1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНІКУМУ
У травні 1872 року відповідно до рішення Департаменту економії та
загальних зборів Державної Думи Росії була заснована штейгерська школа, а з
1 вересня 1873 року розпочався перший навчальний рік.
Лисичанську штейгерську школу реорганізовано у Лисичанське гірниче
училище з 1 січня 1917 року на підставі Закону Державної Думи Росії «Про
реорганізацію Лисичанської штейгерської школи у Лисичанське гірниче
училище» від 20.06.1916 р. Згідно з Постановою першої наради з народної
освіти Радянської Росії (січень 1921 року) Лисичанське гірниче училище
повинно бути реорганізоване у гірничий технікум, офіційно ця акція була
здійснена у серпні 1921 року.
У 1973 році згідно з Указом
Президії Верховної Ради СРСР від
21.09.1973 року № 4841-УШ технікум
нагороджено
орденом
Трудового
Червоного Прапора та у зв’язку з цим
змінено назву на Лисичанський ордена
Трудового
Червоного
Прапора
гірничий технікум.
За наказом Міністерства вугільної промисловості СРСР від 25.12.1987 р.
№ 267 «Про передачу організацій до складу державних виробничих підприємств
і виробничих об’єднань» технікум увійшов до складу виробничого обєднання
«Лисичанськвугілля».
На підставі постанови Кабінету Міністрів України від 24.12.1991 р. № 227
та наказу Міністерства вищої освіти України «Про передачу навчальних закладів
та організацій до системи Мінвузу України» від 28.11.1991 р. № 231 технікум у
1991 році прийнято до системи Мінвузу України.
Відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії Міністерства
освіти України від 6 липня 1999 року (протокол № 22) віднесений до вищих
навчальних закладів І рівня акредитації.
За роки існування технікуму створено навчально-методичну і матеріальнотехнічну базу, яка дає можливість забезпечити належний рівень підготовки
фахівців. Побудовано нове студентське містечко, три спортивних зали,
гуртожиток, навчальні майстерні та полігони.
У 70-ті роки для потреб народного господарства були відкриті
спеціальності геологорозвідувального та економічного напрямів. У зв'язку з
потребою фахівців на ринку праці і наявністю необхідної матеріальної бази у
2002 році була відкрита спеціальність 5.090240 «Обслуговування та ремонт
автомобілів і двигунів».
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Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 17 травня 2016 р.
№ 519 «Про перейменування Лисичанського ордена Трудового Червоного
Прапора гірничого технікуму» технікум перейменовано у Лисичанський
державний гірничо-індустріальний коледж і на даний час ведеться робота з
переоформлення документів.
Технікум є юридичною особою публічного права, діє згідно з виданими
ліцензіями на провадження освітньої діяльності на певному рівні вищої освіти
та належить до сфери управління Міністерства освіти і науки України (далі –
МОН України).
Юридична адреса технікуму:
93120, Луганська область, м.Лисичанськ, проспект Перемоги, 84.
Телефони: (06451) 7-19-97, 7-05-60, факс (06451) 7-05-60.
Електронна пошта: lis-gt@ukr.net.
Основними напрямами діяльності технікуму є:







організація на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття
особами відповідного ступеня освіти за обраними ними спеціальностями;
підготовка згідно з державним замовленням і договірними зобов'язаннями
висококваліфікованих фахівців;
сприяння розвитку і консолідації суспільства на основі нових знань,
освітнього рівня та духовності людства;
атестація педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовка
кадрів;
культурно-освітня, методична, видавнича, фінансово-господарська
діяльність;
здійснення зовнішніх зв'язків.
Основними завданнями технікуму є:

провадження на високому рівні освітньої діяльності, яке забезпечує
здобуття особами вищої освіти відповідного ступеня за обраними ними
спеціальностями;
 участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку держави через
формування людського капіталу;




формування особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного
виховання, утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей,
соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового
способу життя, вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних
умовах;
 забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, пошуководослідницької та інноваційної діяльності;
 створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу їх
здібностей і талантів;
 збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей і
досягнень суспільства;
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поширення знань серед населення, підвищення освітнього і культурного рівня
громадян;

налагодження міжнародних зв’язків та провадження міжнародної
діяльності в галузі освіти, науки, спорту, мистецтва і культури;
 вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці.


Усього за 143 роки Лисичанським гірничим технікумом підготовлено 24005
фахівця для різних галузей народного господарства України. У теперішній час
технікум, який у 2014 році акредитовано за І рівнем, готує фахівців за 8
спеціальностями за державним замовленням та за кошти фізичних осіб за
денною та заочною формами навчання.
Перелік спеціальностей наведено у таблиці 1.
Таблиця 1
Шифр та
найменування галузі
знань

05 Соціальні та
поведінкові
науки
10 Природничі
науки

Код та
найменування
спеціальності

051 Економіка Економіка підприємства
103 Науки про Пошук та розвідка геологічними
землю
методами
101 Екологія

18 Виробництво
та технології

Спеціалізація

Термін дії
ліцензії

184 Гірництво

01.07.
2019 р.

Прикладна екологія
Підземна розробка корисних
копалин
Експлуатація та ремонт
гірничого електромеханічного
обладнання та автоматичних
пристроїв
Маркшейдерська справа
Буріння свердловин

27 Транспорт

274
Обслуговування та ремонт
Автомобільний
автомобілів і двигунів
транспорт

01.07.
2017 р.

Ліцензований
обсяг прийому,
осіб
денна заочна

25

25

40

-

30

-

50

50

50

50

50

-

30

-

50

30

Згідно з наказом МОН України від 13.12.2016 № 366-А, відповідно до
пункту 4 Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і
спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 року, з
19 по 21 грудня 2016 року була успішно проведена акредитаційна експертиза
підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.07010602 «Обслуговування
та ремонт автомобілів і двигунів». За результатами проведеної роботи експертна
комісія підготувала та подала до МОН висновки про можливість акредитації
спеціальності.
3

Одночасно з отриманням вищої освіти студенти усіх спеціальностей
проходять професійно-технічну підготовку. Наприкінці навчальної практики з
отримання робочої професії проводиться кваліфікаційна атестація з присвоєнням
освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник за професіями, перелік
яких наведено у таблиці 2.
Таблиця 2
Шифр
професії

Назва професії

Ліцензований
обсяг

Машиніст підземних установок
Гірник підземний
Гірник на маркшейдерських роботах
Гірник на геологічних роботах
Лаборант хімічного аналізу

50
50
50
50
50

8113.2

Помічник бурильника експлуатаційного та
розвідувального буріння свердловин на нафту і газ

50

8322.2
7231.2

Водій автотранспортних засобів (категорії «С»)
Слюсар з ремонту автомобілів

75
50

4115
4112

Оператор комп'ютерного набору. Секретар
керівника (організації, підприємства, установи)

50

8333.2
7111.2

8159.1

Серія, номер і
дата видачі
ліцензії

Серія АВ
№ 443335
від
21.01.2009
Термін дії до
16.12.2018

Згідно з ліцензією Міністерства освіти і науки України серії АЕ № 270911,
виданої 02.07.2013р. у навчальному закладі надаються освітні послуги, пов'язані
з підготовкою до вступу у вищі навчальні заклади громадян України з
ліцензованим обсягом 150 осіб. Термін дії ліцензії до 01.07.2018р.
Навчальний заклад здійснює фінансово-господарську діяльність за рахунок
видатків державного бюджету та за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.
Підготовка молодших спеціалістів здійснюється на підставі базової та
повної загальної середньої освіти (денна форма навчання), повної загальної
середньої освіти (заочна форма навчання).
Навчальний заклад повністю укомплектований адміністративно-керівними,
педагогічними та навчально-допоміжними кадрами.
Загальна чисельність працівників станом на 01.01.2017 року становить
153 осіб, у тому числі 69 викладачів.
Контингент студентів денної та заочної форми навчання станом на
01.10.2016р. складає 639 осіб.
У технікумі створено чотири відділення: гірниче, електромеханічне,
геологорозвідувальне, довузівської та заочної підготовки; 12 циклових комісій, у
тому числі 7 випускових.
Структурні підрозділи технікуму створюються відповідно до чинного
законодавства та завдань діяльності навчального закладу, які функціонують на
підставі окремих положень.
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Структурними підрозділами технікуму є:
відділення денної форми навчання;
відділення підготовки до вступу на навчання та заочної підготовки;
циклові (предметні) комісії;
підрозділ з організації практичного навчання;
підрозділ сприяння працевлаштуванню студентів і випускників;
навчальна частина,
методична служба;
навчальні майстерні;
бібліотека;
адміністративно-господарча частина;
служба кадрового забезпечення;
бухгалтерія;
гуртожиток.
За звітний період головним завданням директора технікуму полягало в
організації чіткого та ефективного керівництва всіма підрозділами і службами
навчального закладу з питань реалізації Закону України «Про вищу освіту та
законодавчих актів, спрямованих на підготовку молодших спеціалістів.
Загальна характеристика навчального закладу надається в таблиці 3.
Таблиця 3
№
з/п

Показники діяльності

1

Ліцензований обсяг вищого навчального закладу (осіб)

2
3
4
5
6
7

у т.ч. за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший
спеціаліст (осіб)
Кількість студентів, разом
у т. ч. за формами навчання (осіб)
Кількість навчальних груп (одиниць)
Кількість найменувань галузей знань (одиниць)
Кількість циклових комісій,
усього з них випускових
Кількість відділень
Загальна навчальні площі будівель (кв.м)
з них:
- власні
- орендовані

Кількісні параметри
за формами навчання
денна

заочна

325

155

325

155
639

498
29
4
12
7
3

141
5
3
4
1
18321
18321
-

Навчальний заклад здійснює свою діяльність за Статутом Лисичанського
ордена Трудового Червоного Прапора гірничого технікуму, зареєстрованого в
МОН України від 23.12.2003 № 214, та Змінами і доповненнями до Статуту,
зареєстрованими в Міністерстві освіти і науки України та затвердженими
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відповідно наказами МОНмолодьспорт України від 18.07.2011 № 809, від
26.10.2012 № 1202, наказом МОН України від 05.07.2013 № 900.
Усі нормативно-правові документи доводяться до відома педагогічних
працівників і своєчасно виконуються.
Основною метою діяльності Лисичанського гірничого технікуму є
забезпечення умов, необхідних для отримання вищої освіти з метою задоволення
потреб держави. Виходячи з цього, керівництво технікуму визначило пріоритетні
напрями:
- забезпечення якості освіти шляхом модернізації навчально-методичної
роботи, подальшого запровадження інноваційних та інформаційнокомунікаційних технологій навчання;
- сприяння науковому зростанню та професійної самореалізації викладачів;
- залучення викладачів та студентів до навчально-дослідної роботи;
- удосконалення процесу професійно-практичної підготовки молодших
спеціалістів, їхнього професійного розвитку, становлення підготовки до
працевлаштування;
- реконструювання та переобладнання кабінетів і лабораторій фахового
спрямування;
- удосконалення самостійної роботи студентів за допомогою використання
сучасних форм і методів контролю, перевірки і оцінки знань;
- оновлення підходів до профорієнтаційної роботи з випускниками шкіл,
професійних училищ та ліцеїв;
- підвищення дієвості роботи органів студентського самоврядування;
- формування у студентів високих професійних і моральних якостей, духовних
запитів;
- оновлення підходів до виховної роботи.
З метою координації діяльності навчальних закладів вищої освіти щодо
реалізації Закону України «Про вищу освіту» в частині впровадження ступеневої
освіти технікум входить до складу навчально-науково-виробничих комплексів з:
ДВНЗ «Національний гірничий університет» (м.Дніпропетровськ, 2013р.);
Донбаським державним технічним університетом (м.Лисичанськ, 2006р.);
Харківською державною академією залізничного транспорту (2001р.);
Харківським державним університетом харчування та торгівлі (2008р.);
Харківським національним економічним університетом (2010р.);
Харківським національним університетом ім.В.Н.Каразіна (2005р.);
Київським національним університетом технологій та дизайну (2012р.);
Навчальним комплексом НТУ «Харківський політехнічний інститут (2010р.);
Інститутом хімічних технологій СНУ ім.В.Даля (м. Рубіжне, 2013р.);
Харківським аерокосмічним університетом «Харківський авіаційний інститут»
(2016р.).
6

2. ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ
Формування
контингенту студентів технікуму проводиться в межах
ліцензованого обсягу згідно з наказами про обсяг державного замовлення на
прийом і випуск фахівців, які щорічно визначаються наказами Міністерства
освіти і науки України.
Прийом щорічно здійснюється відповідно до наступних документів:
• Законів України: «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про загальну середню
освіту», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про основи
соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту», «Про статус і соціальний захист громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про підвищення
престижності шахтарської праці»;
• Спеціальних прав для:
- осіб з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад;
- осіб учасників бойових дій АТО, у т.ч. діючі військовослужбовці (крім
строковиків);
- осіб, які не можуть скласти ЗНО за станом здоров’я;
- осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної
операції або переселилися з неї після 1 січня 2017 раку;
- осіб, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися
з неї після 1 січня 2017 року;
- інваліди АТО та Революції Гідності;
• Умов прийому до вищих навчальних закладів України, що затверджуються
наказом Міністерства освіти і науки України;
• наказу Міністерства освіти і науки України щодо затвердження
Примірного положення про приймальну комісію вищого навчального
закладу України;
• обсягів державного замовлення на прийом та випуск фахівців з вищою
освітою за ОКР «молодший спеціаліст», що затверджуються
Міністерством освіти і науки України;
• Правил прийому до Лисичанського гірничого
затверджуються наказом директора технікуму;

технікуму,

які

• Положення про Приймальну комісію Лисичанського гірничого технікуму,
яке затверджується наказом директора технікуму.
Організацію прийому забезпечує Приймальна комісія, що працює
відповідно до нормативно-правових документів, положення про Приймальну
комісію, плану роботи та Правил прийому до навчального закладу.
Уся документація з питань прийому до технікуму відповідає нормативним
вимогам.
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Прийом до технікуму на всі спеціальності здійснюється за конкурсом на
підставі результатів вступних випробувань (для абітурієнтів на базі базової
загальної середньої освіти), конкурсу сертифікатів Українського центру
оцінювання якості освіти (для абітурієнтів на базі повної загальної середньої
освіти), за результатами співбесіди з фахових дисциплін (для абітурієнтів, які
здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника).
Контингент студентів за спеціальностями на 01.10.2016 року надається в
таблиці 4.
Таблиця 4
№
з/п

Кількість студентів
Назва спеціальності

1 Економіка підприємства
Пошук та розвідка геологічними
2 методами
3 Прикладна екологія
4 Підземна розробка корисних
копалин
Експлуатація та ремонт гірничого
5 електромеханічного обладнання
та автоматичних пристроїв
6 Маркшейдерська справа

7 Буріння свердловин

8

Обслуговування та ремонт
автомобілів і двигунів

Форма
навчання

денна
заочна
усього
денна
заочна
усього
денна
заочна
усього
денна
заочна
усього
денна
заочна
усього
денна
заочна
усього
денна
заочна
усього
денна
заочна
усього

Разом

43
25
68
29
29
47
47
80
70
150
101
33
134
51
51
60
60
87
13
100

в тому числі по курсам
І

II

III

IV

V

11
11
0
0
8
8
15
15
22
22
7
7
10
10
20
20

24
2
26
10
10
15
15
21
5
26
22
22
15
15
16
16
26
2
28

8
23
31
10
10
9
9
16
16
32
22
12
34
11
11
17
17
19
11
30

9
9
15
15
28
22
50
35
35
18
18
17
17
22
22

27
27
21
21
-

Щорічно державне замовлення на підготовку і випуск молодших
спеціалістів виконується в повному обсязі та приймаються на навчання
вступники за кошти фізичних і юридичних осіб.
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Показники формування контингенту студентів денної та заочної форми
навчання у 2016 році наведено в таблиці 5.
Таблиця 5
Кількість осіб

Всього зараховано
бюджет
в тому числі:
контракт
Денна форма
бюджет
навчання
контракт
Заочна форма
бюджет
навчання
контракт

180
172
8
109
0
63
8

Керівництво
технікуму
приділяє
значну
увагу
питанням
профорієнтаційної роботи, яка проводиться традиційно протягом усього
навчального року за такими формами:
 закріплення













шкіл, професійних училищ та ліцеїв м.Лисичанськ та
Луганської області за адміністрацією та викладачами технікуму з метою
роз’яснювальної роботи серед учнів випускних класів і груп;
дні відкритих дверей;
дні абітурієнта;
екскурсії для випускників шкіл міста Лисичанськ й області;
контакти з відділами кадрів підприємств;
оголошення про умови прийому до технікуму через міське радіо,
телебачення, пресу, Інтернет;
виставки творчих робіт студентів, фотомонтажі, що відображають
специфіку навчального закладу та хроніку студентського життя;
відповіді на письмові запитання абітурієнтів та їх батьків;
конкурси, вікторини професійної майстерності із запрошенням випускників
шкіл, професійних ліцеїв та училищ;
співбесіди адміністрації, членів Приймальної комісії з абітурієнтами;
зустрічі викладачів, студентів технікуму з випускниками в школах
Лисичанська та області;
бесіди про умови прийому до технікуму, які проводять викладачі в
трудових колективах під час керівництва виробничою практикою студентів
тощо.

З метою адаптації студентів груп нового набору та в цілому збереження
контингенту адміністрацією технікуму розроблені та запроваджуються заходи, а
саме:
 ознайомлення студентів з традиціями технікуму та Правилами
внутрішнього розпорядку;
 знайомство зі студентами та їх родинами, робота зі згуртування колективу
навчальної групи;
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 свято першокурсника, яке виявляє творчий та інтелектуальний потенціал
групи;
 години особистих бесід класних керівників зі студентами;
 координація завідувачами відділеннями роботи викладачів, які працюють у
групах;
 анкетування студентів з метою отримання даних про сім'ю;
 проведення зборів батьків та індивідуальних бесід і зустрічей з ними.
Питання про адаптацію студентів заслуховуються на педагогічних
та адміністративних радах технікуму, батьківських зборах.
Щомісячно на засіданнях старостатів, ради студентів аналізується стан
успішності та відвідування занять в навчальних групах. Щосеместрово
проводяться батьківські збори.
У технікумі налагоджена система роботи зі студентами, які потребують
соціальної підтримки і захисту: сиротами, напівсиротами, дітьми з
малозабезпечених сімей.
На початку кожного навчального року видаються декілька наказів, якими
визначається статус студентів, що
мають пільги. На таких студентів
оформлюються карти студентів
пільгової категорії, за кожним
закріплюється наставник, це, як
правило, класні керівники груп, в
яких вони навчаються.
Навчання і соціальна адаптація
таких студентів перебувають під
постійним контролем з боку
заступника директора з виховної
роботи, завідуючих відділеннями та
класних керівників. Опікується цими студентами і профком студентів.
Обов'язково такі студенти отримують матеріальну допомогу від профкому,
наприклад, студенти-інваліди напередодні Всесвітнього дня інвалідів,
студентські сім’ї отримують подарунки для своїх дітей перед Новим роком.
Кожного року профком студентів страхує всіх сиріт від нещасних випадків.
3. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРООЦЕСУ
У технікумі приділяється постійна увага кадровому забезпеченню
навчально-виховного процесу. Система роботи щодо підбору кадрів, підвищення
їх кваліфікації базується на дотриманні принципів конкурсного відбору,
поєднання досвіду та молодості серед педагогічних та керівних працівників,
створення умов для професійного росту, підвищення ділової компетенції та
кваліфікації.
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У Лисичанському гірничому технікумі підготовку фахівців усіх
спеціальностей забезпечують 54 штатних педагогічних працівника та 15
сумісників, з яких 14 осіб працюють за внутрішнім суміщенням. 25 (36,8%)
працівників мають вищу кваліфікаційну категорію, 22 (32,3 %) – першу, 6
викладачів-методистів, 1 викладачу присвоєно звання «старший викладач». Усі
викладачі мають необхідну фахову вищу освіту, а переважна більшість – ще й
значний досвід педагогічної та практичної роботи. Систематично проходять
атестацію 100% викладачів. На кожного педагогічного працівника розроблені
посадові інструкції, які погоджені з профспілковим комітетом і затверджені
директором технікуму.
За тривалістю педагогічного стажу можна виділити такі групи:
до 3 років
5 осіб
від 3 до 10 років
14 осіб
від 10 до 20 років
19 осіб
понад 20 років
31 особа.
У
технікумі
проводиться
систематична робота з підбору та
навчання
педагогічних
кадрів,
забезпечення стабільності педагогічного
колективу.
Підбір та використання кадрів
здійснюється за фахом, педагогічним та
виробничим
стажем.
До
складу
педагогічного колективу
входять
висококваліфіковані викладачі, які мають
глибокі професійні знання і проводять
заняття на належному фаховому та методичному рівні.
Середній вік викладачів – 50 років. Останнім часом спостерігається
тенденція до омолодження педагогічного складу, що потребує постійної уваги з
боку досвідчених викладачів, надання ними методичної допомоги викладачампочатківцям для забезпечення їх професійного росту та підвищення ділової
кваліфікації.
Викладачі спеціальних дисциплін володіють не лише глибокими
теоретичними знаннями, але й мають достатній досвід практичної роботи на
промислових підприємствах.
Атестація педагогічних працівників
проводиться
відповідно
Типового
положення про атестацію педагогічних
працівників, яке затверджено наказом
Міністерства освіти і науки України від
06.10.2010р.
№
930
(із
змінами,
затвердженими наказом МОН України від
08.08.2013р. № 1135).

