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1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
Новоград-Волинський промислово-економічний технікум є вищим
навчальним закладом освіти І рівня акредитації державної форми власності,
підпорядкований Міністерству освіти і науки України. Відповідно до чинного
законодавства, технікум здійснює освітню діяльність, пов’язану зі здобуттям
вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст».
Новоград-Волинський промислово-економічний технікум заснований
на державній формі вланості та внесений до Державного реєстру вищих
навчальних закладів України за № 06-Д-73 від 22.01.2008 року.
Поштова адреса: вул. Шевченка, 38, м. Новоград-Волинський,
Житомирської області, 11700, Україна.
Тел./факс (04141-550-78), тел. (04141-550-77)
E-mail: nvpet@i. ua
Технікум

створений

наказом

Міністра

машинобудування

для

тваринництва і кормовиробництва СРСР від 22.09.1975 року за № 157 на базі
філії Люберецького технікуму сільгоспмашинобудування, раніше філія
Київського вечірнього індустріального технікуму під назвою «НовоградВолинський машинобудівний технікум». З 1991 року технікум підпорядкований Міністерству освіти і науки України.
Наказом Міністерства освіти і науки України від 16.01.2002 року № 21
«Про перейменування Новоград-Волинського машинобудівного технікуму»
Новоград-Волинський машинобудівний технікум перейменовано у НовоградВолинський промислово-економічний технікум.
На сьогоднішній день технікум здійснює підготовку молодших
спеціалістів за шістьма

спеціальностями, підготовку робітничих кадрів та

надає освітні послуги з підготовки до

вступу громадян України у вищі

навчальні заклади. Підставою для здійснення цієї діяльності є ліцензії на
3

здійснення освітньої діяльності, видані Міністерством освіти і науки України
та сертифікати відповідних спеціальностей.
Відповідно до свідоцтва про атестацію управління освіти і науки
Житомирської обласної державної адміністрації ЖТ № 044995 технікум має
право надавати освітні послуги, пов'язані з одержанням повної загальної
середньої освіти.
У своїй діяльності технікум дотримується законності, державної
дисципліни. Навчальний заклад діє на підставі Законів України «Про освіту»,
«Про загальну середню освіту», «Про вищу освіту», Положення про
організацію навчального процесу у Новоград-Волинському промисловоекономічному технікумі,

рішень колегії та наказів

Міністерства освіти і

науки України щодо вдосконалення системи вищої освіти України, а також
Статуту Новоград-Волинського промислово-економічного технікуму;
Новоград-Волинський промислово-економічний технікум включено до
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
України (довідка від 05.03.2013 року серія АА № 292127, 292128, видана
статуправлінням міста Новоград-Волинського), як юридична особа.
Форма власності технікуму - державна. Навчальний заклад включений до
Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, ідентифікаційний код 05395894.
Також роботу керівництва та колективу технікуму регламентують
внутрішні нормативні документи:
- Положення про освітній процес у Новоград-Волинському проимисловоекономічному технікумі;
-Правила внутрішнього розпорядку в Новоград-Волинському промисловоекономічному технікумі;
-Положення про педагогічну раду Новоград-Волинського промисловоекономічного технікуму;
-Положення про методичну раду Новоград-Волинського промисловоекономічного технікуму;
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-Положення

про

адміністративну

раду

Новоград-Волинського

промислово-економічного технікуму;
-Положення

про

атестацію

педпрацівників

Новоград-Волинського

промислово-економічного технікуму
та ряд інших внутрішніх нормативних документів.
Основними напрямами діяльності Новоград-Волинського промисловоекономічного технікуму є:
- підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший
спеціаліст для задоволення потреб промисловості, установ, організацій;
- спеціалізація, підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів для
підприємств промисловості, установ та організацій;
- культурно-освітня та виховна робота;
- надання робітничої професії;
- підготовка та атестація педагогічних кадрів;
- культурно-освітня,

методична,

видавнича,

фінансово-господарська,

виробничо-комерційна робота;
- надання повної загальної середньої освіти;
- здійснення зовнішніх зв'язків.
Підставою для здійснення освітньої діяльності пов'язаною з одержанням
вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста є
наявність в технікумі ліцензій та сертифікатів, виданих відповідно до рішень
Акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України.
Організація освітнього процесу в технікумі ґрунтується на використанні
позитивних надбань української і зарубіжної педагогіки, результатів новітніх
наукових психолого-педагогічних досліджень і передбачає врахування таких
пріоритетів:
- створення умов для різнобічного розвитку особистості, індивідуалізації
та диференціації навчання;
- перехід до особистісно-орієнтованих педагогічних технологій;
- виховання особистісних якостей громадянина-патріота України;
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-

формування

фахових,

життєвих,

соціальних,

комунікативних

і

комп'ютерних компетентностей студентів;
- гуманізація та гуманітаризація змісту навчання;
- забезпечення наступності змісту та координації навчально-виховної
діяльності з загальної середньої та професійної підготовки;
- формування у студентів стійкої мотивації до високої професійної
підготовки, громадянської, національної, правової самосвідомості;
- формування у студентів художньо-естетичного смаку та елементарної
екологічної культури;
- пропаганда здорового способу життя, підготовка до сімейного життя,
розвиток

працелюбності,

забезпечення

усвідомлення

студентами

загальнолюдських цінностей та принципів моралі.
Навчальний заклад має Концепцію розвитку, в якій визначені головна
мета та основні напрямки розвитку технікуму по створенню умов для
розвитку і самореалізації кожного студента, формуванню покоління здатного
навчатися впродовж життя, створювати і розвивати цінності громадянського
суспільства.
Структура управління технікумом типова і складена згідно вимог для
вищих навчальних закладів першого рівня акредитації
В структуру технікуму входять два денних відділення та вісім циклових
комісій.
Інформація про директора
Керівником технікуму є Петрошук Алла Володимирівна, призначена
наказом Міністерства освіти і науки України від 18.12.2015 р. за № 631-К.
Петрошук Алла Володимирівна закінчила

у 1989 році Львівський

торгово-економічний інститут за спеціальністю «Товарознавство і організація
торгівлі» та у 2015 році отримала другу вищу освіту, закінчивши з відзнакою
Переяслав-Хмельницький

державний

педагогічний

університет

ім.

Г.Сковороди за кваліфікацією «Магістр фінансів і викладач економічних
дисциплін у внз».
6

У технікумі працює з 2002 року на посадах викладача та методиста
технікуму. Виконувала обов’язки голови циклової комісії економічних
дисциплін.
Кваліфікаційний рівень - спеціаліст вищої категорії.
За

час

роботи

нагороджувалася

в

технікумі

грамотами

від

Алла

Володимирівна

адміністрації

неодноразово

Новоград-Волинського

промислово-економічного технікуму, управління освіти і науки Житомирської
обласної державної адміністрації, грамотами від редакції газети «Все про
бухгалтерський облік».
Як викладач економічних дисциплін постійно працює над підвищенням
професійної

майстерності,

вдосконаленням

методики

викладання,

підготовкою методичних, дидактичних матеріалів. Займається дослідницькою
діяльнісю у сфері фінансів. Має опубліковану статтю у збірнику наукових
праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет
ім. Г.Сковороди», присвячену проблемам медичного страхування.
У своїй діяльності й взаємовідносинах із колективом викладачів і
співробітників технікуму дотримується положень контракту та трудового
законодавства України.
Накази, розпорядження та інструктивні листи Міністерства освіти і
науки України доводяться до відома працівників технікуму і своєчасно
виконуються. Статистичні, бухгалтерські звіти та інша інформація за вимогою
Міністерства освіти і науки України надаються в повному обсязі в установлені
терміни.
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2.ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ
Новоград-Волинський
промислово-економічний
технікум здійснює прийом
студентів за освітньокваліфікаційним рівнем
«молодший спеціаліст».
Прийом студентів
проводиться згідно
ліцензованого обсягу на
бюджетній та контрактній
основі з числа громадян, що мають освіту в обсязі базової загальної середньої
освіти та повної загальної середньої освіти.
У технікумі діє єдина програма профорієнтаційної роботи. Програма
передбачає тісні стосунки з загальноосвітніми навчальними закладами,
підприємствами міста Новограда-Волинського та регіону, центрами зайнятості
населення, громадськими організаціями. Зі школами укладаються угоди про
співробітництво з питань профорієнтації молоді і залучення її до навчання в
технікумі.
Заходи з проведення профорієнтаційної роботи передбачають;
- закріплення за школами міста та районів області відповідальних
за проведення профорієнтації;
- презентація у засобах масової інформації, соціальних мережах, на
місцевому телебаченні та на сайті технікуму спеціальностей, досягнень
кращих випускників технікуму, пропаганда переваг навчання у ВНЗ І-ІІ рівнів
акредитації;
- співпрацю з

центрами зайнятості населення, соціальними

молодіжними службами, управлінням у справах сім’ї та молоді;
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- організацію «Днів відкритих дверей», зустрічей студентів технікуму з
учнями-випускниками шкіл, проведення спільних виховних заходів,
спортивних змагань;
- підготовка профорієнтаційної друкованої продукції, створення
відеофільмів;
- участь представників технікуму в щорічних районних нарадах з питань
профорієнтації, в «Ярмарках професій».
Система профорієнтаційної роботи постійно перебуває в центрі уваги
педагогічного колективу. Ці питання обговорюються, аналізуються та
корегуються на засіданнях приймальної комісії, адміністративних, педагогічних рад, циклових комісій.
Для підготовки абітурієнтів до вступних випробувань з математики та
української мови та літератури в технікумі діють ліцензовані курси з надання
освітніх послуг з підготовки громадян України та іноземних громадян до
вступу у вищі навчальні заклади. Щорічно слухачами курсів є до 200
випускників загальноосвітніх навчальних закладів міста НовоградаВолинського та прилеглих районів: Новоград-Волинського, Ємільчинського,
Баранівського, Олевського.
Правила прийому до технікуму розробляються приймальною комісією,
затверджуються директором.
Організацію прийому забезпечує приймальна комісія, яка працює
відповідно до Положення про приймальну комісію, розроблених планів та
заходів її роботи.
Формування контингенту студентів технікуму проводиться в межах
ліцензованого обсягу відповідно до наказів про обсяг державного замовлення
на прийом і випуск фахівців, які щорічно визначаються наказами Міністерства
освіти і науки України.
Прийом до технікуму на всі спеціальності здійснюється за конкурсом на
підставі результатів вступних випробувань (для абітурієнтів на основі базової
загальної середньої освіти), конкурсу Сертифікатів Українського центру
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оцінювання якості освіти (для абітурієнтів на основі повної загальної
середньої освіти). Всі конкурсні бали та рейтнги оперативно відображаються
на сайті технікуму.
Державне замовлення на підготовку та випуск молодших спеціалістів
виконується в повному обсязі.
Таблиця 1. Показники прийому до технікуму в 2016 році
№
п/
п
1

