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ЗВІТ
директора Харківського автомобільно-дорожнього технікуму
Перевозника Анатолія Семеновича
щодо виконання умов контракту № IV-141 від 12.06.2014 року
з Міністерством освіти і науки України
укладеного на період з 17.06.2014 року по 17.06.2019 року
за період роботи з 1 січня 2016 року по 1 січня 2017 року.
1. Загальна характеристика ХАДТ
Харківський автомобільно-дорожній технікум – вищий навчальний заклад
І рівня акредитації, підпорядкований Міністерству освіти і науки України.
Юридична адреса технікуму: 61051, м. Харків, вул. Котельниківська, 3. Телефон
(057) 337-84-07, e-mail: hadt@ukr.net, адреса сайту: hadt.kharkov.ua .
Технікум засновано у вересні 1929 року на базі автотракторної профшколи
за розпорядженням по Центральному управлінню шосейних та ґрунтових доріг і
автомобільного транспорту при РНК УРСР як автодорожній технікум, з
механічним та дорожнім відділеннями. З 1931 року він став автомеханічним
технікумом і мав такі відділення: дорожньо-будівельне, дорожньо-ґрунтове,
автоексплуатаційне, автомеханічне, дорожньо-механічне за денною формою
навчання.
Наказом Центрального Всесоюзного Комітету шосейних та ґрунтових доріг
і автомобільного транспорту CРСР від 10 грудня 1932 року технікум спільно з
Московським автодорожнім технікумом призначено опорним закладом в системі
Центрального управління дорожнього транспорту СРСР.
У 1936 році технікум мав дві форми навчання: денну форму з терміном
навчання 4 роки, готували техніків-механіків автомобільної справи та вечірню з
терміном навчання 5 років, готували техніків з ремонту та експлуатації
автомобілів.
Згідно наказу Народного Комісаріату автомобільного транспорту УРСР від
12 серпня 1944 року №241 технікум відновив свою роботу, як автотранспортний
технікум і готував техніків-механіків та фахівців за спеціальністю «Ремонт та
експлуатація автомобілів» за денною формою навчання.
З 1952 року згідно клопотання
Міністерства автомобільного транспорту та
шосейних доріг УРСР і наказів Міністерства
вищої і середньої спеціальної освіти СРСР та
УРСР
були
поновлені
спеціальності:
«Будівництво і експлуатація автомобільних
доріг», «Будівництво мостів та інших
штучних споруд», «Експлуатація та ремонт
підйомно-транспортних,
будівельних
і
дорожніх
машин
і
обладнання»,
«Експлуатація автомобільного транспорту».
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В березні 1955 року згідно наказу Міністерства автомобільного транспорту
та шосейних доріг УРСР, технікум був перейменований і відновив свою назву, як
Харківський автомобільно-дорожній технікум, скорочена назва ХАДТ.
Згідно Постанови Ради Міністрів УРСР від 26 квітня 1988 року №196 ХАДТ
був підпорядкований Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти УРСР.
З метою підготовки молодших спеціалістів-юристів для розбудови правової
держави України та підвищення рівня правових знань працівників структурних
підрозділів виконавчої влади, юридичних відділів, відділів кадрів підприємств та
установ, згідно наказу Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР
від 6 травня 1989 року №125 була відкрита спеціальність «Правознавство» за
денною та заочною формами навчання.
Для вирішення питань державної політики в поглибленні реформування
економіки, розвитку малого підприємництва в автомобільно-дорожній галузі
України та перетворення малих підприємств у сектор національної економіки, а
також враховуючи специфіку фінансування, планування, інвестиційної політики в
галузі будівництва, експлуатації, утримання та ремонту автомобільних доріг,
мостів та інших штучних споруд, створення сучасного дорожнього сервісу, у
1998 році відкрита спеціальність «Економіка підприємства», згідно рішення ДАК
від 7 липня 1998 року, протокол №15 за денною та заочною формами навчання.
З метою наближення місця навчання
студентів до їх місця проживання, на базі
НВК Лозівського ковальсько-механічного
заводу згідно наказу Міністерства освіти
України від 18 вересня 1998 року №340 у м.
Лозова відкрита філія ХАДТ, яка діє на основі
Положення
про
Лозівську
філію,
зареєстрованого
Виконкомом
Лозівської
міської ради, свідоцтво про державну
реєстрацію №570/1 від 26 вересня 1998 року і
внесена до Єдиного державного реєстру
підприємств та організацій України, дата первинної реєстрації 06 жовтня 1998
року та останньої реєстрації 17 січня 2014 року №14801070010040612.
Лозівська філія ХАДТ є єдиним ВНЗ І рівня акредитації в південному
регіоні Харківської області і в м. Лозова з 100-тисячним населенням і проводить
підготовку молодших спеціалістів з 6 спеціальностей.
В зв’язку з підвищенням вимог до організації дорожнього руху, входженням
України до Європейського дорожнього простору та покращення професійної
діяльності спеціалізованих служб з організації дорожнього руху в
експлуатаційних дорожніх та автотранспортних підприємствах, службах нагляду
за станом автодоріг підрозділів ДАІ, в 2003 році у ХАДТ і філії були відкриті
спеціальності «Організація та регулювання дорожнього руху», «Обслуговування
та ремонт автомобілів і двигунів» згідно рішення ДАК від 10 червня 2003 року,
протокол №45 за денною та заочною формами навчання.
В зв’язку з реформуванням системи бухгалтерського обліку, особливостями
обліку і аналізу господарських операцій, обліку фінансових та матеріальних
ресурсів в галузі будівництва та архітектури, транспорту і транспортної
інфраструктури, машинобудування та металообробки, у 2003 році відкрита
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спеціальність «Бухгалтерський облік» згідно рішення ДАК від 10 червня 2003
року, протокол №45 за денною та заочною формами навчання.
У зв’язку зі збільшенням виробництва в машинобудівельній галузі та
клопотання Лозівського ковальсько-механічного, авторемонтного, Панютінського
вагонно-ремонтного заводів, у 2004 році в Лозівській філії ХАДТ була відкрита
спеціальність «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях»
згідно рішення ДАК від 22 червня 2004 року протокол №51.
Харківський автомобільно-дорожній технікум внесений до Державного
реєстру вищих навчальних закладів України (реєстрація №21-Д-846 від 21 грудня
2010 року), до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України,
дата первинної реєстрації 23 червня 1993 року та останньої реєстрації 15 січня
2014 року №14801070009040612.
Протягом всього періоду роботи технікуму здійснюється підготовка
фахівців по денній та заочній формах навчання для автомобільного транспорту та
дорожньо-будівельної галузі на базі базової та повної загальної середньої освіти.
За ці роки підготовлено більше 26 000 фахівців.
До структури технікуму входять: 3 навчально-виробничі майстерні та 2
навчальні бібліотеки, 2 гуртожитки, 2 їдальні; курси підготовки до вступу у вищі
навчальні заклади громадян України, курси підготовки операторів комп’ютерного
набору, курси підготовки водіїв авто- та мототранспортних засобів, курси
підготовки трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва; 2
спортивних комплекси, 2 медпункти; 2 навчальних полігони. На цей час в
технікумі існує 8 відділень, з них п’ять у ХАДТ: автомобільно-механічне,
дорожнє, економічне, транспортних технологій, правознавства, та три відділення
в Лозівській філії ХАДТ: автомобільно-механічне, транспортних технологій та
економічне.
У звітному періоді технікум здійснював свою діяльність відповідно до:
 Конституції України;
 Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту»;
 Державних стандартів освіти, інших нормативних актів з питань вищої освіти;
 Положення про організацію навчального процесу у ХАДТ, затвердженого
наказом по технікуму від 13 лютого 2015 року №01-05/78;
 наказів Міністерства освіти і науки України;
 Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року
(схвалено Указом Президента від 25 червня 2013 року №344/2013);
 Концепції діяльності і розвитку ХАДТ (в т.ч. Лозівської філії), схваленої
педагогічною радою технікуму та затвердженої директором технікуму,
протокол №1 від 29 серпня 2013 року;
 Статуту ХАДТ, затвердженого Міністерством освіти і науки України (наказ від
18 лютого 2011 року №160 – в новій редакції) та прийнятий загальними
зборами (конференцією) трудового колективу технікуму, протокол №1 від 5
січня 2011 року зі змінами:
 затвердженими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, наказ
від 12 липня 2011 року №780;
 затвердженими Міністерством освіти і науки України, наказ від 5 липня 2013
року №898.
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Навчальний процес в технікумі забезпечують 22 циклові комісії по
підготовці молодших спеціалістів з п’яти галузей знань та дев’яти спеціальностей,
які в технікумі та Лозівській філії ліцензовані та акредитовані до 2026 року
(таблиця 1).
Сукупний ліцензований обсяг студентів Харківського автомобільнодорожнього технікуму (у т.ч. Лозівська філія) становить 630 осіб денної та 375
осіб заочної форм навчання.
Таблиця 1
№
п/п

Шифр та найменування галузі
знань

1

0304
Право

2

3

4

5

6
7

Код та назва
спеціальності

5.03040101
«Правознавство»
5.03050401
«Економіка
0305
Економіка та підприємства»
підприєм5.03050901
ництво
«Бухгалтерський
облік»
5.05050204
«Експлуатація та
ремонт підйомнотранспортних,
будівельних і
0505
дорожніх машин і
Машинобудування та обладнання»
матеріало5.05050302
обробка
«Технологія обробки матеріалів на
верстатах і
автоматичних
лініях»
5.06010109
«Будівництво,
експлуатація і
ремонт
0601
Будівництво автомобільних
доріг і аеродромів»
та
архітектура 5.06010110
«Будівництво
мостів та інших
штучних споруд»
5.07010101
«Організація та
регулювання
0701
Транспорт і дорожнього руху»
транспортна 5.07010602
інфраструк- «Обслуговування
тура
та ремонт
автомобілів і
двигунів»
Підготовка до вступу у вищі навчальні заклади громадян України
Підготовка іноземних громадян за
базовими акредитованими
напрямами (спеціальностями)

Ліцензія
серія

номер

АЕ

270742

АЕ

дата видачі
серія
термін дії

номер

02.07.2013
06.07.2016
НД-І 2180407
01.07.2017
01.07.2026
02.07.2013
21.06.2016
270742
НД-І 2179951
безстроково
01.07.2026
02.07.2013

АЕ

270742

безстроково

НД-І 2179952

АЕ

АЕ

01.07.2026

02.07.2013

06.07.2016
НД-І 2180413

01.07.2017

01.07.2026

02.07.2013

06.07.2016

01.07.2017

НД-І 2180409

02.07.2013
АЕ

270742

01.07.2017

270742

безстроково

НД-І 2180410

01.07.2017

270742

АЕ

270742

01.07.2026

02.07.2013
01.07.2017
02.07.2013
01.07.2017

90

50

І

60

45

І

150

100

І

30

30

І

60

30

І

30

-

І

60

60

І

60

60

І

21.06.2016
01.07.2026
06.07.2016
НД-І 2180411

270742

АЕ

01.07.2026

НД-І 2179953

02.07.2013
АЕ

І

06.07.2016

02.07.2013
АЕ

-

06.07.2016

01.07.2017

270742

270742

01.07.2026

НД-І 2180408

270742

90

21.06.2016

02.07.2013
АЕ

Ліцензований
Рівень
обсяг
акредата видачі
денна заочна дитації
термін дії

Сертифікат про акредитацію

01.07.2026

300
50
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Таблиця 2
Чисельність студентів у Харківському автомобільно-дорожньому технікумі
(в т.ч. Лозівська філія)
№
Показники
з/п
1 Кількість спеціальностей
2 Кількість відділень
Загальна чисельність студентів, в т.ч.
3 Бюджет
Контракт
Денна форма навчання, в т.ч.
4 Бюджет
Контракт
Заочна форма навчання, в т.ч.
5 Бюджет
Контракт

Одиниці
вимірювання
од.
од.
чол.
чол.
чол.
чол.
чол.
чол.
чол.
чол.
чол.