11

Підвищення кваліфікації викладацького складу виконується згідно з
перспективним планом підвищення кваліфікації, який складено на 5 років. За
багато років у технікумі склалася система перепідготовки та підвищення
кваліфікації кадрів, основними формами якої є: навчання на факультетах
інститутів післядипломної освіти; участь у роботі методичних об’єднань
викладачів навчальних закладів Луганської області.
Базами для підвищення кваліфікації є: Українська інженерно-педагогічна
академія (м.Харків); Державний вищий навчальний заклад «Національний
гірничий
університет»
(м.Дніпропетровськ);
Центральний
інститут
післядипломної педагогічної освіти Академії педагогічних наук України
(м.Київ); Східноукраїнський національний університет імені В.Даля (м.
Сєвєродонецьк).
Директор, заступники директора з навчальної та виховної роботи, методист
Лисичанського гірничого технікуму пройшли підвищення кваліфікації для
керівного складу при Університеті менеджменту освіти національної академії
педагогічних наук України (м.Київ) у 2014-2016 роках. Документи щодо
підвищення кваліфікації знаходяться в особових справах у відділі кадрів.
Підвищення кваліфікації проводиться також шляхом участі викладачів у
обласних та регіональних методичних об’єднаннях; роботі у «Школі педагогічної
майстерності», «Школі викладача-початківця», шляхом відвідування занять.
Викладачі-початківці мають наставників із числа досвідчених викладачів.
Щороку проводяться педагогічні семінари, які є практикумами для
викладачів з організації тестового контролю знань, опорного конспектування,
семінарських занять, занять з використанням інтерактивних технологій.
Щороку проводиться атестація викладачів згідно з графіком.
Підбір кадрів педагогічних працівників здійснюється шляхом цільової
підготовки та попереднього відбору
випускників Української інженернопедагогічної
академії,
Луганського
національного університету імені Тараса
Шевченка,
Східноукраїнського
національного
університету
імені
Володимира
Даля,
Донбаського
державного технічного університету,
Дніпропетровського
національного
гірничого університету.
Кожний молодий викладач має свого наставника, який надає допомогу у
підготовці до занять, годин класного керівника, навчально-методичної
документації та з питань впровадження в навчальний процес нестандартних
активних форм навчання.
Відстеження результатів педагогічної діяльності є невід'ємною частиною
управління навчально-виховним процесом у технікумі. На підставі наказу МОН
України від 29.10.2007р. № 948 «Про удосконалення механізмів зовнішнього та
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внутрішнього оцінювання навчальних досягнень студентів» методичною
службою було розроблено Положення «Про рейтингову оцінку діяльності
педагогічних працівників», затверджене наказом директора.
Рейтингова оцінка сприяє творчим педагогічним пошукам, удосконаленню
фахової майстерності викладача, поширенню педагогічного досвіду, оволодінню
інноваційними методами та прийомами навчання, вивченню роботи кожного
педагогічного працівника, виконанні ним своїх посадових обов'язків, навчальної,
методичної та виховної роботи тощо.
Щорічно
підсумки
рейтингової оцінки діяльності
викладачів показують, що якість
їхньої
роботи
достатня
і
відповідає сучасним вимогам.
Навчальне навантаження
встановлюється
на
підставі
навчальних
планів,
розглядається на засіданнях
циклових комісій та педагогічної
ради
і
затверджується
директором технікуму.
Середнє навантаження викладачів становить 750 годин.
Щороку на останньому засіданні циклової комісії викладачі звітують про
виконання індивідуальних планів роботи, підвищення кваліфікації, стан
навчально-методичного забезпечення дисциплін, що викладають, написання
методичних розробок та посібників тощо.
Заохочення викладачів Лисичанського гірничого технікуму здійснюється
шляхом: винесення подяки; нагородження Почесними грамотами; преміювання;
подання до нагородження міським виконкомом, Департаментом освіти і науки
Луганської облдержадміністрації, Міністерством освіти і науки України.
Штатним розписом передбачено посаду інженера з охорони праці, який
підпорядковується безпосередньо директору технікуму відповідно до Закону
України «Про охорону праці».
4. ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
Навчально-виховний процес у технікумі здійснюється згідно з
нормативними документами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів
України, Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки
Луганської облдержадміністрації, стандартами вищої освіти України,
локальними актами технікуму.
Підготовка молодших спеціалістів здійснюється за стандартами вищої
освіти, які є основою оцінки якості вищої освіти та професійної підготовки, а
також якості освітньої діяльності вищих навчальних закладів. Систему
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стандартів вищої освіти складають державний стандарт вищої освіти, Галузеві
стандарти вищої освіти та стандарти вищої освіти вищих навчальних закладів.
До складу галузевого стандарту входять освітньо-кваліфікаційна
характеристика випускників (ОКХ), освітньо-професійна програма підготовки
(ОПП) і засоби діагностики якості вищої освіти (ЗД).
Підготовка молодших спеціалістів здійснюється відповідно до Галузевих
стандартів вищої освіти, які погоджено з Міністерством освіти і науки України,
навчально-методичною комісією за напрямами та інститутом інноваційних
технологій і змісту освіти МОНУ у 2009 році. До складу Галузевого стандарту
входять освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) і освітньо-професійна
програма (ОПП).
ОКХ встановлює галузеві кваліфікаційні вимоги до соціально-виробничої
діяльності випускника вищого навчального закладу та державні вимоги до
властивостей і якостей особи, яка здобула освітньо-кваліфікаційний рівень –
молодший спеціаліст.
Лисичанський гірничий технікум
забезпечує опанування випускниками
системою умінь вирішувати певні типові
задачі
діяльності
при
виконанні
виробничих функцій, а також формує
випускників як соціальних особистостей,
здатних розв’язувати проблеми і задачі
соціальної діяльності через придбання
умінь, які визначені
в освітньокваліфікаційній характеристиці.
ОПП є державним нормативним документом, у якому визначається
нормативний зміст і термін навчання, встановлюються вимоги до змісту, обсягу
та рівня освітньої професійної підготовки молодшого. Використовується при
розробці та корегуванні навчальних планів і програм навчальних дисциплін.
Засоби діагностики якості вищої освіти визначають стандартизовані
методики, які призначені для кількісного та якісного оцінювання досягнутого
особою рівня сформованості знань, умінь і навичок, професійних, світоглядних та
громадянських якостей молодшого спеціаліста.
Зміст підготовки відповідає державним вимогам, які закладено у
Галузевому стандарті кожної спеціальності.
Стандарти вищої освіти Лисичанського гірничого технікуму містить
складові:
-

варіативну частину освітньо-кваліфікаційної характеристики випускників;
варіативну частину освітньо-професійної програми підготовки;
варіативну частину засобів діагностики якості вищої освіти;
навчальний план;
програми навчальних дисциплін.
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Варіативні частини освітньо-кваліфікаційної характеристики випускників,
освітньо-професійної програми підготовки та засобів діагностики якості вищої
освіти забезпечують підготовку фахівців з урахуванням особливостей суспільного
поділу праці в Україні та мобільності системи освіти щодо задоволення вимог
ринку праці.
Відповідно до стандарту вищої освіти у технікумі також діють інші необхідні
документи навчально-методичного забезпечення:
- навчальний план та робочий навчальний план зі спеціальності;
- навчально-методичні комплекси дисциплін і практичного навчання;
- засоби поточного і підсумкового контролю.
Навчання студентів у технікумі здійснюється за навчальними планами, які
складено відповідно до освітньо-професійної програми спеціальностей.
Навчальний план визначає графік начального процесу, перелік, послідовність та
час вивчення навчальних дисциплін, форми навчальних занять та терміни їх
проведення, а також форми проведення підсумкового контролю.
Навчальний план підготовки молодших спеціалістів розроблено за
формою, яка встановлена наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України «Про затвердження форм документів з підготовки кадрів у вищих
навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації» від 29.03.2012р. № 384 (зі змінами
наказом від 05.06.2013р. № 683) на підставі ОПП і включає комплекс
нормативних дисциплін та дисциплін самостійного вибору навчального закладу.
Навчальні плани на підставі, яких складено звіт, виконано згідно з
«Методичними рекомендаціями щодо розроблення навчальних і робочих планів
підготовки за спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня молодший
спеціаліст», укладених відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України
від 05.12.2008р. № 1107, наказу МОН України від 17.06.2010р. № 587 «Про
затвердження переліку предметів загальноосвітньої підготовки у вищих
навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку кадрів на
основі базової загальної середньої освіти» та листа Інституту інноваційних
технологій та змісту освіти «Про розроблення навчальних планів вищих
навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації відповідно до наказу МОН від
17.06.2010р. № 587» від 21.10.2010р. № 1.4/18-2558.
Перелік навчальних дисциплін і практик, обсяг годин на їх вивчення та
форми контролю знань відповідають вимогам освітньо-професійної програми та
рекомендаціям Міністерства освіти і науки України. У навчальний план
включено навчальні дисципліни та практики, які об’єднано у цикли. При цьому
дотримано співвідношення навчального часу між циклами підготовки,
відповідність змісту підготовки державним вимогам освітньо-кваліфікаційній
характеристики, вирішене питання безперервності та ступеневої підготовки
фахівців. Різниця в кількості навчальних годин між галузевим стандартом і
навчальним планом обумовлена тим, що загальноосвітня підготовка з 2010/2011
навчального року здійснюється протягом І-ІІ курсів одночасно з підготовкою за
ОПП, при цьому нормативний термін навчання не збільшено.
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Співвідношення між часом для аудиторних занять і самостійною роботою
студентів, форми і періодичність проміжного контролю визначено в навчальному
плані вищого навчального закладу та робочих навчальних планах.
Дисципліни циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки
вивчаються з дотриманням принципів наступності, безперервності.
На усіх курсах у навчальному плані передбачена обов’язкова
годин для самостійної роботи студента.

кількість

На кожний навчальний рік складаються робочі навчальні плани за
семестрами і курсами, які конкретизують планування навчального процесу.
Усі навчальні дисципліни забезпечені
навчальними робочими програмами.

навчальними

програмами

і

Оцінювання знань студентів здійснюється з метою визначення рівня
досягнень окремого студента або групи студентів, дає змогу викладачеві
своєчасно планувати та коригувати роботу й методику вивчення наступного
матеріалу, удосконалювати всю систему навчання, допомагає йому
встановлювати причини труднощів, з якими стикається студент у процесі
навчання, виявляти прогалини у його знаннях та вміннях.
У Лисичанському гірничому технікуму діє Положення про системи
оцінювання навчальних досягнень студентів, яке розроблено з метою гуманізації
освіти, переорієнтації навчання з інформативної форми на розвиток особистості
людини, впровадження особистісто-орієнтованого підходу до навчання та
підвищення якості й об’єктивності оцінювання навчальних досягнень.
Оцінювання знань студентів з предметів загальноосвітньої підготовки
здійснюється за 12-бальною шкалою оцінювання навчальних досягнень. Рівень
знань студентів при вивченні дисциплін освітньо-професійної програми
підготовки молодшого спеціаліста встановлюється за 4-бальною шкалою.
Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за 12бальною шкалою – на І-ІІ курсі, за 4-бальною – на ІІІ-ІV курсах. У разі
викладання дисципліни протягом ІІ-го та ІІІ-го курсів оцінювання здійснюється
таким чином – на ІІ-му курсі за 12-бальною шкалою, на ІІІ-му – за 4-бальною
шкалою. Важливу функцію при здійсненні оцінювання навчальних досягнень
студентів відіграють його критерії.
При оцінюванні знань студентів з предметів загальноосвітньої підготовки
викладачі технікуму керуються Критеріями оцінювання знань студентів вищих
навчальних закладів I-II рівнів акредитації з предметів загальноосвітньої
підготовки за дванадцятибальною шкалою, які затверджено наказом МОН
України від 25.04.2001р. № 341.
Оцінювання знань студентів з циклів гуманітарної і соціально-економічної,
математичної та природничо-наукової, професійної та практичної підготовки
здійснюється на підставі уніфікованих критеріїв, які розроблено викладачами та
вказано у навчальній програмі дисципліни і практики, навчально-методичній
документації контрольних заходів.
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При розробці критеріїв системи оцінювання якості навчання зі спеціальних
дисциплін викладачі технікуму враховують три основні компоненти:
 рівень знань - викладачі беруть до уваги: глибину і міцність знань, рівень
мислення, вміння синтезувати знання за окремими темами, вміння складати
розгорнутий план відповіді, давати точні формулювання, правильно
користуватись понятійним апаратом, культуру відповіді (грамотність,
логічність і послідовність викладу), виконання навичок і прийоми
виконання практичних завдань;
 навички самостійної роботи - навички пошуку необхідної літератури,
орієнтація у потоці інформації щодо обраної спеціальності, навички
ведення записів (складання простого і розгорнутого плану, конспекту,
реферату, виступу, а також навички науково – пошукової роботи);
 вміння застосувати знання на практиці - реалізація знань студентів на
практичних та семінарських заняттях, виконання індивідуальних завдань
під час проходження практики.
5. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
Організація навчально-виховного процесу у Лисичанському гірничому
технікумі здійснюється на підставі та
відповідно таким нормативним
документам:
- Конституції України;
- Закону України «Про освіту»;
- Закону України «Про вищу освіту»;
- наказу МОН України від 15.10.2015р. № 11085 «Положення про приймальну
комісію вищого навчального закладу»;
- Постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015р. № 1187 «Про
затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів
освіти»;
- Постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2004р. № 882 «Питання
стипендіального забезпечення»;
- наказу МОНУ від 08.04.1993р. № 93 «Про затвердження Положення про
проведення практики студентів ВНЗ України»;
- наказу МОНУ від 07.08.2002р. № 450 «Про затвердження норм часу для
планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів
методичної, наукової і організаційної роботи педагогічних і науковопедагогічних працівників вищих навчальних закладів»;
- інших нормативних документів, які є обов’язковими для виконання вищими
навчальними закладами України.
З метою конкретизації та деталізації положень перерахованих вище
нормативних документів у Лисичанському гірничому технікумі розроблено такі
локальні акти, а саме Положення:
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-

