються спеціалізовані стенди;
.........
- лабораторії ....... оснащені стаціонарним мультимедійним обладнанням.
2. Технічний стан обладнання, приладів та інструментів задовільний.
3. Програма навчальної, виробничо-технологічної та переддипломної
практики спеціальності наявна та відповідає навчальному плану. /відсутня.
4. Силами викладачів, гуртківців, лаборантів та студентів-дипломників
підтримується належний стан та здійснюється розвиток матеріально-технічної
бази: здійснюється поточний ремонт, виготовляються та реконструюються
стенди, вводяться в експлуатацію нові пристрої тощо.
7. Санітарний стан приміщень відділенні відповідає нормам.
Пожежна безпека та охорона праці
Під час перевірки стану охорони праці, пожежної безпеки та дотримання
вимог Законів України «Про пожежну безпеку», «Про охорону праці» на
відділенні «ЕЛ» виявлено:
Пожежна безпека
1.
Відповідальні за протипожежний стан у кабінетах призначені (таблички з
прізвищами відповідальних наявні).
2.
Інструкції із заходів пожежної безпеки в навчальних кабінетах і
лабораторіях розроблені і наявні в кабінетах.
3.
Журнали реєстрації інструктажів з пожежної безпеки ведуться, інструктажі
проводяться.
4.
Вогнегасники є в наявності і закріплені на кронштейнах у всіх кабінетах
відділення ЕЛ.
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Охорона праці
1. Графіки прибирання наявні в кабінетах.
2. Прибирання у кабінетах проводиться кожний день, а по п’ятницях здійснюється
генеральне (вологе) прибирання.
3. Журнали реєстрації інструктажів з охорони праці заповнюються, інструктажі
проводяться.
4. Освітлення у кабінетах достатнє.
5. Аптечки є в наявності у завідувача відділення.
6. Куточки з охорони праці відсутні у кабінетах № 102, 201, 303.
У навчальних планах спеціальностей передбачено вивчення навчальних
дисциплін «Основи охорони праці» і «Охорона праці в галузі». В дипломних
проектах розроблюється розділ «Охорона праці».
Організація роботи з випускниками спеціальності та їх замовниками
На відділенні проводиться робота з організації працевлаштування
випускників. Багато випускників працевлаштовані на підприємствах залізничного
транспорту та метрополітену. Частина випускників продовжує навчання на денній
формі в університетах. З випускниками підтримується зворотній зв’язок.
Випускникі відділення після отримання вищої освіти працюють викладачами в
коледжі. Викладачі та класні керівники відділення слідкують за зростанням
професійної майстерності та кар’єрним зростом своїх випускників.
Багато з випускників працюють на керівних посадах в ПАТ «Українська
залізниця» та енергетичних підприємств України. Випускники відділення надають
консультативну допомогу в розвитку матеріально-технічної бази.
Керівники підрозділів залізниць та інших підприємств, де працюють
випускники відділення, дають позитивні відгуки про рівень підготовки та роботу
молодих спеціалістів.
Враховуючи вищевикладене, комісія підсумовує недоліки, які необхідно
усунути:
1. Недостатні показники якості навчання студентів (норма – не менше 50%).
2. Неповне використання ліцензійного обсягу.
3. Недостатній рівень проведення профорієнтаційної роботи щодо вступу на
спеціальність (не здійснюється відвідування шкіл, освітніх ярмарок, що
організовуються центрами зайнятості, не систематично здійснюється оновлення
інформації про відділення і спеціальність у мережі Інтернет).
4. Відсутність системності при забезпеченні внутрішнього контролю на
відділенні з боку як завідувача відділення, так і класних керівників.
5. Наявність серйозних порушень у веденні журналів пропусків занять та обліку
пропущених занять.
6. Відсутність або недоукомплектованість НМК окремих навчальних дисциплін.
7. Відсутність методичного забезпечення усіх видів практики спеціальності.
8. Відсутність журналу взаємовідвідувань занять викладачами ЦК.
9. Невідповідність ведення сторінок у журналах обліку роботи академічних груп
вимогам інструкції до ведення журналу.
10.Недостатня кількість відвідування музеїв.
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Комісією рекомендовано:
- Завідувачу та класним керівникам відділення посилити контроль за веденням
журналів пропусків занять старостами академічних груп.
- Посилити профорієнтаційну (агітаційну) роботу.
- Цикловій комісії ЕЛ розробити заходи щодо підвищення якісного показника
навчання студентів.
- Цикловій комісії ЕЛ приділити більшу увагу оформленню економічного розділу
під час дипломного проектування.
- Класним керівникам відділення збільшити кількість виховних заходів з групою
за індивідуальними планами.
- Цикловій комісії ЕЛ провести ревізію наявності НМК у методичному кабінеті та
їх комплектації та приділити увагу взаємовідвідуванню занять.
- Студентському активу відділення та класним керівникам посилити контроль за
генеральним прибиранням у гуртожитках, контролем самопідготовки,
збереженням майна коледжу та дотриманням студентами відділення правил
внутрішнього розпорядку.
- На засіданні Ради відділення обговорити виявлені недоліки та розробити план їх
усунення.
Голова комісії

О. І. Марченко

Члени комісії

О. Д. Літвінчук
Д. А. Білий
Н. М. Угляренко
Ю. В. Клецов
А. В. Панькевич
О. В. Степаненко

Зі звітом ознайомлені:
завідувач відділення

С. О. Нагорна

голова ЦК

Ю. М. Стукало
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