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ЗВІТ
директора Криворізького державного комерційноекономічного технікуму Резниченко Наталії Михайлівни
за 2020 – 2021 навчальний рік
Головною метою освітньої діяльності технікуму у звітній період була і
залишається підготовка для потреб регіону фахівців, які поєднують у собі
професійні знання, ділові якості, високий рівень моральної культури і
громадянської свідомості.
Зусилля педагогічного колективу технікуму були спрямовані на реалізацію
наступних складових:
– в організаційно-управлінській діяльності – розбудову ефективної
системи управління Технікуму, модернізацію його структури відповідно до
змін національної системи освіти й у контексті його інтеграції у світовий
освітній простір;
– в освітній діяльності – особистісне та професійне зростання студентів
Технікуму,
формування
компетенцій,
які
забезпечуватимуть
їх
конкурентоспроможність на ринку праці;
– у методичній діяльності – утвердження Технікуму як провідного та
конкурентоспроможного сучасного освітнього центру європейського рівня;
– у кадровій політиці – підвищення професійно-кваліфікаційного рівня
педагогічних працівників Технікуму;
– в інформаційному забезпеченні та впровадженні інформаційних
технологій – запровадження в усі сфери діяльності Технікуму новітніх
інформаційних технологій та програмного забезпечення, інтеграцію бібліотеки
Технікуму у вітчизняний і світовий інформаційний простір;
– у виховній роботі – формування у студентської молоді активної
громадянської позиції, соціальної відповідальності, готовності до навчання
упродовж усього життя, мобільності, європейської та національної
ідентичності, інноваційної культури;
– у студентському самоврядуванні – розвиток студентського
самоврядування як важливого фактору розвитку й модернізації суспільства,
виявлення потенційних лідерів і набуття ними навичок управлінської роботи з
колективом, формування майбутньої еліти нації;
– у міжнародній діяльності та інтеграції в європейський і світовий освітній
простір – підвищення міжнародного авторитету Технікуму, забезпечення
відповідності освітніх послуг міжнародним стандартам якості, зростання
мобільності педагогічних працівників, студентів;
– у матеріально-технічному та фінансовому забезпеченні – зміцнення
матеріально-технічної бази Технікуму, забезпечення його фінансової
стабільності;
– у соціальному забезпеченні працівників і студентів – розвиток соціальної
інфраструктури Технікуму, поліпшення умов праці та учасників освітнього
процесу;
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– в іміджевій політиці – всебічне поширення всіх інноваційних змін
Технікуму, що забезпечуватиме його позитивне сприйняття громадськістю як
закладу освіти нової формації.
Технікум у своїй роботі керується чинним законодавством України,
наказами та рішеннями колегії Міністерства освіти і науки України, Статутом
технікуму та Правилами внутрішнього розпорядку. В закладі освіти є всі
нормативні документи, що забезпечують правові основи його діяльності.
Розвиток і удосконалення системи надання освітніх послуг здійснюється
на засадах демократизації, лібералізації, свободи думки та свободи слова, а
також колективного обговорення рішень, що приймаються, персональної
відповідальності за їх виконання, компетентності, запровадження етики
управлінської діяльності, яка базується на принципах взаєморозуміння,
взаємодопомоги, взаємоповаги та позитивної мотивації. У технікумі
дотримуються ліцензійні вимоги для забезпечення освітнього процесу.
Таблиця
Перелік спеціальностей, за якими у Криворізькому державному
комерційно-економічному технікумі здійснюється підготовка
ОКР фаховий молодший бакалавр
1 071 «Облік і оподаткування»
2 181 «Харчові технології»
3 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
4 241 «Готельно-ресторанна справа»
ОКР кваліфікований робітник
1 5220 Продавець продовольчих товарів
5220Продавець непродовольчих товарів
2 5128Офіціант
5129 Майстер ресторанного обслуговування
3 5122 Кухар
7412 Кондитер
Була проведена робота щодо розширення впровадження освітньої
діяльності у сфері фахової передвищої освіти шляхом отримання ліцензії на
право підготовки здобувачів зі спеціальності 073 «Менеджмент».
Усі спеціальності відповідають профілю закладу освіти. Набір та навчання
студентів ведеться за регіональним замовленням і на контрактній основі за
рахунок коштів фізичних осіб.
Загалом організація роботи в технікумі спрямовується на створення
максимально оптимальних умов щодо забезпечення належної якості надання
освітніх послуг.
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ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ
В Криворізькому державному комерційно-економічному технікумі
формування контингенту студентів за освітньо-професійними програмами
здійснюється на основі Законів України «Про освіту», «Про фахову передвищу
освіту», Правил прийому, розроблених на підставі Умов прийому Міністерства
освіти і науки України, Положення про приймальну комісію закладу вищої
освіти України, Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері фахової
передвищої освіти, що стало підставою для оголошення прийому на навчання
на для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра.
Криворізький державний комерційно-економічний технікум внесено до
Єдиної державної електронної бази даних з питань освіти. Під час роботи
приймальної комісії персональні дані абітурієнтів подавалися до Єдиної
державної електронної бази даних з питань освіти, своєчасно розміщувалася
інформація щодо конкурсу й рейтингу абітурієнтів з кожної спеціальності,
інформувалася громадськість про подання заяв на вступ до технікуму, тобто
вступна кампанія проводилась прозоро.
З вересня 2012 року започатковано внесення персональних даних
студентів перехідного контингенту технікуму до Єдиної державної електронної
бази даних з питань освіти з метою подальшого їх використання при замовленні
відповідних документів про освіту.
Велика увага приділяється виконанню регіонального замовлення,
формуванню та збереженню контингенту студентів. Чисельність студентів,
незважаючи на об'єктивне «коливання», залишалася стабільно високою.
Інформація про загальну чисельність студентів наведена в таблиці.
Загальна чисельність студентів
Показники

Навчальний рік
2020-2021

1
Загальна чисельність студентів
(осіб)
В тому
бюджет
числі
контракт
Денна форма навчання (осіб)
В тому
бюджет
числі
контракт
Заочна форма навчання (осіб)
В тому
бюджет
числі
контракт

2
841
821
20
841
821
20
-
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Діаграма
Загальна чисельність студентів

20

821

бюджет

контракт

Однією з умов щодо виконання регіонального замовлення є проведення
профорієнтаційної роботи, яка і є першою ланкою в процесі залучення
випускників 9-11 класів загальноосвітніх шкіл міста та сільської місцевості, а
також випускників закладів професійно-технічної освіти до навчання в
технікумі.
З метою координації профорієнтаційної роботи, було затверджено
комплексний план профорієнтаційної організаційно-практичної роботи, який
визначав такі напрямки:
 організацію роботи з Департаментом освіти і науки виконкому Криворізької
міської ради та міським центром зайнятості;
 встановлення зв’язків із загальноосвітніми школами міста, району,
Дніпропетровської та Кіровоградської областей;
 роботу з учнями закладів професійно-технічної освіти;
 організацію профорієнтаційної роботи структурного підрозділу виробничого
навчання;
 рекламно-інформаційна діяльність;
 формування позитивного іміджу закладу освіти шляхом проведення масових
заходів в мікрорайонах району.
В технікумі організована робота курсів по підготовці до вступу у
технікум. Вони передбачають як поглиблення знань з української мови та
математики, так і адаптацію до особливостей майбутнього навчання у закладі
освіти та професійну орієнтацію у виборі майбутньої спеціальності.
Така система профорієнтаційної роботи та добре поставлена робота
приймальної комісії забезпечували 100% виконання регіонального замовлення.
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Таблиця
Прийом студентів у 2020 році
Рік
2020

Показники
Всього зараховано (осіб)
Регіональне замовлення
В тому
числі
контракт
Денна форма навчання (осіб)
В тому
Регіональне замовлення
числі
контракт
Заочна форма навчання (осіб)
В тому Регіональне замовлення
числі
контракт

кількість
320
317
3
320
317
3
-

%
100

100

Діаграма
Прийом студентів на денну форму навчання

Аналіз динаміки конкурсу на одне місце регіонального замовлення
показує тенденцію стабільності.
Таблиця 4
Конкурс по технікуму в розрізі спеціальностей
Код та назва спеціальності
Рік
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2020
На основі базової середньої освіти денна ф.н.
071
Облік і оподаткування
2,50
076
Підприємництво, торгівля та
1,90
біржова діяльність
181
Харчові технології
1,40
241
Готельно-ресторанна справа
4,00
(ресторанне обслуговування)
241
Готельно-ресторанна справа
3,60
(готельне обслуговування)
На основі повної загальної середньої освіти денна ф.н.
076
Підприємництво, торгівля та
2,65
біржова діяльність
181
Харчові технології
3,10
241
Готельно-ресторанна справа
4,84
(ресторанне обслуговування)
На основі кваліфіковано робітника денна ф.н.
076
Підприємництво, торгівля та
1,18
біржова діяльність
181
Харчові технології
1,43
2,50
Конкурс по технікуму
Були створені умови для здобуття фахової передвищої освіти за
регіональним замовленням дітьми пільгових категорій. На навчання вступили
38 осіб, у т.ч. 21 сирота та діти позбавлені батьківського піклування.
Таблиця
Прийом за регіональним замовленням на денну форму навчання
Рік
Показники
2020
Регіональне замовлення
317
Подано заяв
792
Конкурс
2,50
Зараховано студентів із числа дітей-сиріт та дітей,
21
позбавлених батьківського піклування
Зараховано дітей-інвалідів
5
Зараховано дітей із числа осіб постраждалих внаслідок
Чорнобильської катастрофи
Зараховано дітей шахтарів
7
Діти загиблих воїнів АТО
Діти учасників АТО
5
Внутрішньопереміщені особи
Всього зараховано дітей пільгової категорії
36
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Діаграма
Зарахування дітей пільгової категорії