Про педагогічну раду;
Про методичну раду;
Про адміністративну раду;
Про циклову комісію;
Про забезпечення якості освітньої діяльності у Лисичанському
гірничому технікумі;
Про внутрішньотехнікумівський контроль;
Про організацію навчального процесу;
Про організацію профорієнтаційної роботи;
Про приймальну комісію;
Про відділ кадрів;
Про бухгалтерську службу;
Про організацію практичного навчання;
Про порядок створення та організацію роботи державної
екзаменаційної комісії;
Про навчальну частину;
Про розклад навчальних занять, іспитів та диференційованих заліків;
Про методичний кабінет;
Про навчально-методичне забезпечення навчального процесу;
Про системи оцінювання навчальних досягнень студентів;
Про планування, організацію і проведення контрольних заходів в
навчанні;
Про директорську контрольну роботу;
Про обов’язкову контрольну роботу;
Про підсумкову письмову контрольну роботу;
Про курсове проектування;
Про державну атестацію;
Про переведення студентів на навчання на вакантні місця державного
замовлення;
Про організацію самостійної роботи студентів;
Про рейтингову оцінку діяльності педагогічних працівників;
Про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників;
Про атестацію педагогічних працівників;
Про рейтинг циклових комісій;
Про показове заняття;
Про надання грошової винагороди за сумлінну праці педагогічним
працівникам;
Про бібліотеку;
Про циклову комісію фізичного виховання та захисту Вітчизни;
Про організацію і проведення методичного тижня циклової комісії;
Про педагогічне наставництво;
Про методичне об’єднання класних керівників;
Про студентське самоврядування;
Про роботу з обдарованою молоддю;
Про порядок призначення і виплати стипендій, преміювання студентів
та надання їм матеріальної допомоги;
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Про студентський гуртожиток;
Про раду з профілактики правопорушень;
Про залікову книжку;
Про організацію навчально-виховного процесу на відділенні за денною
формою навчання;
а також:
- Інструкція щодо ведення журналу обліку роботи академічної групи та
викладачів;
- Правила користувача бібліотекою;
- Правила внутрішнього розпорядку для студентів.
-

Навчально-виховний процес
організовується з урахуванням
педагогічного
потенціалу,
матеріальної
і
навчальнометодичної
бази
технікуму,
сучасних
і
інформаційних
технологій. Здійснюється через
педагогічну, адміністративну та
методичну ради, циклові комісії,
відділення. Їх робота планується
на початку кожного навчального
року за основними напрямами:





організаційна і навчально-методична робота з вдосконалення забезпечення
дисциплін;
робота з підвищення теоретичного рівня та ділової кваліфікації викладача,
узагальнення досвіду досвідчених педагогів;
виховна робота із студентами;
профорієнтаційна робота тощо.

До складу Єдиного комплексного плану роботи технікуму входять плани
роботи педагогічної ради, адміністративної ради, науково-методичної ради,
методичної роботи (у т.ч., школи підвищення педагогічної майстерності
викладачів, школи викладача-початківця), з виробничого навчання, виховної та
спортивно-масової роботи, бібліотеки, план роботи з охорони праці та безпеки
життєдіяльності тощо.
На початку навчального року розробляється робочий навчальний план,
графік навчального процесу, розклад занять, пізніше розклад заліків та іспитів,
таким чином, щоб забезпечити виконання навчального плану спеціальності у
повному обсязі. Для здійснення контролю за етапами й учасниками навчальновиховного процесу складено план внутрішньотехнікумівського контролю, який
затверджено директором технікуму.
Основним дорадчим органом технікуму, що організує, проводить і
контролює навчально-виховну роботу є педагогічна рада. Вона створена з метою
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вдосконалення роботи технікуму та його структурних підрозділів щодо
підготовки фахівців, підвищення педагогічної майстерності викладачів та інших
питань його діяльності.
Засідання педагогічної ради проводяться згідно з планом роботи (один раз
на 2 місяці).
Педагогічна рада технікуму розглядає, обговорює та вирішує:
- заходи з виконання нормативно-правових актів, інструктивних листів
державних органів управління освітою;
- стан і підсумки навчально-виховної та методичної роботи;
- досвід роботи відділень, циклових комісій і кращих викладачів;
- стан дисципліни та успішності студентів, підсумкового семестрового
контролю знань;
- забезпечення фізичної підготовки і здійснення заходів щодо зміцнення
здоров’я студентів;
- стан практичної підготовки студентів.
Адміністративна рада Лисичанського гірничого технікуму створена як
робочий, колегіальний, керівний орган при директорові для вирішення основних
і поточних питань діяльності технікуму, координації зусиль адміністрації щодо
управління технікумом, для попереднього розгляду питань навчальної діяльності
з метою вдосконалення якості викладання, підвищення майстерності викладачів,
підготовки до значних заходів технікуму, рішення поточних питань, планування
діяльності. Метою створення адмінради є забезпечення функціонування всіх
підрозділів технікуму та їх співробітництво заради поліпшення роботи за різними
напрямами. Головою адмінради є директор технікуму.
Для більш конкретного і цілеспрямованого вирішення проблем методичного
забезпечення навчального процесу у технікумі діє методична рада – колегіальний
орган, який об’єднує працівників, безпосередньо зайнятих у навчальновиховному процесі. Головою методичної ради є заступник директора з
навчальної роботи.
Функції методичної ради:





обговорення і підготовка рекомендацій з питань навчально-виховної та
методичної роботи;
видання рекомендацій щодо втілення у навчальний процес нових
ефективних форм і методів навчання;
впровадження і опанування педагогічними працівниками сучасних
інформаційних технологій;
постійне вивчення та широке розповсюдження передового досвіду
викладачів технікуму та інших навчальних закладів.
Науково-методична рада проводить свої засідання один раз на два місяці.

Для реалізації рішень методичної ради у технікумі створено методичний
кабінет, основними завданнями якого є:


вироблення концепції розвитку навчального закладу;
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підвищення
психолого-педагогічної
компетентності
педагогічної
майстерності викладачів;
пропаганда сучасних технологій навчання, допомога викладачеві у виборі
раціональних форм і методів навчання;
вивчення, узагальнення і розповсюдження позитивного досвіду роботи
викладачів;
аналіз якості навчально-виховної роботи;
удосконалення навчально-програмної документації та навчальнометодичного забезпечення всіх видів навчальної діяльності.

У методичному кабінеті проводяться засідання методичної ради,
методоб’єднання голів циклових комісій, заняття школи викладача-початківця та
інші заходи. У методичному кабінеті знаходяться:


нормативні документи з організації навчально-виховного процесу;



методичні вказівки, рекомендації, зразки типових матеріалів за напрямками
діяльності викладача;
методичні матеріали з виховної роботи;
навчально-педагогічна література, періодичні видання.




Планування методичної роботи здійснює методист технікуму. Координацію
навчально-виховної роботи викладачів технікуму здійснює циклова комісія –
об’єднання викладачів декількох споріднених дисциплін.
Основні завдання циклової комісії:


розробка і виконання заходів із забезпечення підвищення якості навчання
та виховання студентів;



розробка методик викладання навчальних предметів, дисциплін і
проведення усіх видів занять, самостійного вивчення матеріалу, курсового і
дипломного проектування, навчальних та виробничих практик;
розробка і впровадження заходів щодо підвищення ефективності
практичної підготовки студентів;
розробка методичних посібників для викладачів і студентів;
вивчення і розповсюдження передового досвіду роботи викладачів,
надання допомоги викладачам-початківцям і майстрам виробничого
навчання;
розгляд і рецензування діючої навчально-методичної літератури,
аудіовізуальних та інших посібників і матеріалів, які використовуються у
навчальному процесі;
контроль і аналіз рівня знань та умінь студентів, розробки єдиних вимог до
їх оцінки, обговорення питань самостійної роботи студентів;
удосконалення педагогічної майстерності, систематичне поповнення
професіональних, психолого-педагогічних знань викладачів, підвищення їх
загальної культури і моральних якостей;
профорієнтаційна робота серед учнів шкіл міста та регіону.
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Загальне керівництво організацією навчально-виховного процесу в
технікумі здійснює заступник директора з навчальної роботи. Він відповідає за
організацію навчальної та методичної роботи, координує навчальну діяльність і
практичну підготовку, здійснює керівництво і контроль за роботою відділень,
забезпечує підвищення кваліфікації викладачів, контролює роботу бібліотеки,
наявність обов’язкового методичного забезпечення дисциплін і навчальних
практик, контролює і аналізує якість навчання, впровадження у навчальний
процес новітніх технологій, дотримання розкладу занять, забезпечує роботу
Державних атестаційних комісій та Державних екзаменаційних комісій
Організація практичної підготовки студентів та виробничої діяльності
покладається на завідувача навчально-виробничою практикою.
Організацією виховної роботи зі студентами займається заступник
директора з виховної роботи, який несе персональну відповідальність за
виконання завдань гуманітарної освіти, національного та громадянського
виховання студентів, створює умови для реалізації неперервної системи
виховання шляхом поєднання навчального процесу та позааудиторних виховних
заходів, сприяє засвоєнню студентами загальнолюдських цінностей; організовує
підготовку комплексного плану виховного процесу, координує весь виховний
процес у технікумі, який безпосередньо здійснюють циклові комісії, класні
керівники навчальних груп, органи студентського самоврядування.
За організацію і керівництво навчально-виховною роботою на відділенні
відповідають
завідувачі
денних
відділень:
електромеханічного,
геологорозвідувального та гірничого, відділення довузівської та заочної
підготовки.
Вони здійснюють контроль за успішністю студентів, їх дисципліною,
дотриманням
правил
внутрішнього розпорядку, забезпечують заходи
соціального захисту студентів, готують разом з класними керівниками виховні,
спортивно-оздоровчі заходи, контролюють участь студентів у гуртках художньої
самодіяльності, спортивних секціях, розв’язують питання щодо проживання
студентів у гуртожитку, готують матеріали для проведення персонального
розподілу молодих спеціалістів та відповідають за здійснення зв'язку з
випускниками технікуму.
Майже щороку технікум поповнюється викладачами-початківцями. З
перших днів роботи перед ними постає цілий ряд проблем:





як підготуватися до занять;
як оформити навчально-методичну документацію;
які методи краще застосувати на занятті;
як розвинути інтелектуальний потенціал здібних студентів та не
втратити студентів з низьким рівнем знань тощо.

На ці та інші питання викладачі можуть отримати відповіді на заняттях
школи викладача-початківця, до проведення яких залучаються найбільш
досвідчені викладачі та класні керівники технікуму.
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Одним з найефективніших шляхів підвищення педагогічної майстерності,
особливо викладачів-початківців, є відкриті заняття досвідчених викладачів.
Циклові комісії концентрують свої зусилля на забезпеченні якісної
підготовки молодших спеціалістів. Щороку викладачі комісії проводять відкриті
заняття різного типу: лекції, лекції - бесіди, семінарські заняття, лабораторні та
практичні роботи, заняття - конкурси, ділові ігри тощо.
За звітний період викладачами підготовлені різноманітні методичні
матеріали, а саме:
- конспекти та опорні конспекти лекцій для студентів;
- комплекси щодо забезпечення самостійної роботи студентів;
- інструкції та методичні вказівки до виконання студентами
лабораторних, практичних та розрахунково-графічних робіт;
- методичне забезпечення для контролю якості знань студентів;
- методичне забезпечення дипломного та курсового проектування;
- засоби діагностики тощо.
Усі викладачі комісії мають навчально-методичні матеріали на
електронних носіях. Методичні розробки викладачів розглядаються на засіданнях
циклової комісії.
Навчально-методичне забезпечення
дисциплін сприяє більш глибокому
засвоєнню знань та їх практичному
застосуванню, розвиває навички
самостійної роботи, формує логічне
мислення і
вміння проводити
пошукову
діяльність,
дозволяє
впевнено орієнтуватися в сучасному
інформаційному середовищі.