2015 рік

2016 рік

9
8
2532
1585
947
1750
1181
569
782
404
378

9
8
2428
1591
837
1656
1195
461
772
396
376

Станом на 01.01.2017 року в технікумі і філії навчаються 2428 студентів, що
на 104 особи менше ніж на 01.01.2016 року, з них: 1656 осіб навчаються на денній
та 772 особи на заочній формах навчання. У тому числі за кошти державного
бюджету на денній формі навчається 1195 студентів, та за кошти фізичних осіб
навчається 461 студент. На заочній формі навчання за кошти державного бюджету
навчаються 396 осіб та за кошти фізичних осіб навчаються 376 осіб.
Динаміка зміни контингенту студентів ХАДТ

За 2016 рік чисельність студентів денної форми навчання зменшилась на 94
особи, заочної форми навчання зменшилась на 10 осіб, в основному за рахунок
зменшення студентів-контрактників, на що вплинула демографічна хвиля та виїзд
абітурієнтів за кордон.
В технікумі працює потужній творчий педагогічний колектив, у складі якого
налічується: 193 працівника, які мають педагогічне навантаження (188 штатних
викладачів, 5 сумісників), з яких 1 – Заслужений працівник освіти України, 11 –
Відмінників освіти України, кандидатів наук – 7 (3,6%), викладачів вищої
категорії – 76 (39,4%), з них викладачів-методистів – 34 (17,6%), старших
викладачів – 1 (0,5%), викладачів І категорії – 31 (16,1%) , магістрів – 47 (24,4%).
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Таблиця 3
Чисельність працівників за звітний період (у т.ч. Лозівська філія)
Всього працюючих, чол.
В т.ч. які мають педагогічні години

2015 рік
343
193

2016 рік
337
193

Усі педагогічні працівники мають вищу фахову освіту, їх кваліфікація і
досвід роботи відповідають профілю дисциплін, які вони викладають.
Серед педагогічних працівників технікуму є викладачі, відзначені
Грамотами та Подяками: Президента України, Міністерства освіти і науки
України, Харківської обласної державної адміністрації, Харківського міського
голови, Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної
адміністрації, ДП «Харківський облавтодор», Служби автомобільних доріг у
Харківській області, Шевченківської районної ради в м. Харкові.
2. Формування контингенту студентів
З метою своєчасного і якісного формування контингенту студентів та
розширення рівного доступу випускників шкіл, ПТУ, ВПТУ до навчання, щорічно
створюється Приймальна комісія – робочий орган технікуму, який працює на
засадах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до законодавства
України. Строк повноважень Приймальної комісії становить один календарний
рік. Комісія працювала згідно «Плану роботи приймальної комісії на 2016 рік», з
урахуванням особливостей демографічної ситуації.
Приймальна комісія діє згідно з Положенням про приймальну комісію
технікуму, затвердженим педагогічною радою технікуму у відповідності до
Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого
наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року №1085.
Положення про приймальну комісію технікуму оприлюднено на веб-сайті
технікуму.
Правила прийому до технікуму в 2016 році розроблені Приймальною
комісією відповідно до законодавства України, у тому числі «Умов прийому до
ВНЗ в 2016 році», затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від
15 жовтня 2015 року за №1085 та наказу від 6 червня 2016 року №622 «Про
затвердження Змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня
2015 року №1085».
Правила прийому зі змінами затверджені педагогічною радою технікуму,
протокол №3 від 15 грудня 2015 року Зміни до правил прийому – протокол №9
від 29 червня 2016 року. Правила прийому до ХАДТ оприлюднені на офіційних
веб-сайтах Міністерства освіти і науки України та технікуму.
Технікум здійснює прийом на конкурсній основі для підготовки фахівців за
освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста за денною та заочною
формами навчання, на перший курс з нормативним терміном навчання на базі
базової загальної середньої освіти, на другий курс з нормативним терміном
навчання на базі повної загальної середньої освіти та на другий курс з
нормативним та скороченим терміном навчання на базі ОКР «Кваліфікований
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робітник» за спеціальностями згідно «Акту узгодження переліку спеціальностей,
за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ОКР молодшого
спеціаліста» затвердженого заступником Міністра освіти і науки України від 14
грудня 2015 року.
Приймальна комісія створила умови для ознайомлення вступників з
ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію
спеціальностей. Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяги
прийому за державним замовленням за кожним напрямом і спеціальністю, у тому
числі про кількість квотних місць, що виділені для вступу в межах встановлених
квот, оприлюднювались на інформаційних стендах приймальної комісії і на
офіційному веб-сайті технікуму не пізніше другого робочого дня, наступного
після затвердження відповідних відомостей.
Ознайомлення з Правилами прийому проводилось через профорієнтаційну
роботу, яка здійснюється викладачами серед випускників шкіл, професійнотехнічних училищ м. Харкова та області. Щорічно агітаційні групи в складі
викладачів та студентів технікуму проводять виїзди до сільських шкіл з метою
профорієнтаційної роботи серед сільської молоді. На основі Правил прийому
розроблені буклети, інформаційні листи, календарики, стаціонарні стенди,
оголошення. Надавалась реклама у засоби масової інформації (газети, радіо,
об’яви в метро, телебачення), постійно функціонує консультативна телефонна
лінія з надання індивідуальних консультацій абітурієнтам з питань прийому та
вибору професії, ця інформація розміщена у довідниках для вступників і
електронній мережі Інтернет на веб-сайті ХАДТ. Щорічно в технікумі та філії
згідно графіку (не менше 3 разів на рік) проводяться «Дні відкритих дверей», на
яких адміністрація та досвідчені викладачі знайомлять абітурієнтів з матеріальнотехнічною базою та структурою технікуму, зі стендами, на яких повністю
відображена характеристика: всіх відділень і спеціальностей, викладацького
складу циклових комісій, історія технікуму. Агітаційні групи, до складу яких
входили 88 викладачів технікуму, проводили виїзди під егідою обласного центру
зайнятості за програмами «Молодий професіонал», «Сузір’я професій»,
«Професія твоєї мрії» до сільських шкіл 26 районів Харківської області з метою
профорієнтаційної роботи серед сільської молоді.
У приймальній комісії технікуму оформлено постійно діючий стенд про
правила та обсяги прийому зі спеціальностей, розроблено інформаційний листок
та проспект для абітурієнтів, які надаються випускникам шкіл і ПТУ (ВПТУ).
Технікум має ліцензію на підготовку іноземних громадян за базовими
акредитованими напрямами (спеціальностями). Станом на 01.01.2017 року у
технікумі навчається 2 студенти з країн СНД.
Згідно ліцензії Міністерства освіти і науки України серія АЕ №270742 від
2 липня 2013 року в технікумі працюють курси підготовки громадян до вступу до
ВНЗ. Метою курсів є поглиблення знань громадян України, майбутніх
абітурієнтів щодо вимог програм вступних іспитів, які розроблені у відповідності
до шкільних програм. У 2016 році на підготовчих курсах навчалося 226 слухачів
на базі базової загальної середньої освіти. З них прийняло участь у вступних
випробуваннях і витримали конкурс близько 97% слухачів.
Кількісні показники прийому в 2016 році наведені у таблиці 4.
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Таблиця 4
Шифр та назва
галузі знань

1

05

07

08

13

Соціальні
та поведінкові науки

Код та назва спеціальності згідно Переліку галузей
знань та спеціальностей 2015 року та 2007 року
(курсивом)
2

051
Економіка
5.03050401 Економіка підприємства

- на основі базової загальної середньої освіти
- на основі повної загальної середньої освіти
- на основі осв.-кв. рівня «квал. робітник»
071
Облік і оподаткування
Управління 5.03050901 Бухгалтерський облік
та адмініст- на основі базової загальної середньої освіти
рування
- на основі повної загальної середньої освіти
081
Право
5.03040101 Правознавство
Право
- на основі базової загальної середньої освіти
- на основі повної загальної середньої освіти
133
Галузеве машинобудування
- на основі базової загальної середньої освіти
- на основі повної загальної середньої освіти
- на основі осв.-кв. рівня «квал. робітник»
5.05050204 Експлуатація та ремонт підйомнотранспортних, будівельних і дорожніх машин і
обладнання
Механічна
на основі базової загальної середньої освіти
інженерія
- на основі повної загальної середньої освіти
- на основі осв.-кв. рівня «Квал. робітник»

Всього по технікуму і філії по
денній і заочній формі навчання
Держзамовлення

План

Інші джерела
% від

Факт Всього прийому

3

4

5

6

50
40
10
0

50
40
10
0

59
16
1
42

54,1
28,6
9,1
84,0

18
18
0

18
18
0

42
14
28

70,0
43,8
62,0

46
40
6

46
40
6

42
19
23

47,7
32,2
79,3

129
46
42
41

129
46
42
41

27
8
7
12

17,3
14,8
14,3
22,6

38
23
15

38
23
15

18
7
11

32,1
23,3
42,3

41
31
10
16
16

41
31
10
16
16

4
4
0
2
2

8,9
11,4
0
11,1
11,1

70
43
27

70
43
27

28
11
17

28,6
20,4
38,6

45
45
453
257
103
93

45
45
453
257
103
93

7
7
229
81
66
82

13,5
13,5
33,6
24,0
39,0
46,9

5.05050302 Технологія обробки матеріалів на верстатах і

19

автоматичних лініях
- на основі базової загальної середньої освіти
- на основі осв.-кв. рівня «квал. робітник»
192
Будівництво та цивільна інженерія
- на основі базової загальної середньої освіти
- на основі осв.-кв. рівня «квал. робітник
5.06010109
Будівництво, експлуатація та ремонт
Архітектура
автомобільних доріг та аеродромів
та
- на основі базової загальної середньої освіти
будівництво
- на основі осв.-кв. рівня «квал. робітник»
5.06010110 Будівництво мостів та інших штучних споруд

- на основі базової загальної середньої освіти
274
Автомобільний транспорт
5.07010602 Обслуговування та ремонт автомобілів та
двигунів
- на основі базової загальної середньої освіти
- на основі осв.-кв. рівня «квал. робітник»
27 Транспорт
275
Транспортні технології (на автомобільному
транспорті)
5.07010101 Організація та регулювання дорожнього руху
- на основі повної загальної середньої освіти
Всього по технікуму
- на основі базової загальної середньої освіти
- на основі повної загальної середньої освіти
- на основі осв.-кв. рівня «квал. робітник»
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Кількість студентів зарахованих за державним замовленням складає 453
особи (66,5%), що на 8 осіб більше ніж у попередньому 2015 році (445 осіб).
Всього в 2016 році зараховано на навчання 682 студента по денній та
заочній формах навчання. Збільшення прийому відбулося у зв’язку зі
збільшенням кількості випускників ПТНЗ (ПТУ), які вступали за результатами
вступних випробувань.
Таблиця 5
Кількісні показники прийому
№
п/п

1

2

Показники

2015 рік

2016 рік

643
462
352
110
181
93
88
10

682
457
352
105
225
101
124
19

3,1
2,8

2,6
1,25

Прийом студентів, осіб
Денна форма навчання:
- по держзамовленню
- з платою за навчання
Заочна форма навчання:
- по держзамовленню
- з платою за навчання
у т.ч. зараховано з відзнакою по денній і заочній формах навчання
Конкурс серед абітурієнтів, осіб на місце
Денна форма навчання
Заочна форма навчання

Загальний конкурс по денній формі навчання в 2016 році склав 2,6 і в
порівнянні з попереднім роком зменшився на 0,5; по заочній формі навчання –
1,25, зменшився на 1,55.
Наведена динаміка прийому та конкурсної ситуації за звітний період
показує стабільну роботу колективу по профорієнтаційній роботі.
У технікумі щороку створювались умови для здобуття неповної вищої
освіти за державним замовленням дітьми пільгового контингенту (в середньому
навчається близько 4,5% від контингенту).
Кількість набору пільгового контингенту у 2016 році збільшилась на 17 осіб.
Динаміка прийому та кількість пільгового контингенту наведена в таблиці 6.
Таблиця 6
Зараховано на навчання пільгового контингенту, осіб
Дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування
Інших пільгових категорій
Всього навчається пільгового контингенту, осіб

2015 рік
18
7
11
66

2016 рік
35
27
8
85

В 2016 році зараховано 35 студентів пільгового контингенту по денній
формі навчання з яких: 27 студентів дітей-сиріт, дітей та осіб, позбавлених
батьківського піклування, 7 студентів дітей-інвалідів, 1 студент – дитина шахтаря.
У технікумі під час роботи приймальної комісії працює апеляційна комісія.
Кожен абітурієнт та його батьки можуть з’ясувати об’єктивність оцінювання,
проаналізувати помилки.
Відкритість вступної компанії, інформованість абітурієнтів про Правила
прийому, про пільги при участі в конкурсному відборі, про програми вступних
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випробувань, надання номерів консультаційних телефонів Міністерства освіти і
науки України щодо вступної компанії, дозволили повністю виключити скарги і
апеляції вступників, зробити зарахування на конкурсній основі максимально
об’єктивним.
Така система профорієнтаційної роботи разом з добре поставленою
роботою приймальної комісії дала змогу у 2016 році забезпечити виконання плану
державного замовлення на 100% і з метою виконання кошторису доходів та
видатків ХАДТ залучити 33,6% студентів з оплатою за навчання від загальної
кількості прийому.
Підсумки роботи педагогічного колективу щодо забезпечення конкурсного
прийому аналізуються на засіданнях педагогічної ради технікуму з визначенням
коефіцієнту участі кожного працівника в профорієнтаційній роботі.
Щороку проводиться робота по адаптації та збереженню контингенту
студентів нового набору. У технікумі психолого-педагогічний аналіз студентів
нового набору став традиційним і відбувається щорічно вже тривалий час. Він
проходить у вигляді психолого-педагогічної діагностики за такими аспектами:
рівень психічного розвитку, рівень соціального розвитку, рівень духовного
розвитку, рівень інтелектуального розвитку.
У процесі діагностики педагогічний колектив технікуму отримує уявлення
(слайдова презентація із схемами, діаграмами, графіками) про результативність та
ефективність фундаментальної та гуманітарної підготовки випускників шкіл. За
результатам аналізу знання 35% абітурієнтів не в повній мірі відповідають
вимогам шкільних програм.
Результати
досліджень
доводяться
до
відома
батьків
на
загальнотехнікумівських та групових батьківських зборах, а також в
індивідуальному порядку, а до відома викладачів – на методичних, педагогічних
нарадах і на раді класних керівників. За звітний період у навчальних групах
нового набору з метою досконалого вивчення колективу групи, визначення
лідерів, груп ризику, обдарованої молоді та молоді, яка потребує індивідуальної
педагогічної уваги було проведено соціометричні дослідження. Результати
дослідження були донесені до кожного класного керівника.
З метою виховання і розвитку інтересу до обраної професії зі студентами
початкових курсів проводяться роз’яснювальні бесіди, на які запрошуються
фахівці: провідні спеціалісти ВАТ «Харківшляхбуд», спеціалісти підприємств,
ДАІ, інституту «Промтранспроект» та інші. Для врахування регіональних змін на
ринку праці адміністрація технікуму тісно та комплексно співпрацювала з
роботодавцями з метою залучення працівників, які виявили бажання навчатись
без відриву від виробництва.
Для всебічного аналізу причин неуспішності деяких студентів на
відділеннях створені групи аналізу навчально-виховного процесу, до складу яких
входять: заступники директора з навчальної та виховної роботи, завідувачі
відділеннями, провідні викладачі відділення, класні керівники, представники
студентської ради. Саме ці групи встановлюють причини відставання, надають
рекомендації студентам і викладачам. Тільки після висновків групи аналізу
відділення може бути прийняте рішення про відрахування студента за
неуспішність.
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Робота класних керівників зорієнтована на контроль відвідування
студентами занять, з’ясування причин пропусків та своєчасність відпрацювання
пропущеного матеріалу. Під особливою увагою знаходяться студенти, які
потребують соціального захисту.
Для забезпечення студентам оптимальних умов для стабільності свого
навчання,
попередження
академічних
заборгованостей,
відпрацювання
пропущених годин, всі викладачі, згідно графіку, проводять щотижня
індивідуальні консультації з дисциплін, що викладають.
Викладачами технікуму створюється інформаційна база для самостійної
роботи студентів: курси лекцій, посібники, методичні рекомендації для курсового
та дипломного проектування тощо. Ці матеріали розміщені в бібліотеці, в тому
числі на електронних носіях та на сайті технікуму. В гуртожитку працює відділ
бібліотеки, що створює додаткові зручності студентам технікуму. Такі
організаційно-методичні заходи спрямовані на створення умов для індивідуальної
роботи студентів при вивченні програмного матеріалу.
Для збереження контингенту студентів значна увага приділялася
організаційно-методичним заходам: забезпеченню читальної зали методичними
матеріалами, лекціями, екзаменаційними тестами, опорними конспектами на
електронних носіях; забезпеченню бібліотеки достатньою кількістю підручників,
у тому числі й електронними версіями, вільний доступ до яких надається через
мережу Internet, для чого кожен викладач і студент мають свій логін та пароль.
Динаміка руху контингенту студентів по курсах за денною формою
навчання наведена в таблиці 7.
Таблиця 7
№ з/п
1
2
3
4
5
6

