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Звіт директора коледжу за 2016 рік
Протягом 2016 у року педагогічний колектив коледжу продовжував
працювати над науково-методичною проблемою «Підготовка нового
покоління педагогічних працівників
високого рівня професійної
компетентності,
спрямованих на творчу самореалізацію та постійне
самовдосконалення».
Відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту», у коледжі
протягом звітного періоду зроблено чимало справ в організації освітнього
процесу
Так, створено внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти,
проведено заходи з імплементації Закону України «Про вищу освіту»,
прийнято внутрішні нормативні документи:
-Статут Комунального вищого навчального закладу "Уманський
гуманітарно-педагогічний коледж ім.Т.Г.Шевченка (нова редакція)"
-Колективний договір між колективом та дирекцією Уманського
гуманітарно-педагогічного коледжу ім.Т.Г.Шевченка
-План першочергових заходів Уманського гуманітарно-педагогічного
коледжу ім.Т.Г.Шевченка щодо імплементації Закону України “Про вищу
освіту”
-Положення про організаційно-методичну комісію моніторингу якості
викладання навчальних дисциплін та визначення якості навчальних
досягнень студентів
-Положення про бібліотеку
-Положення про навчальні кабінети (класи)
-Положення про порядок створення та організацію роботи державної
екзаменаційної комісії
-Положення про педагогічну раду
-Положення про організацію профорієнтаційної роботи
-Положення про організацію освітнього процесу
-Положення про волонтерський загін
-Положення про підрозділ щодо сприяння працевлаштуванню
студентів і випускників
-Положення про психологічну службу
-Положення про переведення на індивідуальний графік навчання за
індивідуальним навчальним планом студентів
-Положення про порядок переведення студентів
-Положення про навчавльно-методичний кабінет
-Положення про бухгалтерську службу
-Положення про відділення музичного мистецтва
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-Положення про відділення дошкільної і початкової освіти
-Положення про відділення соціальної і корекційної педагогіки
-Положення про студентське наукове товариство
-Положення про студентське самоврядування
-Положення про педагогічну практику
Проведено акредитацію спеціальностей Музичне мистецтво,
Дошкільна освіта, Початкова освіта. Відповідно до рішення Акредитаційної
комісії (протокол №121 від 16 червня 2016 року) отримано сертифікати про
акредитацію на період до 01 липня 2026 року (наказ Міністерства освіти і
науки України від 21.06.2016 року № 79-А). Це дозволяє нам упевнено
дивитися у найближчу перспективу – реалізацію завдань подальшого
розвитку коледжу.
Нами розширено географію співпраці з ВНЗ ІІІ-ІУ рівнів акредитації,
зокрема, укладено угоди з
-Харківським національним університетом внутрішніх справ
-Київським національним університетом культури і мистецтв
-Державною академією статистики
-Університетом імені Богдана Яньськего (Польща).
Це дозволить випускникам коледжу упевнено дивитися у перспективу
здобуття повної вищої освіти, оскільки спектр пропозицій університетівпартнерів стає для них досить привабливим.
У здобутті студентами вищої освіти надзвичайно важливу роль має
якісний склад педагогічних працівників, який змінився за результатами
атестації педагогічних працівників у 2016 році. У складі педагогічних
працівників наразі маємо:
Спеціалістів – 34
Спеціалістів ІІ категорії –29
Спеціалістів І категорії –30
Спеціалістів вищої категорії –87
З них:
Старших викладачів –13
Викладачів-методистів –39
Кандидатів наук –13
Доцентів –7
За результатами атестації педагогічних працівників у 2016
році
встановлено кваліфікаційні категорії:
Спеціаліста ІІ категорії –8
Спеціаліста І категорії –3
Спеціаліста вищої категорії –3
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Підтверджено звання
Старшого викладача –3
Викладача-методиста –3
Присвоєно звання
Старшого викладача –1
Викладача-методиста –8
Однією із неодмінних об’єктивних умов для працюючих педагогічних
працівників у коледжі є здобуття наукового ступеня. Станом на 01.09.2016
року здобувають науковий ступінь аспіранти, здобувачі – 6 осіб.