Важливою складовою частиною навчально-виховного процесу у
технікумі є щорічне проведення тижнів циклових комісій. Тиждень комісії – це
цілий комплекс різноманітних заходів, під час яких студенти мають можливість
реалізувати свої таланти, продемонструвати знання і навички: конкурс стіннівок;
конкурс кросвордів зі спеціальності та дисциплін; конкурс «Кращий за
професією»; теоретичні конференції.
Для підготовки кваліфікованих фахівців згідно з навчальним планом у
технікумі є у наявності повний комплект навчальних програм нормативних і
вибіркових дисциплін. В основному до складу комплекту входять навчальні
програми, які розроблено висококваліфікованими викладачами технікуму з
урахуванням анотацій до дисциплін, які є в освітньо-професійній програмі.
Предмети загальноосвітньої підготовки та дисципліни циклу гуманітарної та
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соціально-економічної
підготовки
повністю
забезпечені
навчальними
програмами, які розроблено і затверджено Міністерством освіти і науки України.
Деякі дисципліни циклу математичної та природничо-наукової підготовки теж
викладаються згідно з типовими навчальними програмами, наданими МОН
України («Основи екології», «Безпека життєдіяльності», «Технічна механіка»,
«Основи охорони праці»).
Навчально-методичне забезпечення
навчального процесу при підготовці
молодших спеціалістів розроблено згідно з
наказом Міністерства освіти і науки, молоді
та спорту України «Про затвердження форм
документів з підготовки кадрів у вищих
навчальних
закладах
І-ІV
рівнів
акредитації» від 29.03.2012р. № 384 (із
змінами наказом від 05.06.2013р. № 683) та
Положенням про навчально-методичне
забезпечення навчального процесу Лисичанського гірничого технікуму.
До складу навчальних програм нормативних і вибіркових дисциплін
входять пояснювальна записка, тематичний план, схеми міждисциплінарних
зв’язків, зміст програми, інформація щодо знань, вмінь і навичок, критерії
оцінювання рівня знань та перелік джерел інформації.
Кожна навчальна програма розглядається на засіданні профільної циклової
комісії, після ухвалення погоджується заступником директора з навчальної
роботи і затверджується директором технікуму.
Робочі навчальні програми розроблені згідно з вимогами Положення про
організацію навчального процесу у Лисичанському гірничому технікумі на весь
курс вивчення дисципліни та мають всі
передбачені чинними вимогами складові.
Робочі навчальні програми щорічно на
початку навчального року розглядаються на
засіданнях циклових комісій і подаються до
перезатвердження заступнику директора з
навчальної роботи. У разі відсутності змін і
доповнень, робоча програма діє протягом 5
років.
Навчальні і робочі навчальні програми дисциплін для підготовки фахівців
повністю відповідають освітньо-кваліфікаційній характеристиці, освітньопрофесійній програмі та сучасному рівню розвитку науки і виробничої практики.
Примірники навчальних і робочих навчальних програм зберігаються у
методичному кабінеті технікуму.
Організація навчального процесу у технікумі здійснюється згідно з
Положенням про організацію навчального процесу у Лисичанському гірничому
технікумі.
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Удосконаленню навчального процесу, його інтенсифікації, впровадженню
прогресивних методів і засобів навчання, створенню найбільш сприятливих
можливостей для
широкого обміну передовим педагогічним досвідом і
підвищенню творчої активності викладачів сприяє систематизація і
упорядкування нормативної і навчально-методичної документації.
З цією метою у технікумі проводиться робота над методичним
забезпеченням дисциплін у вигляді навчально-методичних комплексів, до складу
яких входить:






навчальна і робоча навчальна програма дисципліни;
конспект лекцій;
методичні вказівки до виконання контрольних, лабораторних, практичних і
самостійної робіт студентів, курсового і дипломного проектування;
дидактичний матеріал;
засоби контролю знань (екзаменаційні білети, тести, комплексні контрольні
роботи тощо).
Удосконалення
навчальнометодичного комплексу дисциплін – є
одним із головних завдань методичної
роботи
технікуму.
Забезпеченням
навчально-методичною документацією
лабораторних і практичних робіт,
курсового і дипломного проектування
займаються викладачі дисциплін під
керівництвом голови циклової комісії та
методиста технікуму.

На початку кожного навчального року усі викладачі складають
індивідуальні плани, де планується творчо-пошукова робота з висвітлення
актуальних питань і проблем педагогіки і психології згідно з сучасними
умовами; методична робота (проведення відкритих занять традиційного і
нетрадиційного
типу;
складання
навчально-методичних
посібників,
рекомендацій тощо); організаційна (участь у засіданнях методоб’єднань різного
рівня, організація студентських конференцій, проведення тижнів циклових
комісій та ін.).
Викладачі з багатим досвідом роботи друкували свої статті в педагогічній
пресі (журнал «Освіта. Технікуми. Коледжі»), беруть участь в оглядахконкурсах педагогічних освітніх інновацій у формах, методах, технологіях
навчання та виховання.
Поряд з традиційними методами і формами
навчання викладачі
використовують сучасні інноваційні технології: індивідуальні, групові форми
роботи, нетрадиційні форми проведення занять.
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Згідно з Положенням про організацію навчального процесу у
Лисичанському гірничому технікумі розроблено «Положення про планування,
організацію і проведення контрольних заходів у навчанні Лисичанського
гірничого технікуму», в якому вказано форми і методи контролю знань
студентів та критерії оцінювання знань і вмінь студентів. Зокрема, встановлено,
що до складу авторських навчальних програм дисциплін і навчальних практик,
пакетів комплексних контрольних робіт, обов’язкових контрольних робіт,
методичних вказівок до виконання лабораторних, практичних робіт, курсових і
дипломних проектів обов’язково входять критерії оцінювання знань і вмінь
студентів.
Самостійна робота студента – основний засіб оволодіння навчальним
матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. У технікумі
створені достатні умови, які необхідні для успішної самостійної роботи
(навчально-методичні посібники, лабораторне обладнання, бібліотека з
читальним залом, комп’ютерний зал тощо). З організації самостійної роботи
студента у технікумі розроблено Положення про організацію самостійної роботи
студентів, згідно з яким викладачі планують, керують та контролюють цей вид
навчання.
Підвищенню рівня підготовки молодших спеціалістів сприяє виконання
курсових робіт та проектів з дисциплін, визначених навчальними планами.
Випусковими цикловими комісіями розроблено тематику курсових робіт та
проектів, яка охоплює актуальні проблеми у сфері економіки, гірничої
промисловості, екології, геології. Тематика курсових робіт затверджується на
засіданнях випускових циклових комісій і щорічно оновлюється.
Захист здійснюється в комісіях, які створюються відповідно до наказу
директора технікуму. За результатами захисту виставляються диференційовані
оцінки. Середній бал захисту курсових робіт у середньому складає 3,93,
абсолютна успішність 100%, якість успішності 65,8%.
Аналіз якості підготовки фахівців, результати контрольних заходів,
екзаменаційних сесій, захисту курсових робіт та проектів постійно розглядаються
на засіданнях педагогічної, адміністративної, методичної рад, циклових комісій.
Підсумком навчання студентів з кожної спеціальності є Державна атестація,
яка проводиться у вигляді комплексного державного іспиту, що базується на
дисциплінах циклу професійної та практичної підготовки. Програма державного
іспиту відповідає вимогам теоретичної та практичної підготовки студентів.
Державна атестація проводиться у письмовій формі з використанням
інформаційно-комунікаційних технологій.
Державна атестація свідчить про достатній рівень якості
випускників. За останні п'ять років вона склала у середньому 78,8%.

знань

Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу у технікумі
здійснюється бібліотекою з читальним залом, загальною площею 376,4 кв.м (з
книгосховищем). Кількість посадкових місць для відвідувачів читального залу –
36. Технікум має книгосховище площею 15 кв.м.
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Бібліотечний фонд навчальної літератури становить 65301 примірник,
науково-популярної – 13449, загальний обсяг – 78750, що у повній мірі забезпечує
якісну підготовку студентів до навчальних занять. За 2016 рік бібліотечний фонд
поповнився навчально-методичною та іншою літературою у кількості 123
примірника загальною сумою на 5564 грн. за рахунок коштів технікуму.
Загалом бібліотечний фонд зменшився за рахунок списання непрофільної та
зношеної, морально застарілої літератури.
Більша частина книжкового фонду бібліотеки російськомовна, особливо
навчальні посібники і література для дисциплін фахової підготовки. З метою
вирішення питання щодо збільшення кількості примірників україномовних
підручників, навчальних посібників тощо у технікумі ведеться робота з
переведення паперових носіїв інформації у електронні (CD). Бібліотеку оснащено
4 персональними комп’ютерами, оргтехнікою, є доступ до мережі Інтернет.
Крім навчальних посібників і підручників бібліотека має у наявності ряд
фахових періодичних видань, які використовуються у навчальному процесі.
Широке застосування комп’ютерних технологій – суттєва ознака сучасного
науково-технічного прогресу й інформаційного поля в усіх сферах діяльності
людини, а у навчанні особливо. Педагогічний колектив технікуму докладає
максимум зусиль для комп’ютеризації навчально-виховного процесу. Для цього
у технікумі обладнано 2 комп’ютерних зали.
Комп’ютери технікуму працюють
під керівництвом операційної системи
Microsoft Windows ХР (Microsoft
Windows 7). Для студентів на робочих
місцях встановлені пакети програм
Microsoft Office 2003 (2007), Libre
Office, Компас, Microsoft Visio, Splan,
Mathcad, браузери Опера, Firefox,
Google Chrome та інші.
Для реалізації завдань різного
напряму у технікуму достатня база копіювальної та іншої техніки - принтери – 20
шт., сканери - 5 шт., копіювальні апарати – 5 шт., інтерактивна дошка Digital
Board – 1шт., ноутбук – 7 шт., мультимедійні проектори – 7 шт., зовнішній
жорсткий диск Verbatim – 1 шт.
Для впровадження у навчально-виховний процес інноваційних
педагогічних технологій використовуються проектори та інтерактивна дошка при
демонстрації навчальних фільмів; контрольних заходах; викладанні нового
матеріалу та розв’язуванні задач у графічному режимі, з використанням
програми Power Point; проведенні виховних заходів.
Для інформаційного забезпечення й удосконалення методичного
забезпечення навчального процесу викладачі та студенти мають можливість
працювати на комп’ютерах, встановлених в кабінетах і препараторських
циклових комісій, у завідувачів відділеннями, у методичному кабінеті.
27

6. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО
ПРОЦЕСУ ТА СТАН СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВОЇ СФЕРИ
Лисичанський гірничий технікум розташований у центрі міста Лисичанськ
на земельній ділянці загальною площею 3,3 га. Загальна площа усіх приміщень
становить 18324 кв.м. Усе майно технікуму є державною власністю і включає в
себе:
1.
Два навчальних корпуси, у яких розташовано:
66 спеціалізованих навчальних кабінетів і лабораторій;
2 комп'ютерних зали, які оснащено сучасними комп'ютерами; бібліотека з
читальним залом на 36 посадкових місць;
3 спортивних зали, спортивне містечко для занять на відкритому повітрі;
4 навчальні майстерні (загальна площа 1879,5 кв.м).
2. Медичний пункт.
3. Буфет.
4. Гуртожиток на 80 місць.
5. Музеї геологічний та історії технікуму.
6. Підземний гірничий полігон.
7. Автомобільно-буровий полігон.
8. Навчальний 4-боксовий гараж, у якому розміщено 5 автомобілів різних марок,
три з яких переобладнано на навчальні.
Споруду головного навчального корпусу побудовано у 1953 році (4поверхова, загальна площа 11029 кв.м, навчальна площа 17,4 кв.м на одного
студента). Стан будови задовільний.
Лабораторії, кабінети, бібліотека з читальним залом, службові приміщення,
комп'ютерні зали мають спеціально обладнанні робочі місця, системи примусової
та природної вентиляції, засоби надання першої допомоги; комп'ютерна техніка
встановлена згідно з санітарними нормами і правилами.
Усі приміщення мають добрий технічний стан, достатньо освітлені. Умови
експлуатації відповідають санітарно-гігієнічним вимогам
Експлуатацією
і обслуговуванням споруд технікуму займається
адміністративно-господарча частина, до складу якої входить 56 робітників.
Ремонт та технічне обслуговування обладнання кабінетів і лабораторій,
в
основному, здійснюється силами завідувачів лабораторіями та кабінетами,
лаборантів та студентів
За звітний період було виконано:
- капітальні ремонти кабінету «Правил безпеки і дорожнього руху» і лабораторії
технічної експлуатації автомобілів;
- дообладнано автомайданчик для тренувань;
- ремонт спортивної зали.
Інформація щодо забезпечення приміщень навчального призначення та
інших приміщень наведено в таблиці 6.
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Таблиця 6 – Кількісна характеристика стану навчально-матеріальної бази
№
з/п