071 Облік і оподаткування

30

20

Обсяг
прийому
за держзамовленням
20

2

123 Комп’ютерна інженерія

60

28

28

11

3

131 Прикладна механіка

30

25

25

3

4

141 Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка
192 Будівництво та цивільна
інженерія
Всього:

80

53

53

7

30

19

19

_

230

145

145

27

5

Код та назва спеціальності

Ліцензований
обсяг

Обсяг
держзам
овлення

Обсяг
прийому за
контрактом
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З метою адаптації студентів груп нового набору та в цілому збереження
контингенту адміністрацією технікуму розроблені та запроваджуються
заходи, а саме:
- ознайомлення студентів із традиціями технікуму та Правилами внутрішнього розпорядку ;
- проведення батьківських зборів;
- знайомство кураторів, завідувачів відділент зі студентами та їх родинами, робота, направлена на згуртування колективу навчальної групи;
- години особистих бесід наставників груп зі студентами;
- проведення спільних позанавчальних заходів, таких як екскурсії, походи,
спортивні змагання;
- прведення презентації груп першого курсу «Дебют першокурсника»;
- виявлення студентів із девіантною поведінкою;
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- анкетування студентів з метою отримання даних про сім’ю, перші
враження від навчального закладу;
- залучення студентів першого курсу до роботи Ради студентського
самоврядування.
Щороку на грудневому засіданні педагогічної ради обговорюються питання адаптації студентів першого курсу до навчання у технікумі, аналізуються
проблеми та приймаються рішення, які дозволяють поліпшувати ситуацію з
адаптацією до навчання.
Щомісячно на засіданнях старостату, ради студентського самоврядування
аналізується стан успішності та відвідування занять в навчальних групах. За
планом проводяться батьківські збори.
У технікумі налагоджена система роботи зі студентами, які потребують
соціальної підтримки і захисту: сиротами, напівсиротами, інвалідами, дітьми з
малозабезпечених сімей. На таких студентів оформлюються карти студентів
пільгової категорії. Навчання та соціальна адаптація таких студентів перебувають під постійним контролем з боку заступника директора з виховної
роботи, завідувачів відділень та наставників груп. Обов’язково такі студенти
отримують матеріальну допомогу, допомогу для придбання літератури, одягу,
взуття тощо.
Для збереження контингенту студентів у технікумі створена належна
матеріально-технічна база, науково-методичне забезпечення, проводиться
індивідуальна виховна робота зі студентами та підтримується зв'язок з їх
батьками.
До профорієнтаційної роботи залучаються не лише викладачі, але й
студенти і випускники. Рекламні буклети та оголошення про прийом
розповсюджуються

у

школах,

професійно-технічних

закладах.

Цікава

інформація про навчальний заклад регулярно поновлюється на сайті
технікуму. Життя і діяльність закладу висвітлюється у засобах масової
інформації.
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На місцевому телебаченні телерадіокомпанії „Калина” регулярно
транслюється інформація про технікум, про проведені заходи, інтерв'ю з
адміністрацією навчального закладу, студентами та випускниками.
Технікум тісно співпрацює з школами міста та районів Житомирської
області, школами сусідніх Рівненської, Хмельницької областей.
Особливо слід відзначити таку форму профорієнтаційної роботи, як
проведення Днів відкритих дверей. До технікуму кілька разів на рік
запрошуються випускники шкіл та професійних ліцеїв. Традиційними стали в
технікумі тематичні Дні відкритих дверей: «Козацька Покрова», «Запрошуємо
на Масляну», «Спортивна весна». Гостям пропонується екскурсія по
кабінетах, лабораторіях, майстернях, бібліотеці, гуртожитку та спортивному
комплексу технікуму.

В ході екскурсії проводиться ознайомлення з

матеріально-технічною базою, студентами старших курссів демонструються
практичні навички, які вони засвоїли під час навчання в технікумі.
Під

час проведення

Днів відкритих дверей

студенти

технікуму

організовують святкові концерти, театралізовані дійства, спортивні змагання.
Формування, адаптація і збереження контингенту студентів є одним із
головних завдань колективу, тому вся навчально-виховна робота спрямована
на

виховання

у

студентів

бажання

здобути

обрану

спеціальність.

Адміністрація навчального закладу, завідувачі відділень. куратори груп
постійно проводять анкетування, тренінги, конкурси „Кращий за професією”,
екскурсії на підприємства, зустрічі із випускниками минулих років.
Доброю традицією у технікумі став збір відгуків керівників підприємств
про рівень підготовки і кваліфікаційні якості випускників. Зібрана інформація
свідчить, що зміст теоретичних та практичних знань випускників технікуму
відповідає державним вимогам та вимогам роботодавців.
В 2016 році студентами технікуму стали випускники шкіл з
Житомирської, Київської, Львівської, Закарпатської, Волинської, Рівненської,
Вінницької та Хмельницької областей.
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Разом з тим, окремі студенти підлягають відрахуванню з технікуму.
Основними причинами відрахувань з числа студентів технікуму є: власне
бажання студента, зміна місця проживання, переведення до інших навчальних
закладів, академічна заборгованість.
Для забезпечення оптимальних умов успішного навчання студентів,
виконання

графіка

навчального

процесу,

ліквідації

академічних

заборгованостей, щорічно розробляється і затверджується графік консультацій
викладачів технікуму.
Під постійним контролем знаходяться: виконання навчальних планів,
виконання графіку навчального процесу, самостійна робота студентів,
відвідування занять, робота гуртків та секцій.
3. ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
Підготовка фахівців здійснюється в технікумі на основі освітньокваліфікаційних характеристик (ОКХ), освітньо-професійних програм (ОПП)
молодшого спеціаліста, розроблених та затверджених варіативних частин
ОПП і навчальних планів. Ними визначаються вимоги до змісту, обсягу та
рівня освітньої та професійної підготовки молодшого спеціаліста, місце
фахівця в галузі і вимоги до його професійної компетентності.
Загальний термін підготовки на основі базової загальної середньої
освіти – три роки десять місяців, на основі повної загальної середньої освіти два роки десять місяців.
Навчальний процес у технікумі базується на принципах науковості,
гуманізму, демократизму, наступності та безперервності і організовується з
урахуванням сучасних технологій навчання та ведеться українською мовою.
Організація навчального процесу в технікумі здійснюється навчальними
підрозділами :
- економіко-технічним відділенням;
- електротехнічним відділенням;
- відділенням довузівської підготовки;
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- цикловими комісіями.
Зміст навчання, вимоги до змісту, обсягу та рівня освітньої та професійної
підготовки

молодших

спеціалістів

визначається

освітньо-професійною

програмою. Освітньо-професійна програма підготовки -

це перелік

нормативних та вибіркових навчальних дисциплін із зазначенням обсягу
годин, відведених для їх вивчення, форм підсумкового контролю.
Підготовка молодших спеціалістів в навчальному закладі ведеться у
відповідності до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик молодшого
спеціаліста за фахом.
Освітньо-кваліфікаційна

характеристика

випускника

є

галузевим

нормативним документом, в якому узагальнюється зміст вищої освіти, тобто
відображається мета вищої освіти та професійної підготовки, визначається
місце фахівця в структурі галузей економіки держави і вимоги до його
компетентності, інших соціально важливих властивостей та якостей.
Основним нормативним документом, що визначає організацію навчального
процесу, є навчальний план. Навчальний план складений за типовою формою,
відповідно до чинної освітньо-професійної програми, включає нормативну та
варіативну частину. Навчальний план та його варіативна частина затверджена
директором технікуму.

Навчальні плани відповідають вимогам галузевих

стандартів вищої освіти України та нормативних документів Міністерства
освіти і науки України і визначають перелік та обсяг навчальних дисциплін,
послідовність їх вивчення, форми занять, форми контролю. Співвідношення
навчального часу між циклами підготовки відповідає рекомендаціям освітньопрофесійної програми.
Для конкретизації планування навчального процесу на навчальний рік
складається робочий навчальний план.
Місце і значення навчальної дисципліни, її загальний зміст та вимоги до
знань і вмінь визначаються навчальною програмою.
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Для кожної навчальної дисципліни, яка входить до освітньо-професійної
програми підготовки, на підставі навчальної програми дисципліни та
навчального плану складається робоча навчальна програма.
Робочі програми навчальних дисциплін розробляються на підставі
діючих типових навчальних програм, затверджених Міністерством освіти і
науки України. Робочі програми розглядаються на засіданнях циклових
комісій і затверджуються заступником директора з навчальної роботи.
Навчальний процес в технікумі здійснюється у таких формах: навчальні
заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота студентів,
практична підготовка, контрольні заходи.
Для оцінювання результатів навчання студентів здійснюється поточний і
підсумковий контроль. Поточний контроль здійснюється під час проведення
навчальних занять і має на меті перевірку рівня знань та підготовленості
студентів з певних розділів (тем) навчальної програми, а також виконання
індивідуальних завдань. Форми проведення поточного контролю під час
навчальних занять та система оцінювання визначається викладачем і
передбачається

у

робочій

навчальній

програмі

дисциплін.Результати

поточного контролю фіксуються в журналі навчальних занять. За підсумками
місяця проводиться рубіжний контроль знань у формі місячної атестації
навчальних досягнень студентів.
Підсумковий контроль включає семестровий контроль та державну
підсумкову атестацію. Семестровий контроль проводиться у формі екзамену
або диференційованого заліку. Екзамени проводяться за екзаменаційними
білетами