Маємо непогані результати участі студентів коледжу в олімпіадах
регіонального рівня, Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра
Яцика, Всеукраїнській виставці-конкурсі дитячого малюнка «Наукова
палітра».
За результатами випуску 2016 року якісний склад випускників коледжу
в цілому склав 48 %, трьом випускникам складання державних екзаменів
було замінено на захист дипломних робіт.
За результатами державної підсумкової атестації 2016 року 170
студентів отримали атестати про повну загальну середню освіту, з них із
відзнакою – 17, у тому числі маємо якісний ріст студентів, нагороджених
золотою і срібною медалями.
Про підсумки навчальних досягнень студентів коледжу за І семестр
2016-2017 навчального року у сьогоднішніх виступах детально
проінформують педагогічну раду завідувачі відділеннями.
Події, які відбуваються в сучасній Україні, вимагають акцентувати
увагу педагогічного колективу на формуванні світогляду сучасної молоді,
Одним із основних пріоритетів нашої діяльності
є формування
майбутнього фахівця
- свідомого громадянина, справжнього патріота
Української держави.
З цією метою у коледжі розроблено Концепцію національнопатріотичного виховання студентської молоді на період до 2020 року та
План дій національно-патріотичного виховання студентської молоді, на
виконання якого у 2016 році було проведено основні заходи, а саме:
25 лютого в коледжі відбувся ІV-ий Регіональний конкурс читцівдекламаторів «Барви слова», який засвідчив зростаючий інтерес учнівської та
студентської молоді до українського слова, рідної мови, адже кількість його
учасників цього року сягнула близько 100 осіб;
-за участю представників освітніх закладів міста Умань та Уманського
району у коледжі відбувся Міжвузівський семінар з національно-
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патріотичного виховання «Трисуття Українського національного духу в
творчості Володимира Шовкошитного»;
-у м.Умань організовано книжкову виставку-ярмарок «Гайдамацька січ»
за участю восьми українських видавництв сучасної літератури, яка стала
оригінальною мистецько-культурною подією для громадськості та
навчальних закладів м.Умань і Уманського району, у її рамках проведено
зустрічі студентської та учнівської молоді із сучасними українськими
письменниками;
- справжньою мистецькою подією року став проведений у м.Умань VІІІ
фестиваль художньої творчості «Тарасова криниця» та святковий концерт у
Будинку культури м.Умань, присвячений 202-ій річниці від дня народження
Т.Г. Шевченка;
- уже традиційний VІІ обласний конкурс вокальної та інструментальної
майстерності «Струни серця» цього року засвідчив зростаючий інтерес
учнівської молоді до мистецтва музики і співу. Відрадно, що серед
абітурієнтів, які виявляють бажання навчатися на відділенні музичного
мистецтва, щорічно збільшується кількість тих, хто став переможцем
означеного конкурсу;
6 квітня 2016 року пройшов конкурс педагогічної майстерності
«Кращий за професією» серед студентів-випускників спеціальності
«Дошкільна освіта» з нагоди 85-річчя відділення дошкільної і початкової
освіти та на честь 25- літнього ювілею Конкурсу;
- почесною місією для коледжу в цілому і наших творчих колективів
зокрема стала участь у концертній програмі з нагоди проведення «ІІ
Всеукраїнського фестивалю телевізійних і радіопрограм «Кобзар єднає
Україну», заснованого Державним комітетом телебачення і радіомовлення
України, Міністерством культури України, Національною радою з питань
телебачення і радіомовлення України, Національною спілкою журналістів
України, Черкаською обласною радою, Черкаською обласною державною
адміністрацією».
22 квітня 2016 року за участю студентів відділення соціальної і
корекційної педагогіки у коледжі проведено І етап Всеукраїнського
фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров’я».
19 травня 2016 року національним центром «Малої академії наук
України» проводився відбірковий етап Всеукраїнської виставки-конкурсу
дитячого малюнка «Наукова палітра ». Від Черкаської області до списку
переможців було включено студентку 302-Д групи Гарматюк Юлію
Анатоліівну, робота «Потяг» (Керівник Кожушко Т.С.).
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Незабутнім,
проникнутим національним духом видався День
вишиванки, проведений у травні 2016 року.