Назва показника
Всього вибуло студентів з 1 курсу, осіб
Всього вибуло студентів з 2 курсу, осіб
Всього вибуло студентів з 3 курсу, осіб
Всього вибуло студентів з 4 курсу, осіб
Всього вибуло студентів денної форми навчання (осіб, %)
Всього поновлено студентів на денну форму навчання (осіб, %)

2015 рік
2016 рік
7 (0,40%)
0
13 (0,74%) 8 (0,5%)
14 (0,80%) 13 (0,8%)
7 (0,40%)
5 (0,3%)
41 (2,34%) 26 (1,6%)
35 (2,00%) 15 (0,9%)

За 2016 рік з денної форми навчання відраховано 26 студентів, що на 15 осіб
менше, ніж у минулому році, поновлено на навчання 15 студентів.
Частина студентів вибуває за власним бажанням, відраховується за
неуспішність, за невиконання умов контракту та переходить в інші вищі
навчальні заклади, в зв’язку з працевлаштуванням переходить на заочну форму
навчання на старших курсах.
Технікум з 1989 року входить на правах юридичної самостійності до
навчально-науково-виробничого комплексу, який створено при Харківському
національному автомобільно-дорожньому університеті за наказом Міністерства
вищої і середньої спеціальної освіти УРСР від 9 лютого 1989 року №23.
Наказом Міністерства освіти і науки України від 14 лютого 2001 року №63
поновлено договір про навчально-науково-виробничий комплекс при
Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті, до якого
входить Харківський автомобільно-дорожній технікум із збереженням юридичної
та фінансової самостійності.
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З 2003 року технікум входить до складу навчально-науково-виробничого
комплексу, який створено на базі Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут». Комплекси створені з метою координації
діяльності ВНЗ та підприємств для підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації викладачів та фахівців у системі ступеневої освіти для автомобільної
галузі та дорожнього будівництва, зарахування випускників технікуму на
наступний рівень підготовки на споріднені спеціальності за освітньо-професійною
програмою ступеневої підготовки фахівців, у тому числі за скороченим терміном
навчання.
У 2016 році 315 випускників технікуму та Лозівської філії (близько 42%)
продовжують навчання на денній та заочній формах навчання у Харківському
національному автомобільно-дорожньому університеті, Національному технічному
університеті «Харківський політехнічний інститут», Харківському національному
технічному університеті сільського господарства імені Петра Василенка,
Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого, Харківському
національному економічному університеті імені Семена Кузнеця, Українській
інженерно-педагогічній академії та інших ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації.
Професорсько-викладацький склад відповідних кафедр вищих навчальних
закладів залучається до розробки і рецензування навчальних планів і програм,
приймає участь у роботі державних кваліфікаційних комісій по захисту дипломних
проектів та державних екзаменаційних комісіях.
3. Зміст підготовки фахівців
Освітня діяльність у технікумі провадиться на основі Державних стандартів
освіти (ОПП, ОКХ, засоби діагностики якості вищої освіти), затверджених в
установленому порядку, за якими здійснюється підготовка фахівців за освітньокваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста.
Студенти, які були зараховані до технікуму до 2015 року на основі базової
загальної середньої освіти, навчалися за навчальними планами, розробленими
згідно методичних рекомендацій Інституту інноваційних технологій і змісту
освіти Міністерства освіти і науки України (лист від 21 червня 2010 року №1.4\182558); наказів Міністерстві освіти і науки України від 17 червня 2010 року №587
«Про затвердження переліку предметів загальноосвітньої підготовки у ВНЗ І-ІІ
рівнів акредитації, які здійснюють підготовку кадрів на основі базової загальної
середньої освіти», від 7 липня 2010 року №675 «Про затвердження Положення
про державну підсумкову атестацію студентів з предметів загальноосвітньої
підготовки у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації» та згідно ОПП і ОКХ 2009-2012 років,
які є рекомендаційними.
У ХАДТ здійснюється державна підсумкова атестація для студентів, які
навчаються на основі базової загальноосвітньої середньої школи згідно з
Положенням про державну підсумкову атестацію. Завершення державної
підсумкової атестації відбувається на другому курсі.
Державна підсумкова атестація студентів з предметів загальноосвітньої
підготовки проводиться з трьох предметів: української мови (обов’язково),
математики або історії України (обов’язково) та одного предмета за вибором
навчального закладу, враховуючи профіль спеціальності.
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На кожен навчальний рік складається робочий навчальний план, який
враховує вимоги чинних нормативних законодавчих документів. У робочому
навчальному плані збережено співвідношення нормативної і варіативної частин
змісту навчання згідно вимог ОПП. Робочий навчальний план регламентує
самостійну роботу студента, яка становить не менше 1/3 та не більше 1/2
загального обсягу навчального часу, відведеного для вивчення конкретної
дисципліни.
Навчальні плани підготовки молодших спеціалістів включають комплекс
нормативних дисциплін та дисциплін самостійного вибору навчального закладу.
За структурою і співвідношенням навчального часу нормативна та
варіативна частини навчальних планів повністю відповідають вимогам ОПП і
складаються з циклів, наведених в таблиці 8.
Таблиця 8
Обсяги навчального часу за циклами (год/кредит)
професійної та
соціальноприродничопрактичної
гуманітарний
науковий
підготовки

Спеціальність та цикли навчання

Термін
навчання

1

2

3

4

5

2 р.10 міс.

1026/19

1647/30,5

3807/70,5

2 р.10міс.

1188/22

918/17

4374/81

2 р.10 міс.

1188 /22

1350/25

3942/73

2р.10 міс.

1053/19,5

1215/22,5

4212/78

2р.10 міс.

1296/24

1350/25

3834/71

2р.10 міс.

1026/19

1161/21,5

4293/79,5

2р.10 міс.

1188/22

1350/25

3942/73

1р.10міс.
1.10 міс.

864/16
864/16

864/16
864/16

2592/48
2592/48

«Будівництво, експлуатація і ремонт
автомобільних доріг і аеродромів»
«Експлуатація та ремонт підйомнотранспортних, будівельних і
дорожніх машин і обладнання»
«Обслуговування та ремонт
автомобілів і двигунів»
«Правознавство»
«Технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях»
«Будівництво мостів та інших
штучних споруд»
«Організація і регулювання
дорожнього руху»
«Економіка підприємства»
«Бухгалтерський облік»