Назва показника

Навчальна площа(кв.м), усього
у т.ч. – навчально-лабораторних приміщень
– спортивних залів
Кількість навчальних приміщень, усього:
2
у т.ч. – лабораторій/кабінетів
Навчальна площа, яка припадає на одного студента денної форми
3
навчання (кв.м)
4 Площа навчальних приміщень, які здаються в оренду (кв.м)
5 Площа приміщень, які орендуються (кв.м)
Кількість персональних ПЕОМ, усього
у т.ч.: виробництва менше 8 років
6
використовуються у навчальному процесі
наявність мережі Інтернет
Середня кількість студентів денної форми навчання, яка
7
припадає на одиницю сучасних ПЕОМ
Загальний фонд бібліотеки (усього)
8
у т.ч. частка навчальної літератури українською мовою (%)
Середня кількість примірників навчальної літератури,
9
яка припадає на одного студента денної форми навчання
10 Кількість читальних залів/посадкових місць в них
Середня кількість студентів денної форми навчання, яка
11
припадає на одне місце у читальному залі
1

2016 рік

8902,6
7734,0
1009,7
66
15/51
17,4
1621,5
72
40
60
40
12,5
78750
25,1
130,7
1/36
14,0

Кабінети і лабораторії мають змістовне
методичне забезпечення,
відповідний рівень оснащення. В наявності паспорти, журнали та інструкції з
охорони праці та пожежної безпеки, плани роботи, інструктивні матеріали для
проведення практичних і лабораторних робіт. Регулярно здійснюється контроль
за дотриманням вимог охорони праці, промислової санітарії та протипожежної
безпеки.
За розвиток, збереження і облік матеріально-технічної бази кабінетів,
лабораторій, полігонів, комп'ютерних залів, майстерень відповідають їх
завідувачі.
На кожне навчальне приміщення розроблено паспорт, у якому перелічено
обладнання,
пристрої, інструменти та інше, технічні засоби навчання,
наочні посібники, меблі, література.
Один раз на рік бухгалтерією технікуму проводиться інвентаризація
усього майна.
Стан соціально-побутової сфери у Лисичанському гірничому технікумі
відповідає нормативним вимогам за освітленням, опаленням, якістю вентиляції і
тощо.
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Для студентів з інших міст технікум має гуртожиток на 80 місць. Житлом
забезпечуються 100% від тих, хто має потребу. Більшість студентів з інших міст
мешкають у радіусі до 30 км і тому не мають потреби у гуртожитку. Для
забезпечення нормальних побутових умов у гуртожитку обладнані побутові
приміщення кухні. Для студентів обладнано кімнату відпочинку та тренажерний
зал.
Таблиця 7 –Показники стану соціальної інфраструктури
№
з/п

Назва показника

1

Кількість студентів з інших міст

2
3

Частка студентів з інших міст, які проживають у гуртожитку (%)
Житлова площа, яка припадає на одного студента у гуртожитку,кв.м
Кількість студентів, які згідно законодавства мають право на
соціальну підтримку і захист
- з них: одержують передбачені законом пільги
Кошті витрачені на студентів, які мають право на соціальний
захист, тис. грн.
Витрати на соціальну сферу, тис. грн.
Кількість студентів, що припадає на одне посадкове місце
в їдальнях і буфетах
Кількість студентів, які стоять на диспансерному обліку, усього
Кількість спортивних залів/їх загальна площа, кв.м
Кількість спортивних майданчиків
Наявність актової зали

4
5
6
7
8
9
11
12

2016 рік

148
24
12,30
50
50
594,8
9,0
14
82
3/1009,7
2
1

У технікумі систематично ведеться облік соціально-пільгових категорій,
таких як студенти інваліди І та II групи та діти-інваліди, яким не протипоказане
навчання за обраним напрямом; особи, яким Законом України «Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи» надано пільги; студенти з багатодітних родин; студенти, які мають
дітей. Зокрема, це також студенти, які мають статус «дітей-сиріт», «дітей,
позбавлених батьківського піклування», або осіб з числа дітей-сиріт чи осіб з
числа дітей, позбавлених батьківського піклування забезпечені соціальним
захистом відповідно Закону України «Про забезпечення організаційно-правових
умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування» від 13.01.2005р. Вони забезпечені у повному обсязі соціальною
стипендією, допомогою на харчування, щорічно їм виплачується допомога на
придбання одягу і взуття, навчальної літератури та одноразова грошова
допомога.
Студенти інших пільгових категорій забезпечуються соціальною
стипендією відповідно до законодавства, щорічно отримують матеріальні
допомоги за рахунок коштів стипендіального фонду та фондів профспілки
технікуму.
30

Для
організації
та
проведення
культурно-виховних
заходів
використовується актова зала на 460 посадкових місць та читальна зала
бібліотеки на 36 посадкових місць. Для проведення фізкультурно-масових
заходів у технікумі є три спортивні зали.
Медичне обслуговування студентів та працівників технікуму забезпечує
медична сестра, яка є штатним працівником підліткового кабінету центральної
міської лікарні. Кожний навчальний рік студенти та співробітники технікуму
проходять обов'язковий медичний огляд в центральній міській лікарні. У
технікумі функціонує медпункт площею 85,2 кв.м.
У технікумі працює буфет. Обслуговує студентів і працівників приватний
підприємець, з яким технікум співпрацює з 2009 року. За матеріалами опитувань
студентів та працівників якість харчування добра, ціни доступні. Продукція
буфету та його санітарно-гігієнічний стан контролюється санітарноепідеміологічною службою м.Лисичанськ.
Санаторне-курортне лікування здійснюються шляхом надання путівок від
Фонду соціального захисту. Протягом звітного періоду усі працівники, яким було
показане санаторно-курортне лікування отримували путівки за пільговими
цінами.
Для проведення занять фізичного виховання та спортивної роботи
технікум має достатню спортивну базу, до складу якої входять 3 спортивних зали
(площею 615, 159 та 236 кв.м відповідно), спортивний майданчик з
нестандартним обладнанням (342 кв.м) та комплексний майданчик (944 кв.м) на
відкритому повітрі.
Усі спортивні зали і майданчик мають необхідне обладнання й спортивний
інвентар
для проведення навчальних і секційних занять зі спортивних ігор,
гімнастики і легкої атлетики, проведення змагань і спартакіад, військовоспортивних заходів міського та регіонального рівня.
Організація роботи з фізичного виховання, навчально-методичне
забезпечення здійснюється згідно з чинним законодавством.
Загальну організацію безпосередньо навчально-виховного процесу з
фізичного виховання та масового спорту у технікумі здійснює директор та
керівник фізичного виховання, циклова комісія фізичного виховання та захисту
Вітчизни. До складу циклової комісії входять викладачі, які мають необхідну
фахову освіту, серед яких 3 - кандидати у майстри спорту, 1 - майстер спорту.
Навчально-виховний процес у Лисичанському гірничому технікумі
організовано з урахуванням вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності.
Організація роботи з охорони праці здійснюється згідно з нормативними
актами, чинним законодавством та «Положенням про організацію роботи з
охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах
освіти». Відповідно ст.15 Закону України «Про охорону праці» у технікумі
передбачена посада інженера з охорони праці.
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Захист законних прав і інтересів працівників та студентів у галузі
охорони праці здійснює постійно діюча комісія з питань охорони праці
технікуму, яка створена на підставі ст.16. Закону України «Про охорону праці»,
діє на підставі Положення про комісію з охорони праці та підпорядковується
директору технікуму.
Об'єктом управління охороною праці є діяльність функціональних служб
та структурних підрозділів щодо забезпечення безпечних та здорових умов
праці на робочих місцях, виробничих дільницях.
Відповідальні особи за стан охорони праці у структурних підрозділах,
навчальних кабінетах, лабораторіях, майстернях, спортзалах, тощо - призначені
наказом директора по технікуму, функціональні обов'язки яких визначені у
посадових інструкціях.
Посадові особи та викладачі дисципліни «Основи охорони праці»,
«Охорона праці в галузі», «Безпека життєдіяльності» раз на три роки проходять
навчання та перевірку знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності
при комісії МОНУ та у Луганському регіональному навчальному методичному
центрі при Луганському експертно-технічному центрі і мають відповідні
посвідчення.
У технікумі розроблені нормативно-правові акти з охорони праці та
безпеки життєдіяльності:
 схема управління охороною праці у технікумі;
 Положення про службу охорони праці, про систему управління охороною
праці у технікумі;
 Положення про навчання з питань охорони праці;
 програми первинних та вступних інструктажів з охорони праці та безпеки
життєдіяльності;
 інструкції з охорони праці за видами робіт, за якими проводяться
інструктажі на робочому місці: зі студентами при виробничому навчанні у
майстернях, лабораторіях та полігоні технікуму; з працівниками, які беруть
безпосередню участь у навчально-виховному або виробничому процесі;
 журнал реєстрації нещасних випадків;
 паспорти технічного стану будівель;
 протоколи перевірки знань з питань охорони праці викладачів технікуму;
 протоколи лабораторних вимірювань;
 накази з охорони праці та безпеки життєдіяльності по технікуму;
 акти огляду устаткування, огляду і випробування засобів захисту,
загального огляду будівель та споруд;
 знаки безпеки та інші.
Навчання та перевірка знань з питань охорони праці, безпеки
життєдіяльності студентів, працівників технікуму проводяться відповідно
Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з
питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України
від 26.01.2005р. № 15, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
32

15.02.2005р. за № 231/10511 та Положення про порядок проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях,
підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, за № 304,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.07.2006 за № 806/12680.
Інструктажі з питань охорони праці з учасниками навчально-виховного
процесу у технікумі проводяться відповідно Типового положення про порядок
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці. Інструктажі з
питань безпеки життєдіяльності, які містять питання охорони здоров'я,
пожежної, радіаційної безпеки, безпеки дорожнього руху, реагування на
надзвичайні ситуації, безпеки побуту тощо, проводяться зі студентами
відповідно Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з
питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах,
підпорядкованих Міністерству освіти і науки України.
Регулярно, згідно з графіком, здійснюється адміністративно-громадський
контроль за станом охорони праці у технікумі, проведенням інструктажів зі
студентами та працюючими, навчанням посадових та відповідальних осіб.
У технікумі створено кабінети «Охорона праці» і «Безпека
життєдіяльності». Кабінети обладнано необхідною літературою, законодавчими
нормативно-правовими актами з питань охорони праці, плакатами, стендами.
Крім того, у кожній лабораторії, кабінеті, аудиторії оформлені куточки з
охорони праці та безпеки життєдіяльності. Переглянуто інструкції з охорони праці,
безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки на робочих місцях студентів у
навчально-виробничих майстернях. Проведено практичні тренування з
відпрацювання дій студентів, працюючих та мешканців гуртожитку на випадок
виникнення пожежі та надзвичайних ситуацій, систематично проходять
місячники охорони праці.
Нещасних випадків зі студентами під час навчально-виховного процесу у
2016 році не зареєстровано. Серед працівників нещасних випадків, які пов'язані з
виробництвом, також не було. У колективі створено умови та регулярно
проводиться робота щодо попередження випадків травматизму.
7. ПРАКТИЧНЕ НАВЧАННЯ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ СТУДЕНТІВ
Робота з практичної підготовки і працевлаштування випускників технікуму
проводиться у відповідності до чинних нормативно-правових документів з цього
питання, а саме:
Указу Президента України від 23 січня 1996 року № 74 «Про заходи щодо
реформування
системи
підготовки
спеціалістів та працевлаштування
випускників ВНЗ»;
Постанови Верховної Ради України від 16 липня 1997 року «Про
забезпечення працевлаштування молоді, зокрема випускників шкіл, вузів та
інших навчальних закладів»;
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Постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 року № 992 «Про
порядок
працевлаштування
випускників вищих
навчальних закладів,
підготовка яких здійснювалась за державним замовленням»;
наказу Міністерства освіти України від 02 червня 1993 року № 161 «Про
затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих
навчальних закладах»;
наказу Міністерства освіти і науки України від 08 квітня 1993 року № 93
«Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих
навчальних закладів України».
Згідно з наказом МОН України від 08.04.1993 року № 93 «Про
затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних
закладів України» розроблено і впроваджено в практику Положення про
організацію практичного навчання студентів. Принциповими положеннями
якого є системність практичного навчання.
Метою практичного навчання є оволодіння студентами сучасними
методами, формами організації та знаряддями праці у галузі їх майбутньої
професії, формування у них, на базі одержаних у технікумі знань, професійних
умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в
реальних ринкових і виробничих умовах. Практичне навчання проводиться
систематично й логічно-послідовно. Кожний етап практичного навчання
ґрунтується на доцільності форм і методів реалізації навчальних завдань,
наявності всіх системних елементів навчального процесу.
Зміст практичного навчання визначається наскрізною програмою
практики, яка відповідає кваліфікаційним вимогам молодшого спеціаліста даної
спеціальності. Формою підсумкового контролю з усіх практик є
диференційований залік, який виставляється після захисту студентом письмового
звіту про практику. Викладачами розроблене
необхідне методичне забезпечення всіх видів
практик: наскрізна
програма практик, робочі
навчальні програми, методичні вказівки для
студентів щодо складання звітів з практик,
методичні посібники для керівників практики від
підприємств.
Практичне навчання студентів технікуму
проводиться у відповідності з діючими Галузевими
стандартами
вищої
освіти,
варіативними
компонентами
освітньо-кваліфікаційних
характеристик та наскрізними програмами практик,
які розроблені цикловими комісіями.

