Звіт директора коледжу за 2017 рік
Комунальному вищому навчальному закладу «Уманський гуманітарнопедагогічний коледж ім. Т.Г.Шевченка» цьогоріч виповнюється 110 років. У
це число вже входить і минулий 2017 рік.
Протягом 2017 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», що обумовлюється вимогами реалій реформування
системи освіти в Україні.
Ми усвідомлюємо всю відповідальність за результати нашої праціі
розуміємо, що вони залежать у великій мірі від якісного складу та наукового
потенціалу нашого освітянського колективу.
Наразі, освітній процес у коледжі забезпечують 175 педагогічних
працівників – 151 штатних та 24 – сумісники. З них:
- викладачів вищої категорії – 98 осіб;
- першої кваліфікаційної категорії – 24 особи;
- другої кваліфікаційної категорії – 30 осіб;
- кваліфікаційної категорії «спеціаліст» – 23 особи.
Мають педагогічне звання «викладач-методист», «старший викладач» –
59 осіб. Мають науковий ступінь – 23 педагогічних працівники.
За результатами атестації педагогічних працівників коледжу у 2017
році.:
- 7 викладачам присвоєно та підтверджено кваліфікаційну категорію
«спеціаліст вищої категорії», у тому числі 5 викладачам
присвоєно
педагогічне звання «викладач-методист»;
- 6 викладачам присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої
категорії»,3 викладачам – кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої
категорії».
У коледжі функціонує 16 циклових методичних комісій. Протягом
2017 року проведено їх планові декадники, у рамках яких відбувся обмін
досвідом роботи викладачів, проведено заходи з його поширення й
популяризації, а також відкриті навчальні заняття,
заходи навчальнометодичного, культурно-просвітницького та виховного змісту.
Викладачі коледжу у 2017 році взяли участь у роботі методичних
об’єднань, які проводились на базі вищих педагогічних навчальних закладів
І-ІІ рівнів акредитації Південного регіону України, з якими у нас
налагоджено тісну співпрацю.

У системі роботи коледжу – проведення виставок навчальнометодичних досягнень студентів та викладачів коледжу, майстер-класів із
квілінгу, декоративного малювання, бісероплетіння, тістопластики, орігамі.
Традиційно навчальний заклад взяв участь у обласній виставці
«Освіта Черкащини – 2017» , де було представлено 135 методичних
посібників викладачів коледжу, більшість із яких знайшла схвальний відгук
серед відвідувачів.
2017 рік для коледжу можна назвати історично знаковим.
У червні 2017 року управлінням освіти і науки Черкаської обласної
державної адміністрації у коледжі проведено атестацію загальноосвітньої
підготовки, за результатами якої коледж визнаноатестованим з надання
освітніх послуг у сфері загальної середньої освіти терміном на десять
наступних років, а рівень надання освітніх послуг у сфері загальної середньої
освіти таким, що відповідає вимогам державних стандартів повної загальної
середньої освіти.
На виконання Концепції розвитку коледжу на період 2017-2020 роки,
адміністрація коледжу у 2017 році здійснила результативні заходи із
отримання ліцензії на освітню діяльність
(розширення провадження
освітньої діяльності) у сфері вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні
із спеціальностей 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 231 Соціальна
робота, 014 Середня освіта (Музичне мистецтво).
За результатами випуску 2017 року якісний склад випускників коледжу
в цілому становив 72 %, семи випускникам складання державних екзаменів
було замінено на захист дипломних робіт.
Державну атестацію успішно склали 162 студенти денної та 98
заочної форм навчання. З них дипломи з відзнакою отримали 69 осіб.
За результатами державної підсумкової атестації
164 студенти
отримали атестати про повну загальну середню освіту, у тому числі 7
студентів нагороджено золотою і 1 – срібною медалями.
Абітурієнтам 2017 року запропоновано вступ на спеціальність
Соціальна робота із спеціалізацією Практична психологія.
Маємо такі результати вступної кампанії 2017 року. Подано заяв
усього – 320, у тому числі з Черкаської області – 160, Кіровоградської – 75,
Вінницької – 34.
Зараховано студентами коледжу на базі 9 класів – 160 осіб, на базі 11
класів – 17 , усього – 177 осіб .
Станом на 01.09.2017 р. у коледжі на денній формі навчається 691
здобувач вищої освіти, з них за державним замовленням – 502 особи, 189 – за
рахунок фізичних та юридичних осіб.

