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ДОВІДКА
про ресурсне забезпечення
Для здійснення освітньої діяльності коледж має два відділення:
відділення №1 за адресою бульвар Тараса Шевченка, 56 та відділення № 2 за
адресою вулиця Гарматна, 10, з восьми навчально-виробничими та іншими
корпусами загальною площею 19156,30 м2, у тому числі 51 кабінет, з них 2
спеціалізованих класи з військової підготовки, 4 лабораторії, 23 навчальновиробничі майстерні. Кабінети, лабораторії, майстерні навчального комплексу
забезпечені необхідним навчальним обладнанням та об’єднані в локальну
комп’ютерну мережу, що налічує майже 400 комп’ютерів. Учні мають доступ
до мережі Internet. Створено комплекс навчально-виробничих дільниць:
навчальне відділення поштового зв’язку, навчальний готель «Затишок» та
навчальну туристичну агенцію «Казкові мандри», працює учнівська телестудія.
Коледж має дві бібліотеки з книжковим фондом 58024 од.зб. та 2 читальні зали
(кожен на 15 посадкових місць), електронну бібліотеку. Також у наявності
актова зала (120м2), 2 спортивні зали (288 м2; 60 м2), конференц-зала (91,2 м2),
гуртожиток (2824 м2),

медичний пункт 2 (34 м2; 35 м2), кафе-бар, буфет

(15,6 м2).
Усі приміщення відповідають вимогам щодо навчальних приміщень для
організації та здійснення освітнього процесу.
Коледж має лінію електромережі, центральну систему водопостачання і
каналізації. Встановлені та працюють лічильники надання комунальних послуг.
Постійно вживаються заходи щодо ефективного використання та економії
енергоносіїв.
Загальна кількість працівників, що забезпечують освітній процес - 218
осіб, серед яких педагогічних працівників – 121 особа.
Рівень кваліфікації педагогічних працівників, базова та фахова освіта
відповідає вимогам Закону України ―Про освіту‖ та напрямам підготовки

робітничих кадрів. Учні, які вступають на базі базової загальної середньої
освіти, отримують повну загальну середню освіту.
В навчальному закладі працюють 1 директор, 5 заступників директора, 4
старших майстра, 1 практичний психолог, 2 методисти, 48 викладачів (з них 3
сумісника), 62 майстра виробничого навчання. На кожну посаду, згідно
кваліфікаційних характеристик, затверджених Наказом Міністерства освіти і
науки України від 0106.2013 № 665, розроблені посадові інструкції,
затверджені директором та погоджені з профспілковим комітетом. Всі
педагогічні працівники при прийомі на роботу ознайомлюються з ними під
підпис, один екземпляр видається працівнику, а другий зберігається у відділі
кадрів.
З 62 майстрів виробничого навчання вищу освіту мають 40 осіб, базову
вищу освіту мають 11 осіб, продовжують навчання у вищих навчальних
закладах 11 осіб.
Серед усіх майстрів виробничого навчання педагогічний стаж роботи до 3
років мають 9 осіб, більше 8 років – 16 осіб, більше 20 років – 25 осіб,
пенсійний вік мають 15 осіб.
Педагогічне звання «Майстер виробничого навчання І категорії» мають 9
працівників, «Майстер виробничого навчання ІІ категорії» – 11 працівників.
Усі викладачі (48 осіб) мають повну вищу освіту та відповідну фахову
освіту. Педагогічне звання «викладач-методист» мають 6 працівників,
педагогічне звання «старший викладач» мають 16 працівників. Кваліфікаційну
категорію «Спеціаліст вищої категорії» присвоєно 34 педпрацівникам,
«Спеціаліст І-ІІ категорії» - 14 педпрацівникам.
Стаж роботи до 3 років має 1 викладач, більше 8 років – 27 викладачів,
більше 20 років - 20 викладачів.
72 % педагогічних працівників володіють інформаційними технологіями
на достатньому рівні та використовують їх в освітньому процесі. Решта —
володіють на рівні користувачів.

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників та стажування
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підготовки здійснюється планово.
Станом на 01 червня 2018 року між коледжем та підприємствами –
замовниками кадрів укладено 66 договорів про працевлаштування випускників.
Роботодавці активно залучаються адміністрацією коледжу до участі в
освітньому процесі: щорічно представники підприємств очолюють Державні
кваліфікаційні комісії, погоджують робочі навчальні плани підготовки
кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів, залучаються до роботи
педагогічної ради коледжу, беруть участь у розробленні стандартів професійної
освіти, вносять пропозиції щодо поліпшення освітнього процесу в коледжі.
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роботодавці, за можливості, під час проходження виробничого навчання та
практики надають учням додатковий соціальний пакет (харчування, доплата до
стипендії, місця в гуртожитку). Кращі учні за високі показники під час
виробничої практики неодноразово були нагороджені цінними подарунками.
У підготовку кваліфікованих робітників за професією «Верстатник
широкого профілю» адміністрація Коледжу впроваджує елементи дуальної
форми навчання. З 2007 року коледж співпрацює у підготовці кваліфікованих
робітників із ПАТ «Київський завод «Радар». У листопаді 2007 року спільними
зусиллями завод та Коледж створили на виробничій базі підприємства
навчальний центр з підготовки кваліфікованих робітників. На сьогодні між
Коледжем та ПАТ «Київський завод «Радар» діє Договір про співпрацю № У
105.15 з – 225 від 24 грудня 2015 р. Навчальний центр нараховує два
навчальних класи площею 60 м2 з відповідним комплексно-методичним
забезпеченням засобами навчання та дві навчально-виробничі дільниці
загальною площею 140 м2, обладнані токарними, фрезерними, свердлильними
та заточним верстатами, механічним пресом, механічною пилкою та верстатом
для гнуття металу, слюсарними верстатами з необхідним інструментом та
матеріалами, шафами для їх зберігання. Завод забезпечує учнів Коледжу
спецодягом. Дільниці мають підсобні приміщення та місця для відпочинку.

Завод постійно виділяє потрібні матеріали та інструменти, технологічну
документацію, проводить ремонт обладнання. Професія «Верстатник широкого
профілю» у 2016 році віднесена до професій загальнодержавного значення
(Перелік професій загальнодержавного значення, підготовка за якими
здійснюється за кошти державного бюджету затверджений Постановою
Кабінетів Міністрів України № 818 від 16 листопада 2016 року).
Коледж здійснює професійно-технічне навчання дітей з особливими
потребами за професією «Оператор комп’ютерного набору» на базі спеціальної
загальноосвітньої школи-інтернату №5 ім. Я.П. Батюка.
Педагогічний колектив коледжу постійно шукає шляхи удосконалення
змісту професійної (професійно-технічної) освіти. Навчальний заклад є
розробником низки стандартів професійної (професійно-технічної) освіти з
професій широких кваліфікацій, за якими успішно здійснює підготовку
конкурентоспроможних на ринку праці робітників, а саме: 4229 «Оператор
телекомунікаційних послуг», 4113 «Оператор з обробки інформації та
програмного забезпечення», 4222 «Офіс-адміністратор», 5129 «Майстер
готельного

обслуговування»,
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програм
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телебачення». Наразі педагогічний колектив працює над розробкою стандарту
професійної освіти з професії «Майстер з монтажу та обслуговування
відновлювальних систем альтернативної енергетики». Навчальний заклад є
першим в Україні професійним коледжем, який започаткував надання
професійної підготовки за професіями, спорідненими з військово-обліковими
спеціальностями. Коледж впроваджує професійну підготовку за участі
міжнародних освітніх програм.