Максимальний обсяг навчального часу студента з терміном навчання 2 роки
10 місяців становить 6480 годин (120 кредитів або 180 кредитів ECTS).
На кожен рік розробляється та затверджується директором технікуму графік
навчального процесу.
Викладання дисциплін ведеться відповідно до навчальних програм, які
розглянуті та схвалені на засіданнях відповідних циклових комісій, на які
отримані рецензії базових підприємств,організацій і ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації
та які затверджені директором технікуму. Відповідно до навчальних програм
викладачі розробляють робочі навчальні програми, які розглядаються на
засіданнях відповідних циклових комісій і затверджуються заступником
директора з навчальної роботи.
Навчальні програми з усіх дисциплін містять орієнтовний тематичний план,
виклад змісту дисципліни, обсяги та організаційні форми навчання, основні
знання та вміння з кожного розділу, вимоги до компетенцій майбутніх фахівців,
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основну та додаткову літературу, критерії оцінювання знань і завдання до заліку
або екзамену.
Підсумковий контроль здійснюється викладачами у вигляді комп’ютерного
тестування теоретичної частини програм, виконанням завдань з виробничих
ситуацій, творчих робіт або комп’ютерних презентацій окремих тем.
У навчальних програмах соціально-гуманітарних, математичних та
природничо-наукових дисциплін згідно компетенцій щодо вирішення проблем і
задач соціальної діяльності, структурно-логічних схем спеціальностей, особлива
увага приділяється вивченню тих розділів і тем, які є базовими для формування
професійної компетентності майбутніх молодших спеціалістів.
З метою відповідності підготовки фахівців потребам регіону, а також
вирішення питань безперервності, наступності та ступеневості освіти, у
навчальних планах передбачені дисципліни за вибором навчального закладу.
Розроблені варіативні освітньо-професійні програми та освітньокваліфікаційні характеристики з галузей: право, економіка та підприємництво,
машинобудування та матеріалообробка, будівництво та архітектура, транспорт і
транспортна інфраструктура.
Механізм оновлення та корегування змісту навчальних програм
професійно-орієнтованих дисциплін відбувається завдяки постійному контакту
викладачів з відповідними структурами промислових підприємств, організацій
Харківської області, які є базами виробничих практик для студентів.
Робочими навчальними програмами передбачені екскурсії на виробництво,
лекції висококваліфікованих фахівців з виробництва, практичні заняття на
виробництві.
Викладачами технікуму напрацьовані і щороку оновлюються навчальнометодичні комплекси з кожної дисципліни.
До навчально-методичних комплексів входять тексти лекцій, у т.ч. на
електронних носіях, електронні підручники і посібники, опорні конспекти, плани
семінарських занять, методичні вказівки до лабораторно-практичних занять,
тестові завдання до модульних, семестрових та директорських контрольних робіт,
критерії оцінювання, вимоги до знань та умінь студентів, нормативні документи,
законодавчі акти та матеріали, що наочно ілюструють теми навчальних програм
та засоби комп’ютерного та письмового
контролю, програма наскрізної
самостійної та індивідуально-консультативної роботи студента при виконанні
курсових проектів (робіт), положення про порядок створення та організацію
роботи державної екзаменаційної комісії з проведення комплексного державного
екзамену та захисту дипломних проектів, доповнення до засобів діагностики
якості вищої освіти з підготовки молодшого спеціаліста з усіх спеціальностей.
Екзаменаційна та поточна контролююча документація розроблена
відповідно до вимог і затверджена у встановленому порядку. Всі обов’язкові
контрольні роботи виконуються відповідно до графіків, які складені на основі
робочих навчальних програм.
Питання якості підготовки фахівців у технікумі систематично і своєчасно
розглядається на засіданнях педагогічної та методичної рад.
Протягом 2016 року заслуховувались звіти циклових комісій про:
 впровадження інноваційних телекомунікаційних, дистанційних педагогічних
технологій;
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 впровадження комп’ютерно-інформаційних технологій та обчислювальної
техніки у навчальний процес;
 організацію й урізноманітнення форм контролю за самостійною роботою
студентів;
 критерії оцінювання СРС, їх професійно-комунікаційну компетентність з
дисципліни «Англійська мова за професійним спрямуванням»;
 впровадження кредитно-модульного, розвиваючого, диференційованого
навчання;
 активізацію методів навчання (диспути, семінари, конференції, конкурси,
презентації окремих розділів і тем);
 активізацію пошуково-дослідницької роботи студентів;
 вдосконалення модульно-рейтингової системи оцінювання навчальних
досягнень студентів як дидактичного засобу управління процесом підготовки
висококваліфікованих фахівців;
 впровадження ігрових, інтерактивних форм і методів навчання (рольові, ділові
ігри, кейс-методи, практичний тренінг, метод проектів);
 оновлення, розширення і вдосконалення навчальної, лабораторної та
матеріальної бази технікуму;
 підвищення рівня якості професійно-практичної підготовки через комплексне
курсове та дипломне проектування;
 вдосконалення механізму участі роботодавців в організації професійнопрактичної підготовки студентів;
 створення власних сторінок циклових комісій на сайті технікуму з метою
висвітлення навчально-методичних матеріалів для студентів та обміну
досвідом роботи.
З метою реалізації освітньо-професійних інтересів і потреб студентів,
викладачами технікуму розроблені індивідуальні завдання, до яких належать
курсові та дипломні проекти (роботи).
Курсові проекти (роботи) є одним із видів завдань навчальнодослідницького, творчого характеру, які мають на меті не лише поглиблення,
узагальнення і закріплення знань студентів з навчальних дисциплін, а й
застосування їх при вирішенні конкретних фахових завдань і надбання умінь
самостійно працювати з навчальною і науковою літературою, комп’ютерною
технікою, лабораторним обладнанням, використовуючи сучасні інформаційні
засоби та технології.
Згідно з навчальними планами дев’яти спеціальностей, курсові проекти
(роботи) передбачені з 34 дисциплін. Студенти виконують курсові проекти
(роботи) на ІІ, ІІІ, ІV курсах.
Тематика курсових та дипломних проектів (робіт) обговорюється і
схвалюється на засіданнях циклових комісій і затверджується заступником
директора з навчальної роботи, щорічно оновлюється на 30%.
Захист курсового проекту (роботи) проводиться перед комісією у складі
трьох викладачів циклової комісії, у тому числі керівника курсового проекту
(роботи).
Державна
атестація
випускників
здійснюється
державними
екзаменаційними комісіями за фахом у формі захисту дипломних проектів та
складання комплексних державних екзаменів.
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Викладачами випускаючих циклових комісій технікуму розроблені
Положення про порядок створення та організацію роботи державних
екзаменаційних комісій відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України
від 28 травня 2013 року №584 «Про затвердження Положення про порядок
створення і організацію роботи державної екзаменаційної комісії у вищих
навчальних закладах України», які затверджені наказом по технікуму від 5 лютого
2014 року №01-05/53.
У 2016 році експертами комісії з акредитації було перевірено 20% від
загальної кількості курсових проектів (робіт). Відхилень від оцінки керівників
курсових проектів (робіт) не було. Випускаючі циклові комісії проаналізували 14
звітів голів державних екзаменаційних комісій щодо підвищення якості
дипломних проектів шляхом забезпечення їх об’єктивного оцінювання та
зовнішнього рецензування, і розробили заходи щодо підвищення якості
професійно-практичної підготовки майбутніх фахівців, враховуючи інноваційні
проблеми підприємств в умовах ринкової економіки. Традиційними стали зустрічі
викладачів і студентів з висококваліфікованими фахівцями відповідної галузі
виробництва під час проведення студентських науково-практичних конференцій.
Достатня увага в технікумі приділяється змісту і організації практичного
навчання студентів.
З цією метою у технікумі розроблено Положення про організацію
практичного навчання студентів та наскрізні програми професійно-практичної
підготовки. Для кожної спеціальності розроблені робочі навчальні програми всіх
видів практик та організаційно-нормативні документи, а саме: інструкція
керівнику практики на виробництві, який організує поетапне проходження
практики студентами, методичні рекомендації з контролю за проходженням
практики, індивідуальні завдання на період проходження практики, методичні
рекомендації до оформлення звіту про практику тощо.
На проходження виробничих практик укладені договори з ДП «Харківський
облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» (27– філій райавтодори, 4
філії–ДЕП); КП «Шляхрембуд» (6 філій–ДЕП); ПРАТ інститут «Харківський
Промтранспроект»; ТОВ «Житлобуд-2»; ТОВ «Експрес»; ТОВ «Баварія Моторс»;
ВАТ «Автобат»; СТО «Check-Харьков»; ЗАО «АТП-16355»; Шевченківським
(Дзержинським) районним судом м.Харків; ТОВ «Лозівський автопарк»;
Первомайський ДРП; Харківським окружним адміністративним судом;
Укроборонпром ДП «Харківський завод спеціальних машин»; Шевченківським
(Дзержинським) ВДВС ХМУЮ; Харківська філія інститут «Укрдіпродор –
Харківшляхбуд»; Московським ВДВС ХМУЮ.
Для організації першого етапу практичного навчання – навчальної практики
у технікумі працюють 6 майстерень та 34 лабораторії, які згідно вимог державних
стандартів оснащені сучасним обладнанням та пристроями.
Основними напрямами діяльності Харківського автомобільно-дорожнього
технікуму є:
 підвищення доступності якісної, конкурентоспроможної освіти відповідно до
вимог інноваційного сталого розвитку суспільства, економіки;
 забезпечення особистісного розвитку людини згідно з її індивідуальними
здібностями, потребами на основі навчання протягом життя;
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 реформування системи освіти, в основу якої покладатиметься принцип
пріоритетності людини;
 оновлення згідно з вимогами часу нормативної бази системи освіти технікуму;
 модернізація структури, змісту та організації освіти на засадах
компетентнісного підходу;
 інформатизація освіти, вдосконалення бібліотечного та інформаційноресурсного забезпечення освіти і науки;
 оновлення цілей і змісту освіти технікуму на основі компетентнісного підходу
й особистісної орієнтації, урахування світового досвіду та принципів сталого
розвитку;
 забезпечення розвитку та функціонування української мови як державної,
створення умов для вивчення іноземних мов;
 побудова ефективної системи національного виховання на засадах
загальнолюдських, полікультурних, громадянських цінностей, забезпечення
фізичного, морально-духовного, культурного розвитку студентів, формування
соціально зрілої, творчої особистості, громадянина України, підготовка молоді
до свідомого вибору сфери життєдіяльності;
 забезпечення системного підвищення якості освіти на інноваційній основі,
сучасного психолого-педагогічного та науково-методичного супроводу
навчально-виховного процесу;
 посилення мовної, інформаційної, екологічної, економічної, правової
підготовки студентів;
 створення сучасної матеріально-технічної бази для функціонування системи
освіти технікуму;
 оновлення змісту, форм і методів організації навчально-виховного процесу на
засадах особистісної орієнтації, компетентнісного підходу;
 підвищення ефективності навчально-виховного процесу на основі
впровадження досягнень психолого-педагогічної науки, педагогічних
інновацій, інформаційно-комунікаційних технологій;
 розроблення цілісної системи виявлення та психолого-педагогічного
супроводу обдарованої молоді, забезпечення створення умов для її розвитку,
соціалізації та подальшого професійного зростання;
 створення електронних посібників та довідників навчального призначення;
 забезпечення навчально-виховного процесу засобами інформаційнокомунікаційних технологій, а також доступу технікуму до світових
інформаційних ресурсів.
Постійна увага у технікумі приділяється неперервній та ступеневій освіті
випускників. Кількість випускників, які продовжують навчатися у вищих
навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації у 2016 році становить 315 осіб, у
тому числі навчаються на денній формі 198 осіб та на заочній – 117 осіб.
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4. Організаційне та науково-методичне забезпечення
навчально-виховного процесу
Всі структурні підрозділи технікуму працюють згідно розроблених
положень та планів роботи.
У технікумі щорічно на початок навчального року обов'язковими для
виконання є наступні заходи:
 розробляється та затверджується план методичної роботи технікуму на
навчальний рік, в якому містяться розділи: організаційна робота, методична
робота, робота по вивченню і впровадженню передового педагогічного досвіду,
підвищення кваліфікації і професійної майстерності викладачів, заходи по
підвищенню якості знань студентів, контрольно-аналітична діяльність;
 складаються плани роботи відділень, циклових комісій, кабінетів, лабораторій,
бібліотек;
 проводиться розподіл педагогічного навантаження шляхом формування
оптимальної системи якісного забезпечення викладання всіх навчальних
дисциплін із залученням циклових комісій;
 корегуються робочі навчальні плани та програми, складається графік
навчального процесу і розклад навчальних занять на кожний семестр;
 аналізується готовність циклових комісій і викладачів до нового навчального
року (наявність та якість навчально-методичних комплексів);
 планується дослідницька робота викладачів і творчо-пошукова робота
студентів;
 перевіряється готовність навчально-матеріальної бази та соціально-побутових
умов;
 планується проведення відкритих навчальних занять, майстер-класів, науковопрактичних конференцій, семінарів тощо, участь у обласних, всеукраїнських,
міжнародних виставках;
 планується підвищення кваліфікації адміністративно-викладацького складу,
складається план-графік атестації;
 складаються графіки захисту курсових і дипломних робіт, графіки
консультацій, та інше.
Щорічні плани дають можливість поєднати перспективні завдання з
конкретними завданнями на кожний семестр, на кожний місяць навчального року
і визначають програму діяльності усіх підрозділів і виконавців упродовж року.
Координація планів навчально-виховної роботи здійснюється в процесі
оперативного, тематичного та підсумкового аналізу, на основі якого приймаються
управлінські рішення: відзначення позитивного, виявлення недоліків та розробка
заходів, спрямованих на їх усунення.
Для кожної спеціальності складені структурно-логічні схеми, які
відповідають навчальним планам підготовки молодших спеціалістів.
Управління методичною роботою в технікумі полягає в організації
особистісно-орієнтованого середовища для всебічного розвитку викладачів на
основі використання їх потенційних можливостей і досвіду та реалізується при
цілеспрямованій взаємодії адміністрації технікуму, контролю та координації всіх
служб і педагогічних працівників у навчанні та вихованні студентів.
Протягом 2016 року педагогічний колектив вирішував наступні завдання:
20