Освітній процес у коледжі організовувався на виконання
вимог
Закону України «Про вищу освіту» та прийнятого нового закону України
«Про освіту».
Особливістю початку 2017-2018 навчального року стала розробка
програми курсу «Нова українська школа», який введено у навчальний план
впускного курсу спеціальності 013 Початкова освіта.
У вересні 2017 року проведено засідання рад відділень коледжу за
підсумками державної атестації, у роботі яких взяли участь голови
державних атестаційних комісій.
У 2017 році маємо переможців в олімпіадах регіонального рівня,
Міжнародних конкурсах з української мови імені Петра Яцика та мовнолітературному конкурсі студентської молоді імені Тараса Шевченка.
2017 році у коледжі проведено педагогічні читання «Концепція
авторської школи О.А. Захаренка і сучасний освітній процес», міжвузівську
науково-практичну студентську інтернет-конференцію «Застосування
інформаційних технологій у сучасному науково-освітньому просторі»,
Міжвузівський науково-практичний семінар "Створення сучасного
освітнього простору" та заходи, які стали уже традиційними: науковопрактичну конференцію «Інноваційна діяльність педагога в сучасному
освітньому просторі», регіональні конкурси «Барви слова», «Веселкова
палітра», «Струни серця», конкурс та фестиваль педагогічної майстерності
студентів випускних груп,«Свято відмінника»,«Поетична осінь».
У вересні і листопаді 2017 року на базі коледжу відбулось засідання
Ради директорів, нарада-семінар заступників директора з навчальної та
науково-методичної роботи, завідувачів навчально-методичними кабінетами
й завідувачів навчально-методичними лабораторіями
тазасідання
регіональних методичних об’єднань заступників директора з виховної
роботи, викладачів природничих дисциплін, викладачів музики і співів,
ритміки та хореографії педагогічних вищих навчальних закладів I-II рівнів
акредитації Південного регіону України.
Гості мали можливість ознайомитися із виставкою творчих надбань
студентів та викладачів, роботою циклових комісій, відвідали відкриті
заняття з туристсько-краєзнавчої роботи, народно-сценічного танцю;
відвідали відкритий виховний захід «Формування медіаграмотності в процесі
фахової підготовки
студентів коледжу», майстер-клас із хореографії «Сучасні тенденції навчання
основам танцювальної майстерності», переглянули концерт-презентацію
творчих колективів коледжу.

Наші творчі аматорські колективи: ансамблі народного
танцю
«Вербиченька», «Заремба», вокальний ансамбль «Горлиця» стали
переможцями всеукраїнських і міжнародних фестивалів та конкурсів.
У коледжі потужно діє студентське самоврядування - Асоціація
студентів коледжу. Його студентський уряд протягом лише минулого
навчального року провів більше ста заходів як у стінах закладу, так і за його
межами. Це благодійні акції, концертні програми, волонтерська діяльність
загону «Відкриті серця» тощо.
У грудні 2017 року, за результатами чергових виборів керівних органів
студентського самоврядування, головою Асоціації студентів коледжу обрано
Комендантову Анну, студентку 306-П групи.
Візитівкою коледжу є студенти-спортсмени, які четвертий рік поспіль
тримають першість у заліку спартакіади м.Умань та Черкаської області.
Серед них – кандидати у майстри спорту, члени збірних команд України.
У 2017 році створено сайт бібліотеки коледжу, сформовано каталог
електронних версій підручників та посібників, у т.ч. створених викладачами
коледжу,
що забезпечує додаткові комфортні умови для організації
самостійної роботи студентів.
Протягом 2017 навчального року навчальні кабінети №№ 8, 16, 17, 37,
40, 59, 122, 211 оснащено плазмовими телевізорами, кабінети № 61, 38 –
мультимедійним обладнанням.
Протягом 2017 року ми подбали про покращення умов проживання
студентів у гуртожитку, де виконано значні обсяги ремонтних робіт.
Для забезпечення протипожежної безпеки проведено обслуговуванняперезарядку вогнегасників та придбано нові, що 100% покриває потребу у
них.
Відтак, у цілому результати 2017 року - це підсумок роботи всього
колективу, яким ми укріпили фундамент діяльності коледжу і можемо в
подальшому реалізовувати намічену програму його розвитку.