24 травня 2016 року на святі «Хвилина слави» було відзначено
студентів коледжу. Серед них - Олександр Ткач - триразовий чемпіон
Європи, дворазовий чемпіон світу, майстер спорту України, студент 105-Д
групи відділення дошкільної і початкової освіти.
Юлія Гарматюк, студентка 302-Д групи - переможець Всеукраїнської
виставки-конкурсу дитячого малюнка «Наукова палітра». Юлію нагородили
дипломом за ІІІ місце та Почесною грамотою Національної академії наук
України. Також на святі відзначали спортсменів, що посіли призові місця на
обласних та міських змаганнях.
Окремо слід відзначити роботу волонтерського загону коледжу
„Відкриті серця”, учасниками якого налагоджено тісну співпрацю із
- школою-інтернатом;
- дитячим будинком;
- будинком людей похилого віку;
- центром реабілітації інвалідів «Пролісок»;
- центром здоров’я;
- організацією Червоного Хреста;
- управлінням праці та соціального захисту населення;
- волонтерськими загонами містаУмань та Уманського району;
- благодійним фондом БОН (Благодійне Об’єднання Націй).
Учасниками волонтерського загону організовувався збір продуктів
харчування, засобів особистої гігієни, коштів на підтримку учасників АТО.
Загін взяв участь у:
- конкурсі соціальних проектів серед студентів та учнівської молоді
«RAZOM»;
- XI-ій Всеукраїнській акції «Серце до серця» (збір коштів для
реанімаційного обладнання у дитячій лікарні);
-учасниками загону підготовлено театральну виставу на ІІІ-ій
Уманський молодіжний фестиваль «Почуй! Побач!», за результатами якого
волонтерський загін „Відкриті серця” був нагороджений дипломом.
Яскравою і результативною видалася у минулому році робота творчих
колективів коледжу, а саме:
-виступ фольклорного ансамблю «Горлиця» у спілці письменників
України на презентації книги В. Шовкошитного «КРОВ СЯТА» (художній
керівник - Любов Дашицька);
-участь народного аматорського колективу профспілок України вокального ансамблю «Мозаїка» та вокального тріо «Обрій» у Міжнародному
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фестивалі-конкурсі «Ритми літа - 2016» та зайняті відповідно І і ІІ місця
(художній керівник - Людмила Вишневецька).
-участь солістки вокально-інструментального гурту «Штурм» у
Міжнародному фестивалі-конкурсі «Ритими літа - 2016» і отримана найвища
нагорода конкурсу «Гран-прі» ( художній керівник - Любов Дашицька).
Ансамбль сучасного танцю «Амелі», взяв участь у ІІІ Всеукраїнському
хореографічному фестивалі-конкурсі "Квітнева феєрія 2016" на якому
вибороли перше та друге місця ( художній керівник – Андрій Болдирєв).
Ансамбль народного танцю "Заремба" (художній керівник – Марина
Федорова) отримав блискучу перемогу – став володарем Гран-прі
Міжнародного фестивалю-конкурсу хореографії «Day of the Dance», який
проходив у м. Львові 20 – 22 жовтня 2016 року.
Окремою сторінкою історії 2016 року стала організована допомога
бійцям АТО, а саме:
- проведені зустрічі з бійцями АТО для студентів і викладачів коледжу;
- організовано безстрокові акції «Ми разом», «З вірою в серці»,
спрямовані на допомогу пораненим військовим, підтримку захисників нашої
країни, їхніх дітей та родин, медичних працівників і волонтерів, які
працюють в зоні АТО;
- викладачі та студенти коледжу взяли участь у ярмарку творчих робіт,
виручені кошти від якого направлено у прифронтові госпіталі.
Окремо варто відзначити спортсменів коледжу, які у підсумках за рік
по м.Умань у Молодіжних іграх та Спартакіаді Черкаської області зайняли
загальнокомандні І місця.
Педагогічний колектив коледжу у І семестрі 2016-2017 н.р.
живе
результатами вступної кампанії .