Варто відзначити, що значні зусилля були спрямовані на адаптацію
студентів нового набору, які знаходилися у полі зору адміністрації, профспілки
і студентського самоврядування. Питання вивчається і заслуховується з
прийняттям відповідних рішень на засіданнях педагогічної, адміністративної,
методичної рад та батьківських зборах.
З метою виявлення рівня знань першокурсників з дисциплін
загальноосвітнього циклу у технікумі регулярно практикуються відповідні зрізи
знань із належними висновками стосовно вирівнювання готовності груп до
навчання. За відповідним графіком проводяться додаткові заняття та
консультації.
Успішність, якість навчання та відвідування занять – основа якісного
просування абітурієнта від першокурсника до випускника. Вивчаються
психологічні особливості студента, проводиться відповідна робота з батьками.
На засіданнях педагогічної та адміністративної рад систематично розглядається
питання збереження контингенту студентів технікуму.
Загалом організація роботи в технікумі щодо збереження контингенту
студентів знаходиться на постійному контролі адміністрації та педагогічного
колективу.
Крім того, проводилася робота з Єдиною державною електронною базою
з питань освіти (ЄДЕБО) ускладнювалась, як і в минулому році, подальшим
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розвитком програмного забезпечення, постійним оновленням, зміною та
доповненням модулів.
Здійснювався постійний моніторинг всіх модулів, які повинні бути
заповнені інформацією закладу освіти. Проводились перевірка та внесення
відповідної інформації, яка повинна бути завантажена до бази даних (основні
дані, кадрове забезпечення (приділялась особлива увага цьому модулю –
створення карток педагогічних працівників закладу), матеріально-технічне
забезпечення та ін.).
Відмінено створення архівних справ спеціальностей, але започатковано
інший алгоритм розгляду ліцензійних справ спеціальностей закладу освіти. В
цьому році впроваджено модуль «Електронне ліцензування. Ліцензійні
справи». В базі була підготовлена ліцензійна справа впровадження нової
спеціальності «073 Менеджмент» освітньо-кваліфікаційного рівня «Фаховий
молодший бакалавр», яка показала, як Міністерство освіти і науки України
перевіряє електронну документацію і дає свої відповіді щодо результатів
перевірки. Внесена інформація щодо ліцензування робітничих професій, які
впроваджуються в КДКЕТ.
Протягом року через ЄДЕБО проходили майже всі накази на студентів –
відрахування, поновлення, переведення, зміна джерел фінансування, зміна ПІБ
та ін.. Постійний моніторинг персональних даних – наявність інформації щодо
паспортів та РНОКПП здобувачів освіти. В електронній базі створювались
замовлення студентський квитків та документів про вищу освіту (дипломів),
автоматично генерувались реєстраційні номери для подальшого виготовлення.
Вид документа – «Сформований в ЄДЕБО». Здійснювалась передача даних про
видані документи у відповідні державні реєстри.
Щорічно в базі формуються звіти закладу освіти - Форма 2-3НК, з
працевлаштування випускників, ліцензійні обсяги та ін.
Складний і відповідальний період був «Вступна кампанія». Завантажено
Положення про приймальну комісію, Правила прийому до КДКЕТ, Конкурсні
пропозиції тощо. Вносились персональні дані вступників. Абітурієнти, які
поступали на базі повної загальної середньої освіти подавали заяви тільки в
електронній формі через електронні кабінети, тому їх реєстрація здійснювалась
в електронній базі. Проводились моніторинг заяв, перевірка правильності та
коректності даних. Надавалась допомога абітурієнтам в створенні та подачі
електронних заяв на вступ.
Через базу здійснювалось формування рейтингових списків абітурієнтів,
наказів рекомендованих на зарахування на бюджетну та контрактну форми
навчання виходячи з ліцензійного обсягу, який наданий технікуму. Накази на
зарахування
формувалися безпосередньо в ЄДЕБО з накладанням
електронного підпису відповідального за накази про зарахування
(відповідального секретаря).Наявність електронної історії навчання абітурієнтів
(в ЄДЕБО обліковуються всі переміщення студента під час навчання),в базі
допомогла виявити таких, які вже мали термін навчання на бюджетних місцях в
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інших закладах освіти та своєчасно повідомити про необхідність
відшкодування бюджетних коштів.
З кожним роком Єдина державна електронна база з питань освіти значно
поширює зону свого впливу на освітянську діяльність закладів освіти.
Програмне забезпечення постійно відновлюється, що потребує щоденного
моніторингу новин, повідомлень. інструкцій. Окрім цього, необхідно
слідкувати за наказами Міністерства освіти і науки України та їх проектами.
Так, в цьому році проводилось аудит-анкета закладів освіти України щодо їх
детальніших аспектів діяльності, в тому числі і КДКЕТ.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
З метою покращення якості надання освітніх послуг, було проведено
наступні заходи:
анкетування студентів І курсів (загалом, в опитуванні взяло участь 144
студента) , яке містило питання щодо організації освітнього процесу у
технікумі, якості викладання навчальних дисциплін загальноосвітнього циклу,
інформованості студентів про розміщення викладачами додаткових матеріалів
у ЦІР та на сайті технікуму, забезпечення освітнього процесу, використання
інноваційних методів проведення навчальних занять та наявність труднощів
при засвоєнні окремих предметів. За результати опитування було складено
звіт, з яким було ознайомлено викладачів дисциплін загальноосвітнього циклу
і, з метою покращення надання освітніх послуг, розроблено подальший план
роботи.
проводився моніторинг за напрямком «Результати сесії в призмі адаптації
студентів нового набору до освітнього процесу у закладі освіти».
проведення Тижня якості освіти, під час якого викладачі проводили
навчальні заняття з використанням різноманітних інноваційних форм та
методів роботи (експериментальне бінарне квест-заняття з хімії та фізики під
назвою «Наукова кухня», заняття-імітація «Біржа знань» з використанням
об’ємних геометричних фігур Learning Resources, історичний квест та інші);
відбувся круглий стіл «Інноваційні методи навчання», до проведення
якого було залучено викладів навчальних дисциплін загальноосвітнього
циклу. Метою заходу було представлення та обговорення інноваційних
педагогічних технологій, які спрямовані на підвищення якості надання
освітніх послуг, генерація нових ідей, обговорення існуючих проблем та
пошук спільних рішень для їх подолання.
Підготовка до ДПА (у форматі ЗНО)
З метою якісної підготовки до ЗНО на початку навчального 2020-2021
року було розроблено низку заходів щодо надання якісної консультативної
допомоги, своєчасного інформування студентів та їх батьків про процедуру
проходження, особливості, строки ЗНО, моніторингу якості проведення занять
та індивідуальних консультацій (в позааудиторний час) з навчальних
дисциплін, які винесено на сесію ЗНО.
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Роботу по підготовці до проходження студентами ІІ курсів ДПА у
форматі ЗНО було розпочато з вивчення існуючої нормативно-правової бази,
яка регулює усі процедури ЗНО.
Основними заходами, щодо підготовки до ДПА у форматі ЗНО стали:

ґрунтовний аналіз результатів ЗНО-2020, вирахування якісного та
абсолютного показників, виявлення труднощів у складанні ДПА у форматі ЗНО
та недоліків у підготовці студентів. В результаті, було виявлено, що якісний
показник з української мови та літератури складає 21%, абсолютний – 91 %.
Якісний показник з математики склав 22%, абсолютний – 89%. Щодо
результатів з Історії України, то вони виявились значно кращими: якість – 54%,
абсолютний показник – 99%.

з метою більш якісної підготовки до ДПА у форматі ЗНО, серед
студентів ІІ курсів було проведено анкетування щодо вибору навчальних
дисциплін, які студенти планують здавати у період сесії ЗНО-2021. За
результатами опитування було сформовано списки, які потім було надано
викладачам відповідних дисциплін та складено графіки проведення додаткових
консультацій в поза аудиторний час.

на сайті технікуму, у розділі «Увага! ЗНО» та у віртуальних
кабінетах викладача було розміщено весь необхідний матеріал (строки ЗНО,
загальні характеристики сертифікаційних робіт, корисні платформи та
посилання для проходження тестування, електронні ресурси з додаткової
літературою та довідковими матеріалами, поради щодо психологічного
налаштування на процедуру ЗНО та шляхи подолання своїх страхів та ін.).
Інформація розділу оновлювалась та доповнювалась протягом року, важливі
оголошення розташовувались над розкладом занять.