в усній, письмовій, формі та з використанням компютерних

тестових програм.
Семестровий

диференційований

залік

проводиться

на

підставі

результатів поточного контролю знань студентів і результатів виконання ними
певних видів роботи під час практичних, лабораторних та семінарських
занять.
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Результати рубіжного та семестрового контролю є предметом особливої
уваги адміністрації технікуму, постійно обговоорюються на засіданнях
педагогічної, методичної ради, циклових комісій.
Для конкретизації навчальних планів на кожен навчальний рік
складається робочий навчальний план Робочі плани і програми відповідають
державному стандарту освіти з підготовки молодших спеціалістів.
Програми з навчальної, виробничої та переддипломної практик
розроблено відповідно до навчальних планів, розглянуто на засіданнях
циклових комісій і затверджено в установленому порядку.
Питання змісту підготовки фахівців постійно перебуває під контролем
педагогічної ради технікуму, адміністрації, методичної ради, випускових
циклових комісій.
До навчальних планів своєчасно та обґрунтовано вносяться зміни програм
і змісту підготовки фахівців з урахуванням розпоряджень та нормативних
документів Міністерства освіти та науки України, потреб суспільства,
особистості.
Навчальний процес у технікумі здійснюється державною мовою і
реалізовується у таких формах: навчальні заняття, виконання індивідуальних
завдань, самостійна робота студентів, практична підготовка, контрольні
заходи.
Працюючи над реалізацією ступеневої освіти, технікум заключив
договори про співпрацю з вищими навчальними закладами України.
Випускники технікуму мають змогу продовжувати навчання в цих закладах за
скороченим терміном навчання.
Навчальними планами передбачена самостійна робота, яка складає не
менше 1/3 та не більше 1/2 загального обсягу навчального часу студента,
відведеного на вивчення конкретної навчальної дисципліни.
Реалізуючи виконання навчальних програм, викладачі фахових дисциплін
адаптують зміст навчального матеріалу до новітніх досягнень науки і техніки,
до змін у суспільстві, законодавстві, в економіці.
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Щоб бути в курсі подій, викладачі беруть участь у виставках технічних
досягнень, у роботі обласних методичних об’єднань, обговорюють нововведення на засіданнях методичної ради, циклових комісій, використовують
новітню інформацію у мережі Інтернет.
Викладачі технікуму щорічно удосконалюють і поповнюють навчальнометодичні комплекси з кожної навчальної дисципліни. У комплекси
методичного забезпечення навчальних дисциплін входять тексти лекцій,
опорні конспекти, плани семінарів, інструкції до виконання практичних та
лабораторних робіт, контролюючі матеріали, довідкові матеріали, нормативні
документи з відповідної галузі, матеріали, що наочно ілюструють теми
навчальних програм, тестові завдання для поточного і рубіжного контролю.
Значна частина матеріалів знаходиться в електронному вигляді – електронні
каталоги навчальної літератури, електронні посібники і підручники.
Державна атестація студентів здійснюється державною кваліфікаційною
комісією після завершення навчання з метою встановлення фактичної
відповідності рівня освітньо-кваліфікаційної підготовки вимогам освітньокваліфікаційної характеристики. Голови державних екзаменаційних комісій на
присвоєння кваліфікації «молодший спеціаліст» призначаються наказом
директора з числа провідних фахівців підприємств та установ міста
Новограда-Волинського.
Державна підсумкова атестація виявляє якість роботи педагогічного
колективу протягом усього періоду навчання студентів. Державна комісія
перевіряє науково-теоретичну та практичну підготовку випускників, вирішує
питання про присвоєння їм відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня, що
засвідчується дипломом молодшого спеціаліста.
Щорічно циклові комісії на засіданнях аналізують звіти голів
державних кваліфікаційних комісій і розробляють заходи з поліпшення якості
навчання, враховуючи

нові

економіки. Традиційними

вимоги роботодавців

стали

зустрічі

викладачів

представниками підприємств різних форм власності.
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в

умовах
і

ринкової

студентів

з

Реалізовуючи наближення змісту підготовки фахівців до вимог
народного господарства Новоград-Волинський промислово-економічний технікум:
- забезпечує умови для самореалізації особистості відповідно до її
здібностей, суспільних та власних інтересів;
- формує почуття господарської відповідальності, діловитості та
ініціативи, готує студентів до життя в умовах ринкових відносин;
- реформує зміст навчання, у т.ч. за рахунок комп'ютеризації,
впровадження у навчальний процес інноваційних форм і методів навчання;
- продовжує розвивати зв'язки з вищими навчальними закладами ІП-ІV
рівнів акредитації;
- розвиває і поглиблює зв'язки з базовими підприємствами та
установами, організаціями різних форм власності, які оснащені сучасним
устаткуванням і обладнанням;
- залучає провідних спеціалістів до участі у проведенні комплексних
державних екзаменів за фахом;
- формує національну свідомість і людську гідність, любов до рідної
землі, родини, свого народу, бажання працювати задля розвитку держави,
готовності її захищати.
Постійна увага в технікумі приділяється неперервності наступності та
ступеневої підготовки фахівців. На даний час технікум працює за угодами про
партнерську співпрацю з підготовки фахівців в системі ступеневої освіти
укладеними з Національним технічним університетом України (КПІ),
Київським національним університетом біоресурсів і природокористування,
Київським національним університетом будівництва і архітектури, Хмельницьким національним університетом, Національним університетом харчових
технологій, Київським національним

університетом технологій і дизайну,

Вінницьким національним технічним університетом, Луцьким національним
технічним університетом, Переяслав-Хмельницьким державним педагогічним
університетом

імені

Григорія

Сковороди,
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Харківським

національним

університетом

радіоелектроніки,

Національним

університетом

водного

господарства та природокористування, Тернопільським державним технічним
університетом

імені

Івана

Пулюя,

Одеською

державною

академією

будівництва та архітектури.
Основний пріоритет, на який спрямована робота педколективу –
підготовка фахівця, затребуваного на ринку праці. У 2015 – 2016 навчальному
році з метою дослідження освітнього ринку було організовано і проведено
наступні заходи:
- Круглі столи з представниками вищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівня
акредитації, зокрема з фахівціми Житомирського державного технологічного
університету, Тернопільського національного технічного університету ім.
І.Пулюя, Хмельницького національного університету;
- Телеконференцію з Національним університетом водного господарства та
природокористування;
-

Поїздку

до

Черкаського

політехнічного

технікуму,

Вінницького

політехнічного коледжу, Житомирського коледжу бузнесу і права;
Регулярно

проводяться

зустрічі

із

випускниками

технікуму,

які

продовжують навчання у ВНЗ ІІІ і ІV рівня акредитації, працюють за фахом.
Для з’ясування сучасного та перспективного попиту на послуги
навчального закладу та налагодження співпраці адміністрація Новоград –
Волинського промислово економічного технікуму неодноразово приймала
участь у зустрічах з роботодавцями міста Новоград – Волинська та Новоград –
Волинського району. Впродовж року було організовано екскурсії до
провідних

підприємств

регіону,

зокрема

«Церсаніт-Інвест»,

«Техна»,

«Новофарм-Біосинтез», «Мірт», «Біоветфарм», «Леся». Здійснюється облік
працевлаштування випускників та моніторинг вакансій спільно з Обласним та
Новоград -Волинським центрами зайнятості.
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4. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
Навчально-виховний процес у технікумі базується на системі
організаційних та дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту
освіти

відповідно

розробленого

до

освітньо-професійної

Державного

стандарту

програми,

вищої

освіти

наближеної
для

до

освітньо-

кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст".
Організація навчально-виховного процесу у технікумі здійснюється у
відповідності до Закону України "Про вищу освіту", Закону України «Про
освіту», «Про загальну середню освіту», галузевих стандартів освіти,
Положення про організацію освітньного процесу у вищих навчальних
закладах, Статуту технікуму та змін до нього.
Навчальний процес має два головні аспекти: навчання як система
цілеспрямованої діяльності циклових комісій, що передбачає передання
студентам наукових знань і формування їх особистих якостей і учіння, як
навчальна діяльність студентів. Навчальний процес організовується з
урахуванням педагогічного потенціалу, навчально-методичної і матеріальної
бази

технікуму,

сучасних

інформаційних

технологій

навчавння

та

спрямований на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості,
професійних та життєвих компетенцій молодої людини.
Вся навчальна, методична, виховна робота у технікумі проводиться за
планами, які складаються заступниками директора з навчальної, виховної
роботи,

завідувачем

практичного

навчання,

завідувачами

відділень,

методистами технікуму, керівником фізичного виховання, завідувачем
бібліотекою, вихователем гуртожитку

та затвердженими у встановленому

порядку. Планування навчального процесу здійснюється під керівництвом
заступника директора з навчальної роботи на основі нормативних документів
Міністерства освіти і науки України, діючих навчальних планів з урахуванням
аналізу виконання планів попередніх періодів. Основні питання організації
навчального процесу у технікумі розглядаються на засіданнях педагогічної
ради і методичної ради.
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До складу педагогічної ради входять усі педагогічні працівники,
завідувач бібліотеки, головний бухгалтер, вихователь гуртожитку. Головою
педагогічної ради є директор, а у випадку його відсутності - заступник директора з навчальної роботи. Робота педагогічної ради проводиться за планом, що
складається на кожний навчальний рік. План роботи після розгляду його на
засіданні педагогічної ради затверджується директором. Засідання проводяться кожних два місяці.
Педагогічна рада розглядає й обговорює:
 заходи щодо виконання вищим навчальним закладом нормативно-правових актів, що регламентують навчальний процес, інструкцій і вказівок
вищих організацій про підготовку спеціалістів із вищою фаховою освітою;
 стан і підсумки навчально-виховної і методичної роботи, питання удосконалення методів навчання;
 стан і підсумки роботи відділень, а також звіти кураторів груп та інших
працівників навчального закладу;
 питання виховання студентів, стан виховної, культурно-масової і спортивної роботи;
 досвід роботи циклових комісій та кращих викладачів. Доповіді викладачів та інших працівників з найбільш актуальних питань навчання і
виховання студентів;
 питання підвищення кваліфікації викладачів, майстрів виробничого навчання і навчально-допоміжного персоналу закладу;
 питання нового прийому студентів і випуску фахівців, удосконалення
роботи з навчання і виховання студентів;
 заходи щодо підготовки, проведення, а також підсумки поточного контролю, семестрових, державних іспитів і захисту дипломних проектів,
причини відрахування студентів за семестр або навчальний рік;
 дисципліну студентів; пропозиції щодо призначення іменних стипендій,
нагородження студентів і занесення на Дошку пошани;
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 питання відрахування студентів за неуспішність, за порушення навчальної дисципліни, правил внутрішнього розпорядку гуртожитку, а також в
окремих випадках питання поновлення студентів у навчальному закладі.
Засідання педагогічної ради ретельно готуються. Члени ради заздалегідь
ознайомлюються з повісткою засідання. З питань, що обговорювалися на засіданнях педагогічної ради, виносяться рішення з визначенням термінів виконання й осіб, відповідальних за виконання.
Щодо найбільш важливих рішень педагогічної ради видаються накази.
Інформація про результати виконання попередньо прийнятих рішень заслуховується на черговому засіданні ради.
За наказом директора у технікумі створено дорадчий огран – методичну
раду. Методична рада визначає основні напрями методичної роботи технікуму, сприяє впровадженню прогресивних форм і методів навчання та виховання, пропонує заходи, спрямовані на удосконалення навчально-виховного процесу і підвищення якості підготовки спеціалістів, надає до-помогу
щодо ефективності організації методичної і навчально-виховної роботи,
здійснює контроль прийнятих рішень і заходів. Методична рада проводить
засідання один

раз у два місяці згідно з планом роботи, затвердженим

директором технікуму.