З метою поліпшення практичного навчання цикловими комісіями
проводяться конкурси професійної майстерності, зустрічі з представниками
організацій, підприємств фінансово-кредитних установ і банків.
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Позитивні відгуки керівників підприємств-баз практики підтверджують
належний рівень практичної підготовки студентів технікуму.
Результати усіх видів практик аналізуються на засіданнях
педради, випускових циклових комісій, розробляються заходи з удосконалення
практичної підготовки студентів.
З метою удосконалення практичного навчання у технікумі вивчаються та
узагальнюються відгуки фахівців і керівників підприємств щодо рівня підготовки
студентів та відповідно корегуються програми практики.
У цілому практичне навчання розглядається
як форма
випускників від навчально-пізнавальної до самостійної діяльності.

переходу

Питання працевлаштування у технікумі вирішуються комплексно,
починаючи від комплектування контингенту, моніторингу потреб ринку
праці в регіоні, проходження виробничих практик до направлення на роботу.
На початку кожного навчального року наказом директора технікуму
затверджується склад підрозділу щодо сприяння працевлаштуванню студентів і
випускників технікуму. Члени підрозділу організують, контролюють та ведуть
облік працевлаштування випускників, проводять постійний аналіз попиту фахівців,
підготовку яких здійснює технікум. Підрозділом створена база даних про
студентів і випускників, налагоджені ділові стосунки з підприємствами,
установами та організаціями різних форм власності, створено банк потенційних
роботодавців. При укладанні угод на проведення практики студентів
технікуму
з підприємствами та організаціями розглядаються можливості
працевлаштування випускників.
Щорічно складається План спільних дій між Лисичанським міським центром
зайнятості та Лисичанським гірничим технікумом, аналізується інформація
державної служби зайнятості про вакантні місця на ринку праці зі
спеціальностей, з яких проводиться навчання у технікумі.
Студенти беруть участь у щорічному Ярмарку вакансій, що
організовується міським центром зайнятості; мають доступ до сайту міського
центру зайнятості у мережі Інтернет, забезпечені інформаційними
матеріалами міської служби зайнятості.
Педагогічним колективом постійно проводиться роз'яснювальна робота
серед студентів з питань працевлаштування. Цикловими комісіями розроблені та
затверджені плани роботи щодо сприяння працевлаштуванню випускників
технікуму.
Відповідно
до
планів
роботи
циклових
комісій
питання
працевлаштування випускників постійно розглядаються на їх засіданнях та
ухвалюються конкретні дії щодо сприяння їх працевлаштуванню, а саме:
складено банк потенційних роботодавців, перелік вакантних посад і пропонувань
на ринку праці регіону; за допомогою інформаційних бюлетенів підготовлена
інформація для випускників про вакантні місця на підприємствах, в установах та
організаціях, що відповідають їх фаховій підготовці; розпочалася робота над
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створенням довідників про підприємства, які мають можливість
працевлаштувати студентів технікуму.
Розподіл проводиться організовано з обов'язковою присутністю
представників підприємств, які претендентам надають інформацію щодо
заробітної плати, соціальних умов, надання житла, посади тощо. Студент,
керуючись цією інформацією, самостійно обирає місце роботи.
Керівництво технікуму при розподілі дотримується позиції щодо
обов'язкового працевлаштування випускників на посади, які відповідають
рівню кваліфікації і стандартам вищої освіти. На робітничі професії високого
рівня кваліфікації допускається розподіл виключно за особистим проханням
випускника.
Стан розподілу випускників у 2016 році наведено у таблиці 8.
Таблиця 8
Випущено за державним замовленням
Отримали направлення
Продовжили навчання
Отримали направлення самостійного працевлаштування
Збройні сили України

Кількість осіб
122
5
70
46
1

%
100
4
57
38
1

Після розподілу студенту виписується направлення на роботу за формою,
запропонованою МОН України. Контроль за прибуттям студента на місце
роботи здійснюється шляхом аналізу підтверджень до направлень, які технікум
отримує від роботодавців.

Взаємодія адміністрації технікуму з органами місцевої влади з питань
працевлаштування випускників дає змогу працевлаштувати дітей-сиріт,
випускників з малозабезпечених та неповних сімей.
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З метою формування у студентів навичок
працевлаштування
в
умовах ринкової економіки у технікумі введена навчальна дисципліна
«Чинники успішного працевлаштування за фахом».
На засіданнях адміністративної та педагогічної рад систематично
розглядаються питання про виконання плану та ефективність роботи Підрозділу
щодо сприяння працевлаштуванню випускників технікуму.
В останні роки прослідковується тенденція зростання попиту на випускників
технікуму, які формують в процесі діяльності на підприємствах регіону
професійне ядро кваліфікованих фахівців.
Аналіз матеріалів зворотного зв'язку з випускниками свідчить, що по
закінченню технікуму в середньому 57% студентів продовжують навчання у
ВНЗ ІП-ІУ рівнів акредитації.
8.

ВИХОВНА РОБОТА ТА РОЗВИТОК
СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Виховна робота є невід'ємною частиною навчально-виховного процесу і
включає систему організаційних, соціально-психологічних, інформаційних,
педагогічних, національно-патріотичних, культурно-просвітницьких і соціальних
заходів, направлених на формування і розвиток у студентів професіонально
необхідних психологічних якостей, патріотичної свідомості, яка повинна
забезпечити високу підготовку випускників до практичної діяльності.
Структура організації виховного процесу в Лисичанському гірничому
технікумі:
директор технікуму;
заступник директора з виховної роботи;
заступники директора;
керівник фізичного виховання;
завідувачі відділеннями;
рада з профілактики правопорушень;
методичне об'єднання класних керівників;
класні керівники;
методкабінет;
циклові комісії;
профспілковий комітет;
рада студентського самоврядування;
гуртожиток;
музей історії;
геологічний музей;
бібліотека;
гуртки художньої самодіяльності та спортивні секції.
Системна, інтегрована і скоординована робота усіх суб'єктів виховного
процесу здійснюється згідно
з Концепцією національно-патріотичного
37

виховання дітей та молоді,
заходів щодо реалізації Концепції національнопатріотичного виховання дітей та молоді, затверджених наказом МОНУ від
16.06.2015 № 641.
Для забезпечення ефективності організації виховної роботи розроблені і
діють посадові інструкції всіх учасників виховного процесу. В технікумі
розроблені та введені в дію низка положень з виховної роботи, а саме :
• Положення
технікуму;

про студентський гуртожиток Лисичанського гірничого

• Правила внутрішнього розпорядку
Лисичанського гірничого технікуму;

в

студентському

гуртожитку

• Правила внутрішнього розпорядку для студентів Лисичанського гірничого
технікуму;
• Положення про порядок призначення і виплати стипендій, преміювання
студентів та надання їм матеріальної допомоги;
• Положення про Раду з профілактики правопорушень;
• Положення про методичне об'єднання класних керівників та інші.
Ці положення чітко регулюють найважливіші питання виховної роботи.
Робота над розробкою нормативного підґрунтя виховного процесу
продовжується.
Організуючим початком життєдіяльності студентського колективу є
планування усіма суб'єктами виховного процесу, головне завдання якого
допомогти студентові у становленні та розвитку власної особистості, формуванні
громадянина і майбутнього спеціаліста. Щосереди в усіх групах відбуваються
виховні години класних керівників.
Кожний класний керівник протягом
року проводить відкритий виховний захід
на широку аудиторію студентів.
З метою координації та методичного
забезпечення виховної роботи в технікумі
плідно працює методичне об'єднання
класних
керівників,
яке
щорічно
проводить 4-5 засідань.

Протягом звітного періоду засідання проводились по таких проблемних
питаннях: реалізація Концепції національно-патріотичного виховання дітей та
молоді, організація й проведення уроків мужності, пошуково-дослідницької
роботи зі студентами, конференцій, законодавство про протидію корупції,
профілактика підліткового екстремізму та ін.
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Виховна робота проводиться за напрямками, які визначені Концепцією
національно-патріотичного виховання дітей та молоді.
З метою реалізації завдань національно-патріотичного виховання в
технікумі на класних годинах проводились уроки мужності, присвячені
підвищенню престижу військової служби, культивуванню ставлення до солдата
як до захисника вітчизни, героя на прикладах мужності і звитяги виявлених
нинішніми захисниками України, бесіди стосовно міжнаціональних відносин,
збереження миру між усіма народами: етнічними, національними, релігійними
групами.

У 2016 році проведені наступні патріотичні заходи: Україна – наш спільний
дім, Від проголошення Незалежності до нової України, цикл національнопатріотичних заходів з
відзначення 25-ї річниці незалежності України, до Дня
Захисника України, Дня Українського козацтва, Дня української писемності і
мови, до Дня Збройних сил України, пам’яті жертв голодоморів , Дня Гідності та
Свободи, Дня Соборності, пам’яті Героїв Крут, Героїв Небесної Сотні, до
Міжнародного дня пам’яті жертв фашизму, Уроки пам’яті трагедії Бабиного
Яру та «бабиних ярів» України, Дня пам’яті та примирення і перемоги над
нацизмом у Другій світовій війні, Дня Конституції України, Державного Прапора
України, Дня Незалежності України, Європейського Дня пам’яті жертв сталінізму
та нацизму та інші патріотичні заходи.
Щорічно колектив технікуму бере участь у Всеукраїнському диктанті
національної єдності.
Студенти брали участь у Всеукраїнській акції «Потяг Єднання – Труханівська
Січ».
З метою вивчення історії рідного краю систематично проводяться екскурсії
по історичнім місцям Лисичанська, в міський краєзнавчий музей, музей
гірничої справи, геологічний та історичний музеї технікуму.
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У 2016 році колектив технікуму брав участь у міських заходах до
визволення м.Лисичанська, до Дня Перемоги. Крім основних у навчальному
закладі проходять інші традиційні заходи: до Дня партизанської слави, Дня
українського козацтва, Дня Збройних сил України, зустрічі з ветеранами
Афганістану, ветеранами Другої світової війни.
Кожного року студенти технікуму
беруть участь у міському конкурсі
патріотичної пісні, на якому у 2016 році
зайняли 1-е місце.
Щорічно до
Дня Європи
в
технікумі проводиться низка заходів
таких як, тематичний вечір «Європа і її
цінності»,
засідання круглого столу
«Європейський
досвід
побудови
народовладдя».
Технікум активно співпрацює з Всеукраїнською молодіжною громадською
організацією «Серце до серця» - спільно з представником у Луганській області
проводяться щорічні благодійні акції. У квітні проведено Благодійний День ЛГТ,
присвячений ХІ Всеукраїнській благодійній акції « Серце до серця». Протягом
свята відбувалися: спортивний марафон «Біжу заради здоров’я дітей» та
велопробіг (в рамках акції «Від серця до серця»); благодійний ярмарок, до якого
колектив
підготував солодощі,
печиво,
вироби
технічної
та
художньої творчості;
флешмоб,
який об’єднав 40 студентів з різних
груп. Протягом благодійного Дня
ЛГТ для акції «Серце до серця» було
зібрано 1616 гривень, які були
перераховані в доброчинний фонд
акції для придбання медичного
обладнання для новонароджених
дітей.
Колектив працівників та студентів технікуму є активним учасником
організації «Червоного хреста». Технікум співпрацює
з Міжнародною
гуманітарною громадською організацією «Норвезька Рада у справах біженців»,
Міжнародними громадськими організаціями Mercy Corps та World Foot
Programme.
З метою запобігання правопорушень систематично проводяться рейди
перевірки гуртожитку; заслуховуються окремі справи студентів на Раді
профілактики, здійснюється профілактична робота зі студентами «групи ризику».
За графіком проводяться засідання Ради з профілактики правопорушень,
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де заслуховуються звіти суспільних вихователів студентів з групи «Ризику»,
особисті справи проблемних студентів, обговорюються проблеми результатів
навчання та відвідування занять; змістовне дозвілля студентів і профілактика
правопорушень студентів в період новорічних свят; профілактика прогулів,
запізнень на заняття; змістовне дозвілля студентів у весняно-літній період.
Серед заходів з трудового та
екологічного виховання: участь у
різноманітних акціях. Традиційним стало
свято, присвячене Дню Землі, щороку
проводиться заходи у рамках тижня
енергоефективності, Всеукраїнської акції
«За чисте довкілля», посвяти в професію.
Студенти беруть участь у трудовому
семестрі, під час якого ремонтні бригади
здійснюють ремонт у приміщеннях
начального закладу.
Щороку проводяться конкурси «Я професіонал», посвяти в професію із
запрошенням представників базових підприємств міста.
Щорічно
спільно
з
міським Центром зайнятості в
гірничому
технікумі
проводиться
«Марафон
професій», на якому цікаво та
яскраво відбувається жива
зустріч
школярів
із
викладачами та студентами з
метою
знайомства
зі
спеціальностями.