було організовано надання консультативної допомоги студентам ІІ
курсів та їх батькам.
В строки, рекомендовані Дніпропетровським РЦОЯО, на ЗНО було
зареєстровано студентів ІІ курсів (загальна кількість – 140 осіб). Весь потрібний
пакет документів було надано до ДРЦОЯО та ,згодом, отримано сертифікати
учасників ЗНО-2021;
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Протягом року було переглянуті онлайн - вебінари та конференції щодо
основних питань, які стосувались процедури реєстрації, проходження ЗНО,
будь-яких змін в строках:
27.01.2021 року – нарада-навчання з питань особливостей реєстрації
учнів, студентів закладів професійно-технічної та фахової передвищої освіти на
участь у основній сесії ЗНО-2021(на базі Криворізької гімназії № 95);
16.03. 2021 року – веб-конференція з питань стану реєстрації на ЗНО-2020
та проведення пробного ЗНО;
29.04.2020 року – онлайн зустріч з директором Дніпропетровського
центру оцінювання з якості освіти М. Горбенко-Хвастуновою питання
проходження випускниками закладів освіти зовнішнього незалежного
оцінювання у 2021
У 2020-2021 н.р. для проходження ДПА у форматі ЗНО було
зареєстровано 140 здобувачів освіти. Відповідно до Закону України «Про
внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань завершення
2020/2021 навчального року» (від 30.04.2021 №1/9-229), здобувачі освіти, які
завершували здобуття повної загальної середньої освіти у 2020/2021
навчальному році, мали право пройти державну підсумкову атестацію, у тому
числі у формі зовнішнього незалежного оцінювання, за власним бажанням.
У зв’язку з цим, кількісний показник студентів, які складали ЗНО у
2020-2021 н.р., становив від 19% («Українська мова», «Біологія») до 100%
(«Фізика»), а саме:
«Математика» (35%: зареєстровано–140 студентів, складали ЗНО –
49);
«Біологія» (19%: зареєстровано – 31 студенів, складали ЗНО – 6);
«Хімія» (40%: зареєстровано – 5 студенти, складав ЗНО -2);
«Українська мова та література» (73%: зареєстровано – 41 студент,
складали ЗНО –30);
«Українська мова» (19 %: зареєстровано – 99 студентів, складали
ЗНО - 19);
«Історія України» (32 %: зареєстровано – 128 студентів, складали
ЗНО – 41);
«Географія» (37%: зареєстровано – 92 студентів, складали ЗНО –
34);
«Англійська мова» (73%: зареєстровано – 19 студентів, складали
ЗНО – 14).
«Фізика» (100%: зареєстровано – 1 студент, складав - 1)
КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Як директор чітко усвідомлюю, що потенціал освітнього процесу,
підвищення його якості знаходиться саме в управлінських можливостях. Значну
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увагу приділяю моніторингу ефективності формування кадрового потенціалу
закладу.
На даний час у технікумі працює стабільний висококваліфікований
колектив, який налічує 112 осіб, з яких:
• педагогічних працівників – 55 осіб;
• навчально-допоміжний та технічний персонал – 57 осіб.
Середній вік педагогічних працівників – 40 років, а середній стаж
педагогічної роботи – 14 років.
Станом на 01.07.2021 року технікум повністю укомплектований
викладацькими кадрами, адміністративно-управлінським та навчальнодопоміжним персоналом згідно зі штатним розписом. Підготовку молодших
спеціалістів здійснюють викладачі та майстри виробничого навчання, які мають
відповідну базову освіту, педагогічний, методичний, виробничий досвід. 40%
викладацького складу мають педагогічний стаж понад 20 років (22 особи).
Чисельність педагогічних працівників віком до 30 років – 8 осіб (14,5 %);
пенсійного віку – 6 осіб (11 %).
Протягом звітного періоду продовжувала приділяти значну увагу
наявності ефективної системи формуванню кадрового потенціалу закладу.
Основними складовими даного напряму роботи є наступні:
 прогнозування та визначення поточної і перспективної потреби в кадрах і
джерел її задоволення; розробка і реалізація заходів оптимального
формування трудового колективу;
 організація роботи з професійної адаптації молодих спеціалістів;
 розвиток творчої активності педагогів, підвищення кваліфікаційного та
професійного рівня, компетентності;
 забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників у контексті
поглиблення їх методологічно-теоретичної підготовки завдяки використанню
сучасних досягнень психолого-педагогічної науки, нових освітніх
технологій, перспективного педагогічного досвіду;
 створення умов для підтримки творчої ініціативи педагогічних працівників;
 забезпечення учасникам освітнього процесу соціальних гарантій, визначених
законодавством.
Плинність педагогічних кадрів незначна. За останній рік на роботу
прийнято 2 педагогічних працівника.
Підтвердженням високої оцінки роботи педагогічного колективу щодо
підготовки фахівців для міста та регіону є грамоти та подяки технікуму,
виконкому Саксаганської районної в місті ради, Управління освіти і науки
міськвиконкому, виконкому Криворізької міської ради, департаменту освіти і
науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації.
ЗМІСТ І ЯКІСТЬ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
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Професійна підготовка фахівців у технікумі здійснюється на рівні
державних галузевих стандартів вищої освіти України за освітньокваліфікаційним рівнем «фаховий молодший бакалавр».
Зміст освіти ліцензованих спеціальностей у технікуму – це науково
обґрунтована система дидактичного та методичного матеріалу для освітньокваліфікаційного рівня «фаховий молодший бакалавр», який визначається
освітньо-професійною програмою, структурно-логічною схемою підготовки,
навчальними програмами дисциплін, відображається у відповідних
підручниках, навчальних посібниках, методичному забезпеченні, дидактичних
засобах.
Освітньо-кваліфікаційні характеристики та освітньо-професійні програми,
які є галузевими нормативними документами з підготовки студентів з кожної
спеціальності технікуму визначають місце фахівця в структурі галузевої
економіки держави і вимоги до його компетентності, а також нормативний
термін навчання та нормативні форми державної атестації.
Основним нормативним документом закладу освіти, що визначає зміст та
організацію освітнього процесу за ліцензованими спеціальностями, є
навчальний план.
Зміст підготовки фахівців зі спеціальностей спрямований на забезпечення
формування кінцевих професійних функцій майбутнього спеціаліста та
визначений обсягом дисциплін, включених до навчальних планів зі
спеціальностей.
В навчальних планах дотримано вимоги до співвідношення навчального
часу між циклами підготовки, переліком дисциплін на обсягом годин на їх
вивчення, які визначені у відповідності до освітньо-професійної підготовки
молодшого спеціаліста.
Усі дисципліни теоретичного та практичного циклів навчальних планів
спеціальностей, у тому числі і всі види практик, забезпечені навчальними
програмами, зміст яких повністю відповідає освітньо-професійним програмам
підготовки молодшого спеціаліста за спеціальностями.
На підставі освітньо-професійних програм, навчальних програм
нормативних дисциплін викладачами закладу складені робочі навчальні
програми та тематичні плани, в яких викладено зміст конкретних навчальних
дисциплін, послідовність вивчення змістових складових дисциплін,
організаційні форми та засоби проведення поточного і підсумкового контролю
знань, методичні вказівки до самостійного вивчення дисциплін, списки
навчальної та методичної літератури. У робочих навчальних програмах
передбачаються лекції, семінари, лабораторні і практичні заняття. Питання їх
якості розглядаються на засіданнях методичної ради.
Навчальні програми, зміст навчального матеріалу систематично
поновлюються з урахуванням змін, які відбуваються в сфері освіти,
запровадження нових виробничих технологій, тощо.

16

Відповідно до освітньо-професійних програм підготовки молодших
спеціалістів за ліцензованими спеціальностями проводиться у вигляді
комплексного державного екзамену.
Результати здачі державних екзаменів підтверджують достатній рівень
підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «фаховий молодший
бакалавр», що відповідає стандартним вимогам спеціальностей згідно з
профілями
їх
діяльності,
визначеними
освітньо-професійними
характеристиками, про що свідчать відгуки з підприємств, на яких працюють
випускники закладу.
Отже, педагогічний колектив Криворізького державного комерційноекономічного технікуму забезпечує якісний зміст підготовки студентів зі
спеціальностей, орієнтується на сучасні вимоги до освіти, впроваджує в
освітній процес новітні педагогічні технології з використанням ІТ- технологій,
спрямовує освітній процес на вивчення особливостей ринкової економіки.
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НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Методична робота у закладі – це цілісна система, заснована на досягненнях
науки й передового педагогічного досвіду, на конкретному
аналізі освітнього процесу, це система взаємопов’язаних дій
і заходів, спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації
та професійної майстерності кожного педагога (включаючи
й заходи щодо управління освітою, самовиховання,
самовдосконалення педагогів), на розвиток і підвищення
творчого потенціалу педагогічного колективу в цілому, а в
кінцевому результаті – на вдосконалення освітнього
процесу, формування такої особистості випускника, яка не розгубиться на
трудовому чи життєвому шляху через брак знань, досвіду, а вчасно знайде
шляхи, способи та засоби самовдосконалення, аби бути затребуваним за будьяких змін – суспільних, економічних. Ефективна організація методичної роботи
з використанням інноваційних методів і технологій, неможлива без
системності.
Саме,
тому
методичною
проблемою
було
–
формування
конкурентоспроможного майбутнього фахівця шляхом впровадження в освітній
процес діджиталізації, підвищення професійної компетентності педагогів. Тоді
ж головними напрямами виступали, зокрема:
 вдосконалення професійної компетентності педагогів;
 збереження та розвиток творчого потенціалу
всього колективу;
 запровадження технологій навчання, що
ґрунтуються на новітніх методологічних
засадах та сучасних дидактичних принципах;
 активізація науково-пошукової роботи, обмін
передовим педагогічним досвідом;
 налагодження на постійній основі співпраці з
виробництвом на всіх етапах освітнього
процесу;
 залучення педагогічних працівників та студентів до активної участі у
науково-практичних
конференціях,
форумах,
тренінгах, конкурсах, вебінарах з використанням
можливостей сучасних інформаційно-цифрових
технологій.
Головними принципами науково-методичної роботи
в стали її оперативність, мобільність, випереджаючий
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характер, оптимальне поєднання індивідуальних і колективних форм,
практична спрямованість.
За для створення оптимальних умов її здійснення в нашому закладі було
вироблено систему контролю за методичною роботою, яка має на меті постійне
вдосконалення, як адміністрації технікуму так, і педагогічного колективу
загалом, адже протягом навчального року діяли
Педагогічна та Методична ради технікуму, які
розглядали шляхи розв'язання актуальних
проблем, координували роботу циклових
комісій,
здійснювали:
аналіз
діяльності
викладачів у системі науково-методичної
роботи, вивчення, узагальнення та презентацію
кращого педагогічного досвіду, підготовку
питань до педагогічної ради. Особлива увага
зверталася на ті форми організації науковометодичної роботи, що сприяють творчому розвитку педагогів та підвищенню
результативності освітнього процесу.
Зокрема акцентуючи увагу на
роботі Педагогічної ради технікуму до
складу якої входять всі педагогічні
працівники, потрібно зауважити, що
вона
виступає
однією
з
найефективніших форм забезпечення
колегіальності обговорення освітньої,
методичної роботи та інших питань
діяльності закладу освіти при директорові й під його керівництвом як
дорадчий орган виступає педагогічна рада. Порядок створення та склад
Педагогічної ради визначається Положенням про Педагогічну раду
Криворізького державного комерційно-економічного технікуму.
Крім того, відбулась атестація педагогічних працівників, за її результатами
підвищили категорію, звання, тарифний розряд пройшли 16 працівників (з них
чергова атестація – 8 працівників, перша атестація – 1 працівник, позачергова –
7 працівник).
Потрібно зауважити, що за для створення позитивного іміджу результатів
науково-методичної роботи, як викладача, так і закладу загалом, недостатнім є
лише написання та опублікування
статей, праць тощо, потрібно також ще
вміти представити дані результати для
ознайомлення на загал. Адже якісна
науково-методична робота є тоді, коли
вона знаходить позитивні відгуки від
вітчизняної
та
міжнародної
педагогічної
спільноти
,
нею
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послуговуються при написанні наукових доробків колеги, науковці. Як на нашу
думку тоді дана праця є продуктивною, і має потенційні можливості
подальшого продовження, що позиціонує викладача, педагогічних колектив,
навчальних заклад загалом як потужний центр науково-методичних розвідок,
виводить їх на якісно новий рівень та безпроблемно залучає їх до європейської
освітянської спільноти.
Стимулювання інтересу викладачів закладу до інноваційних процесів
здійснювалася через використання таких форм:
1. Публікація науково-методичних доробків у вітчизняних та міжнародних
виданнях, участь у вітчизняних та Міжнародних конференціях, симпозіумах,
семінарах.
2. Постійне підвищення власної кваліфікації
у вітчизняних та міжнародних науковометодичних установах;
3. Представлення
науково-методичних
праць на фахових конкурсах різного рівня
тощо.
4. Залучення обдарованої молоді до
творчо-пошукової роботи.
Розкриваючи першу складову слід зауважити, що за
звітний період викладацьким складом було взято активну участь у ряді
Всеукраїнських
та
Міжнародних
конференцій (загалом 170), зокрема:
- м. Києві, Україна;
- м. Львові, Україна;
-м. Луцьку, Україна;
-м. Тернополі, Україна,
- м. Житомирі, Україна
- м.Познань, Республіка Польща;
- м. Рим, Італійська Республіка;
- м.Лондон, Велика Британія.
Участь
у
даних
конференціях
відбувалася очно і заочно, за результатами роботи конференцій викладачі
отримали сертифікати вітчизняного та європейського рівня.
УЧАСТЬ ВИКЛАДАЧІВ У НАУКО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ
РЕГІОНАЛЬНИЙ
ОБЛАСНИЙ
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ
ЕТАП
ЕТАП
ЕТАП
ЕТАП
12 учасників
10 учасників
9 учасників
21 учасник