Робота методичної ради полягає у вирішенні таких

питань:
- розгляд заходів по виконанню директив, наказів, положень, інструкцій і
вказівок вищих організацій з методичної та навчально-виховної роботи;
- подання пропозицій щодо обговорення на педагогічній раді питань з
методичної та навчально-виховної роботи;
- розгляд нормативних матеріалів технікуму (положення, рекомендації,
інструкції тощо) та заходів з методичної і навчально-виховної роботи і
подання їх на затвердження директору навчального закладу;
- визначення основних напрямків методичної роботи технікуму на
навчальний рік;
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- заходи з впровадження інноваційних технологій і прогресивних форм
організації навчання в навчальний процес;
- заходи зі сприяння вивченню, узагальненню і поширенню передового
педагогічного досвіду;
- контроль і координація роботи циклових комісій.
Робота методичної ради проводиться з використанням таких організаційних форм: засідання, на яких розглядаються питання, передбачені планом,
обговорюються заходи з методичної і навчально-виховної роботи, заслуховуються звіти, приймаються та протоколюються рішення; методичні семінари і
конференції з питань практичного застосування в навчально-виховному
процесі сучасних досягнень педагогічної науки і практики. створення творчих
груп для вивчення важливих і складних проблем та розробки пропозицій щодо
їх вирішення; організація перевірок з метою виявлення фактичною стану
методичної роботи, а також порушень і відхилень від поставлених вимог.
Результати перевірок і висновки щодо них обговорюються на засіданні з
прийняттям відповідних рішень.
У технікумі налагоджена система внутрішнього контролю за роботою всіх
структурних підрозділів. За окремими планами внутрішнього контролю
передбачається
викладачів,

перевірка

стану

навчальної,

методичного

та

виховної,
технічного

методичної

роботи

забезпечення

занять,

оформлення навчальної та ділової документації. Результати контролю
розглядаються на нараді при директорові технікуму щомісяця, на засіданні
педагогічної, методичної ради, а також засіданнях циклових комісій. Аналіз
підсумків контролюючих заходів використовується адміністрацією при
організації навчально-виховного процесу. Все це сприяє підвищенню рівня
підготовки молодих спеціалістів .
З метою вивчення, узагальнення, поширення передового педагогічного
досвіду викладачів, у Новоград-Волинському промислово-економічному
технікумі створена система методичної роботи, яку організовує і координує
методичний кабінет. Система включає в себе такі форми роботи, як
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організація проведення семінарів, конференцій, інформування викладачів про
новини педагогіки та законодавства, накопичення матеріалів передового
досвіду, організація виставки методичних досягнень викладачів, підготовка
портфоліо циклової комісії. Вивчення передового досвіду викладачів
пов’язане

з

реалізацією

розв’язання

загальної

навчально-методичної

проблеми: «Формування компетентного молодого спеціаліста на основі
впровадження інноваційних педагогічних технологій». Крім того, викладачі
працюють над розв’язанням індивідуальних методичних проблем, формуючи
свою систему роботи.

Вивчення та поширення передового досвіду

організовується методичною службою у формі щорічних педагогічних
читань, а також обміну досвідом здійснюється на рівні обласних методичних
об’єднань. Серед викладачів технікуму – активні учасники та керівники
обласних методичних об’єднань.
Для

забезпечення

професійного

розвитку

і

мотивації

самоосвіти

викладачів у 2016-2016 навчальному році на базі технікуму були проведені:
- Міжрегіональна конференція «Формування професійної компетентності
майбутніх фахівців» в рамках обласного методичного обєднання викладачів
технічних дисциплін;
- Міжрегіональна конференція: «Інформаційно-інтерактивні технології як
засіб удосконалення навчально-виховного процесу»;
-

Обласне

обєднання

методичне
викладачів

соціальних дисциплін;
-

Обласне

обєднання

методичне
викладачів

економічних дисциплін;
-

Обласне

обєднання

методичне
керівників

фізичного виховання.
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У роботі конференцій взяли участь науковці Житомирського обласного
інституту післядипломної освіти, Житомирського державного технологічного
університету, Міжнародного економічно-гуманітарного університету. За
матеріалами конференцій підготовлені збірники тез доповідей та статей. До
збірників подано більше 20 статей та тези доповідей.
Пріоритетним напрямком методичної роботи є активне впровадження у
навчальний процес інформаційних технологій. У навчальному процесі
застосовуються такі навчальні комп’ютерні програмні продукти: Page marker,
Visual Fox Pro9, Page Maker,Corel Draw,Adobe Akrobat, Fine Reader,Grammer,
Learn Words Windows, Auto CAD, Kompass, Visio, 1 С-Бухгалтерія.
У 2015-2016 навчальному році робочою групою технікуму було
розроблено і затверджено у встановленому порядку Стандарт спеціальності
5.05010201 «Обслуговування компютерних систем і мереж». Стандарт, як і
навчально-методичні

матеріали

отримали

позитивну

оцінку

експертів

Міністерства освіти і науки України, що працювала в технікумі під час
акредитації цієї спеціальності.
Викладачі технікуму активно використовують у навчально-виховному
процесі сучасні інформаційні технології. Серед найбільш поширених –
створення електронних програмно-методичних комплексів з навчальних
дисциплін,

лекції-презентації, тестові програми, програми для створенння

навчальних кросвордів, хмарні технології, персональні сайти.
Для організації та контролю самостійної роботи студентів введено в дію
сайт дистанційного навчання webstudi.novograd.info\.
Важливим напрямком методичної роботи є робота Школи молодого
викладача, яка працює за планом, складеним методистом та затвердженим
директором технікуму. Робота з молодими викладачами спрямована на
створення

умов для

адаптації

молодого

спеціаліста

у педагогічному

колективі, сприяння формуванню професійних якостей педагога-наставника,
професійному зростанню, розкриттю творчого потенціалу молодого педагога.
Заняття у школі проводяться щомісяця під керівництвом методистів з
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залученням досвідчених педагогів, які мають звання «викладач-методист». У
ході занять новопризначені викладачі вивчають передовий педагогічний
досвід, формують власні методики, спільно обговорюють власні педагогічні
проблеми та здійснюють пошук шляхів їх розв’язання, набувають досвід
формування власних методичних комплексів, виконують інтерактивні вправи
з метою зміцнення педагогічної компетентності молодих викладачів. У кінці
навчального року підсумком роботи школи є «Тиждень молодого викладача»,
у ході якого молоді педагоги демонструють відкриті заняття, позакласні
заходи, методичні матеріали, протфоліо власних досягнень.
Циклова методична комісія є первинною, стрижневою ланкою в системі
методичної роботи навчального закладу. Циклова методична комісія є
об’єднанням викладачів споріднених дисциплін, створена наказом директора,
відповідно до Положення про державний вищий навчальний заклад, Статуту
навчального закладу та Положення про циклову (предметну) комісію. У
технікумі у працює 7 циклових комісій, які об’єднують 52 викладачі. На
роботу циклових комісій покладені наступні завдання:
- забезпечення виконання навчальних планів і навчальних програм
дисциплін – протягом поточного навчального року;
- розгляд, обговорення та затвердження планів роботи циклової комісії,
методичних комплексів;
- розробка та впровадження в навчальний процес заходів, спрямованих на
забезпечення якісної підготовки фахівців і чіткої організації навчального
процесу ;
- розробка і впровадження в дію заходів з питань удосконалення практичної
підготовки студентів, вивчення та поширення досвіду роботи викладачів,
надання допомоги викладачам-початківцям в оволодінні педагогічною
майстерністю;
- розробка методик, застосування комп’ютерних та інших сучасних і інноваційних технологій у навчальному процесі;
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- розгляд і обговорення підготовлених навчальних посібників, навчальнометодичної літератури, навчальних програм дисциплін, методичних
розробок, статей;
- підготовка, розгляд й обговорення екзаменаційних та контролюючих
матеріалів;
- проведення педагогічних експериментів з питань педагогіки та методики
викладання;
- контроль та аналіз знань студентів, контроль об’єктивного оцінювання знань
студентів викладачами;
-

надання методичної підтримки викладачам у період проходження
чергової чи позачергової атестації;

- сприяння організації стажування та підвищення кваліфікації викладачів,
розгляд звітів викладачів після проходження підвищення кваліфікації.
Підведення підсумків роботи циклових комісій та презентація кращих
здобутків

здійснюється під час проведення тижнів презентації циклових

комісій. Викладачі організовують і презентують відкриті заняття, відкриті
виховні заходи, зустрічі з випускниками, представниками місцевої влади,
провідними спеціалістами, профорієнтаційні бесіди з науковцями ВНЗ III-IV
рівнів акредитації, студентські науково-практичні конференції, виставки
технічої творчості. Вже стали традиційними у технікумі конкурси «Кращий за
професією», предметні олімпіади. Такі заходи

сприяють

популяризації

спеціальностей, підвищенню рівня відповідальності кожного викладача комісії,
згуртовують студентський та викладацький колективи. Матеріали тижнів
презентації циклові комісії оформлюють у методичних бюлетнях, портфоліо,
творчих звітах, які зберігаються у методичному кабінеті і є засобом
узагальнення та поширення кращого педагогічного досвіду.
Найбільш вдало були проведені відкриті заняття

з використанням

інноваційних технологій, зокрема:
1. Потопальський В.М., викладач вищої категорії, педагогічне звання
«старший викладач» - відкрите заняття в рамках обласного обєднання
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викладачів креслення з навчальної дисципліни «Інженерна графіка» за темою:
«Побудова просторових креслень з використанням редактора Auto CAD»;
2. Буковський В.М., викладач вищої категорії– відкрите заняття з
навчальної дисципліни «Основи аудиту» в рамках обласного методичного
обєднання викладачів економічних дисциплін за темою: «Експрес-аудит
балансу підприємства»;
3. Мартинюк Л.А., викладач вищої категорії - відкрите заняття з навчальної
дисципліни «Інформатика» за темою: « Розробка буклету та інформаційного
бюлетня засобами MS Publisher»;
4.Онікієнко С.М., викладач вищої категорії – відкрите заняття з навчальної
дисципліни

«Математика»

за

темою:

«Найпростіші

тригонометричні

рівняння»;
5.Іванюк Б.А., викладач вищої категорії, педагогічне звання «старший
викладач» - відкрите заняття зсвітової літератури за темою: «Творчість Оноре
де Бальзака»;
6. Мартинюк Л.А., викладач першої категорії – відкрите заняття з
англійської мови за професійним спрямуванням за темою: «Початок бізнесу»;
7. Поляков А.А., викладач вищої категорії, педагогічне звання «викладачметодист» - відкрите заняття з дисципліни «Історія України» за темою:
«Україна періоду Радянського Союзу»;
8. Пелех І.В., Савчук В.К. викладачі вищої категорії – відкрите заняття з
фізичного виховання за темою: «Плавання стилем «кроль»;
9.Любчак Д.А., викладач вищої категорії, відкрите заняття з фізики:
«Деформація кристалічних тіл. Закон Гука для стержнів.»;
На

відкритих

заняттях

відбувається

обмін

досвідом

стосовно

застосування сучасних інноваційних технологій, власних педагогічних
знахідок. Позитивний досвід узагальнюється, аналізується та пропонується до
поширення на рівні області.
Сучасні педагогічні технології знайшли застосування і у виховних
заходах, кращі з яких стали вже традиційними у технікумі. Так, наприклад,
28

викладачі української мови та літератури

щорічно

відзначають День

української писемності такими заходами, як «День вишиванки», «Мовний
марафон»,

конкурсно-розважальна

програма

«Панночка-україночка»

проводять літературні читання. Традиційним стало проведення викладачами
фізичного виховання спортивного свята «Козацькі забави», викладачами
екології та географії

екологічної акції «Чисте місто», викладачами

економічних дисциплін круглого столу «Інвестиційні ресурси регіону» ,
конкурсів «Кращий за професією» з різних спеціальностей та багато інших
цікавих заходів. У 2012 році у технікумі було створено

газету

«www.НВПЕТ.ua», на сторінках якої відображаються і навчальні і виховні
заходи.
Щороку до методичного кабінету технікуму викладачі подають методичні
розробки. У кінці навчального року проводиться виставка методичних
розробок, відзначаються кращі. У звітному році серед кращих розробок:
1. Назарчук О.М. Збірник завдань до Всеукраїнської олімпіади з навчальної
дисципліни «Інформатика і комп’ютерна техніка».
2. Петрошук А.В. Робочий зошит з

навчальної дисципліни «Фінанси

підприємств».
3. Поляков А.А. Навчальний матеріал до вивчення

предмету «Основи

правознавства».
4. Буковський В.М. Методичні рекомендації до виконання курсового проекту
з навчальної дисципліни «Економіка та планування галузі».
5. Киянець Л.К. Збірник тестовий завдань для контролю знань з математики.
6. Любчак Д.А., Любчак В.П. Робочий зошит з фізики.
7. Пелех І.В. Навчально-методичний посібник «Лікарський контроль під час
проведення занять з фізичного виховання».
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8. Середюк В.С. Методичні рекомендації до виконання дипломного проекту
«Технічне

обслуговування

і

ремонт

устаткування

підприємств

машинобудування»
9. Мартинюк Л.А. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з
предмету «Основи інформатики».
10.Буковський В.М. Методичні рекомендації до виконання самостійної
роботи з навчальної дисципліни «Основи аудиту».
11.Кудрявцева О.М. Методичні рекомендації до проведення олімпіад з
української мови.
12.Іванюк Б.А. Методичні рекомендації до проведення заняття на тему «Ф.
Кафка. Новела «Перевтілення».
13.Савчук Г.В. Збірник тестових і практичних завдань з

навчальної

дисципліни «Культурологія».
14.Петрошук

А.В.

Комплект

методичного

забезпечення

навчальної

дисципліни «Основи менеджменту та маркетингу».
15. Псьота В.О. Збірник тестів та практичних завдань для виконання на се
мінарських заняттях з навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік».
У 2016 році вийшов з друку збірник задач з навчальної дисципліни «Основи
обробки матеріалів та інструментів» за авторством викладача технікуму
Середюка В.С. Збірник рекомендований Міністерством освіти і науки України
та призначений для студентів технічних спеціальностей.
5. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
Трудовий колектив технікуму станом на 01.10.2016 року складається з
112 осіб: адміністративно-управлінські та викладацькі кадри, навчальнодопоміжний персонал згідно зі штатним розписом.
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Формування педагогічного колективу здійснюється на підстав існуючого
законодавства у відповідності до базової освіти.
З метою покращення рівня освіти в технікумі щорічно проводиться
атестація педагогічних працівників – всебічне оцінювання їх педагогічної
діяльності, за якою визначається відповідність педагогічного працівника
займаній посаді, рівень його кваліфікації.
Атестація

здійснюється

комісією

у

відповідності

до

Типового

положення про атестацію педагогічних працівників. Атестації передує
всебічне вивчення діяльності викладачів. У технікумі розроблена комплексна
система оцінки роботи викладачів.
За підсумками атестації у 2016 році атестовано 14 викладачів, з них
підтверджено та присвоєно вищу кваліфікаційну категорію 13 викладачам,
другу категорію – 1 викладачу.
Підготовку

молодших

спеціалістів

у

технікумі

здійснюють
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педагогічних працівники, з них:
– спеціалісти вищої категорії - 38 викладачів (70%);
– спеціалісти першої категорії – 8 викладачів (14,8%)
– спеціалісти другої категорії – 4 викладачі (7,4%)
- викладачі – спеціалісти – 4 викладачі (7,4%).
Серед викладасів вищої категорії:
- кандидатів наук – 1 викладач;
- педагогічне звання «викладач-методист» - 6 викладачів;
- педагогічне звання «старший викладач» - 12 викладачів.
У технікумі проводиться системна робота з підбору, розстановки та
підготовки педагогічних кадрів. Особлива увага приділяється омолодженню
штату викладачів. В 2016 році на роботу прийнято 4 викладачів віком до 30
років. Середній вік викладачів у 2013 році складає 42,9 роки. Динаміка зміни
кваліфікації викладацького складу наведена в таблиці 3.
Наведені вище дані показують, що у технікуму працює стабільний
висококваліфікований колектив. Необхідною умовою розвитку навчального
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закладу є навчання та підвищення кваліфікації педагогічного колективу.
Робота з підвищення кваліфікації проводиться на тематичних семінарах,
обласних методичних об’єднаннях, на курсах підвищення кваліфікації в
Житомирському інституті післядипломної педагогічної освіти, у формі
стажування при Житомирському державному технологічному університеті,
Національному технічному університеті України «КПІ», Міжнародному
економіко-гуманітарному університеті, Національному університеті водного
господарства м. Рівне. У 2015-2016 навчальному році підвищення кваліфікації
пройшли 14 викладачів.
Невід’ємною складовою підвищення педагогічної майстерності викладачів
є здійснення методичної та наукової діяльності. Навчально-методична робота
технікуму спрямована на подальше удосконалення навчально-виховного
процесу, оновлення змісту, форм, методів та засобів навчання, впровадження
новітніх педагогічних технологій, розробку і апробацію ефективних форм
самостійної роботи студентів.
За досягнення в підготовці професійних фахівців викладачі технікуму
мають нагороди від Міністерства освіти і науки України, управління освіти та
науки Житомирської обласної державної адміністрації.
6. МАТЕРІАЛЬНО ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
Технікум має необхідну матеріально-технічну базу, яка забезпечує
підготовку фахівців на рівні сучасних вимог та задовольняє соціально-побутові
потреби студентів. Загальна площа діючих споруд становить 17014 кв.м, в т.ч.
загальна площа навчально-лабораторних споруд 7954 кв.м, що в розрахунку
на кожного студента складає відповідно 30,77 і 14,38 кв.м.
Матеріально-технічна
економічного

технікуму

база

Новоград-Волинського

включає:

навчальний,

промислово-

навчально-побутовий,

спортивний, навчально-виробничий корпуси, гуртожиток, басейн, бібліотеку,
газову котельню, гаражі, КНС, столярну майстерню.
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Всі перераховані вище обєкти власності зареєстровані в Єдиному реєстрі
обєктів державної власності, що підтверджене довідкою Фонду державного
майна України за № 1015-8745 від 12.05.2016р.
Чотириповерховий навчальний корпус має площу 2574 кв.м. Навчальні
кабінети та лабораторії розташовані також в навчально-виробничому корпусі,
гуртожитку та навчально-побутовому корпусі. Для проведення навчальновиховного процесу та забезпечення культурно-побутових потреб студентів
обладнано

згідно

вимог 31 кабінет і 16 лабораторій та майстерень.

Навчальна база повністю забезпечує проведення навчальних, лабораторних та
практичних робіт.
Навчально-виробничі майстерні розміщені

в двоповерховій споруді

загальною площею 1938 кв.м. В майстернях є механічна дільниця, де
встановлено 82 металорізальних та інших верстатів в тому числі 6 верстатів з
числовим програмним керуванням.Крім цього, в майстернях є слюсарна,
електрозварювальна, сантехнічна та електромонтажна дільниці.
Гуртожиток розміщений в пятиповерховому будинку, має площу 4486
кв.м. та розрахований на 260 місць. Всі іногородні студенти забезпечені
житлом.
Навчально-побутовий корпус включає їдальню на 140 посадкових місць,
актову залу на 350 місць, спортивну залу площею 540 кв.м. та навчальні
аудиторії.
Забезпечення

навчального

процесу

підручниками,

методичною

літературою, інструктивними та нормативними документами здійснює
бібліотека з читальним залом на 90 посадкових місць. загальною площею 300
кв.м. Із них: абонемент - 15 кв.м., книгосховище – 75 кв.м., читальна зала - 210
кв.м. Загальна чисельність бібліотечного фонду стантом на 01.10.2013 року
становить 31954 примірників.
Бібліотечний фонд технікуму постійно поповнюється навчальною
літературою і методичними посібниками, створеними викладацьким складом.
Використовується

сучасне

обладнання
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навчально-видавничого

центру

технікуму, програмні засоби обчислювальної техніки, техніка для друку і
тиражування. Бібліотечний фонд технікуму в основному забезпечує потреби
студентів навчальною та довідковою літературою. Однак, відчувається
потреба в наповненні бібліотечного фонду новими виданнями учбовонаукової, довідкової, методичної літератури. Для ознайомлення з новітніми
науковими