Абітурієнтам 2016 року, на відміну від 2015, запропоновано вступ на
спеціальності із спеціалізаціями:
на відділенні дошкільної освіти – з Початкової освіти;
на відділенні музичного мистецтва – Сольний спів (естрадний,
академічний), Інструментальне виконавство (гітара, баян, акордеон,
фортепіано, сопілка), Педагог-організатор.
У відповідності із змінами кодів напрямів підготовки, у 2016 році
вперше здійснено набір за напрямом Соціальна робота.
У порівнянні із набором 2015 року, маємо такі цьогорічні результати
вступної кампанії за кількістю поданих заяв. Попередній аналіз спонукає
робити висновки про результати проведеної профорієнтаційної роботи у
регіонах Вінницької і Київської областей та окремих районах Черкаської
області.
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Подано заяв усього – 366, у тому числі з Черкаської області - 131,
Кіровоградської - 111 , Вінницької - 53, Київської - 4, м.Умань – 67.
Зараховано студентами коледжу на базі 9 класів – 154 особи, на базі 11
класів – 27, усього – 181 особа (у 2015 році -223), на 32 особи менше.
Названі цифри мають спонукати нас змінювати підходи до організації
профорієнтаційної роботи та аналізу доцільності пропонованих спеціалізацій.
Протягом поточного навчального року нам слід підготуватися до того,
щоб запропонувати абітурієнтам 2017 року оновлений спектр спеціалізацій,
в тому числі й абітурієнтам бази 11 класів напряму підготовки Дошкільна
освіта.
Особливістю початку 2016-2017 навчального року стала розробка
нових навчальних планів для студентів І курсу, що зумовлено прийнятими
Кабінетом Міністрів України новими умовами ліцензування. Результатом
оновлених навчальних планів стало скорочення кількості навчальних
дисциплін (до 8 у семестрі на кожному рокові навчання), що дозволило
розвантажити студентів. Натомість – ми змушені
збільшити кількість
інтегрованих навчальних дисциплін і ущільнити терміни їх вивчення, щоб
забезпечити вимоги державних стандартів з отримання студентами якісної
освіти. Це, у свою чергу, спричинило необхідність чергового перегляду
змісту навчальних програм, нагальність їх оновлення і затвердження та
введення у навчальний процес частково уже з 2016-2017 навчального року.
З початком 2016-2017 н.р. педагогічний колектив коледжу продовжив
працювати над новою науково-методичною проблемою «Підготовка нового
покоління педагогічних працівників
високого рівня професійної
компетентності,
спрямованих на творчу самореалізацію та постійне
самовдосконалення».
У вересні 2016 року проведено засідання рад відділень коледжу за
підсумками державної атестації, у роботі яких взяли участь голови
державних атестаційних комісій.
Протягом І півріччя 2016-2017 н.р. проведено декадники циклових
комісій: природничих дисциплін і математики, фізичного виховання та
методик, педагогіки і психології, соціальної педагогіки і методики соціальнопедагогічної діяльності, суспільних дисциплін, образотворчого мистецтва і
методик навчання, народних інструментів та фортепіано, диригентськохорових дисциплін та постановки голосу.
У рамках декадників відбувся обмін досвідом роботи викладачів
коледжу, проведено заходи з його поширення й популяризації, а також
відкриті навчальні заняття,
заходи навчально-методичного, культурнопросвітницького та виховного змісту.
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Студенти і викладачі коледжу відзначили День вихователя і всіх
дошкільних працівників та День фізичної культури і спорту цікавою і
змістовною програмою традиційного походу у Білогрудівський ліс.
Ми зуміли достойно
представити наш коледж у заходах до Дня
м.Умань, які були присвячені 400-ій річниці від першої писемної згадки про
нього. А це - яскрава презентвційна хода студентського і педагогічного
колективів та організована виставка робіт студентів і викладачів коледжу з
живопису, графіки, декоративно-прикладного мистецтва, бісеру, квілінгу,
вишивки, батіку, паперопластики, писанок, ляльок-мотанок.
Проведено VІІ Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської і
студентської молоді імені Тараса Шевченка та ХVІІ міжнародний конкурс з
української мови ім.Петра Яцика, в обласному етапі якого студенти Олеся
Грищук і Катерина Солдат посіли відповідно І і ІІ місця (викладачі –
Денисюк Т.К., Дзисюк В.В.)