 удосконалення лекційно-семінарсько-практичної системи навчання з
ефективним використанням проблемних, аудіовізуальних лекцій і практичних
занять із застосуванням методик активного навчання та використанням
електронного мультимедійного супроводу;
 підвищення якості освіти;
 підвищення науково-методичного рівня та професійної майстерності
викладачів на основі об'єктивного, оперативного аналізу підсумків навчальної,
методичної, виховної роботи, як фактору гуманітаризації комунікаційного та
комп'ютерного навчання;
 підвищення якості професійної підготовки майбутніх фахівців;
 посилення мовної, інформаційної, екологічної, економічної, правової
підготовки студентів.
Для належної організації методичної роботи в технікумі були складені та
своєчасно
затверджені
плани:
внутрішньотехнікумівського
контролю,
педагогічної ради, методичної ради, методичної роботи технікуму, школи
викладачів-початківців, відділень, циклових комісій, предметних гуртків.
Педагогічний колектив технікуму працював над реалізацією науковометодичної проблеми: «Удосконалення освітнього процесу на основі
інформаційно-комунікаційних технологій».
При плануванні роботи технікуму на рік та щомісяця формується система
роботи колективу над реалізацією завдань, що випливають з обраної проблеми.
З метою підвищення результативності підготовки молодших спеціалістів
технікум працював над:
 впровадженням інноваційних телекомунікаційних, дистанційних педагогічних
технологій;
 впровадженням комп'ютерно-інформаційних технологій та обчислювальної
техніки в навчальний процес;
 організацією й урізноманітненням форм контролю за самостійною роботою
студентів;
 критеріями оцінювання СРС, їх професійно-комунікаційної компетентності з
дисципліни «Англійська мова за професійним спрямуванням»;
 активізацією методів навчання (диспути, семінари, конференції, конкурси,
презентації окремих розділів і тем);
 активізацією пошуково-дослідницької роботи студентів;
 впровадженням ігрових, інтерактивних форм і методів навчання (рольові,
ділові ігри, кейс-методи, практичний тренінг, метод проектів);
 підвищенням рівня якості професійно-практичної підготовки студентів через
комплексне курсове та дипломне проектування;
 вдосконаленням механізму участі роботодавців в організації професійнопрактичної підготовки студентів;
 створенням власних сторінок циклових комісій на сайті технікуму з метою
висвітлення навчально-методичних матеріалів для студентів та обміну
досвідом роботи;
 моніторингом якості освіти дисципліни «Англійська мова за професійним
спрямуванням»;
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Все навчально-методичне забезпечення розглядалось і схвалювалось на
засіданнях циклових комісій. За 2016 рік фонд методичних кабінетів технікуму і
філії поповнився 55 кращими методичними розробками відкритих занять.
Усі спеціальності забезпечені прикладними комп’ютерними програмами.
Студенти і співробітники працюють з програмами: Windows XP Home Edition,
«Linux Ubuntu 9.10», Miсrosoft Office, AutoCAD, Ірбіс 64, «Бухгалтерія 1С», пакет
бухгалтерського обліку «Інфобухгалтер», бухгалтерське програмне забезпечення
1DF, «M.E.Doc», ZWCAD, 3ds Max, SPARKOL, «Смета. Строительные
технологии», «Pascal», Panda, WinRar 4.0, Visual Basic, ROBUR, Autodesk
Infraworks, Adobe Reader X, пакет тестування студентів «Тестер», розроблений
викладачами ХАДТ, пошукова система «Нормативно-довідкові матеріали з
охорони праці».
Студенти спеціальностей «Економіка підприємства», «Бухгалтерський
облік», «Правознавство» при складанні комплексного державного екзамену
проходять тестування на комп’ютері, студенти спеціальності «Організація і
регулювання дорожнього руху» використовують мультимедійні технології при
захисті курсових та дипломних проектів. Все це скорочує термін адаптації
випускників технікуму при працевлаштуванні по спеціальності.
На педагогічних радах обговорювалися різні питання методичної та
навчально-виховної роботи:
 про поповнення сайту навчально-методичними комплексами дисциплін
професійного циклу;
 про результати досліджень психолого-педагогічної адаптації студентів нового
набору до умов проживання у гуртожитку;
 про стан роботи предметних гуртків, клубів по інтересам, спортивних гуртків
щодо реалізації єдності навчання, виховання та розвитку студентів відповідно
до їх інтересів, здібностей, потреб суспільства та держави;
 звіти викладачів з підготовки до атестації на встановлення вищої категорії та
присвоєння педагогічного звання «викладач-методист»;
 схвалення заходів «Про вшанування пам’яті І. Франка» до 160-річчя від дня
народження та 100-річчя від дня смерті;
 схвалення заходів на виконання Указу Президента України №641/2015 «Про
оголошення 2016 року Роком англійського мови в Україні»;
 схвалення заходів на виконання рішення колегії Міністерства освіти і науки
України від 27.11.2015 року №10/5-4 «Про екологізацію вищої освіти»;
 про підвищення рівня організаційно-методичного супроводу підготовки
студентів до участі в обласних олімпіадах, пошуково-дослідницькій роботі;
 про
стан
навчально-методичного
та
інформаційно-комп’ютерного
забезпечення лабораторних, практичних занять та курсових проектів (робіт)
при підготовці студентів до комплексного вирішення фахових завдань;
 про стан інформаційно-комп’ютерного забезпечення дисциплін професійного
циклу;
 психолого-педагогічна готовність студентів нового набору до професійної
діяльності.
За підсумками кожного семестру на засіданнях педагогічних рад проводився
аналіз виконання плану роботи технікуму, виконання рішень педагогічних рад,
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навчальних планів та програм, успішності студентів за спеціальностями, курсами,
окремими дисциплінами.
Методична рада в звітному періоді зосереджувала увагу на вирішенні
наступних завдань: обговорення нормативних документів по організації
навчального процесу, аналіз методичного забезпечення дисциплін з охорони
праці та безпеки життєдіяльності; фронтальну перевірку стану викладання і
методичного забезпечення дисциплін професійної та практичної підготовки
дорожнього відділення: «Будівництво автомобільних доріг і аеродромів»,
«Утримання і ремонт автомобільних доріг і аеродромів», «Конструкції мостів та
інших штучних споруд»; аналіз стану методичного забезпечення дисциплін на
сайті технікуму; психолого-педагогічну діагностику студентів нового набору;
аналіз діяльності викладачів-початківців, наставництва; результатів проведення
олімпіад, студентських конференцій; підготовку до участі навчального закладу у
всеукраїнських та міжнародних конференціях, виставках педагогічних матеріалів;
підготовку до проведення на базі технікуму засідань обласних методичних
об'єднань викладачів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації; розгляд
плануючої та навчальної документації щодо акредитації п’яти спеціальностей:
«Правознавство», «Будівництво, експлуатація та ремонт автодоріг», «Будівництво
мостів та інших штучних споруд», «Обслуговування та ремонт автомобілів і
двигунів», «Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і
дорожніх машин».
Відповідно до обраної тематики методичний кабінет разом з цикловими
комісіями у 2016 році провів методологічний семінар на тему «Формування
пізнавальних інтересів студентів у процесі роботи гуртків», педагогічні читання
«Інтеграція змісту освіти з новітніми технологіями як засіб оптимізації навчальновиховного процесу», заняття школи викладачів-початківців, школи педагогічної
майстерності, засідання методичного об'єднання класних керівників.
Одним з основних напрямків методичної роботи технікуму є підвищення
якості знань студентів. Досягненню цієї мети сприяли такі заходи:
 оновлені та доповнені завдання до комплексного державного іспиту на
економічному відділенні та відділенні «Правознавство»;
 проведені комплексні контрольні роботи та КККЗ на всіх відділеннях;
 проведено тиждень дорожнього відділення, у тому числі брейн-ринг між
студентами дорожнього відділення і відділення транспортних технологій;
 викладачами дорожнього відділення і відділення транспортних технологій
організована участь студентів у заході «Ніч науки» на базі Харківського
національного автомобільно-дорожнього університету, в рамках якого
студенти відвідали центр КРЕДО, лабораторію дорожньо-будівельних
матеріалів, лабораторію з контролю якості автомобільних доріг та
ознайомились з методами оцінки дорожнього покриття за допомогою
дорожнього георадару;
 проведено тиждень безпеки дорожнього руху (відділення транспортних
технологій),
 оновлена викладачами відділення правознавства інформація щодо офіційних
Інтернет-ресурсів (сайтів державних органів України та посадових осіб) з
метою використання викладачами та студентами відділення чинного
законодавства з останніми змінами;
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 проведено конкурс читців серед студентів І курсу українською, російською,
англійською, німецькою, французькою мовами, присвячений 160-річчю з дня
народження І.Франка;
 захист окремих дипломних проектів англійською мовою; захист окремих
курсових робіт на відділенні правознавства англійською, німецькою та
польською мовами;
 виготовлення експозицій: макетів «Газовий редуктор паливної системи»,
«Витратомір повітря інжекторної системи живлення»; моделі «Система
запалення автомобілів»; стендів «Унікальні мости світу», «Редуктор
черв’ячний»;
 викладачами циклової комісії «Будівництво мостів та інших штучних споруд»
створено довідник «Нові крани для будівництва мостів (із зображенням кранів
у програмі AutoCAD);
 використання
навчальних
відеофільмів
та
відеороликів,
якими
супроводжуються лекції з дисциплін (за 2016 рік відеотека технікуму та філії
поповнена на 62 одиниці);
 проведення внутрішньотехнікумівських олімпіад: з української мови,
математики, фізики, хімії, біології, інформатики, дисциплін: «Будівництво
мостів та інших штучних споруд, «Геологія», «Геодезія», «Правила та безпека
дорожнього руху», «Технічна механіка», І етап Міжнародної олімпіади з
української мови, І етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу
учнівської та студентської молоді імені Т.Г.Шевченка;
 участь у обласних, міжнародних олімпіадах та конкурсах:
- у ІІ етапі Міжнародної олімпіади з української мови;
- у ІІ етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та
студентської молоді імені Т.Г.Шевченка (Бондаренко Д. – ІІІ місце), викладач
української мови Жадан Т.І. отримала подяку Ради директорів ВНЗ І-ІІ р. а. за
активну участь у роботі журі обласного та республіканського етапів VІ
Міжнародного мовно-літературного конкурсу студентської та учнівської
молоді імені Т.Шевченка та сприяння піднесенню престижу української мови
серед молодого покоління»;
- олімпіадах зі спеціальних дисциплін на базі ХНАДУ та ХНТУСГ ім. П.
Василенка;
- обласних міжвузівських олімпіадах з технічної механіки, математики, фізики,
креслення, інформатики;
- міжвузівських брейн-рингах: англомовному з інформатики й обчислювальної
техніки та економічному;
- конкурсах професійного свята: у обласному конкурсі «Кращий за фахом» (ІІ
місце); регіональних змаганнях «День механіка» на базі Харківського
національного технічного університету сільського господарства імені П.
Василенка (ІІІ місце); «Кращий механік» на базі Харківського національного
автомобільно-дорожнього університету (І-ІІ місце); конкурсі з водіння ДТЗ;
- Міжнародній виставці «Освіта Слобожанщини та навчання за кордоном».
 розширення співробітництва з роботодавцями провідних підприємств та
установ в галузі «Транспорт і транспортна інфраструктура» в організації
професійно-практичної
підготовки
студентів
та
сприяння
їх
працевлаштуванню за місцем проходження практики; для формування
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кадрового резерву за спеціальністю «Організація та регулювання дорожнього
руху» на посади диспетчера і менеджера з логістики підприємства ТОВ
«САНОІЛ»;
розвиток партнерства з підприємствами і університетами з метою розширення
світогляду студентів і удосконалення навчальної, лабораторної та матеріальної
бази технікуму, а саме з кафедрами «Організація і безпека дорожнього руху»,
«Будівництво та експлуатація автомобільних доріг» Харківського
національного автомобільно-дорожнього університету;
підтримання тісного зв’язку з відділом експлуатації та безпеки дорожнього
руху Служби автомобільних доріг у Харківській області, з Харківською філією
«Українського державного інституту з проектування об’єктів дорожнього
господарства» Укрдіпродор – «Харківдіпрошлях» з метою отримання
сучасних даних стосовно аналізу дорожньо-транспортних пригод та організації
дорожнього руху, нових розрахункових комп’ютерних програм при
проходженні студентами гр. 41 – ОР переддипломної практики;
постійне корегування методичних розробок до практичних занять, до
виконання курсових та дипломних проектів, теоретично-лекційного матеріалу
згідно з заміною нормативної документації; зміною ціноутворення, зміною
вимог стосовно охорони праці та навколишнього середовища
керівництво навчально-пошуковою роботою студентів. Викладачі технікуму
підготували 70 студентів до участі у заходах:
ІІ науково-практичній конференції «Сучасний стан фінансової системи
України» на базі Українського державного університету залізничного
транспорту – 5 (Пасічниченко Альона – І місце, Молчанова Ю. – ІІІ місце);
Всеукраїнській онлайн-євровікторині «Євровіз» - 3;
економічній інтелектуальній грі на базі Харківського навчально-наукового
інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» -18;
діловій грі «Фінансові піраміди» на базі Харківського державного університету
харчування та торгівлі - 12;
Всеукраїнському біологічному форумі «Дотик природи», організованому
Національним еколого-натуралістичним центром учнівської та студентської
молоді (м. Київ) - 1;
ХХ Міжнародній Білоруській конференції учнів - 1 (з категорії: хімія);
науково-практичній конференції «Безпека людини в умовах сучасного життя»
на базі Харківського автотранспортного коледжу - 4;
Всеукраїнській науково-практичній онлайн-конференції «Модернізація та сучасні
технології транспортного будівництва» на базі Львівського автомобільнодорожнього коледжу - 8;
VI Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції «Актуальні
проблеми гуманітарних наук у дослідженнях молодих науковців» у науковому
виданні «Гуманітарний корпус» - 5;
Всеукраїнській заочній конференції «Проблеми розвитку науки і освіти: теорія
і практика» - 1;
ХV Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції «Проблеми та
перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи
та Азії» - 2;
конкурсах «Молода людина року» - 2, «Студентська весна – 2016» - 8;
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- публікації статей у юридичному науковому електронному журналі «De lege
Ferenda». – 2016. – №6. – 279с. – 2.
 в рамках гурткової роботи були проведені заходи:
- три конференції та брейн-ринг з англійської мови;
- засідання економічного гуртка «Академія підприємництва» на теми: «Ідея –
основа підприємництва», «Вивчення досвіду успішних людей», «Маркетинг у
підприємництві»;
- до тижня фінансової грамотності був проведений відкритий виховний захід «В
світі електронних грошей» і випущена газета;
- виступи студентів гуртка «Правознавець» перед студентами технікуму з метою
підвищення рівня правової культури, розвитку правосвідомості, ознайомлення
із змінами в законодавстві;
- виховні заходи: «Українські вечорниці», студентська конференція в гуртожитку
«Здоров’я молоді – здоров’я нації»;
- випуск радіогазет.
Проведені наступні заходи на базі технікуму, в яких прийняли участь
студенти та викладачі:
 Студентські конференції: «Студентство проти шкідливих звичок», «Левко
Лук’яненко. Шлях до відродження», «Техніка безпеки», «Підсумки
технологічної практики на економічному відділенні», «Нові досягнення у
будівництві мостів та автомобільних доріг», «Історія українського козацтва»,
«Українська армія: минуле, сучасне, майбутнє», «Голодомор 1932-1933 рр. –
трагедія українського народу»;
 Спартакіада з міні-футболу, волейболу, баскетболу, шахів, н/тенісу;
 Засідання обласного методичного об’єднання викладачів спеціальних і
технологічних дисциплін на тему: «Методика проведення тижнів відділення».
У технікумі заохочується пошуково-дослідницька діяльність викладачів і
студентів, яка розглядається як фактор, що сприяє розвитку навчальнодослідницьких умінь студентів. Підсумками цієї роботи є участь викладачів у
педагогічних читаннях, конференціях і виставках різного рівня, а також
публікація статей і тез доповідей у збірниках конференцій, статей у фахових
журналах.
У 2016 році в обласній конференції педагогічних працівників на тему
«Правові, теоретичні і практичні основи розвитку співпраці навчальних закладів з
роботодавцями та сприяння працевлаштуванню випускників» були представлені
на виставку-презентацію 35 методичних розробок від технікуму та Лозівської
філії (45 авторів) і опубліковано 28 тез доповідей. На пленарному та секційних
засіданнях виступили 3 педагогічних працівника, а саме: Бондаренко С.М.,
Митрохіна М.О., Коротич Т.М.
Взяли участь у роботі конференцій різного рівня з публікацією статей 23
викладача технікуму і філії:
 Всеукраїнська науково-практична конференція «Управлінські та психологічні
аспекти професійної підготовки фахівців в умовах інноваційного розвитку
освіти», м. Харків, 2016 – 1;
 науково-практична конференція «Обговорення проектів законів України про
освіту, про професійну освіту» - 1;
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 Всеукраїнська
науково-практична
конференція
«Сучасні
технології
будівництва та експлуатації автомобільних доріг». – Харків. –ХНАДУ, 2016 -1;
 ХХХІІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Проблеми та
перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи
та Азії» - 5;
 Всеукраїнська науково-практична конференція «Модернізація та сучасні
технології транспортного будівництва», м. Львів – 3;
 VІ міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Актуальні проблеми
гуманітарних наук у дослідженнях молодих науковців» в науковому виданні
«Гуманітарний корпус» - 1;
 ХVІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Україна ХХІ століття:
тенденції та перспективи розвитку» - 5;
 Всеукраїнська науково-практична конференція «Управлінські та психологічні
аспекти професійної підготовки фахівців в умовах інноваційного розвитку
освіти», МОНУ ХНПУ, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія,
Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.
Остроградського, 20 квітня, 2016р. – 1;
 XXIV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та
перспективи розвитку науки та початку третього тисячоліття у країнах Європи
та Азії, Переяслав-Хмельницький – 1;
 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Наукові пошуки: актуальні
проблеми теорії і практики», квітень 2016 рік, м. Вінниця – 2;
 VІ науково-практична конференція «Методологічні та методичні проблеми
викладання соціально-економічних дисциплін у сучасному освітньому
процесі», листопад 2016 рік, м. Луцьк – 2;
 Міжнародна науково-практична конференція «Наука, освіта, суспільство:
актуальні питання і перспективи розвитку», січень 2016 року, м. Одеса – 1.
Опублікували наукові статті у фахових виданнях 8 викладачів технікуму та
філії:
1. Збірник наукових праць «Гуманітарні проблеми вищої освіти» - Харків, 2016:
 Стаття «Організація індивідуальної роботи зі студентами технічних навчальних
закладів» - Рідкозубова Є.І.;
 Стаття «Застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в
навчальному процесі Харківського автомобільно-дорожнього технікуму» Овчаренко А.А.
2. Журнал «Основа». Стаття «Методичні поради при вивченні фізики.
Використання моделей, аналогій» - Тронько О.М.
3. TEKA / Commission Motor Energ. Agric. Int. Mot. Veh. Oper. Energy Effic. Mech.
Eng. 2016.Vol.16, №3. P. 43-48. Стаття «The road holding ability of the car
subjected to the external lateral forces» - Кулієв Р.А.
4. Вісник ХНАДУ, збірник наукових праць, випуск 73:
 Стаття «Розрахунок напружено-деформованого стану просторової стрижневої
металоконструкції» - Пенкіна Н.П.
 Стаття «Моделирование переезда порогового препятствия малогабаритным
погрузчиком с бортовой системой поворота» - Дмитренко О.А.
5. Науково-методичний журнал «Історія та правознавство. Позакласна робота»,
№8, 2016, видавництво «Основа». Стаття «Україна– єдина країна» - Вялов В.А.
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6. Збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, культурології,
психології, педагогіки та історії «Гуманітарний корпус» Випуск 6, 2016 рік, м.
Вінниця, видавництво ТОВ «Нілан-ЛТД». Стаття «Становлення української
національної еліти. Проблеми та шляхи вирішення» - Харченко В.Є.,
Шморгун С.С.