досягненнями,

передовим

практичним

досвідом

щорічно

здійснюється передплата фахових періодичних видань. Загальна кількість
читачів близько 700 осіб.
Всі названі будівлі розміщені компактно на одній території.
Навчальна площа становить 7954 кв.м. , або по 14,38 кв.м. на одного
студента, таким чином досягнуто відповідність до норм, встановлених ВСН
51-86 Державного комітету по цивільному будівництву та архітектурі на СН і
П ІІ-68-78 «Вищі навчальні заклади». Наявні приміщення (навчальні,
адміністративні, службові, побутові, спортивні) відповідають санітарним
нормам і правилам, державним будівельним нормам України ДБН В 2.2 - 3-97
«Будинки та споруди навчальних закладів», що затверджені наказом
Держкоммістобудування України від 27.06.1996 № 117, що відповідає
санітарним нормам. Управлінням Держпраці у Житомирській області в
довідці № 5510 від 19.12.2016р. зроблено висновок щодо відповідності
матеріальної бази для надання послуг освітньої діяльності НовоградВолинським промислово-економічним технікумом.
Протягом

2015-2016

років

виконувались

роботи

по

зміцненню

матеріально – технічної бази технікуму. За цей період виконані такі роботи:
- реконструкція даху над суспільно-побутовим корпусом;
- побудована лабораторія для проходження практики студентами
спеціальності «Обслуговування і ремонт автомобілів і тракторів»;
- реконструкція навчальних кабінетів №25, 311, 212;
- ремонт службових кабінетів 107, 201, 301;
- ремонт перехідної галереї другого поверху;
- ремонт вестибюлю 3 поверху навчального корпусу»;
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- ремонт 3 поверху коридору гуртожитку;
- обладнано робоче місце швейцара;
- ремонт частини теплотраси з заміною труб.
Окрім того, в літній період в технікумі роводились косметичні ремонтні
роботи в навчальних аудиторіях, в спортивному комплексі, в гуртожитку та
газовій котельні. Проводилася часткова заміна вікон та дверей на
металопластикові.
З метою зменшення вартості електроенергії в аудиторіях та кімнатах
гуртожитку проводиться заміна світильників на енергозберігаючі, а в 2012
році за рахунок спонсорської допомоги введено в експлуатацію компенсуючу
установку реактивної енергії.
Кабінети та лабораторії технікуму в межах виділених бюджетних коштів
і за рахунок спонсорських надходжень поповнюються необхідним новим
обладнанням, унаочненням, ТЗН. Ведеться робота з естетичного оформлення
навчальних приміщень та холів.
Загальна кількість комп'ютерів у навчальному закладі на 2015-2016
навчальний рік
процесі

становить 96 одиниць, а безпосередньо в навчальному

використовується

78.

У

нвчально-виковному

процесі

використовується чотири мультимедійних установки.
На 100 студентів у Новоград-Волинському промислово-економічному
технікумі припадає 14,1 робочих комп'ютерних місць.
Всі комп’ютери об’єднані в локальну мережу і під’єднані до мережі
Internet, швидкість 100 Мбіт/с.
Під час дипломного проектування силами студентів спеціальності
„Обслуговування комп’ютерних систем і мереж” проводилась модернізація
застарілої

комп’ютерної

техніки,

завершено

розробку

та

монтаж

комп’ютерної мережі технікуму та проводиться її модернізація
В кожному кабінеті, лабораторії передбачено не менше 30 робочих місць.
Усі аудиторії з професійно-орієнтовних і фахових дисциплін обладнані
наочністю. Завідувачі кабінетами використовують стенди, виготовляють і
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створюють таблиці, плакати, іншу наочність для унаочнення сприйняття
студентами навчального матеріалу. З метою доведення до студентів
необхідної інформації в кабінетах оформлені навчально-методичні куточки.
На території технікуму функціонує власна котельня, що працює на
природному газі. Для опалення басейну в осінній та весняний період
використовується котел на твердому паливі.
В технікумі створено умови для самостійної роботи студентів після
занять. В гуртожитку функціонують кімнати для самопідготовки, а в
бібліотеці читальна зала.
В гуртожитку працює медичний пункт для обслуговування студентів та
працівників технікуму.
Наявна в технікумі матеріально-технічна база забезпечує навчальний
процес підготовки молодших спеціалістів з усіх спеціальностей відповідно до
діючих вимог.
Для фізичного розвитку студентів в технікумі функціонує спортивний
комплекс, який

включає спортивну, важкоатлетичну

і тенісну зали,

плавальний басейн на чотири 25-метрові доріжки та сауну. На території є
майданчики для гри у футбол та волейбол.

7. ВИХОВНА РОБОТА ТА РОЗВИТОК СТУДЕНТСЬКОГО
САМОВРЯДУВАННЯ
Виховна робота у НовоградВолинському

промислово-

економічному

технікумі

проводиться

відповідно

до

законодавчих та нормативних
актів про освіту в Україні та
спрямована

на

високоосвічених
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виховання
майбутніх

фахівців, з високою суспільною, моральною, політичною, художньоестетичною професійною культурою.
Організація виховної роботи в технікумі спланована і реалізується
відповідно до положень Конституції України, Загальної декларації прав
людини, Конвенції ООН про права дитини, Законів України „Про освіту”,
„Про вищу освіту”, Указів Президента України, Постанов Кабінету Міністрів
України,

Наказів

Міністерства

освіти

і

науки

України,

Концепції

національно-патріотичного виховання (наказ Міністерства освіти і науки
України від 16.06.2015р.), методичних рекомендацій щодо національнопатріотичного виховання (додаток до наказу МОН України від 16.06.2015
року), та інших нормативно-правових документів, на основі яких розроблена
та ефективно втілюється Концепція національно-патріотичного виховання
студентської молоді технікуму.
Виховна робота в технікумі є логічним продовженням навчального
процесу, яка проводиться згідно річних, місячних планів виховної роботи у
технікумі, гуртожитку, бібліотеці, студентських групах, циклових комісіях.
Тому поряд із засвоєнням знань певної галузі формування системи
компетентностей у вихованні стало одним із ключових напрямків роботи
всього педагогічного колективу, а саме формування таких компетентностей,
як компетентність особистого вдосконалення, соціальна компетентність,
громадянська компетентність, комунікативна компетентність, компетентність
розвитку, культурологічна компетентність та ідеологічна компетентність.
Вирішення

завдань

виховної

діяльності

здійснюється

за

такими

напрямами:
- ставлення особистості до суспільства і держави (громадянське
виховання);
- ставлення особистості до мистецтва (художньо – естетичне виховання);
- ставлення особистості до сім’ї, родини, людей (родинно-сімейне та
моральне виховання);
- ставлення особистості до природи (екологічне виховання);
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- ставлення особистості до себе (превентивне виховання);
- ставлення особистості до праці (профорієнтаційне виховання).
Ці напрямки тісно взаємопов'язані, доповнюють один одного і утворюють
цілісну систему виховання. Ця система знаходить своє відображення у
виховних заходах, які проводяться в технікумі. Головне покликання їх пробудження й поглиблення інтересу студентів до різних галузей культури і
видів діяльності, до пізнання себе і свого місця в Україні, виявлення і
розвитку талантів і здібностей, стимулювання творчості, винахідливості,
підприємливості й ініціативи, організація розумного дозвілля й відпочинку.
Форми і методи виховання у технікумі обираються педагогічним і
студентським колективами на основі системного демократичного підходу.
У здійсненні виховного процесу головним залишається особистість
класного керівника. До цієї роботи залучені педагоги по-справжньому творчі,
які серйозно ставляться як до навчання, так і до виховання, застосовуючи в
своїй роботі різні форми, методи та педагогічні технології у вихованні
молодого покоління. З перших днів навчання прагнуть згуртувати групу,
ознайомити

студентів

із

традиціями

технікуму,

обирають

органи

самоврядування, організовують навчально-виховний процес групи.
У технікумі багато значна увага приділяється прищепленню студентам
інтересу до обраної спеціальності. Педагогічний колектив розкриває перед
студентами широку панораму майбутньої професії. В навчальних групах І
курсу відбувається посвята у студенти, тематичні класні години «У майбутнє
- з надійною професією», для студентів III і IV курсу проводяться тренінги
«Успішне працевлаштування», зустрічі з випускниками та провідними
фахівцями відповідних спеціальностей.
Поза увагою не залишається профорієнтаційна робота. Так, щорічно
кілька разів на рік Дні відкритих дверей. Технікум - активний учасник
міжобласних Ярмарок професій. Студенти, що прибули на навчання з інших
населених пунктів, проводять профорієнтаційну роботу в своїх школах.
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Співпрацюючи
засобами

із

масової

інформації,

технікум

висвітлює у пресі, на
місцевому телебаченні
новини

студентського

життя,

заходи,

екскурсії,

свята,

що

стали традиційними –
«Найкращий

День

студента», «Запрошуємо на Масляну», випуск молодих спеціалістів та ін.
З метою популяризації кожної спеціальності, у технікумі традиційно
проводяться конкурси «Кращий за професією». Переможці нагороджуються
почесною грамотою директора технікуму та грошовими преміями.
Одним із пріоритетних напрямків виховання у технікумі формування
національної свідомості, патріотизму, любові до рівдної землі, свого народу.
Традиційними у технікумі стали такі заходи, як «День вишиванки», «Козацька
Покрова», «Панночка-україночка», «День студента», «День матері», літературні читання, зустрічі з місцевими поетами та ін. Активно працює в технікумі волонтерська група, організовуючи заходи з надання посильної допомоги
захисникам України. Особливо активними в цьому напрямку є учасники
волонтерської групи, яка підтримує воїнів 30-Ї механізованої бригади, що
дислокується у м. Новограді-Волинському та 54 розвідувального батальону.
Студентська рада та волонтерська група технікуму зініціювала та провела:
-благодійні акції та ярмарки (за вилучені кошти закуплене взуття для 30-ї
механізованої бригади);
-передачу продуктів харчування, предметів першої необхідності,ліків та збір
великоднього та різдвяного кошиків для воїнів;
-акцію з передачі солодощів та листів на фронт «Теплі обійми»;
-в’язання маскувальних сіток;
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-зустрічі студентів та педагогічного колективу з воїнами 30-ї механізованої
бригади, а також з випускниками, які проходили або проходять службу в зоні
АТО;
-вечір-реквієм «Воїни світла», в якому взяли участь батьки, родичі загиблих
героїв, в тому числі шести випускників технікуму;
- написання листів, виготовлення атрибутів державної символіки для
підтримки духу бійців.
У

технікумі

значна

приділяється

організації

студентського

самоврядування.