Акцентуючи на другій формі увагу, слід зауважити, що на виконання
Постанови Кабінету Міністрів України від
21 серпня 2019 року № 800 «Деякі питання
підвищення кваліфікації педагогічних і
науково-педагогічних
працівників»
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впродовж навчального року викладацьким складом було пройдено підвищення
кваліфікації на базі вітчизняних та зарубіжних освітянських установ зокрема:
Центр підвищення кваліфікації Донецького національного університету
економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Національній онлайнплатформі із цифрової грамотності при міністерстві цифрової трансформації
України, Освітнянській онлайн-платформі «Coursera», Українська платформа
масових відкритих онлайн курсів «Prometheus», Антикризовий національний
онлайн-EdCamp 2020: школа зараз і у «світі після», де загалом після
проходження об`єктивного оцінювання фаховими спікерами викладачі
отримали свідоцтва державного зразу про опанування певного курсу,
результати яких були репрезентовані на засіданні педагогічної ради закладу.
Варто зауважити, що загальна кількість курсів пройдених викладацьким
складом становить – 96.
№

Назва установи (організації)

Кількість представників
закладу, що пройшли
стажування

Загальна тематика
курсів

Загальна
кількість
годин

1

39 педагогів

Інноваційні методи
викладання:
новітнє в європейській
освітній практиці

1170 год

45 педагогів

Дистанційні методи та
форми викладання

500 год

13 педагогів

Європейський досвід
викладання
Інноватика в сучасній
освіті
Сучасні тренди в освіті

300 год

6

Центр підвищення
кваліфікації Донецького
національного університету економіки і
торгівлі імені Михайла ТуганБарановського,
Національна онлайн-платформа із
цифрової грамотності при
міністерстві цифрової трансформації
України
Освітнянська онлайн-платформа
«Coursera»
Українська платформа масових
відкритих онлайн курсів «Prometheus»
Антикризовий національний онлайнEdCamp 2020: школа зараз і у «світі
після»
Освітній проект «На Урок»

7

Освітній проект «Всеосвіта»

40 педагогів

8

КЗВО «ДАНО» ДОР

20 педагогів

9

Науково-методичний центр вищої та
фахової передвищої освіти

10 педагогів

2

3
4
5

38 педагогів
15 педагогів
40 педагогів

Вивчення передового
педагогічного досвіду
Вивчення передового
педагогічного досвіду
Вивчення передового
педагогічного досвіду
Вивчення передового
педагогічного досвіду

1250 год
450 год
500 год
350 год
500 год
200 год

Підвищенню кваліфікації викладачів також сприяла: самоосвіта; участь у
роботі методичних об’єднань; проведення занять
постійно діючого педагогічного семінару; самостійна
праця по знайомству з сучасними технологіями;
взаємовідвідування навчальних занять; підготовка і
проведення
відкритих
занять
з
наступним
узагальненням підсумків; вивчення, узагальнення та
впровадження в педагогічну практику досвіду кращих
викладачів; підготовка і проведення навчальних та науковопрактичних конференцій; співробітництво з закладами
вищої освіти. Матеріали підвищення кваліфікації
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викладачів
обговорюються
на
засіданнях
циклових
комісій
та
використовуються в освітньому процесі.
На особливому контролі питання, пов’язані із запровадженням нових підходів
до організації освітнього процесу шляхом використання елементів
інноваційних технологій, сучасних засобів інформатизації та забезпечення
доступу до інформаційного ресурсу. Так, викладачі успішно працюють над
створенням електронних підручників на базі комп’ютерної програми «E-book»,
«HTМ». Розуміючи це викладачі впроваджують елементи дистанційного
навчання в свою роботу, зокрема перші спроби повноцінного використання
дистанційних технологій розпочалися ще у 2016р., коли на базі хмарної
платформи Moodle Cloud був створений перший дистанційний курс. Але через
складнощі доступу до нього, обмеженість кількості користувачів, необхідність
тривалого настроювання ми були змушенні провести велику роботу для пошуку
більш ефективних засобів. Його результатом став перехід до хмарної
платформи Google Classroom, що на нашу думку, є оптимальним рішенням.
Наступним закономірним кроком, стало створення Школи дистанційної роботи
в рамках діяльності клубу «Педагог». Головним
її завданням є впровадження дистанційних
навчання роботи в освітній процес технікуму,
створення
умов
для
обміну
досвідом
використання елементів дистанційного навчання
між викладачами. В рамках роботи Школи було
створено методичні рекомендації для роботи з
сервісом Google Classroom, що розміщено на
сайті технікуму, проведенні засідання з ЦК та
окремі консультації з викладачами.
На виконання Наказу МОН № 406 від 16 березня 2020 року «Про
організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу СOVID-19» та
роз'яснення МОН щодо організації освітнього процесу в закладах загальної
середньої освіти під час карантину (Лист МОН № 1/9-173 від 23.03.2020 року),
з метою забезпечення у Криворізькому державному комерційно-економічному
технікумі виконання освітніх програм, переведення працівників і здобувачів
освіти на дистанційну форму роботи і навчання було проведено комплекс
заходів для організації ефективної навчальної комунікації учасників освітнього
процесу за допомогою впровадження елементів дистанційного навчання.
Зокрема, було розроблено ряд організаційно-методичної документації, яка
була затверджена на засіданні Адміністративної ради закладу, що регламентує
дане питання: «Положення про дистанційне навчання в
Криворізькому державному комерційно-економічному
технікумі», «Методичні рекомендації щодо оформлення
дистанційних платформ викладачів», «Інструкцію для
студентів
щодо
використання
дистанційних
платформ», «Методичні рекомендації щодо організації
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освітнього процесу в Криворізькому державному комерційно-економічному
технікумі під час карантину», «Порядок оцінювання знань студентів за
дистанційної форми навчання».
Викладацьким складом закладу за для забезпечення виконання
здобувачами освіти навчальних програм, було налаштовано
канали інтернет-зв’язку між викладачами та студентами
(Viber, платформа для онлайн-конференцій ZOOM, Google
Classroom). На яких здобувачі освіти за допомогою
синхронного та асинхронного способу взаємодії отримують
навчальні матеріали, консультації та ін.
Завідувачами
відділень було підвищено контроль за організацією
освітнього процесу на відділеннях з використанням
дистанційних технологій, встановлено постійний зв’язок з викладачами і
студентами. Проводиться постійний моніторинг навчальних досягнень
студентів на відділеннях. Було складено розклад консультацій та екзаменів із
визначенням дня і часу онлайн сесій, надано викладачам електронні версії
екзаменаційних і залікових відомостей. Крім того було організовано
проведення заліково-екзаменаційних сесій в онлайн режимі із використанням
навчальної платформи MOODLE та Google Classroom та організовано захист в
онлайн-режимі курсових робіт. Модифіковано також й систему практичного
навчання в закладі, створено систему дистанційної взаємодії студентів та
керівників навчальних практик через платформу Google Classroom, розроблено
методичні посібники, щодо дистанційної форми навчальної практики за всіма
акредитованими в закладі спеціальностями.
Акцентуючи увагу на третій формі науково-методичної роботи потрібно
зауважити, що у поточному році в обласному фестивалі педагогічних інновацій
освітян Дніпропетровщини «EDU_FEST Dnipro - 2021» у номінації
«Управлінські аспекти професійного розвитку педагогічних працівників в
умовах сучасного закладу освіти» дипломом ІІ ступеню нагороджені заступник
директора з НР Саква В.М., методисти Лисенко В.С. та Сидоренко Н.В. та у
номінації «Від STEM-освіти до STEM-кар’єри» дипломом ІІ ступеню
нагороджені викладачки природознавчих дисциплін – Авер`янова Н.М. та
Шишкіна Л.О.
Наголосимо, що творчо-пошукова та науково-дослідницька робота
студентів є продовженням і поглибленням освітнього процесу в закладі.
Керівництво творчо-пошуковою та науково-дослідницькою роботою студентів
здійснюють викладачі. Науково-дослідницька робота студентів проводиться під
час навчальних занять та в позаурочний час.
Необхідність
проведення
науководослідницької діяльності студентів в системі
підготовки
фахівців
середньої
ланки
продиктована вимогами нинішньої ринкової
економіки до випускників навчальних закладів,
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коли роботодавець вимагає від новоспеченого фахівця вмілого вирішення
найрізноманітніших виробничих ситуацій. Підготовка такого фахівця можлива
лише при впровадженні в освітній процес творчо-пошукової та науководослідницької діяльності.
Головні мотиви участі студентів у пошуковій
науково-дослідній роботі полягають у тому, що ця
діяльність є одним з напрямів особистісно
орієнтованого навчання, яка спрямована на
розвиток аналітичних здібностей, інтелекту,
пам'яті, мови, креативних здібностей, поліпшення
засвоєння студентами навчального матеріалу
згідно з державними освітніми стандартами.
Впровадження дослідної роботи в навчальний процес дає відчутний ефект у
питаннях підготовки спеціалістів сучасного рівня і повинно розглядатись як
важливий елемент технології активного навчання, в якому «школа пам'яті»
поступається місцем «школі мислення». Науково дослідницька робота
студентів є важливим чинником при підготовці молодого фахівця і вченого.
Студент здобуває навички, що знадобляться йому протягом усього життя в
яких би галузях народного господарства він не працював: самостійність
суджень, уміння концентруватися, постійно збагачувати власний запас знань,
мати багатовекторний погляд на виникаючі проблеми, вміти цілеспрямовано і
вдумливо працювати.
При організації науково-дослідної роботи студентів викладачі
дотримуються певних вимог і основні з них є:
 творчий підхід,
 творче мислення;
 планомірність досліджень;
 динамічність;
 критичний підхід до виконання та результатів;
 самокритичність;
 постійна робота над собою;
 діловитість;
 енергійність;
 практичність.
Саме тому науково-дослідна робота студентів у цикловій комісії є
предметом
зацікавленої
уваги
всього
викладацького колективу, і питанням її
організації, системного залучення кожного
студента на всіх етапах його навчання до
дослідницької роботи в різних її формах –
індивідуальній і колективній, аудиторній і
позааудиторній, обов’язковій і добровільній.
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Всім вищезазначеним формам приділяється особливе значення.
Науково-дослідницька робота, яку виконують студенти, в рамках участі в
конференціях, проектах, конкурсах, сприяє розвитку їх інтелектуальних
здібностей, становленню їх особистості збагаченню їх професіонального
досвіду в даній галузі, а також підготовці до навчання в закладах вищої освіти
та подальшої участі в олімпіадах і конкурсах більш високого рангу.