На сторінках власної газети студентів та педагогів «Автодорожник» та на
сайті технікуму розміщується інформація про життя та здобутки навчального
закладу, друкуються статті про студентське життя, творчі напрацювання, наші
успіхи та перемоги, висвітлюється інформація щодо сучасних досягнень
автомобільно-дорожньої галузі та інформаційних технологій.
З метою виконання Закону України «Про мови», Національної доктрини
розвитку освіти в технікумі складені заходи щодо їх реалізації. Вся ділова та
навчальна документація ведеться виключно державною мовою.
При методичному кабінеті технікуму діє школа викладачів-початківців. У
процесі навчання в цій школі викладач набуває знань з психології, педагогіки,
методики викладання дисциплін та виховної роботи. До кожного викладачапочатківця прикріплений наставник – викладач-методист, який постійно працює
над формуванням малодосвідченого викладача як спеціаліста. Науково-методична
та практична підготовка викладачів-початківців забезпечується через проведення
семінарів-практикумів,
консультацій,
співбесід;
розробку
методичних
рекомендацій, пам’яток, алгоритмів, анкет, планів, сценаріїв методичних заходів;
добір науково-методичної літератури, матеріалів по організації роботи з
молодими викладачами.
В рамках роботи школи викладачів-початківців були проведені заходи:
круглі столи на теми «Я зіткнувся з проблемою. Як її вирішувати?», «Проблеми
сучасної освіти»; проведені семінари-практикуми на теми «Форми роботи на
заняттях»; «Підготовка викладача до заняття: проблеми, труднощі, результат»,
«Лекції у навчальному процесі. Основні вимоги до сучасної лекції», «Оцінювання
і контроль у досвіді викладачів-новаторів», «Візуальне супроводження занять.
Методика підготовки та застосування».
Аналіз роботи з викладачами-початківцями розглядається на засіданнях
методичної ради. Голови циклових комісій і наставники щороку доповідають про
проведену роботу з молодими викладачами і результати цієї роботи.
Протягом 2016 року викладачами технікуму та філії було проведено 93
відкритих занять та 102 позакласних заходи, підготовлено 186 методичних
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розробок курсів лекцій, методичних вказівок до виконання курсових та
дипломних проектів, самостійної роботи студентів, комплексних тестових
завдань, методичних розробок для виставки робіт педагогічних працівників ВНЗ
І-ІІ рівнів акредитації Харківської області, тощо.
У технікумі створені належні умови для реалізації державних стандартів
при підготовці фахівців. Якість навчальної роботи контролюється періодичним
проведенням директорських контрольних робіт.
З метою підвищення ефективності навчального процесу у технікумі
інтенсивно впроваджувалися інноваційні педагогічні технології: розробка та
проведення лекцій-презентацій з використанням мультимедійних технологій та
технічних засобів – інтерактивних дошок, активатора інтерактивної поверхні,
мультимедійних проекторів; інтерактивне навчання, в тому числі впровадження
проектних технологій, використання групових форм роботи, розробка бінарних
занять; розробка дидактичних засобів з використанням плотера, 3D принтера,
використання офісного та спеціалізованого програмного забезпечення 3D Max,
електронних посібників.
Продовжувалась робота по впровадженню у навчальний процес елементів
дистанційного навчання. На кінець 2016 року забезпечення навчального процесу
електронними варіантами навчально-методичних комплексів дисциплін по
спеціальностях становить від 63% («Бухгалтерський облік») до 92%
(«Правознавство»).
Значну допомогу в організаційній та науково-методичній роботі надає
бібліотека технікуму. Вона здійснює інформаційне та бібліотечно-бібліографічне
обслуговування викладачів і студентів; використовує різні форми і методи
надання індивідуальної, групової і масової інформації; надає студентам та
викладачам допомогу при доборі необхідних матеріалів, організовує тематичні
виставки, зустрічі та інші заходи, які мотивують до знань студентів. Бібліотека є
активним учасником навчально-виховного процесу, спрямованого на формування
у студентів громадянської свідомості, сприяння інтелектуальному розвитку
особистості, прагненню до постійного самовдосконалення.
Бібліотечний фонд повністю введено в електронний каталог, на кожний
підручник складено анотацію, а також розписано 691 стаття періодичних видань,
що стало можливим завдяки використанню програми «Ірбіс 64». Система
повністю відповідає міжнародним вимогам, підтримує всі вітчизняні
бібліографічні стандарти і формати, надає можливість використання єдиного
бібліографічного масиву, як для технологічних операцій, так і для обслуговування
локальних і віддалених користувачів.
Протягом 2016 року були оформлені 31 тематична виставка у технікумі та
філії, разом із класними керівниками проведено 23 виховних заходів, 2
літературних та 1 наукова конференції, 3 зустрічі з видатними людьми, цикл
оглядів літератури, випущено 12 календарів знаменних дат.
Достатня робота здійснюється по забезпеченню навчального процесу
навчальною, навчально-методичною та довідковою літературою згідно
навчальних планів та програм підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем
молодшого спеціаліста, в тому числі українською мовою.

29

Бібліотека технікуму укомплектована достатньою кількістю сучасних
підручників, навчальних посібників та наукових видань з профілю підготовки
молодших спеціалістів за фахом наведено в таблиці 9.
Таблиця 9
Загальний фонд бібліотеки (кількість екземплярів)
у т.ч. україномовна література, %
Всього придбано посібників
Припадає на одного студента

2015 рік
71236
86
351
49,8

2016 рік
72518
89
1282
49,9

В бібліотеці встановлені комп’ютер, сканер, принтер, що дає можливість
використовувати комп’ютерні версії елементів навчально-методичного комплексу.
У бібліотеці створений фонд методичного забезпечення дисциплін, у тому числі
до виконання дипломних і курсових проектів (робіт). На сайті технікуму
розміщені навчально-методичні комплекси дисциплін, розроблені викладачами
технікуму, в електронному варіанті, а також тести в режимі онлайн для контролю
засвоєння навчального матеріалу студентами у віртуальному навчальному
середовищі Moodle. В бібліотеці технікуму створюється база електронних
підручників та посібників, відеороликів про технологічні процеси ремонту та
відновлення вузлів, агрегатів та деталей машин; відеороликів засідань суду
кримінальних, цивільних та господарських справ, інформація з профільних
всеукраїнських виставок та конкурсів тощо. В бібліотеці встановлені комп'ютери з
виходом в Internet, що дозволяє оперативно отримувати необхідну інформацію.
Таким чином, система організації та навчально-методичного забезпечення
освітнього процесу у технікумі включає головні концептуальні завдання
діяльності педагогічного колективу з визначення стратегічних, тактичних та
оперативних задач, забезпечує координацію діяльності всіх структурних
підрозділів з основних напрямків методичної і навчальної роботи, сприяє
підвищенню рівня професійної і методичної підготовки викладачів,
впровадженню сучасних науково-педагогічних та інформаційно-комунікаційних
технологій у навчально-виховний процес, що дає можливість забезпечити
достатній рівень освітньої діяльності по підготовці молодших спеціалістів.
5. Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу
Питання формування кадрового складу реалізуються на підставі чинного
трудового законодавства, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту»,
«Положення про порядок наймання і звільнення педагогічних працівників
закладів освіти, що є у загальнодержавній власності».
Підготовка і підбір кадрів у ХАДТ здійснюється на основі договорів та
направлень по підготовці та перепідготовці з ВНЗ ІІІ-IV рівня акредитації
педагогічних кадрів за заявленими спеціальностями. Аналіз кадрового
забезпечення навчально-виховного процесу в технікумі свідчить, що
керівництвом закладу приділяється належна увага формування якісного складу
науково-педагогічних працівників, зокрема поповнення його новою генерацією
педагогічних працівників. Директором і кадровою службою ведеться реєстр
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бажаючих працювати на різних посадах, що дає можливість відбору претендентів
для зарахування їх на роботу на подальший період. З метою реалізації цього
напрямку кадрової політики в межах договору з Українською інженернопедагогічною академією студенти академії щорічно проходять практику в ХАДТ.
Характеристика педагогічних кадрів наведена в таблиці 10.
Таблиця 10
Найменування показників
1. Всього педпрацівників
З них:
1.1. Кандидатів наук
1.2. Вищої категорії
1.3. Викладачів-методистів
1.4. Викладачів першої категорії
2. Підвищили кваліфікацію
ВСЬОГО
В т.ч. на ФПК при ВНЗ
Шляхом стажування на підприємствах
3. Чисельність майстрів виробничого навчання
Підвищили кваліфікацію

2015 рік
170

2016 рік
171

4
74
31
30

7
76
34
31

38
38
15
-

65
65
14
6

2015 рік
19
23

2016 рік
6
13

Динаміка плинності кадрів
Прибуло викладачів
Вибуло викладачів

З 337 працюючих, 64,02% закінчили вищі навчальні заклади ІІІ-ІV рівня
акредитації, 30,1% - закінчили вищі навчальні заклади І-ІІ рівня акредитації,
60,24% педагогічних працівників складають жінки. Усі педагогічні працівники
мають вищу освіту, їх кваліфікація і досвід роботи на виробництві відповідають
профілю предметів, які вони викладають.
Із 193 працівників, які мають педагогічне навантаження, педагогічний стаж
складає: більше 20 років – 31,89%; 10-20 років – 32,97%; 5-10 років – 18,91%, до 5
років – 16,23%, що створює атмосферу взаємодопомоги, обміну досвідом та
підвищення якості роботи. Середній вік педагогічних працівників 44 роки.
Підвищення кваліфікації здійснюється за планом, затвердженим
директором технікуму, який передбачає обов’язкове проходження викладачами
підвищення кваліфікації не рідше одного разу на 5 років та різні форми навчання
і самоосвіти. Згідно цього плану укладені договори з Харківським національним
автомобільно-дорожнім університетом, Національним технічним університетом
«Харківський політехнічний інститут», Українською інженерно-педагогічною
академією, Національною юридичною академією імені Ярослава Мудрого,
Харківським обласним науково-методичним інститутом безперервної освіти,
КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», Навчально-методичним центром
професійної освіти, на основі яких за 2016 рік по очно-заочній формі навчання за
індивідуальними планами підвищили кваліфікацію 65 працівників, які мають
педагогічне навантаження та 6 майстрів виробничого навчання. Керівний склад
технікуму проходить підвищення кваліфікації при університеті менеджменту
освіти АПН України в м. Києві.
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Атестаційна комісія технікуму згідно плану та графіку щорічно проводить
атестацію педагогічних працівників і за результатами засідань присвоює
відповідні кваліфікаційні категорії, а також порушує клопотання перед
Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації про
присвоєння кваліфікаційної категорії «вища категорія» та присвоєння
педагогічного звання «викладач-методист». Результати атестації затверджуються
наказом по технікуму.
За 2016 рік атестаційною комісією технікуму згідно плану на 2016 рік
проведено атестацію 41 педпрацівника технікуму і встановлено: присвоїти
кваліфікаційну категорію «Спеціаліст ІІ категорії» - 2 викладачам, «Спеціаліст І
категорії» - 8 викладачам, підтверджено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст
вищої категорії» - 1 викладачу, «Спеціаліст вищої категорії» – 1 викладачу;
підтверджено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» - 11
викладачам, підтверджено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії»
та педагогічне звання «Викладач-методист» - 10 викладачам; підтверджено
кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» та присвоєно педагогічне
звання «Викладач-методист» – 3 викладачам.
З метою підвищення якісного складу працюючих, технікум створює
відповідні умови для працівників, які здобувають вищу або другу вищу освіту,
навчання в магістратурі та аспірантурі. У 2016 році здобували другу вищу освіту
9 педагогічних працівників, з них: 9 – отримали диплом магістра, 1 особа –
навчається в магістратурі, 3 – навчаються в аспірантурі. Всього в технікумі у
2016 році викладали 47 магістрів.
Викладачі всіх відділень, особливо випускних циклових комісій,
підтримують тісні зв’язки з відповідними кафедрами Харківського національного
автомобільно-дорожнього університету, Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут», Національного юридичного університету
імені Я. Мудрого, Української інженерно-педагогічної академії.
За багаторічну сумлінну працю, плідну науково-педагогічну діяльність,
значний внесок у підготовку кваліфікованих кадрів для народного господарства
України використовуються заохочення у вигляді грамот і подяк.
У відповідності до комплексного коефіцієнту вкладу кожного працівника в
загальні результати роботи технікуму, в межах фонду заробітної плати виплачені
надбавки за високу якість та напруженість у роботі у сумі 156,7 тис. грн. Згідно
ст. 57 Закону України «Про освіту» та наказу Міністерства освіти і науки України
від 25 жовтня 2005 року №614 у 2016 році педагогічним працівникам була
надана матеріальна допомога на оздоровлення у сумі 376,1 тис. грн., щорічна
грошова винагорода – 324,0 тис. грн. Матеріальна допомога на оздоровлення
працівникам бібліотеки надана у сумі 10,9 тис. грн. Премія, згідно Положення
«Про преміювання», працівникам технікуму виплачена у сумі 477,8 тис. грн.
6. Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу
Харківський автомобільно-дорожній технікум розміщений на трьох
земельних ділянках в м. Харкові та трьох земельних ділянках в м. Лозова
загальною площею 70670 м2, на цих територіях розміщено 25 будівель загальною
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площею 26520 м2. Навчальна матеріально-технічна база ХАДТ складається з семи
навчальних корпусів загальною площею 16050 м2 .
У складі матеріальної бази технікуму і філії є:
 три навчально-виробничі та три навчальні майстерні загальною площею
3227м2;
 два методичних кабінети з конференц-залом на 25 місць;
 дві бібліотеки з читальними залами на 165 місць де розміщені місця для
роботи з електронною інформацією;
 дві спортивні зали площею 834,7 м2;
 спортивний стадіон площею 5772 м2 та спортивне ядро площею 545 м2;
 дві актові зали на 620 посадкових місць;
 два медпункти;
 дві їдальні на 250 місць;
 кімнати студентського самоврядування;
 центр підготовки водіїв з тренажерним класом (1026 м2);
 два навчальних полігони: у технікумі площею 16400 м2, у філії – 14000 м2;
 навчальні гаражі площею 665 м2;
 службові та санітарно-технічні приміщення.
Відповідно до навчальних планів і програм для підготовки молодших
спеціалістів використовується 100 кабінетів та лабораторій, в тому числі 14
аудиторій і лабораторій обладнані персональними комп’ютерами з необхідною
офісною оргтехнікою і периферійними пристроями та 6 аудиторій для потокового
навчання студентів. Всі кабінети і лабораторії відповідають вимогам навчального
процесу, оформлені стендами, діючими моделями, ТЗН, плакатами
інформаційного та тематичного характеру, методичними куточками з охорони
праці. Розвиток і утримання навчальної бази проводиться на основі концепції та
перспективного плану розвитку технікуму по оснащенню новітніми ТЗН,
відновленню наочного обладнання та проведення поточного і капітального
ремонту аудиторного фонду.
За 2016 рік матеріально-технічна база поповнилась розрізами сучасних
автомобілів (газовий редуктор системи живлення ДВЗ, витратомір повітря
інжекторної системи живлення), стендами (металорізальний інструмент,
кінематична схема токарного верстату, типи діаграм при термічній обробці
металів, деталі КШМ автомобіля Smart, граматика «Іноземна мова за професійним
спрямуванням», «Економічний аналіз», «Контроль і ревізія», «Основи аудиту»),
макетами («Робочий двигун автомобіля ГАЗ-53», «Одноциліндровий двигун»,
«Гальмівна система автомобіля ЗИЛ-131», «8-циліндровий двигун», «Дводискове
зчеплення», «Транспортне планування міст», «Дорожнє обладнання»), фільмами
та презентаційним матеріалом (система живлення інжекторного двигуна, будова
та робота електромагнітної форсунки, будова та робота АКБ, відео уроки до
виконання практичних робіт з комп’ютерної графіки, електродугове зварювання,
відновлення деталей машин наплавленням, машини для ущільнення ґрунтів,
сучасні методи будівництва мостів, технологія будівництва автомобільних доріг
та ін.).
Стан забезпечення технікуму навчальними площами та динаміка змін
наведені в таблиці 11.
33