Головним

завданням

самоврядування

є

удосконалення

навчально-виховної,
дослідницької,
масової

увага

науковофізкультурно-

роботи,

трудового

виховання, покращення дозвілля та побуту студентів.
Студенти з великим бажанням та відповідальністю працюють в
студентській раді технікуму та відділень Уже традиційним стало проведення
спільних засідань студентських рад Новоград-Волинського

промислово-

економічного технікуму та інших навчальних закладів міста.
В листопаді місяці з ініціативи студентських рад за підтримки
адміністрації

відбувся

обмін

студентами

між

Новоград-Волинським

технікумом та Нововолинським електромеханічним коледжом. Студенти
НЕМК тиждень провели зі студентами НВПЕТ: відвідували заняття,
проводили змагання, естафети, творчі зустрічі, екскурсії. Наступним кроком
буде поїздка студентів НВПЕТ до міств Нововолинська. Такі заходи сприяють
обміну досвідом, в першу чергу – стосовно організації студентського
самоврядування.
З метою залучення студентів до управління, членів студентської ради
залучають до співпраці з педагогічним колективом. Члени студентського
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колективу входять до складу ради профілактики правопорушень та стипендіальної комісії. Самоврядування в технікумі з кожним роком розвивається та
наповнюється новим змістом.
Члени студентської ради - ініціатори багатьох молодіжних тематичних і
розважальних програм.

На засіданнях розглядають підсумки навчальної

дисципліни та навчання студентів, підсумки рейдів по гуртожитку.
З метою покращення успішності та дисципліни в кожній групі
проводиться щоденний, щотижневий контроль старостатом, кураторами та
завідувачами відділень. Студентська рада технікуму впливає на студентів, які
допустили порушення навчальної дисципліни, надають допомогу студентам,
які з поважних причин були відсутні на заняттях.
Студенти технікуму беруть активну участь у загальноміських заходах,
таких як фестиваль до Дня студента, заходи з нагоди Дня Перемоги, річниці
аварії на ЧАЕС, заходах вшанування знаменитої землячки – Лесі Українки.
Наші студенти виступали ініціаторами загальноміських акцій, які стали
вже традиційними – екологічної акції по прибиранню річки, акції по прибиранню могил військовослужбовців та дзотів, що залишились за часів Великої
Вітчизняної війни.
Члени студентської ради щорічно беруть участь у акції «Допоможи
дитині», збираючи кошти та необхідні речі для дітей-інвалідів та взяли
шефство над дитячим будинком.
У технікумі велика увага приділяється соціальному захисту дітей-сиріт,
позбавлених батьківського піклування, інвалідів, чорнобильців, студентів із
багатодітних та малозабезпечених сімей. Для студентів пільгової категорії
проходять зустрічі з адміністрацією технікуму, з фахівцями управління праці і
соціального захисту населення, пенсійного відділу, де вони отримують
інформацію про нові законодавчі акти, отримують кваліфіковані відповіді на
всі запитання.
У технікумі проводиться планомірна робота з питань профілактики
правопорушень. Рада з профілактики правопорушень приділяє велике
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значення роботі зі студентами з питань підвищення навчальної дисципліни,
попередження аморальних вчинків та правопорушень.
У засіданнях ради з профілактики правопорушень беруть участь: фахівці
центру соціальних служб для сімей, дітей та молоді, служби у справах дітей,
кримінальної міліції у справах неповнолітніх та інші. Проводяться лекції,
бесіди, диспути.
Значна робота проводиться з впровадження здорового способу життя:
тематичні бесіди, диспути, тренінги «Твоє здоров'я в твоїх руках», «Загроза
життю», «Планування сім'ї», «Травматизм і його профілактика», «Стоп
наркотик», «Лікарі попереджують».
На засіданні педагогічної ради, методичному об'єднанні кураторів
розглядаються питання національного виховання, проблеми особистіснозорієнтованого виховання, обміну досвідом з різних напрямків роботи.
Система організації фізкультурно-оздоровчої і спортивно-масової роботи
у навчальному закладі спрямована на реалізацію основних напрямків
Національної доктрини розвитку освіти України в XXI столітті та Цільової
комплексної програми «Фізичне виховання

- здоров'я нації» і яка

впроваджується з метою:
- виховання відповідального ставлення до власного здоров'я і здоров'я
оточуючих як до вищої індивідуальної і суспільної цінності;
- формування у студентів навичок здорового способу життя;
- оптимізації режиму навчально-виховного процесу;
- збільшення рухової активності студенської молоді;
- активізації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи всіх ланок
системи освіти.
Система організації фізкультурно-оздоровчої і спортивно-масової роботи
у технікумі включає:
- фізкультурно-оздоровчі заходи (заняття з фізичної культури; заняття зі
студентами, віднесеними за станом здоров'я до спеціальної медичної групи);
- „Дні здоров'я” для студентів та працівників технікуму;
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- спортивно-масові заходи (спортивні змагання з різних видів спорту
навчальної програми між всіма групами технікуму, товариські спортивні
зустрічі, спортивне свято «Козацькі забави»);
- спортивні заходи (навчально-тренувальні заняття з легкої атлетики,
футболу, настільного тенісу, баскетболу, волейболу, шахів; спортивні
змагання міського, обласного, республіканського рівнів).
Технікум має спортивний комплекс, до якого входить спортивна,
важкоатлетична і тенісна зали, плавальний басейн на чотири 25-метрові
доріжки. Студенти силами побудували на території технікуму майданчики для
гри у футбол та волейбол.

Спортивний комплекс відвідують не тільки

студенти технікуму, а і студенти інших навчальних закладів, учні шкіл та
доросле населення міста. Спорткомплекс працює з 8 години ранку до 21
години вечора і

є одним із джерел позабюджетних надходжень. На базі

спортивного комплексу технікуму систематично проводяться технікумівські
та міські змагання.
В технікумі працювали та працюють ряд спортивних секцій, а саме: з
волейболу, баскетболу, футболу, настільного тенісу, шашок, шахів, плавання,
гирьового спорту, легкої атлетики, та армспорту. В секціях щорічно
займається 120-150 студентів.
У звітному році студенти технікуму показали наступні результати на
міжнародному, обласному , міському рівні:
- обласна олімпіада з математики – Ш місце Красовська Олександра;
- обласна олімпіада з інформатики та компютерної техніки – Ш місце
Цалко Богдан;
- обласна олімпіада зукраїнської мови – Ш місце Голуб Марія;
- сьоме місце на чемпіонаті світу з карате – Гаврилюк Вячеслав;
- спартакіада серед навчальних закладів міста – 1 місце з легкої атлетики
Заінчковська Юлія;
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- призер чемпіонату України з армреслінгу – Дейнека Андрій;
- призери чемпіонату області з армреслінгу – Дейнека Володимир,
Корчебанов Микола.
За підсумками спартакіад студентської молоді серед ВНЗ I-II рівнів
акредитації міста Новограда-Волинського команда технікуму традиційно
зайняла перше місце.
8. УСПІШНІСТЬ СТУДЕНТІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИПУСКУ
СПЕЦІАЛІСТІВ
Забезпечення державних стандартів якості освіти - головне завдання, над
яким працює педагогічний колектив технікуму. Рівень і проблеми якісної
підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
систематично розглядаються на засіданнях педагогічної ради, методичної
ради та на засіданнях циклових комісій.
Таблиця 2. Показники результатів державної підсумкової атестації за
кваліфікацією «молодший спеціаліст» у 2016 році.
№ п\п
1

Назва спеціальності
5.05070104 «Монтаж і експлуатація

Абсолютна
Якісна
успішність, % успішність, %
100
59,3

електроустаткування підприємств і
цивільних споруд»

2

5.05050201«Технічне обслуговування і

100

70,37

100

87,5

100

68,97

100

69,23

ремонт устаткування підприємств
машинобудування»

3

5.05010201 «Обслуговування
комп’ютерних систем і мереж»

4

5.06010113«Монтаж, обслуговування
устаткування і систем газопостачання»

5

5.03050901 «Бухгалтерський облік»
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Відображені показники успішності та якості підготовки фахівців
відповідають вимогам галузевих стандартів освіти, критеріям акредитації
спеціальностей. Показником якості підготовки випускників є Державна
атестація. Із спеціальностей «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»,
«Технічне обслуговування і ремонт устаткування підприємств машинобудування», «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних
споруд», «Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів» та «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання»
формою Державної атестації випускників є захист дипломних проектів, а
випускники спеціальності «Бухгалтерський облік» складають комплексний
Державний екзамен за фахом.
Питанням організації та проведення дипломного проектування та
підготовки до складання Державного екзамену приділяється постійна увага. В
процесі дипломного проектування студент систематизує, закріплює та
розширює отримані знання. Теми дипломних проектів відповідають сучасним
вимогам машинобудівної галузі, комп’ютерних технологій, електротехнічного
устаткування,

електропостачання,

систем

газопостачання

та

газового

устаткування. Теми дипломних проектів містять основні питання, з якими
фахівці будуть зустрічатись в майбутній професії і відповідають за ступенем
складності обсягу теоретичних знань та практичних умінь Державним
стандартам.
Керівники

дипломних

проектів

розробляють

графіки

виконання

дипломних проектів, проводять консультації у відповідності до затверджених
графіків. Методичні рекомендації до виконання дипломного проекту
орієнтують студентів на дотримання чинних стандартів щодо оформлення
дипломних робіт, обсягу і змісту пояснювальної записки, розрахункової,
графічної, економічної частини та охорони праці, сприяють формуванню
навичок самостійної роботи.
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Захист

дипломних

проектів

та

складання

Державного

екзамену

відбувається перед Державною кваліфікаційною комісією, яка призначається
наказом директора.
Результати захисту дипломних проектів та складання комплексного
Державного екзамену обговорюються на засіданнях циклових комісій,
методичному об'єднанні, педагогічній раді, розробляються заходи щодо
усунення виявлених недоліків і підвищення якості дипломних проектів та
результатів на державних екзаменах.
9. ПРАКТИЧНЕ НАВЧАННЯ І ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
ВИПУСКНИКІВ
Практичне

навчання

студентів у технікумі є
невід'ємною
навчального

частиною
процесу

важливою

та

складовою

становлення

молодої

людини, як фахівця і має за
мету

закріплення

отриманих
навчання,

в

знань,
процесі

закріплення

у

них умінь і практичних навичок за фахом. Навчальні практики проводяться на
базі навчально-виробничих майстерень технікуму, виробничі практики - на
підприємствах, які відповідають вимогам програм практики
Всі види практик проводяться згідно з «Положенням про проведення
практики студентів вищих навчальних закладів України», затвердженого
наказом Міністерства освіти і науки України від 08.04.1993 р. № 93.
Види та обсяг практик визначаються стандартами, відображаються в
навчальних планах і графіках навчального процесу. Зміст практики
визначається її програмою.
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На всі види практичного навчання розроблено наскрізу програму та робочі
програми.
Наказами по технікуму призначаються керівники практики, термін
практик, підприємства, де проходитимуть практику студенти та педагогічне
навантаження. Основними базами практик для студентів є підприємства міста
Новограда-Волинського