ПЕРЕМОГА СТУДЕНТІВ У ОЛІМПІАДАХ ТА КОНКУРСАХ
РЕГІОНАЛЬНИЙ
ОБЛАСНИЙ
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ
ЕТАП
ЕТАП
ЕТАП
ЕТАП
11 переможці
8 переможців
41 переможців
2 призери
УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ У НАУКО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ
11 учасників
-

Отже, можемо стверджувати, що хоч і був навчальний рік специфічним
через світову пандемія коронавірусу COVID-19,
адже
освітньо-методична
робота
була
перенесена у віртуальний формат, все ж маючи
достатній
науково-методичний
запас
викладацький склад закладу безперебійно
продовжив роботу. І тому можемо констатувати,
що було практично доведено, що у викладачів
та студентів технікуму існує потенційна
можливість й бажання до подальшого
проведення науково-методичної та творчо-пошукової роботи. Зазначені вище
сучасні форми організації даних видів діяльності в нашому закладі і проведення
власне творчого експерименту інтегрують в собі методи класичного наукового
експерименту, теоретичного дослідження і дослідницького пошуку, а також
актуалізують потребу в колективних формах дослідницької та творчопошукової діяльності.
Можемо стверджувати, що робота навчально-методичного підрозділу
технікуму на практиці реалізовувала поставлені завдання, що полягають у
вивченні сучасних виховних систем, технологій і методик у сфері навчання,
активізує узагальнення та поширення найкращого досвіду у цій сфері, а також
забезпечує належну організацію методичної та науково-дослідної роботи як
викладачів так і студентів. Активно відбувався процес удосконалення
професійної компетентності майбутніх фахівців, що відбувається за допомогою
сучасних інноваційних форм діяльності. Це свою чергу зумовило перетворення
підрозділу на творчу лабораторію педагогічних новаторських ідей, центром
обміну досвідом роботи досвідчених викладачів, школою педагогічної
майстерності молодих колег, лабораторією науково-дослідницької роботи
викладачів і студентів.
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ФОРМУВАННЯ НОВІТНЬОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО
СЕРЕДОВИЩА У ЗАКЛАДІ
Основні напрями, за якими працювала бібліотека, стало:
 спрямування і підпорядкування роботи бібліотеки відповідно до вимог і
потреб освітнього процесу в закладі.
 керувування у своїй діяльності Конституцією України, Законом України
«Про фахову передвищу освіту», Законом України «Про бібліотеку і
бібліотечну справу», Статутом закладу, Положенням про бібліотеку
закладу.
Основними завданнями, стали:
1. сприяння реалізації державної політики в галузі освіти, розвитку
освітнього процесу;
2. продовження модернізації бібліотечних процесів, впроваджувати
сучасні комп’ютерні технології;
3. продовжити формувати бібліотечний фонд відповідно до ліцензованих
спеціальностей та інформаційних потреб користувачів;
4. забезпечувати оптимальні умови для збереження книжкового фонду;
5. оперативно і якісно забезпечувати інформаційні потреби користувачів;
6. надавати доступ через Інтернет до багатств світових інформаційних
ресурсів;
7. сприяти всебічному розвитку особистості;
8. виховувати інформаційну культуру користувачів, прищеплювати їм
навички користування книгою та бібліотекою;
9. сприяти різними формами та методами бібліотечної роботи самоосвіті
студентів та викладачів.
Працівники бібліотеки обслуговували 825 користувачів, відвідувань за рік
– 15670, книговидача склала 35254 екземплярів.
Книжковий фонд бібліотеки налічує 64715 примірників, з них:
 навчальної – 37015 примірників;
 наукової – 22648 примірників;
 художньої – 5052 примірники.
Фонд бібліотеки поповнився на 1987 екземплярів навчальної літератури на
суму 42116 грн. Були отримані підручники з державного резерву Міністерства
освіти для загальноосвітніх дисциплін.
В зв’язку з браком коштів підписка періодичних видань на 2020 рік
здійснена не була.
Довідково-інформаційна робота бібліотеки була спрямована на
удосконалення забезпечення інформаційної підтримки користувачів бібліотеки
через нові інформаційні технології, в тому числі через комп’ютерну бібліотечну
програму «Unilib», яка дозволяє користувачам проводити швидкий пошук в
єдиній базі даних. Поповнювався фонд електронних підручників; електронний
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каталог бібліотечного фонду поповнювався новими бібліографічними описами;
оновлювалася електронна база читачів; продовжувалось штрих-кодування
бібліотечного фонду; обслуговування проводилось в електронному режимі.
Бібліотекою була продовжена робота по електронній доставці документів.
Так, викладачі отримували на електронні адреси відскановані фахові
періодичні видання, а саме: «Баланс», «Приватний підприємець», «Добра
кухня», «Добрі напої», «Сучасна кухня», «Академия гостеприимства»,
«Ресторатор», «Маркетинг в Україні», «Мир продуктов»; видання з
загальноосвітніх дисциплін – «English», «Біологія», «Хімія», «Дивослово»,
«Історія та правознавство», «Математика» а також інформацію про нові
надходження літератури, списки літератури з навчальних дисциплін.
Веб-сторінка бібліотеки на сайті технікуму – важливий інструмент у
системі обслуговування користувачів, адже веб-технології дозволяють якісно
змінити традиційні підходи до обслуговування в бібліотеці, впроваджувати нові
форми надання доступу до різних ресурсів. Якісне та інформативне наповнення
веб-сторінки протягом року – завдання працівників бібліотеки.
В останнє десятиліття в наше життя, у тому числі й у культурологічне,
стрімко ввірвався термін «віртуальність». З розвитком Інтернет бібліотеки
одержали нову категорію користувачів – віртуальних, тобто тих, хто
користується послугами бібліотеки віртуально, не приходячи в неї. Розвиваючи
дистанційний доступ до джерел інформації, бібліотеки створюють віртуальні
простори, на яких успішно функціонують усі бібліотечні технології. А це
означає, що бібліотека стає провідником нової культури – культури
віртуального інформаційного обміну, віртуального читання, віртуального
спілкування і пізнання.
Виставочна діяльність нашої бібліотеки була і залишається важливою
складовою бібліотечного обслуговування. Вступивши у віртуальне
інформаційне середовище, ми спробували пристосувати даний вид бібліотечної
послуги до нових реалій.
Отже, віртуальна книжкова виставка – це презентація книг в електронному
форматі.
Робота у віртуальному просторі дозволяє ширше використовувати
додаткові види інформації: бібліографічну, фактографічну, інформаційну.
Віртуальна виставка представляє зовнішній вигляд документа, бібліографічний
опис і анотацію, а також додаткові дані – оцифрованні витримки з книги,
рецензії, відгуки.
Розвиваючи дистанційний доступ до джерел інформації, працівники
бібліотеки продовжили цикл віртуальних виставок «Корифеї української
класики.
Культурно-просвітницька робота є невід'ємною складовою бібліотеки та
спрямована на популяризацію культурної спадщини держави, виховання
національної, морально-етичної свідомості студентів. Згідно з планом роботи
працівники бібліотеки проводили масові заходи, що сприяють пропагуванню та
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розкриттю змісту загальнолюдських цінностей, історичної, наукової та
культурної спадщини. На протязі навчального року працювала літературномузична вітальня «Увійди в світ прекрасного».
В зв’язку з ситуацією, що склалася в країні, працівники бібліотеки були
вимушені відмінити інші заплановані відкриті заходи.
Працівники бібліотеки приймали участь у навчальній роботі та
підготували книжкові виставки для студентських конференцій та інших заходів,
що проводилися у читальному залі.
Отже, бібліотека – це потужний інноваційний центр, який є
інформаційною основою науково-освітнього та виховного процесів в закладі. І
її роль зростає, особливо сьогодні – в зв’язку з модернізацією та
інформатизацією освіти, підвищеним попитом на освітні послуги. В цих
умовах будь-яка бібліотека зобов’язана оперативно реагувати на запити,
вимоги, побажання користувачів, а також постійно підвищувати рівень
професійної компетентності майбутніх фахівців.
Таким чином, оцінюючи результати освітньо-методичної роботи в закладі
загалом у 2020 році, то слід наголосити, що це - цілісна система, яка заснована
на досягненнях науки й передового педагогічного досвіду, на конкретному
аналізі освітнього процесу, це система взаємопов’язаних дій і заходів,
спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації та професійної майстерності
кожного педагога (включаючи й заходи щодо управління освітою,
самовиховання, самовдосконалення педагогів), на розвиток і підвищення
творчого потенціалу педагогічного колективу в цілому, а в кінцевому
результаті – на вдосконалення освітнього процесу, формування такої
особистості випускника, яка не розгубиться на трудовому чи життєвому шляху
через брак знань, досвіду, а вчасно знайде шляхи, способи та засоби
самовдосконалення, аби бути затребуваним за будь-яких змін.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИЧНОГО НАВЧАННЯ
Виходячи з основних напрямків роботи Криворізького державного
комерційно-економічного
технікуму
діяльність
навчально-виробничої
практики має загальну мету - створення новітньої системи практичного
навчання в закладі, яка відповідає потребам розвитку економіки, суспільства,
інноваційного та креативного підприємства.
Робота підрозділу базувалась на різних напрямках:
 Застосування в практичному навчанні методів
фандрайзингу,
краудсорсинґу та
крауд-технологій коворкінг за для постійного
таргетингу новітніх тенденцій підготовки майбутніх фахівців при
залученні потенційних стейкхолдерів;
 Налагодження контактів з Інститутом професійно-технічної освіти НАПН
України, Навчально-науковим центром професійно-технічної освіти
НАПН України, Українським інститут майбутнього та Міжнародним
некомерційним рухом з підвищення престижу робітничих професій
«World Skills International» в контексті моніторингу потреб ринку праці та
вимог до фахової майстерності сучасних спеціалістів і робітників;
 Розроблені методологічні основи й організаційні особливості підготовки
кваліфікованих робітників в умовах дуальної системи професійної освіти;
 Підписані договори про співпрацю з багатьма підприємствами міста, в
тому рахунку і з підприємствами-роботодавцями;
 Перегляд навчально-методичної документації навчально-виробничої
практики для здобувачів освіти за кваліфікаційним рівнем молодший
фаховий бакалавр в напрямку розвитку;
 Створення та застосування системи набутих теоретичних знань
студентами під час формування професійних компетенцій в умовах
сучасного підприємства, застосовуючи в практичному навчанні сервісів
Google;
 Створення консультаційного центру для проведення в режимі «он-лайн»
індивідуальних та групових консультацій для студентів на базах
практики;
 Продовження сприянню професійному розвитку майстрів виробничого
навчання, шляхом залучення їх до фахових вітчизняних та зарубіжних
майстер-класів, фахових конкурсів, курсів підвищення кваліфікації,
тренінгів тощо;
 Запровадження системи обміну інформацією між відповідними
спеціалістами баз практики та викладачами спецдисциплін у формах
семінарів, екскурсій, стажувань викладачів на підприємствах, участь
студентів та майстрів виробничого навчання для ознайомлення з
сучасними вимогами до професійних навичок та критеріїв фахівців;
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 Активізація співробітництва з міжнародними партнерами щодо
поглиблення професійної підготовки студентів на європейських
підприємствах в Республіці Польща із створенням безпечних умов для
студентської молоді, згідно всіх вимог протиепідемічних заходів;
 Впровадження постійного моніторингу ринку криворізьких передових
підприємств за для підписання нових договорів на проходження практики
студентами із дотриманням протиепідемічних заходів та сприянні
запобіганню поширення захворювання COVID-19.
Але найбільш вагомою ланкою стало відкриття відділення професійнотехнічної освіти з оформленням ліцензування робочих професій :
 5122 «Кухар» 3 розряд. 7412 «Кондитер» 3 розряд;
 5128 «Офіціант» 3 розряд. 5129 «Майстер ресторанного
обслуговування» 4 розряд;
 5220 «Продавець продовольчих товарів» 3 розряд, 5220 «Продавець
непродовольчих товарів» 3 розряд.
З 1 вересня розпочалась підготовка здобувачів у сфері професійної
(професійно-технічної)
освіти
за
освітньо-кваліфікаційним
рівнем
«кваліфікований робітник» за, проліцензованими відповідним чином,
спеціальностями три групи по 25 чоловік. Варто зауважити, що підготовка
здійснюється за новими стандартами професійної освіти, що базуються на
компетентністному підході та структуруються за модульним принципом.
Значення компетентнісного підґрунтя змісту професійно-технічної освіти