Таблиця 11
2

Учбово-лабораторна площа (м )
Припадає на одного студента (м2)
Створено нових аудиторій, кабінетів, лабораторій
Дообладнано:
аудиторій
Лабораторій
Майстерень
лабораторних місць
комп’ютерних місць

2015 рік
16050
9,2
-

2016 рік
16050
9,6
-

1

1

12

1
15

Всі наявні кабінети, лабораторії відповідають вимогам типового обладнання,
експлуатуються з дотриманням санітарно-гігієнічних норм і правил, державним
будівельним нормам України ДБН В2-3-97 «Будинки та споруди навчальних
закладів» та правил техніки безпеки. Вони забезпечені достатньою кількістю
методичної, довідкової літератури, плакатів, схем, обладнанням і приладами для
проведення лабораторних і практичних занять, технічними засобами навчання;
естетично оформлені. В лекційних аудиторіях використовується аудіо-відео
техніка, мультимедійні проектори, інтерактивні дошки, діючі макети та агрегати
автомобільної та дорожньої техніки. Навчальні кабінети та лабораторії оснащені
системою супутникового телебачення. З метою покращення техніки безпеки та
контролю навчального процесу в головному корпусі технікуму працюють камери
відеоспостереження, а також для забезпечення безпечних умов проживання в
гуртожитку в цьому році було придбано та встановлено обладнання для системи
відеоспостереження на суму 14,3 тис. грн.
Щорічно виконується відповідний обсяг робіт з ремонту приміщень і
підтримання їх у належному стані. За 2016 рік на поточний ремонт було витрачено
22,1тис. грн., а бібліотечний фонд поповнився навчальною і довідковою
літературою на 4,9 тис. грн.
Усі кабінети і лабораторії паспортизовані. З метою покращення обліку та
збереження матеріальних цінностей, у паспортах кабінетів і лабораторій
відображається фактичний стан обладнання і проводиться щорічна інвентаризація.
З кожною матеріально-відповідальною особою укладається договір про
матеріальну відповідальність. Матеріально-відповідальні особи ведуть облік
матеріальних цінностей, щоквартально проводять звірку, своєчасно оформлюють
акти про списання та переміщення матеріальних цінностей.
За звітний період для навчальних цілей було оприбутковано: два нівеліра,
теодоліт, рейка нівелірна зі шкалою, свіч TP-Link TL-SF 1016D, станок
гідрокопіювальний ВТ-11, машина одностороннього точкового зварювання К-264,
два проектори NEC VT660, принтер Canon LBP-6030, два накопичувачі пам’яті,
три багатофункціональні пристрої HP Laser Jet M 2727, Xerox WC 3045 та Xerox W
5325, два бездротових маршрутизатори Tenda та D-Link, ноутбук Medion, два
монітори Philips, механічний таймер, навантажувальну вилку для діагностики
АКБ, електронний штангенциркуль, на загальну суму 61,8 тис. грн.
Усього у технікумі та Лозівській філії 318 комп’ютерів, з яких 232 ПК
розміщені в комп’ютерних класах, аудиторіях і лабораторіях. До мережі Internet
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підключено 273 ПК. За звітний період на 30 одиниць збільшена кількість ПК,
загальною вартістю 81,9 тис. грн., а також модернізовано 31 ПК.
Базове програмне забезпечення – ліцензійне: операційні системи Windows
та Linux; офісні програми Microsoft Office; Бухгалтерія 1С і пакет бухгалтерського
обліку «Інфобухгалтер»; ZWCAD, AutoCAD, 3ds Max, SPARKOL, система
автоматизації бібліотеки Irbis–64; «Смета. Строительные технологии»; система
управління підприємством ИС-ПРО 7 «Учет кадров»; система електронного
документообігу «M.e.doc»; «ROBUR – автомобільні дороги»; пошукова система
«Нормативно-довідкові матеріали з охорони праці».
Технікум здійснює підготовку водіїв транспортних засобів категорій «А»,
«В», «С», «D», «CЕ», а також підготовку трактористів-машиністів категорій «А1»,
«D1». Наявний автомобільний парк має у своєму складі автомобілі: ГАЗ (мод.
САЗ-53Б, САЗ-3507 53-А, 53-Ф, 5204, 3110, 2411) ЗИЛ (мод. 138-А, 4314), ГАЗСАЗ, ВАЗ (мод. 2121, 21063, 21093, 2107, 21099), LANOS (ТF 699P, ТF 69YO, ЗАЗ
ТF 69YP), FORZA, SКODA, МОСКВИЧ (мод. 2715, 412, 2140, 2137), ЛАЗ (мод.
695, 695Н), КС-2571 (автокран); машинотракторний парк – трактори: ХТЗ-2511, Т25, Т-40А, Т-16М, ДТ-75, ЮМЗ-6, ЕО-2625 (екскаватор), Д3-11П (автоскрепер),
ДЗ-99 (автогрейдер); самохідні катки: ДУ-54, ДУ-46 та причепи 2 ПТС-4 які
знаходяться в робочому стані. Для проведення ТО і ремонту автотракторної
техніки було витрачено автозапчастин та матеріалів на суму 28,5 тис. грн.
У цілому всі навчальні дисципліни забезпечені необхідним устаткуванням
для проведення навчальних занять та лабораторно-практичних робіт студентів.
У наступних роках необхідно: доукомплектувати необхідним обладнанням
навчальну лабораторію «ДВЗ»; провести заміну застарілих моделей автомобілів,
навчальних макетів вузлів та агрегатів автомобілів і дорожніх машин; оновлення
та дообладнання навчальних кабінетів та лабораторій згідно з сучасними
вимогами; збільшення кількості сучасних технічних засобів навчання; технічне
вдосконалення дистанційного навчання; оновлення макетів дорожніх машин.
7. Виховна робота та розвиток студентського самоврядування
Виховання – це цілеспрямований процес свідомого розвитку людини.
Ключовим у такому визначенні є слово «процес» - саме воно підкреслює хід,
розвиток цього явища, його тривалість, а не короткочасну дію. Цей процес у
ХАДТ є цілеспрямованим.
У Національній доктр ині розвитку освіти виховання визначено одним із
основних пріоритетів, органічною складовою освіти. Тому виховний процес у
технікумі є органічною частиною педагогічної діяльності, яка інтегрована в
загальний процес навчання й розвитку.
Організація виховної роботи в навчальному закладі складається з
урахуванням інтересів студентів, їх вікових та індивідуальних особливостей,
спеціальностей, на яких вони навчаються, термінів навчання.
Система планування виховної роботи в технікумі включає: річний план
виховної роботи; план роботи класних керівників; план роботи спілки класних
керівників; план роботи циклових комісій; план роботи завідувачів відділень;
план роботи практичного психолога; план роботи керівника фізичного виховання;
індивідуальні плани викладачів; план роботи вихователя гуртожитку; план роботи
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громадського вихователя технікуму; план роботи студради технікуму та
гуртожитку; план роботи комісії з профілактики правопорушень; план роботи
бібліотеки; план роботи музею; план роботи гуртків, клубів, секцій та інші.
В основу діяльності технікуму покладені основні принципи організації
виховного процесу: єдність національного й загальнолюдського; демократизація й
гуманізм процесу виховання; безперервність і послідовність процесу виховання;
єдність навчання й виховання; диференціація й індивідуалізація виховного
процесу; активність, самодіяльність, творча ініціатива студентської молоді;
взаємодія викладацького й студентського колективів і громадськості.
Виконання завдань і реалізація основних принципів виховної роботи
здійснюється за такими основними напрямками: національно-патріотичне,
інтелектуально-духовне, морально-правове, художньо-естетичне, екологічне,
фізичне, формування здорового способу життя, трудове.
У технікумі доцільно добираються і поєднуються різноманітні методи і
форми виховної роботи, які
обираються педагогічним і студентським
колективами на основі системного, демократичного підходу, активно
використовуються приклади мужності та звитяги захисників України як з
історичного минулого, так і нинішніх воїнів-героїв, які боронять нашу державу
від російської агресії. Важлива роль у формуванні патріотизму належить сім’ї.
Завданням технікуму є залучення батьків студентів до активної участі в
навчально-виховному процесі, організації та проведенні позанавчальних виховних
заходів. Батьки є не тільки гостями на заходах, не тільки спостерігачами за
здобутками своїх дітей, вони безпосередньо впливають на формування молодого
покоління своїм досвідом і своїм прикладом. Особлива увага приділяється
педагогізації батьків, ознайомлення їх із сучасними психолого-педагогічними
знаннями, проведення бесід «Трудове виховання дітей у сім’ї», «Комп’ютерна
залежність чи розвага», батьківського всеобучу «Культура спілкування в родині»,
тренінгу «Почуйте свою дитину».
З цією метою використовуються активні методи: тренінги, дискусії, дебати,
аналіз виховних ситуації, які сприяють усвідомленню батьками ролі сім’ї у
вихованні дітей, формуванні патріотичних почуттів і готовності служити своїми
знаннями, працею Україні.
Керуючись у роботі толерантними принципами, колектив технікуму
намагається зробити так, щоб система виховної роботи визначалася не
кількісними показниками або кількістю проведених заходів, а способом життя
колективу за певними правовими нормами, традиціями, з чітко визначеною
структурою прав та обов’язків студентів і працівників закладу.
Традиційними формами організації виховної роботи є: тематичні виховні
години; туристичні екскурсії під гаслом «Моя Батьківщина - Україна», що мають
краєзнавчий напрям роботи. Кожного року проводяться виставки-конкурси на
кращий осінній мотив «Барви Слобожанщини», «ХАДТ має таланти», «Кращий за
фахом», конкурси стіннівок до свят, лекції-бесіди та робота творчої групи щодо
діагностики адаптаційного процесу студентів нового набору та практичного
психолога (у технікумі було проведене моніторингове дослідження серед
студентів на теми: «Адаптація студентів нового набору ХАДТ», «Протидія
насиллю», анонімне анкетування серед студентів ХАДТ щодо попередження
корупції в технікумі, тестування з метою визначення організаційних і
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комунікативних здібностей активу академічних груп навчального закладу
(методика «КОС-1»), тестування для студентів відділення «Правознавство» з
метою визначення темпераменту (за тестом Г. Айзенка), визначення оцінки
особистості, вивчення пізнавальних процесів студентів-правознавців(за
методикою «Пам’ять на числа», «Оперативна пам’ять», «Пам’ять на образи»,
«Слухова пам’ять», «Короткочасна пам’ять», індивідуальні бесіди з «важкими»
підлітками та їх батьками), виставки творчих робіт студентів і викладачів;
краєзнавча робота щодо поповнення експозиції музею історії технікуму; вечори до
Дня працівника освіти, Дня юриста, Дня захисника Вітчизни та українського
козацтва, Дня автомобіліста і дорожника, Дня студента, до Нового року, 8 Березня,
Дня Перемоги, до Дня закоханих, Спартакіади та різноманітні спортивні змагання
і турніри, відвідування театрів, музеїв, виставок, міських фестивалів, зустрічі з
поетами Харківщини. Метою цих виховних заходів є формування естетичних
поглядів, смаків, умінь, які виховують духовну культуру особистості, долучають
молодь до найкращих надбань українського народу та цивілізації.
Проведена робота в 2016 році дає підстави стверджувати, що педагогічні
працівники, молодь ХАДТ виявили високу патріотичну свідомість та міцну
громадянську позицію. Це є свідченням системної виховної роботи педагогічного
колективу навчального закладу. Тому одним із найважливіших завдань педагогів
є продовження роботи з формування в студентів громадянських якостей,
розуміння приналежності до українського народу. Достатня увага приділяється
дітям і сім'ям, які переїхали з території військових дій (приблизно 12%),
педагогічний колектив та адміністрація навчального закладу сприяють їх
адаптації у нових умовах та новому колективі (заступник директора з виховної
роботи, практичний психолог, вихователь гуртожитку, голова спілки класних
керівників взяли участь у круглому столі «Психолого-педагогічний супровід
адаптації студентів першого року навчання», який проводився на базі коледжу
переробної та харчової промисловості Харківського національного технічного
університету сільського господарства імені Петра Василенка, усі представники
ХАДТ отримали сертифікати), залучають до активної діяльності та участі в
позааудиторних заходах, надають можливість реалізовувати свій інтелектуальний,