На «Святі відмінника» відділення соціальної та корекційної педагогіки
відзначено студентів –відмінників навчання, вручено подяки їхнім батькам.
Проведено свято “Поетична осінь – 2016”, яке стало уже традиційним.
15 листопада 2016 року в коледжі відбулася студентська науковопрактична конференція «Місто Умань в контексті історії України: минуле,
сьогодення, перспективи (до 400-річчя м. Умань)».
21 листопада 2016 року
у коледжі відбувся науково-практичний
семінар «Психологічний вплив засобів масової комунікації на свідомість
людини».
23 листопада 2016 року в коледжі відбулася п’ята міжвузівська
науково-практична конференція науковців, аспірантів, педагогічних
працівників та студентів з теми: «Інноваційна діяльність педагога в
сучасному освітньому просторі». В роботі конференції взяли участь
представники навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації, зокрема
Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького,
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини,
Південноукраїнського національного університету імені К.Д.Ушинського,
КВНЗ «Новобузький педагогічний коледж», ВНКЗ «Білгород-Дністровське
педагогічне училище» Одеської області, ВНКЗ «Балтське педагогічне
училище» Одеської області, КВНЗ КОР «Богуславський гуманітарний
коледж
імені
І.С.Нечуя-Левицького»,
Васильківського
коледжу
Національного авіаційного університету, загальноосвітніх шкіл та
дошкільних навчальних закладів міста Умані.
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30 листопада 2016 року відбувся ІІІ Фестиваль педагогічної
майстерності серед молодих викладачів коледжу «О педагог, твоя душа
прекрасна!», історія якого бере початок з 1999 року.
Спортивні команди юнаків і дівчат коледжу стали чемпіонами міста
з волейболу серед навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації.
Збірні команди
коледжу з гирьового спорту та шахів
здобули
перемогу у змаганнях серед навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації в залік
молодіжних спортивних ігор.
14 грудня 2016 року у коледжі проведено конкурс педагогічної
майстерності серед студентів 4-го курсу спеціальності Дошкільна освіта
15 грудня 2016 року проведено фестиваль-конкурс педагогічної
майстерності «Поспішаймо творити добро», присвячений 80-й річниці з дня
народження педагога-новатора Олександра Захаренка між студентами 404-П
та 405-П груп.
Адміністративно-господарська та фінансова діяльність
Протягом 2016 року у коледжі виконано поточні ремонти ауд. №4,
спортивної зали, І поверху та сходових маршів гуртожитку, проведено
обслуговування-перезарядку вогнегасників, щорічні заміри контурів і опору
ізоляції електропроводки. Виготовлено документацію та виконано
реконструкцію комерційного обліку природного газу на загальну суму
136.600 грн.
За касовими видатками у 2016 році використано коштів:
- на предмети, матеріали й обладнання та інвентар
загальний фонд - 115 797.82 грн
спеціальний фонд -59 989.60 грн
-на оплату послуг (крім комунальних)
загальний фонд -263 310.97
спеціальний фонд – 38 672.74 грн
-придбання обладнання і предметів довгострокового користування
спеціальний фонд – 33 051.00
-стипендія – 4 266 874.00 грн, в т. ч. індексація на стипендію 501 270.30 грн
-проїзд, грошова допомога випускникам-сиротам при працевлаштуванні,
випускникам педагогічної професії при працевлаштуванні, придбання
літератури студентам-сиротам та позбавленим батьківського піклування
після 18 років - 78 840.00 грн
Завершення 2016 року для нашого навчального закладу ознаменоване
не тільки зміною назви, а й затвердженням у новій редакції Статуту КВНЗ
«Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім. Т.Г.Шевченка», у

10

відповідності з яким ми можемо в подальшому реалізовувати програму його
розвитку.
Це глобальне завдання ми можемо виконати тільки разом, як це ми
робили і протягом року, який відійшов в історію, й упродовж попередніх. Бо
цей звіт тільки символічно називається звітом директора, це підсумок роботи
всього колективу, який має тривалі та стійкі традиції. Тому дякую всім за
роботу та закликаю не зупинятись на досягнутому.