полягає в тому, що воно передбачає не тільки формування у майбутніх
кваліфікованих робітників високого рівня професіоналізму, під яким розуміють
володіння людиною конкретними технологічними процесами, а передбачає
оволодіння кожним майбутнім кваліфікованим робітником конкретними
компетенціями. Враховуючи, що навчання за даним кваліфікаційним рівнем у
співвідношенні навчального часу складає: теоретичне навчання з загально
професійної підготовки – 20%, а теоретично-професійна та професійнопрактична підготовка – 80% навчальних годин та упровадження блочномодульної побудови освітнього процесу: опанування базового модуля на базі
закладу освіти, а потім чергування: модуль теорії на базі закладу професійної
(професійно-технічної) освіти модуль практики на базі підприємств, установ,
організацій.
Підрозділом опрацьовано великий сегмент організаційно-методичної
роботи починаючи з підготовки плануючої документації, оформлення журналів
та всієї необхідної методичної складової та закінчуючи оформленням кабінетів
і стендів.
Досить важливим є те, щоб практична підготовка кваліфікованих
робітників проводилась на виробничих об'єктах підприємств-замовників кадрів
для забезпечення набуття професійних компетентностей і спрямовувалась на
закріплення, розширення, поглиблення і систематизацію знань, умінь і навичок,
отриманих при вивченні спеціальних дисциплін, формування й закріплення
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практичного досвіду, тому майстри виробничого навчання проводять роботу в
напрямку підписання договорів з підприємствами за фахом, в тому рахунку
щодо оформлення договорів на підготовку здобувачів освіти.
Оволодіння здобувачами робітничих професій уміннями успішно
виконувати завдання професійної діяльності та професійну мобільність,
підвищення їх соціальної активність – це завдання яке покладене на кожного
викладача спецдисциплін, а найперше на майстра виробничого навчання. Адже
окрім здобуття професії для учнів організована позакласна діяльність: участь в
гуртковій роботі, в майстер-класах, виховних заходах технікуму. Всі групи
ПТП активно прийняли участь в спортивному святі «Sportkvest – 2020» з нагоди
Всесвітнього дня туризму наряду з іншими групами технікуму І курсів збірна
команда груп ППНТ-20 та ОфМРО-20 здобули перемогу, за допомогою
майстрів виробничого навчання.
Відділенням практичної підготовки були проведені відкриті заходи для
поглиблення вмінь та навичок груп ПТП. В Криворізькому державному
комерційно-економічному технікумі для здобувачів освіти за професією
«Кухар, кондитер» був проведений майстер-клас з приготування страв східної
кухні, в рамках професійно-практичної підготовки за темою «Ознайомлення зі
стравами кухонь світу». З надзвичайно цікавою інформацією та корисними
професійними навичками про японські традиції виготовлення та подачу страв
учнів ознайомили: майстер виробничого навчання – Мартинович Ольга
Анатоліївна та випускник КДКЕТ, професійний сушист - Кирило Брусник.
Під час майстер-класу студентам продемонстрували прийоми
виготовлення страв японської кухні - суші і роли, поєднання їх з різними
соусами та способами презентації і споживання, водночас з наочною
демонстрацією приготування нигиридзусі – найбільш популярного виду суші,
футомаки (великі рулети), хосомакі (тонкі рулети), урамакі (рулет навпаки).
В сьогоденні, коли культура здорового способу життя найбільш актуальна,
японська кухня набуває все більше наслідувачів у різних країнах, оскільки
асоціюється з правильним харчуванням, а заклади ресторанної галузі
потребують фахівців обізнаних в цьому. Тому ці знання та навички стануть в
нагоді майбутнім кухарям, які з зацікавленістю готували, а потім змогли
продегустувати власні суші і роли, смак і зовнішній вигляд яких не залишили
байдужим жодного учасника майстер-класу.
Завдяки тривалим партнерським відносинам та взаємодії з керівництвом
торговельної мережі «Файно» і «Халва» та європейського підприємства –
комплекс відпочинку «Wrzos» (Республіка Польща), в технікумі 26 листопада
відбувся майстер-клас з приготування піци для здобувачів професійної освіти
«Кухар, кондитер». Торговельне підприємство надало всі продукти, необхідні
для майстер-класу, а саме на польському підприємстві випускник КДКЕТ –
Рябов Захар здобував перший професійний досвід та працював шеф-кухарем
таверни «U Skiperza», набувши професійних навичок на високому рівні, від
тепер має змогу та бажання ділитись ними в рідній альма-матер.
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Майстер-клас відбувся на позитивній ноті, за допомогою майстра групи
Мартинович О. А. кожен з учасників намагався активно відтворювати всі
технологічні моменти приготування різновидів піци, а саме – Маргарита,
Баварська, М’ясна, Веган, Кальцоне (закрита піца). Молодь дуже захопилась
процесом випікання, а найбільш яскравим моментом стала дегустація, яка
надала змогу оцінити власну майстерність кожному, що важливо в
майбутньому професійному становленню.
Окрім навчальної та виховної роботи майстрами виробничого навчання та
викладачами груп ПТО під пильним контролем завідувача відділення
Слюсарєвої Оксани Валентинівни розроблено безліч навчально-методичної
документації для ліцензування спеціальностей, оформлений реєстр договорів на
замовку кадрів та оформлений відповідним чином, оновлені стенди, розпочато
підготовку до проходження атестації спеціальностей робочих професій:
- 5122 «Кухар» 3 розряд. 7412 «Кондитер» 3 розряд;
- 5128 «Офіціант». 5129 «Майстер ресторанного обслуговування» 4
розряд;
- 5220 «Продавець продовольчих товарів» 3 розряд, «Продавець
непродовольчих товарів» 3 розряд.
Відділення під час проведення цьогорічного навчального процесу в умовах
нестабільної епідемічної ситуації, зіткнулося з проблемою щодо проведення
виробничої практики на базових підприємствах, адже найбільші підприємствапартнери, такі як мережа «Єва», мережа «Сільпо» - відмовили у проходжені
практики нашим студентам на підприємстві. Внаслідок проводився терміновий
моніторинг нових баз практики і на прикінці грудня було підписано договір на
проходження практики на базі підприємства ТОВ «Омега» мережа «Варус», з
яким одразу розпочалось вдале співробітництво.
Програма навчально-виробничої практики протягом року була виконана в
повному обсязі. В березні-травні практичне навчання проходило в дистанційній
формі за допомогою соцмереж та платформи classroom.google.com, на якому
майстрами та керівниками практик були розміщені необхідні матеріали
студентам. Починаючи з червня студенти повноцінно вийшли на практику до
підприємств, а також з початку вересня практичне навчання відбувалось згідно
програми та навчального графіку в повному обсязі, студенти набували
професійні навички з дотриманням всіх необхідних карантинних заходів.
ВИХОВНА РОБОТА ТА РОЗВИТОК СТУДЕНТСЬКОГО
САМОВРЯДУВАННЯ
Сьогодні, в умовах реформування освітньої галузі, гостро виникає
потреба переосмислення виховної стратегії, зміни парадигми виховання,
побудови цілісної виховної системи та забезпечення ефективного управління її
становленням і розвитком.
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Взагалі виховна діяльність в технікумі є невід’ємною частиною
освітнього процесу, орієнтується на загальнолюдські цінності та має особливе
значення, тому що ми готуємо фахівців, які в силу своєї майбутньої професії
повинні не тільки мати широкий кругозір і бути висококультурними,
національно свідомими громадянами, а й володіти навичками комунікації,
мистецтвом презентацій і, звичайно, високопрофесійними знаннями та
уміннями.
Це і зумовлює необхідність нового підходу до системи виховання в галузі
освіти, розробок і впровадження нових педагогічних технологій, і що особливо
важливо - активізації ролі самих студентів(через розвиток студентського
самоврядування), що сприятиме цілісному, гармонійному розвитку особистості.
Виховна робота зі студентською молоддю здійснювалась згідно з чинним
законодавством, нормативними документами і актами Міністерства освіти і
науки України, Статутом технікуму та концепції організаційно-виховної роботи
серед студентів, яка розробляється та затверджується на початку нового
навчального року, перспективного плану національного виховання студентів,
циклограми основних виховних заходів за наступними основними напрямками.
Загальне керівництво виховною роботою в технікумі здійснює директор,
а її координатором і організатором є Рада з виховної роботи (РВР), очолювана
заступником директора з ВР, на якого покладено персональну відповідальність
за стан цієї ланки роботи.
Одним із важливих суб’єктів освітнього закладу є інститут кураторів,
через який здійснюється реалізація виховної роботи у академічних групах.
Методичне об’єднання кураторів (МОК) працює згідно з «Положенням про
навчально-виховну та організаційну роботу кураторів академічних груп
КДКЕТ» та згідно затвердженого плану.
З метою вдосконалення системи роботи методоб’єднанням, протягом
звітного періоду, застосовувались наступні новітні технології: проведення
засідань практичного спрямування за участі практичного психолога (у
формі тренінг – коучингів; із застосуванням різноманітних релаксаційних
технік та техніки арт-терапії); проведення відкритих виховних заходів у
студентських групах, застосовуючи практику інтеграції (коли у першому
семестрі старші курси дають майстер-класи по організації, методиці та
рівню проведення різноманітних заходів для груп нового набору); проведення
виховних заходів, застосовуючи виїзні активні форми, тобто екскурсіїподорожі, екскурсії-квести, еко-десанти та інше.
Відкриті години спілкування було проведено в усіх студентських групах на
всіх курсах за різними тематиками згідно затвердженої циклограми.
Найяскравішими з яких було визначено: урок мужності «На захист рідної
землі!» (до Дня збройних сил України); Культурно-естетична вітальня: «Школа
вишуканих манер та комунікацій»; відверта розмова «Жити в світі, де є ВІЛ»
(до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом) та ін..
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Другий, не менш важливий аспект виховної роботи, розвиток
студентського самоврядування, в якому через розподіл ролей молодь
виступає як соціальний спадкоємець та соціальний творець суспільства, тобто
активний суб’єкт перспективних перетворень як в навчальному закладі так і в
державі у цілому. Найвищим виконавчим органом студентського
самоврядування в технікумі є студентський парламент, який з грудня 2017р. є
колективним членом Всеукраїнської громадської організації «Українська
асоціація студентів», яка об’єднує осіб, що навчаються у ЗВО І-ІV р.а., а також
органи студентського самоврядування з метою захисту їх прав та
представництва спільних інтересів на загальноукраїнському та міжнародному
рівнях.
Продовжуючи роботу у даному напрямку співпраці представники
студентського парламенту: взяли участь у першій дистанційній XVI
Генеральній асамблеї Української асоціації студентів. Також студпарламент
гідно представляв технікум на обласному форумі «Активна молодь
Дніпропетровщини» при Дніпропетровській обласній державній адміністрації
(м. Дніпро).
Студентський парламент долучився до участі в еко-акції «1000 дерев в
Кривому Розі» організованого ГО «Набат Кривбас» до Дня Українського
Добровольця. Метою заходу стало вшанування всіх добровольців, покращення
екологічного стану, озеленення, благоустрою, патріотичного виховання молоді
та згуртування громади.
Парламент репрезентує інтереси студентів у педагогічній раді,
стипендіальній комісії, займається організацією науково-технічної творчості
студентів, вносить пропозиції до адміністративної та педагогічної ради щодо
організації освітнього процесу, пропонує кандидатури студентів на заохочення.
Так, протягом звітного періоду кращих студентів було нагороджено грамотою
Криворізької міської ради (1 особа), призначені іменні стипендії (обласна
іменна стипендія – 2 особи, іменна стипендія виконкому Криворізької міської
ради – 2 особи).
З метою подальшого розвитку студентського самоврядування та
підвищення ролі академічних груп у покращенні навчально-виховної роботи,
стимулювання студентської молоді до активного і творчого пошуку і
підготовки до самостійної професійної діяльності в технікумі проводились
конкурси «Куратор року», «Краща академічна група» та «Студент року».
В роботі студентського парламенту особливої уваги заслуговує реалізація
проекту «Я - лідер», що діє з 2012 року згідно з «Положенням про школу
лідерства». Проєкт створено для студентів, які зацікавлені у власному
професійному розвитку, в розвитку кар'єри, бізнесу, особистих життєвих
сценаріїв.
В результаті проведеної роботи Студентський парламент рекомендував