та

інших

міст

сусідніх

регіонів:

Новоград-

Волинський завод сільгоспмашин, ВКФ «Леся», Новоград-Волинське ДЛМГ,
Новоград-Волинський хлібозавод, ТОВ«Церсаніт-інвест», ТОВ «Техна» та ін.
Метою практичного

навчання

є закріплення

теоретичних

знань,

отриманих студентапми за час навчання, набуття і удосконалення практичних
навичок і умінь за відповідною спеціальністю, формування професійних
компетенцій, здатності приймати самостійні рішення в умовах конкретних
виробничих ситуацій.
Зміст практичного навчання, окрім практичних, лабораторних занять,
становлять такі види практики:
- навчальна (на отримання робітничої професії);
- виробнича (технологічна);
- переддипломна.
Завданням навчальної практики є оволодіння робітничою професією з
правом присвоєння їм кваліфікаційного розряду.
Навчальні практики зі спеціальності «Технічне обслуговування і ремонт
устаткування підприємств машинобудування», «Монтаж і експлуатація елекроустатування підприємств і цивільних споруд» проводяться в навчальновиробничих майстернях технікуму, де створені слюсарна, механічна, електроварюальна, електромонтажна дільниці, а спеціальності «Обслуговування
комп’ютерних систем і мереж» також в лабораторіях електрорадіовимірювання та мікропроцесорних систем під керівництвом майстрів виробничого навчання.
Навчальна

практика

зі

спеціальності

«Монтаж,

обслуговування

устаткування і систем газопостачання» проводиться на санітарно-технічній,
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газотехнічній

дільницях

та

газовому

полігоні,

а

для

спеціальності

«Бухгалтерський облік» - в комп’ютерних лабораторіях.
Метою виробничої технологічної практики є закріплення і поглиблення
теоретичних

знань,

ознайомлення

безпосередньо

на

підприємстві

з

виробничим процесом, технологічним циклом виробництва, збір фактичного
матеріалу для виконання курсових проектів.
Технологічна практика студентів проводяться на підприємствах згідно до
укладених договорів.
Керівники

практики

якісно

організовують

навчально-методичне

керівництво і виконання програм практики. Студенти під їх керівництвом
своєчасно здають звіти про проходження практики.
По закінченню практики студенти захищають звіт перед комісією,
призначеною наказом директора. До складу комісії входять керівники
практики від технікуму, члени циклової комісії, які викладали практикантам
дисципліни циклу професійної та практичної підготовки. Оцінки за практику
вносяться в залікову екзаменаційну відомість і в залікову книжку студента.
Передипломна практика є завершальним етапом і проводиться з метою
узагальнення і вдосконалення здобутих студентами теоретичних знань,
прктичних умінь та навичок, підготовки до самостійної трудової діяльності, а
також збору матеріалів для дипломного проектування.
Під час проходження переддипломної практики студенти вивчають:
- організаційно-технічну документацію, документацію з матеріального
забезпечення, організації оплати праці;
- технічну підготовку виробництва, техніко-економічні нормативи матеріальних і трудових витрат;
- документацію по витратах на підприємстві;
- базову, планову та звітну документацію господарської діяльності
підприємства;
- техніко-економічні показники підприємства.
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Новоград-Волинський промислово-економічний технікум, здійснюючи
підготовку молодших спеціалістів для народного господарства України з семи
спеціальностей, велику увагу приділяє професійному навчанню студентів, яке
поєднує теоретичне і практичне навчання
Підготовка фахівців та освоєння робітничих професій з відповідного
напряму здійснюється в навчальному закладі на основі інтегрованих
навчальних планів і програм для професійно-технічного навчання робітників
з відповідних професій. Такий

вид підготовки сприяє формуванню

пізнавальних інтересів, розвитку професійної схильності і задатків людини,
готовності до самоосвіти, при цьому забезпечується освітньо-кваліфікаційний
рівень «Кваліфікований робітник» для випускників технікуму, що забезпечить
їм безперешкодне працевлаштування, професійне зростання.
Випускники разом з отриманням диплома молодшого спеціаліста
отримують свідоцтво про отримання робітничої професії з відповідного
напрямку підготовки. Надання освітніх послуг у сфері професійно-технічного
навчання проводиться за професіями: «Токар», «Фрезерувальник», «Слюсарремонтник з ремонту електроустаткування», «Слюсар з експлуатації та
ремонту газового устаткування», «Оператор комп’ютерного набору».
Питання працевлаштування в технікумі вирішується відповідно до
чинного

законодавства,

моніторингу потреб

ринку праці

в регіоні,

проходження виробничих практик на підприємствах до направлення на
роботу. Проводиться постійна робота з роботодавцями з налагодження
ефективної співпраці по залученню студентів технікуму, починаючи з
молодших курсів для проходження практик на конкретних робочих місцях з
подальшим працевлаштуванням.
Певна робота проводиться створеною в технікумі комісією по сприянню
працевлаштуванню студентів та випускників, а саме:
-аналізується інформація Державної служби зайнятості з вимог ринку
праці за спеціальностями, з яких проводиться навчання;
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-забезпечується доступ студентів до інформації щодо стану ринку праці;
- проводиться організаційна робота із студентами, які самостійно
знаходять місце роботи.
Технікум щорічно отримує багато листів з схвальними відгуками від
керівників підприємств про підготовку фахівців.
Частина студентів продовжує навчання в вищих навчальних закладах III IV рівнів акредитації за скороченим терміном навчання, з якими технікум має
відповідні угоди.
Зв'язок з випускниками технікуму підтримується шляхом листування
випускників з завідуючими відділеннями, кураторами та викладачами
технікуму, які отримують відгуки з місць їх роботи та навчання. Випускники
відвідують технікум під час відпусток, відряджень, їх запрошують на виховні
години в навчальні групи. Влаштовуються зустрічі випускників технікуму зі
студентами, на яких вони вносять пропозиції по покращенню підготовки
кадрів для підприємств. Зв'язок з випускниками здійснюється також
керівниками виробничої і переддипломної практики.
Для тіснішої взаємодії навчального закладу з роботодавцями, технікум
налагодив співпрацю з підприємствами з виготовлення металопродукції в
навчальних майстернях технікуму. Таким чином, у 2016 році студентами
технікуму виготовлялась продукція для підприємства LGT міста Свіднік
(республіка Польща) та для Шепетівського заводу кльтиваторів. Також ці
підприємства охоче запрошують на роботу випускників технікуму за
спеціальністю «Прикладна механіка».

Результатом тісної співпраці між

технікумом і Шепетівським заводом культиваторів має стати підписання у
січні 2017 року Меморандуму про співпрацю між Новоград-Волинським
промислово-економічним технікумом, Шепетівським заводом культиваторів,
громадською організацією «Європейська соціальна академія» та благодійним
фондом «Зміцнення громад».
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10. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Станом на 01.01.2017 року заборгованість з виплати заробітної плати та
стипендії відсутня. У вказаний період з вини технікуму затримки з виплати
заробітної плати та стипендії не допускались. Технікум вчасно сплачував
податки і розраховувався з постачальниками. Станом на 01.01.2017
заборгованість з оплати за енергоносії та комунальні послуги відсутня.
Таблиця 3 Фінансові показники роботи технікуму в 2016 році
№
п/п

Показник

2016

1. Надходження усього
1.1 Надходження коштів
загального фонду
1.2 Надходження коштів спеціального
фонду, в т.ч. отримані. як:

10384751,00
2010089,99

- оплата за навчання

564942,94

- від господарської діяльності
- за оренду приміщення

1258108,53
818/87,36

- благодійні внески, гранти, дарунки

104836,56

- від реалізації майна
2.
2.1

12394840, 99

314,60

- інші надходження
Видатки всього:

12153337,99

Видатки загального фонду у т.ч.

10384751,00

- заробітна плата
- нарахування на зарплату
- стипендія студентам
- на харчування сиротам
- виплати сиротам на підручники, одяг
і взуття
- придбання обладнання, інвентаря,
матеріалів
- оплата послуг (крім комунальних)
- комунальні послуги (опалення,
електроенергія, вода, вивіз сміття)
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4506800,00
958000,00
2715772,00
26980,00
15199,60
300000,00
1862000,00

року

- капітальний ремонт, капітальне
будівництво
2.2 Видатки спеціального фонду
у т.ч.
- заробітна плата
- нарахування на зарплату
- предмети, матеріали, обладнання,
інвентар
- медикаменти та перев'язувальні
матеріали

1688540,83
808701,55
174926,45
92990,12
44012,92

- оплата послуг, крім комунальних

86193,29

- продукти харчування
- інші видатки
- видатки на відрядження
- оплата комунальних послуг та
енергоносіїв

239174,28
13339,62
260232,62

- придбання обладнання, предметів
довгострокового використання

8570,00

2.3 Видатки спонсорського фонду у т.ч.
- предмети і матеріали
- оплата послуг (ремонт даху)

80046,16
59994,81
20051,35

Протягом звітного періоду директором постійно проводиться робота з
питань

ефективного

використання

фінансових

ресурсів.

Щомісячно

аналізуються фінансові надходження і видатки згідно з кошторисом. Про
результати аналізу інформується адміністрація і колектив технікуму на
чергових засіданнях педагогічної ради. До відома усіх членів педагогічного
колективу, до кожного співробітника і студента доводяться усі державні
програми із соціального захисту викладачів, співробітників та студентів.
Складання і затвердження кошторису на кожний фінансовий рік
проводиться відповідно до діючих нормативних документів, Постанов КМУ.
Видатки здійснюються згідно з затвердженими Міністерством освіти і
науки України кошторисом та планом використання на відповідний
фінансовий рік, а їх використання відповідає Бюджетному кодексу України
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від 08.07.2010 р. № 2456-УІ та Закону України «Про Державний бюджет
України» на відповідний фінансовий рік.
Фінансова та бюджетна звітність складається відповідно до Порядку,
затвердженого Державним казначейством України на відповідний рік і вчасно
подається до органів казначейської служби та Міністерства освіти і науки
України.
В цілому, незважаючи на обмежене фінансування, навчальний заклад
функціонував нормально, завдання по підготовці молодших спеціалістів
для народного господарства виконувались в повному обсязі, виконувались поточні ремонти споруд та обладнання, зміцнювалась матеріальнотехнічна база, порушення чинного законодавства не допускались.

Директор Новоград-Волинського
промислово-економічного технікуму

А.В. Петрошук
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