Система фізичного виховання направлена на оздоровлення та фізичне
загартування студентів. В технікумі створені вся умови для проведення
спортивних секційних занять.
У спортивних секціях, командах і самостійних заняттях у 2016році
займалось 392 студентів. У порівнянні зі звітними даними минулого року
спостерігається незначне збільшення кількості студентів за рахунок ігрових
видів спорту та атлетизму.
Протягом року працюють спортивні секції з волейболу, баскетболу,
атлетизму, фітнесу, настільного тенісу, шахів. Загальна кількість студентів
охоплена у роботі секцій 117.
У 2016 році в технікумі проведено: спортивне свято «Веселі старти»
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присвячені до Дня фізичної культури і спорту в Україні; Спартакіаду з
баскетболу, футболу, скаутболу, настільного тенісу, шахів серед студентів І-ІІІ
курсів; спортивно-розважальний захід веселий експрес у якому прийняли
участь студенти І та ІІ курсів; два військово-спортивні свята, присвячені Дню
захисника України та Дню збройних сил України,
Спортсмени технікуму
приймали участь у міських
змаганнях
з
волейболу,
футболу,
легкоатлетичних
естафетах і спортивних святах,
приурочених знаменним датам.
В Спартакіаді серед студентів
вищих навчальних закладів
І-ІІ р.а м.Лисичанська з шести
видів спорту збірні команди
технікуму зайняли:
- з футболу - I місце
- з баскетболу - ІI місце (юнаки) і III місце (дівчата)
- з шахів - I місце (юнаки) і II місце (дівчата)
- з н/тенісу - II місце (юнаки і дівчата)
- з волейболу - II місце (юнаки) і III місце (дівчата)
- з л/атлетики - ІI місце (юнаки і дівчата)

і в загальнокомандному заліку зайняли ІI місце (юнаки) і ІII місце (дівчата).
У квітні 2016 року збірна команда
технікуму посіла перше місце у
міський спортивній спартакіаді
серед допризовній молоді.
Переможці
і
призери
проведених змагань Спартакіад
технікуму
і
області
нагороджувались грамотами і
призами.

Студентське самоврядування в технікумі працює згідно зі ст.40 Закону
України «Про вищу освіту».
Працюють комісії:
 навчальна – сприяє навчальній діяльності, контролює відвідування занять,
результати навчання;
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 культурно-просвітницька – залучає студентів приймати участь у художній
самодіяльності, організує концерти, випускне свято та інше;


із захисту прав студентів – разом із профспілкою вирішує проблеми,
скарги студентів;

 спортивна - залучає студентів до спортивних секцій, бере участь у
організації "Дня здоров'я", спортивних змагань;
 соціально-побутова - бере участь у розподілі стипендіального фонду,
поселенні студентів у гуртожиток, контролюють побутові умови
проживання у гуртожитку;
 прес-центр - випускає "Блискавки", проводить радіогазети та інше.
Протягом навчального року
студрада організовує і проводить
низку
національно-патріотичних
заходів, посвяту в студенти, огляди
художньої
самодіяльності,
проводять радіогазети, випускають
блискавки, висувають кандидатів на
обласні
конкурси,
на
іменні
державні
стипендії,
проводять
конкурс на кращу студентську
групу за 4-мя номінаціями: активна,
спортивна, успішна, творча групи,
організовують
волонтерські,
благодійні заходи, виступи профорієнтаційної агітбригади.
Щороку за поданням студради студенти, яки досягли значних успіхів у
навчанні, творчості, суспільній та спортивній діяльності, нагороджуються
грошовими преміями, грамотами та відмічаються подяками керівництвом
технікуму.
Для посилення публічності і відкритості такі нагородження відбуваються
урочисто в актовій залі технікуму, де для цього збирається весь студентський
колектив. Збори студентського колективу з цієї нагоди приурочуються до Дня
студента.
З нагоди Дня студента у 2016 році за відмінне навчання участь у
суспільному житті, художній самодіяльності, спорті 53 студенти були відмічені
грамотами,
Слід відмітити, що у першому
семестрі 2016-2017 навчального року
студентка третього групи 1ГР-14/9 Фролова Аліна отримувала стипендію
Президента України.
У 2016 навчальному році
іменну стипендію Верховної Ради України
отримували 2 студенти: Балалаєв Вячеслав (четвертий курс гр.2ГЕМ-13/9) та
Коженков Дмитро (третій курс гр.1ГЕМ-14/9).
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З метою пропагування відмінного навчання у місцевій газеті «Новый путь»
публікуються статті та інтерв'ю з іменними стипендіатами.
Таким чином студентське самоврядування сприяє сумлінному виконанню
студентами своїх обов'язків з одночасним захистом їхніх законних прав та
інтересів, а також надає їм можливість гармонійної, творчої й інтелектуальної
реалізації.
Створені сприятливі умови для проведення поза аудиторної виховної
роботи із студентами. Педагогічний колектив технікуму постійно працює над
питанням удосконалення системи і методів національно-патріотичного
виховання гармонійно розвиненої особистості.
9. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Фінансування Лисичанського гірничого технікуму проводиться на
нормативній основі за рахунок коштів державного бюджету та власних коштів.
№
з/п
1
1.1
1.2

2
2.1

2.2

Показники
Надходження, усього
в тому числі:
Надходження коштів із загального фонду (тис.грн.)
Надходження коштів із спеціального фонду (тис.грн.)
в тому числі кошти, отримані за:
- навчання
- виробничу діяльність
- оренду приміщень
- інші джерела власних надходжень
Видатки, усього
Видатки бюджетних коштів загального фонду (тис.грн.)
в тому числі на:
- заробітну плату
- нарахування на заробітну плату
- стипендію студентам
- дітям-сиротам на харчування, одяг, канцтовари
- придбання обладнання та інвентарю
- придбання навчальної і наукової літератури
- комунальні видатки
- інші видатки
- капітальний ремонт
Видатки бюджетних коштів спеціального фонду
(тис.грн.) в т.ч. на:
- заробітну плату
- нарахування на заробітну плату
- стипендію студентам
- придбання обладнання та інвентарю
- придбання навчальної і наукової літератури
- господарські та комунальні видатки
- інші капітальні видатки

2016 рік
14173,9
13793,5
380,4
253,2
43,6
83,6
14224,6
13843,8
5936,4
1295,5
3824,6
413,6
2365,9
7,8
380,8
97,7
21,9
103,3
9,5
143,4
5,0
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Протягом звітного періоду директором технікуму постійно проводиться
робота з питань ефективного розвитку фінансово-економічної діяльності усіх
підрозділів.
Кошторис технікуму складають надходження коштів із загального та
спеціального фондів бюджету.
Надходження коштів із загального фонду - 13793,5 тис.грн.
Кошти з державного бюджету використовуються на нарахування заробітної
плати, стипендії студентам, харчування дітей-сиріт, оплату комунальних послуг
та енергоносіїв.
Видатки бюджетних коштів із загального фонду наведені в таблиці 9.
Таблиця 9
у тому числі
Рік

Усього

заробітна
плата

нарахування
на заробітну
плату

стипендія

2016

13843,8

5936,4

1295,5

3824,6

(тис.грн.)
на
харчування
комунальні
сиріт
витрати

322,6

2365,9

інші
видатки

капремонт

98,8

-

Спеціальний бюджетний фонд кошторису формується за рахунок
надходження коштів від оплати за навчання студентами-контрактниками,
оплати за проживання в гуртожитку та благодійних внесків фізичних,
юридичних осіб та оренди приміщень.
Надходження та видатки до спеціального бюджетного фонду наведені в
таблиці 10.
Таблиця 10
Рік

2016

Загальний обсяг
у тому числі,
(тис.грн)
надходжень коштів
Плата за послуги, що надаються
Оренда
до спеціального
бюджетними установами згідно з функціоприміщень
фонду
нальними повноваженнями

380,4

253,2

Інші джерела
власних
надходжень

43,6

83,6

Кошти спеціального бюджетного фонду використовуються на
нарахування заробітної плати, видатків на відрядження, оплату комунальних і
побутових послуг, придбання обладнання, проведення поточних ремонтів.
Видатки із спеціального фонду наведено в таблиці 11.
Таблиця 11
Рік

Усього
Заробітна
плата

2016

380,8

97,7

Нарахування
на з/плату

21,9

у тому числі (тис.грн.)
На придбання
На придбання
обладнання та навчальної та наукової
інвентарю
літератури

103,3

9,5

Господарські
та комунальні
витрати

143,4
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За звітний період Лисичанський гірничий технікум перевірявся:
Строк
перевірки

Номер акту

Фонд соціального страхування м.Лисичанська
(перевірка нарахування коштів Фонду
соцстрахування)

28.01.2016 –
15.02.2016

№ 23 від
15.02.2016

Сєвєродонецьке відділення інспекції
Держенергонагляду (перевірка технічного
стану, організація експлуатації
електроустановок та режимів споживання
електроенергії)

14.03.2016 –
17.03.2016

№ 02-23-01-036
від 17.03.2016

ГУ ДСНС України в Луганській області
м.Лисичанськ (виконання вимог приписів з
усунення порушень)

25.04.2016 –
29.04.2016

№ 4 від
29.04.2016

Сєвєродонецьке відділення інспекції
Держенергонадзору (перевірка з виконання
вимог припису)

16.06.2016

№ 02/23-02-118
від 16.06.2016

Лисичанський міський військовий комісаріат
(перевірка стану військового обліку та
бронювання)

18.11.2016

№ 4/5074 від
18.11.2016

Назва органу, ціль

Значних порушень не виявлено.
Депозитні операції не проводились. Валютні рахунки відсутні.
Дострокові зобов'язання і короткострокові позики, пільгові кредити і
інвестиції технікум не отримував.
Заробітна плата і стипендія нараховуються та здійснюється їх індексація
згідно з Постановами Кабінету Міністрів України і наказами Міністерства
освіти і науки України та виплачується своєчасно через систему банкоматів.
За звітний період та на даний час заборгованості по заробітній платі,
стипендії та комунальним послугам немає.
Облік матеріальних цінностей ведеться відповідно до Національних
положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі 123
«Запаси», 121 «Основні засобі».
З відповідальними особами за збереження матеріальних цінностей в
технікумі укладені договори на повну матеріальну відповідальність.
Щорічно проводиться інвентаризація матеріальних цінностей та індексації
основних засобів.
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За звітний 2016 рік виконані наступні роботи:
• заміна зовнішньої тепломережі Ø 100 мм - 130 м;
• ремонт опалювальної системи головного навчального корпусу з заміною
радіаторів (10 шт.);
• капітальний ремонт душової кімнати гуртожитку;
• ремонт зовнішньої каналізаційної мережі Ø 100 мм - 30 м.

При закупівлі товарів, виконанні робіт та послуг повністю витримуються
принципи здійснення процедур, які визначені Законом України «Про закупки
товарів, робіт і послуг за державні кошти».

Директор технікуму

С.І.Лотов

47