18 кандидатів до участі у тренінгах Школи лідерства. В результаті подальшого
анкетування та тестування було відібрано 16 учасників ШЛ, які було поділено
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на дві групи залежно від курсу навчання: І рік навчання – 10 осіб, ІІ рік
навчання – 6 осіб. Слухачі школи І курсу навчання взяли участь у 12 тренінгах,
ІІ курсу навчання - 11 тренінгах.
Найяскравішим із всіх заходів став лайфкоучинг «Мотивуємось на успіх»,
де своєю майстерністю поділився зовнішній тренер – Аветисян М.О.
Сертифікований лайфкоуч розкрив слухачам формулу майстерності та тонкощі
активного слухання.
На урочистостях з нагоди випуску молодших спеціалістів КДКЕТ у
звітному періоді сертифікати про закінчення Школи лідерства отримали 5
студентів.
Продовжилась активна робота в рамках волонтерського руху КДКЕТ
«Територія студентських ініціатив», що реалізується через благодійний проєкт
«Милосердя», патріотичний проєкт «З Україною в серці» та інформаційнопросвітницький проєкт «Покоління небайдужих».
Так, у рамках благодійного проєкту «Милосердя» за підтримки
студентського та педагогічного колективів технікуму, була продовжена плідна
співпраця з вихованцями центру соціально-психологічної реабілітації дітей м.
Кривого Рогу.
За межами КДКЕТ у рамках інформаційно-просвітницького проєкту
«Покоління небайдужих» та проєкту педагогічного партнерства технікуму із
загальноосвітніми навчальними закладами по впровадженню Концепції НУШ
було проведено 4 заходи для школярів Криворізьких загальноосвітніх шкіл №
97, № 41, № 51, № 67.
Волонтери технікуму започатковують та успішно популяризують власні
соціально
орієнтовані
традиції
з
2017
року
фестиваль
загальнотехнікумівського рівня трансформувався в масштабний Регіональний
студентський фестиваль соціальної реклами «Технології перетворення світу –
погляд молоді». Так, активісти міні-проєкту «Проблеми соціуму» посіли 15
призових місць вищезгаданого Фестивалю.
У звітному періоді активно продовжив свою роботу волонтерський
патріотичний проєкт «З Україною в серці», у рамках якого відбувся
масштабний захід для студентів та школярів міста - літературно-театралізоване
дійство, приурочене до Дня Героїв Небесної Сотні та Міжнародного дня рідної
мови, а також вшанування пам’яті про героїв ООС «Мої сини нескорені і
горді». На захід завітав почесний гість Новіков Олександр Вікторович –
старший солдат, учасник бойових дій, який безпосередньо брав участь в
антитерористичній операції та є батьком студентки нашого технікуму.
Зворушливі інсценізовані діалоги, душевний спів, різнопланові хореографічні
композиції, врочиста хвилина мовчання нагадали всім про вічні цінності миру,
свободи, неповторності людського життя. Окрему сторінку заходу було
присвячено українській мові як найкоштовнішому скарбу нашої нації.
Ще одним, не менш важливим заходом, що вже є традиційним для
студентсько-педагогічного колективу технікуму став День вшанування пам’яті
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учасників АТО та пам’яті про випускника закладу, військовослужбовця
Гайдука Іллю Віталійовича, який загинув під час захисту територіальної
цілісності та недоторканості України, але цього річ проходив за особливих
умов, адже через карантин масові заходи були скасовані.
Одним із новітніх напрямків в роботі у звітному періоді стало
започаткування роботи творчої PR- лабораторії «КДКЕТTime», яка
розпочала свою діяльність в інформаційному полі освітнього закладу, міста та
Криворізького району. Одним із завдань даного інтелектуально-творчого мініпроекту стало висвітлення основних подій освітнього закладу у формі відео -,
фото -, друкованого матеріалу з оглядом основних подій життя студентськопедагогічного колективу технікуму, що посприяло якнайкращій популяризації
КДКЕТ, створенню його позитивного іміджу у місті та за його межами, а саме
головне така форма роботи значно підвищила ефективність і освітнього
процесу взагалі.
Також продовжило свою роботу клубне об’єднання «КРОК», до складу
якого увійшли: 12 клубів за інтересами, 3 предметних гуртки, літературномузична вітальня, поетична студія, студентський молодіжний театр з 4 студіями
та спортивний клуб з 4 секціями.
Використовуючи різні форми та напрямки роботи, було проведено 15
відкритих заходів.
З метою відродження мови, культури, історії, пісні, традицій нашого
народу в технікумі працював клуб «Берегиня». За звітний період роботи клубу
були проведені заходи різної форми. Так, до Дня української писемності та
мови активістами клубу було проведено он-лайн тематичні виховні години по
групам. Аби актуалізувати знання з українського правопису, викладачіфілологи технікуму та всі охочі взяти участь у написанні ювілейного Радіо
диктанту національної єдності. І з нагоди свята, студенти всіх навчальних груп
охоче взяли участь у яскравому фото-флешмобі «Моє слово-українською».
Патріотичний клуб «Пошук» у звітному періоді взяв участь у 4 відкритих
заходах, присвячених видатним подіям з історії українського народу, із
запрошенням ветеранів і учасників бойових дій, а також проведені численні
конкурси, акції, патріотичні кінозали тощо. Так, серед студентів технікуму
проходив історичний онлайн-дайджест «Тільки тим історія належить, хто за неї
бореться й живе», присвячений відзначенню Дня Гідності та Свободи України.
Он-лайн захід було проведено з метою вшанування громадянського подвигу
учасників Революції Гідності.
Студентська спільнота технікуму приєдналася до Всеукраїнської акції з
нагоди 87 річниці Голодомору 1932-1933 років в Україні, поклавши квіти біля
пам'ятника жертв Голодомору і політичних репресій та запаливши свічки
пам’яті. Хвилиною мовчання було вшановано пам’ять мільйонів загиблих,
тисячі ненароджених, понівечених людських доль.
Сьогодні виняткового значення набуває екологічна освіта і екологічне
виховання студентів, тож продовжив свою роботу і клуб «Екос», в рамках якого
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було проведено цикл заходів До Дня вшанування учасників ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС.
Активісти клубу взяли онлайн участь у п’ятому Національному круглому
столі на тему «Екологія».
Значний внесок у розвиток загальної культури, естетичних смаків зробив
молодіжний студентський театр «Меркурій», який протягом 20 років є центром
проведення культурно-мистецьких та дозвілевих заходів, спрямованих на
розвиток творчих здібностей студентів.
В рамках театру працювали 5 студій: естрадного танцю «Флайер»,
вокальна «Амплуа», естрадних мініатюр «Мім», художнього слова «Прометей»,
дизайнерського мистецтва «Арт-студія».
Протягом звітного періоду за участю артистів МСТ «Меркурій» у
технікумі відбулися концерти, святкові квести, присвячені визначним датам та
святам.
Здоровий спосіб життя молоді – запорука щасливого майбутнього країни.
Саме робота «НАРКОПОСТУ» сприяла організації та проведенню
пропагандистських кампаній превентивної спрямованості. Так, відбулись
наступні інформаційно-просвітницькі та профілактичні заходи: година
спілкування «Ні сучасному рабству!» (з нагоди Європейського дня боротьби із
торгівлею людьми); конкурс тематичних демотиваторів «Кинь курити і стань
переможцем!»; студентська профілактична акція «Молодь вільна від куріння»,
флешмоби «Курити вже не модно! Бути здоровим – модно, стильно та
сучасно!» (до Всесвітнього дня відмови від куріння); діагностичне онлайнопитування «Убережи себе від СНІДу»).
1 грудня світова спільнота відзначає Всесвітній день боротьби зі СНІДом
(World AIDS Day). Студентська молодь технікуму не залишається осторонь цієї
проблеми ВІЛ/СНІДу, адже це ще одна можливість продемонструвати
згуртованість та єдність у подоланні даного смертельного вірусу. Так,
волонтери міні-проєкту «Шлях здоров’я та краси» ініціювали проведення акціїфлешмобу серед учнів шкіл Кривого Рогу - «Разом проти СНІДу», що не
залишилися байдужими до цієї драматичної загальнолюдської трагедії і
залюбки приєдналися до пропозиції здобувачів освіти КДКЕТ.
Активісти технікуму створили відеоролик «Долоні підтримки», в якому
продемонстрували своє толерантне ставлення до ВІЛ-інфікованих і закликали
не залишати їх на одинці зі своєю хворобою.
З метою пропаганди здорового способу життя та формування потреби до
систематичних занять фізичною культурою та спортом активно працював
спортивний клуб «Атлант», у складі якого, згідно затвердженого графіку
роботи, працювали 5 секцій /баскетбольна, волейбольна, секція настільного
тенісу, міні-футболу та пауерліфтингу/.
У рамках просвітницького напряму роботи соціально-психологічної
служби відбувся цикл заходів до Всеукраїнської акції «16 днів проти
насильства»: інформаційно-просвітницький всеобуч для старост академічних
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груп; єдині інформаційні години за темами: «Ненасильницькі взаємовідносини
в сім’ї» та «Теорії про походження ВІЛ/СНІДу»; онлайн-відеолекторій
«Сексуальна експлуатація та сексуальне насильство щодо дітей і потреба в
запобіганні таким діям», «Батьківство в епоху цифрових технологій»; засідання
«Школи молодого куратора»; лекція зі статевого виховання «Сексуальна освіта
– свідома молодь» для здобувачів освіти І курсу.
Загалом виховна робота технікуму була спрямована на всебічний розвиток
майбутніх професіоналів, створення умов для змістовного дозвілля студентів,
проектування виховної роботи в групах, розробку діючої моделі
самоврядування та забезпечення механізмів зв'язку з громадськістю.
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МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Приділяється значна увага даному напряму роботи в закладі, насамперед
мова йде про такі складові:
 удосконалення та постійна робота щодо єдиної інформаційно-інструктивної
бази КДКЕТ та автоматизованої електронної системи документообігу
технікуму;
 забезпечення умов по впровадженню системи вільного користування
електронним каталогом та електронною бібліотекою для викладачів та
студентів КДКЕТ;
 подальше забезпечення навчальних кабінетів спецдисциплін підключенням
до безлімітного пакету доступу до мережі Інтернет;
 підвищення ефективності фінансово-економічних показників діяльності
навчального закладу, оптимізації фінансових витрат на проведення
освітнього процесу, витрат на утримання матеріальної бази;
 реалізація заходів, спрямованих на економію теплоенергії, електроенергії та
ефективного використання ресурсів;
 здійснення роботи щодо ефективного та цільового використання коштів
загального і спеціального фондів обласного бюджету, складання в
установленому порядку річного кошторису доходів і видатків закладу освіти;
 вдосконалення управління навчальним закладом, ефективне використання
державного майна та коштів , їх збереження, запобігання погіршення
майнового стану закладу;
 постійний контроль за станом розрахункової дисципліни з метою
недопущення заборгованості по заробітній платі, стипендії, іншим
соціальним виплатам, оплаті за спожиті комунальні послуги та енергоносії,
податки,тощо
 захист інформації, що складає державну, службову таємниці згідно Законів
України «Про державну таємницю» та «Про інформацію».
В технікумі незважаючи на режим жорсткої економії коштів спеціального
фонду підтримується матеріально-технічна база. Так протягом звітного періоду
витрачено 536,2 тис. грн. на її поповнення, а саме.
Для покращення навчального процесу було придбано:
 комп’ютер в комплекті (4 одиниці)- 55,2 тис. грн.,
 МФУ– 5,3 тис. грн.
 фотокамера, сумка до неї та карта пам’яті – 17,1 тис. грн.
 дошка класна (2 одиниці) – 4,7 тис. грн.
 меблі - 120,4 тис. грн.,
Для запобігання розповсюдження короновірусної
хвороби COVID-19
придбано:
 медикаменти, засоби індивідуального захисту, антисептичні та
дезінфекційні засоби – 93,1 тис. грн..
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Для господарських потреб було придбано:
 бензин – 20,5 тис. грн.
 канцелярські товари - 8,0 тис. грн.
 матеріали для поточного ремонту навчальних кабінетів – 75,8 тис. грн.
Здійснено заміну труби центрального опалення та ремонт теплотраси на суму
79,6 тис. грн..
Поповнено бібліотечний фонд навчальною літературою на суму 56,5
тис. грн.
У ході фінансово-господарської діяльності технікум використовує кошти
загального та спеціального фонду бюджету.
Фінансово-господарська діяльність здійснюється в межах затвердженого
кошторису доходів та видатків на відповідний фінансовий рік.
За 2020 р. за даними бухгалтерського обліку технікуму були відкриті
асигнування із загального фонду бюджету. Обсяги фінансування та структура
видатків загального фонду бюджету наведені у таблицях
Таблиця
Обсяги фінансування із загального фонду бюджету (тис.грн.)
Показник
Обсяг фінансування

