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Звіт директора за роботу у 2014-2015 навчальному році 

По другому питанню слухали: 

– директора коледжу Климович М.В. зі звітом за роботу у 2014-2015 

навчальному році. Маргарита Володимирівна сказала, що навчальний план 

виконано повністю, не зважаючи на те, що взимку через економію енергоресурсів 

коледж не працював протягом ІІ та ІІІ декади січня. Навчально-виховний та 

виробничий процес 2014-2015 н. р. здійснювався відповідно Конституції України, 

Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про охорону дитинства» та 

інших законодавчих актів, виданих Верховною Радою України, нормативно-

правових документів Міністерства освіти і науки України, Державних стандартів 

вищої освіти, Статуту коледжу та розпорядчих документів управління освіти і 

науки Херсонської ОДА. 

Діяльність коледжу представлена системою спланованої роботи, що викладена у 

Річному плані роботи коледжу, що укладений з урахуванням пропозицій циклових 

комісій. План роботи неухильно виконувався відповідно визначених напрямів 

роботи: проведено 7 педагогічних рад, на яких розглядалися актуальні, навчальні, 

виховні, психолого-педагогічні проблеми щодо підготовки молодших спеціалістів. 

На засіданнях методичної ради, адміністративних нарад, предметних (циклових) 

комісій приймалися рішення щодо вирішення поточних проблем, розглядалися 

методичні та організаційні питання. 

Навчальний процес на початок 2014-2015 року охоплював 654 чоловіка. У 2014-

2015 н. р. коледж випустив 195 молодших спеціалістів, диплом з відзнакою 

отримали 11. 

Навчальний процес забезпечували 54 викладачі. Роботу коледжу було 

спрямовано на реалізацію методичної проблеми коледжу з такою метою: 

підготовка викладачів, здатних працювати з обдарованими студентами та учнями, 

розробка змісту та методики викладання предметів, ведення науково-дослідної 

роботи, організація науково-методичної роботи, створення сприятливих умов для 

реалізації викладачем творчого потенціалу, саморозкриття та саморозвитку. 

Результативність методичної роботи здійснюється і контролюється за такими 

напрямами: науково-методичне забезпечення навчальних предметів, 

трансформування наукових ідей у педагогічну практику, імплементація положень 

"Закону про вищу освіту" у практичну діяльність. 

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва 

методичною роботою у коледжі організовано роботу методичної ради, П(Ц)К, 

спланована їх робота. У кінці навчального року пройшли творчі звіти П(Ц)К та 

викладачів, було визначено їх рейтинг. 

Всі викладачі працюють над обраними методичними проблемами, які обрані 

залежно від рівня педагогічної майстерності, інтересів викладачів. Розвиткові 



творчої активності сприяло застосування активних форм та методів у роботі, 

публікація у фахових виданнях, участь у конференціях різного рівня. 

Протягом року на кожній П(Ц)К здійснювався огляд НМЗ, ППЗ, різноманітних 

видів діагностики, забезпечення навчальних кабінетів. 

Протягом року були проведені місячники П(Ц)К, в рамках яких проходили 

конкурси, інтелектуальні змагання, виставки творчих робіт, філософські читання 

тощо. 

У ході атестації викладачі продемонстрували свій фаховий рівень, творчі 

надбання. Також у цьому році успішно пройшла акредитація. 

З метою розвитку та вдосконалення пошуково-дослідницької діяльності 

проводяться конференції, предметні олімпіади, курсові роботи, працює 

студентське наукове товариство «Пошук». 

Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу достатнє: 

використовуються ІКТ, працює бібліотека, поповнюється ППЗ, використовуються 

Internet-ресурси тощо. 

Адміністрація постійно здійснює контроль за якістю знань студентів, веденням 

навчальної документації, дотриманням графіку навчального процесу, виконанням 

навчальних програм, дотриманням правил внутрішнього трудового розпорядку. 

Головним завданням коледжу є практична підготовка студентів до обраної 

професії, тому великого значення в навчальному процесі має проходження різних 

видів практик. 

Активно працює сайт коледжу, сайти предметних (циклових) комісій. 

Протягом року постійно слідкували за дотриманням санітарно-гігієнічного 

режиму, прибирали аудиторії та прилеглу територію. 

За підсумками роботи у 2014-2015 року, враховуючи позитивні досягнення та 

недоліки щодо якісної підготовки молодших спеціалістів, визначено і напрямки 

освітньої діяльності на 2015-2016 навчальний рік. 
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