2020 рік
23859,6

Таблиця
Структура видатків загального фонду бюджету (тис.грн.)
Показники
2020 рік
Оплата праці
12769,0
Нарахування на фонд оплати праці
Придбання предметів, матеріалів, продуктів харчування,
медикаментів

2765,7
2046,3

Оплата послуг(поточний ремонт теплотраси)

44,6

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

733,6

Виплата стипендій
Інші виплати (виплати допомоги студентам з числа дітейсиріт )

5104,2
396,2

Всього:
23859,6
До коштів спеціального фонду включаються надходження від плати за
надання освітніх послуг, надходження від господарської діяльності,
надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна
(крім нерухомого майна). Обсяги, структура та динаміка надходжень
спеціального фонду відображено у таблиці.
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Таблиця
Обсяги та структура надходжень спеціального фонду (тис.грн.)
Вид надходження
2020 рік
Плата за надання освітніх послуг
627,1
Надходження від господарської діяльності
43,0
Надходження бюджетних установ від реалізації в
0,3
установленому порядку майна(крім нерухомого майна)
670,4
Всього:
Структура видатків спеціального фонду бюджету відображена у таблиці.
Таблиця
Структура видатків спеціального фонду (тис.грн.)
Показники

2020

Заробітна плата
384,3
Нарахування на фонд заробітної плати
81,9
Придбання предметів, матеріалів, обладнання, продуктів
харчування, медикаментів
11,3
Оплата послуг (крім комунальних)
9,8
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
15,0
Інші видатки
6,4
Всього:
508,7
Окрім коштів загального та спеціального фондів бюджету технікумом
використовуються кошти від спонсорської допомоги, які зараховуються на
окремий реєстраційний рахунок. Загальні обсяги надходжень спонсорської
допомоги, їх структура та динаміка надходжень відображені у таблиці.
Таблиця
Обсяги та структура надходжень спонсорської допомоги (тис.грн.)
Вид надходження
Натуральні надходження
Фінансові надходження

2020 рік

181,4
34,0
Всього:
215,4
Усі надходження спонсорської допомоги затверджені кошторисом
доходів і видатків та направлені на оновлення матеріально-технічної бази
технікуму та господарські видатки.
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Структура видатків за коштами, отриманими у вигляді спонсорської
допомоги відображено у таблиці .

Таблиця
Структура видатків за коштами, отриманими у вигляді спонсорської
допомоги (тис.грн.)
Показники
2020 рік
Придбання предметів, матеріалів, обладнання, медикаментів
53,8
Оплата послуг (доступу до програмного забезпечення,
поточного ремонту комп’ютерної та оргтехніки тощо)
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

27,5

Інші поточні видатки

2,2

1,2

Капітальні видатки (основні засоби, поповнення бібліотечного
фонду)
127,7
Всього:
212,4
Станом на 01.07.2021 рік заклад освіти не має заборгованості по виплаті
заробітної плати, стипендії, інших соціальних виплат, оплаті за комунальні
послуги та енергоносії.
Загальний обсяг фінансування технікуму в основному забезпечує головну
діяльність навчального закладу – надання освітніх послуг, задовольняє потреби
розвитку матеріально-технічної бази та сприяє фінансовій стабільності.
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РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ
У звітному періоді для належного функціонування закладу освіти важливе
місце відводилося соціальній сфері. Виконання програми соціального розвитку
технікуму забезпечувало необхідні умови для навчання студентів і роботи
працівників.
Систематично власними силами, а також за допомогою залучення
партнерських організацій проводяться ремонтні роботи в приміщеннях,
полагодження комунікацій, часткова заміна інженерних систем, що забезпечує
стабільну роботу закладу в осінньо-зимовий період. Технікум підготовлений та
отримав Акт прийому готовності Криворізького державного комерційноекономічного технікуму до 2020-2021 навчального року від 18 серпня 2020
року.
Освітлення лабораторій і кабінетів відповідає санітарним нормам.
Власного гуртожитку технікум не має, але для задоволення потреб немісцевих
студентів у житлі орендує один поверх будівлі гуртожитку Криворізького
автотранспортного коледжу. Тож, немісцеві студенти, які потребують житла, на
основі індивідуальних договорів, під час навчання проживають у гуртожитку.
Створена і працює рада гуртожитку, яка разом з адміністрацією технікуму
піклується про додержання належних умов проживання студентів, організовує
заходи з усіх напрямків роботи. З метою поліпшення побутових умов
проживання проводиться відповідний поточний ремонт. Для мешканців
гуртожитку активно проводиться робота щодо оформлення житлових субсидій.
Медичною службою технікуму здійснюється санітарно-гігієнічний
контроль навчальних приміщень, харчових об'єктів, санітарних вузлів. Щорічно
організовується обов’язкове медичне обстеження студентів та працівників.
Проводиться санітарно-освітня робота.
Студентам, які навчаються за державним замовленням, відповідно до
Положення про призначення стипендії, виплачується звичайна ординарна
академічна стипендія.
Чітка організація співпраці різних структур технікуму та постійний пошук
шляхів вирішення проблем забезпечують можливість існування системного
механізму соціального захисту студентської молоді, викладачів та
співробітників.
У технікумі склалась система організаційних, технічних та інших заходів,
спрямованих на створення безпечних умов праці. Правила охорони праці
виконуються відповідно до вимог інструкцій з техніки безпеки; створена
служба охорони праці, яку очолює інженер з охорони праці.
Систематично проводяться заняття з усіма категоріями працівників з
питань безпеки життєдіяльності. Розроблені інструкції з охорони праці для всіх
працівників технікуму. Проводиться, згідно з графіком, триступеневий
адміністративно-громадський контроль з охорони праці у всіх структурних
підрозділах.
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