творчий, фізичний потенціал на благо України.
Національно – патріотичне виховання
Національно-патріотичне виховання наскрізно пронизує весь навчальновиховний процес, охоплює всіх його учасників, сприяє формуванню в дітей та
утвердженню в педагогів і батьків національних і загальнолюдських цінностей,
особистісних якостей, що притаманні громадянину України.
Усі заходи, які були проведені в 2016 році, наповнені громадянськопатріотичним змістом, стверджують ідею спільності інтересів і взаємоповаги всіх
учасників навчально-виховного процесу, підтримують прагнення кожної
особистості до духовного, інтелектуального, творчого та фізичного розвитку
задля розквіту держави в цілому.
З метою виховання у громадян почуття любові та відданості своєму народу
в технікумі працюють драматичний гурток «Дивоцвіт» та історико-політичний
клуб «Україна ХХІ століття». За 2016 рік проведено низку заходів до Дня
партизанської слави, Дня українського козацтва, Дня української писемності та
мови, Дня Гідності та Свободи, Дня Соборності України, Дня пам’яті «Небесної
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сотні», Шевченківських днів, Дня Перемоги. Щороку проводяться літературномузичні композиції до Дня пам’яті жертв Голодоморів 1932-1933 років, конкурс на
краще читання віршів (українських, зарубіжних, власних), конкурс з української
мови ім. П. Яцика, Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та
студентської молоді ім. Т.Г. Шевченка. Викладачі та студенти майже щорічно
виступають на каналах телебачення (викладач циклової комісії гуманітарних
дисциплін Бєлік Т.А., студенти груп 41-П, 42-П, 31-П, 22-П, 41-Ор).
Значна увага приділяється Українській Державній символіці. Державні
символи використовуються під час урочистих заходів і подій: Посвята в студенти,
свято Першого дзвоника, вручення дипломів, державних і національних свят. На
виховних годинах студенти знайомляться з історією зародження і застосування
цих символів. Формування патріотичних почуттів, рис громадянина України,
національної свідомості та людської гідності, дотримання мовної культури
реалізовувалося через систему заходів, які були проведені протягом 2016 року:
Тематичні виховні години: «Хай квітне моя Україна!», «За Україну, за її
волю, за честь і славу, за народ...» (до Дня Гідності та Свободи в Україні),
«Минуле, теперішнє та майбутнє у вчинках і діяннях українців», «Наші герої не
вмирають ніколи», «Голодомор 30-х років – геноцид Українського народу»,
«Виховуємо громадянина – патріота України», «Всім серцем любіть Україну
свою!», «Українському роду нема переводу», «Символи Батьківщини», «Україна
моя калинова», «Невиплакані сльози матерів», «Крути: подвиг і трагедія»,
«Афганістан – ти біль у моїй душі», «Пам’ять про вас у нашім серці жива», «Мова
рідна з пісні та любові», «І на тім рушничкові...», «Жінки незвичайної долі»,
«Шлях до волі».
Інформаційні години: «Передаймо нащадкам наш скарб – рідну мову» (до
Дня української писемності та мови), «У світі все починається з мами» (до Дня
матері), «У єдності наша сила» (до Дня Соборності України).
Години народознавства: «Народні традиції в наших серцях», «Народні
традиції: минуле і сучасне».
Урок-реквієм: «Час і досі не загоїв рани» (пам’яті воїнівінтернаціоналістів), «Юнацтво, сповнене надії» (пам’яті загиблих під Крутами).
Година – жалоба: «Чорнобиля гіркий полин».
Вечір пам’яті: жертв Голодоморів 1932-1933 років і політичних репресій в
Україні, «Небесної сотні».
Огляд-конкурс військово-патріотичної пісні: «Цих днів не замовкає
слава».
Військово-спортивні змагання: «Козацькі розваги».
Військово-тактичні змагання: «Вогневий рубіж».
Шевченківські дні «На струнах Кобзаревої душі»: конкурс читців,
виставка репродукцій картин Т.Г.Шевченка.
Виховні заходи: «Лиш у нас на Україні», «Єднаймо Україну» (за участі
представників місцевої влади), «Цих днів не замовкає слава», до 30-х роковин
Чорнобильської катастрофи, до 20-ї річниці Конституції України, до 160-річчя від
дня народження та 100-річчя від дня смерті І.Я. Франка, до 85-роковин
Голодомору 1932-1933 років, «Патріотизм у нашій оселі», «Тарас Шевченко –
вічний і сучасний».
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«Круглий стіл»: «Українська армія: минуле, сучасне і майбутнє» за участі
викладача-захисника України 2014-2015 років, «Згадуймо! Пам’ятаймо! Не дамо
повторитися!».
Виставки: до Дня Гідності та Свободи, до Дня Пам’яті «Небесної сотні»,
«Відвага та самовідданість заради демократії», «Палає пам’яті свіча», «Квітуча
Україна», «Війна очима харків’ян» (до Дня визволення України від нацизму).
Перегляд та обговорення документальних, науково-популярних фільмів на
військово-патріотичну тематику.
Презентації: «Герої війні на мапі Харкова», «На шляху до Незалежності».
Благодійні акції: «Чужої біди не буває», «Запали свічку».
Участь у Всеукраїнській акції: «Серце до серця».
Бесіди: «Символи держави та народу», «Із мови починається Вкраїна».
Конференція: «Пізнай свою історію – вона єднає», «Левко Лук’яненко.
Шлях до Відродження».
Перше відкрите заняття: «Від проголошення Незалежності до Нової
України».
Конкурс: «Здай кров заради життя» (ІІ Міжнародний українськолитовський конкурс малюнків).
Урок мужності: «Самі будуємо своє життя в рідній країні».
Всеукраїнський телефестиваль: «Єднання Заходу та Сходу».
Міжвузівський фестиваль української пісні: «Барви Слобожанщини».
Екскурсія до музейної кімнати: «Подвиги викладачів-ветеранів ХАДТ».
Відзначення державних, національних свят і пам’ятних дат: організація
та проведення урочистого заходу «Посвяти в студенти», свят «Перше вересня –
День Знань», «Сіячам вічного, доброго, мудрого» до Дня працівника освіти,
виховного заходу до Дня захисника Вітчизни та українського козацтва, до Дня
автомобіліста і дорожника, комплексу заходів з нагоди Дня Перемоги, випускних
вечорів «На порозі самостійного життя, Дня Гідності та Свободи, Дня Збройних
сил України, Дня Соборності України, Дня пам’яті та примирення.
Протягом 2016 року 24 студенти ХАДТ минулих років виконували
військовий обов’язок у зоні АТО.
Інтелектуально-духовне виховання
Центром духовної культури технікуму залишається кімната-музей «Погляд
у минуле», на базі якої систематично проводяться зустрічі з випускниками
минулих років, ветеранами війни та праці, воїнами-афганцями, поетами
Харківщини, гостями навчального закладу; екскурсії для студентів нового набору.
Інтелектуально-духовне виховання забезпечується через:
 залучення студентів до участі в предметних гуртках, гуртках художньої
самодіяльності, історико-політичному клубі («Оберіг», «Дивоцвіт», «Муза»,
«Правознавець», «Україна ХХІ століття», «На Котельниківській, 3»,
«Мостовик»);
 забезпечення участі студентів у міських предметних олімпіадах, конкурсах;
 залучення студентів до участі в науково–практичній студентській екологічній
конференції ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Харківської області «Екологія: від
теорії до практики»;
 залучення студентів до участі в науково-практичній студентській конференції
«Нові досягнення в будівництві доріг і штучних споруд»;
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 участь у виставці науково-технічної творчості студентів ВНЗ І-ІІ рівнів
акредитації Харківської області (технікум нагороджений грамотою);
 участь студентів у міському англомовному брейн-рингу;
 участь студентів в економічному брейн-рингу;
 залучення студентів до участі в конкурсі з української мови ім. П. Яцика,
Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської
молоді імені Тараса Шевченка (ІІІ місце посіла студентка групи 12-П
Бондаренко Д.);
 залучення студентів до участі в районному конкурсі «Молода людина року»
(Логвінова А. – студентка групи 21-П, Оржицька К. – студентка групи 32-П);
 залучення студентів до участі в міському конкурсі художньої самодіяльності
«Студентська весна – 2016» (Кас’ян Ю. – студентка групи 12-П, Гаврюшенко
В. – студентка групи 12-П, Ткаченко О. – студентка групи 12-П, Єрмоленко М.
– студентка групи 31-Пс, Яхно К. – студентка групи 31-Е, Бугайчук М. –
студентка групи 21-П, Хаустов Р. – студент групи 21-П, Єфремов Д. – студент
групи 22-Д, студенти отримали грамоти);
 участь студентів у Всеукраїнському конкурсі фото- та відеоробіт «Україна та
НАТО: сучасний погляд української молоді» (Рильцева Т. – студентка групи
21-Е, Шаповалов В. – студент групи 12-П);
 участь студентів економічного, автомобільно-механічного, дорожнього
відділень і відділення «Правознавство» у Всеукраїнській онлайн-вікторині в
рамках проекту «ЄС: вибір української молоді»;
 участь студентів у військово-тактичних змаганнях «Вогневий рубіж» (ХАДТ
нагороджений грамотою за ІІ місце, Шкода Д. – студент групи 11-Р,
Герасименко В. – студентка групи 12-П отримали сертифікати);
 участь студентів в обласних змаганнях «Кращий за фахом» з дисципліни
«Ремонт автомобілів» серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації (команда
посіла ІІ місце);
 участь студентів у фестивалі соціальних активностей учнівської молоді
«Толока добрих ідей» (ХАДТ отримав диплом ІІІ ступеня за кращу ініціативу,
представлену на фестивалі, сертифікат учасника фестивалю; Анучкіній І. –
голові студради технікуму, студентці групи 31-П, Палагіну А. – студенту групи
42-П, Парахневичу О. – студенту групи 22-П, Шевченко А. – студентці групи
42-П оголошена подяка від керівництва ОКЗ «Харківська обласна бібліотека
для юнацтва» за активну участь);
 участь студентів у науково-технічній конференції «Безпека людини в умовах
сучасного життя»;
 участь студентів у міжвузівському фестивалі української пісні «Барви
Слобожанщини – 2016» (Ткаченко О. – студентці групи 22-П, Бугайчук М. –
студентці групи 31-П, Хаустову Р. – студенту групи 31-П оголошена подяка
обласного методичного об’єднання заступників директорів з виховної роботи,
вихователів гуртожитку, практичних психологів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації);
 участь студентів у роботі обласного методичного об’єднання викладачів
української філології ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Харківської області
(Шептовицька А. – студентка групи 31-П);
 участь студентів у Всеукраїнській Євровікторині в рамках проекту «ЄС: вибір
молодого покоління України» (Супрун Д. – студент групи 21-Е, Усов Д. –
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студент групи 21-Е, Ізіменко Д. – студентка групи 21-Пс, Бистрай А. – студент
групи 21-Пс, Байло А. – студентка групи 21-Пс, Мирошниченко Т. – студентка
групи 21-П, Примак В. – студент групи 21-П, Дудко І. – студент групи 21-П);
 участь студентів у ХІІ Міжнародному фестивалі іноземних студентів і
громадян (Туркін Д. – студент групи 42-Д, Наджафов Х. – студент групи 21-Д);
 участь студентів і викладачів у Всеукраїнському радіодиктанті національної
єдності;
 участь студентів у роботі Міжрегіональної спеціалізованої виставки «Освіта
Слобожанщини та навчання за кордоном – 2016»;
 участь студентів у конкурсі професійної майстерності ЛФ ХАДТ;
 участь студентів у регіональному тематичному науково-практичному семінарі
з нагоди свята «День механіка»;
 участь студентів у конкурсі професійної майстерності за номінаціями «Кращий
водій трактора ХТЗ-2511», «Оранка», «Кращий пахар», «Кращий механізатор»
(на базі Харківського національного технічного університету сільського
господарства ім. Петра Василенка);
 участь студентів у конкурсі «3-D моделювання» (до Дня машинобудування);
 участь студентів у ІІ науково-практичній конференції «Сучасний стан
фінансової системи України» (на базі Українського державного університету
залізничного транспорту);
 участь студентів у відкритому Чемпіонаті щодо водійської майстерності
«Найкращий автомобіліст» (на базі Харківського національного автомобільнодорожнього університету, 1-е місце – Корстій В., 2-е місце – Невойт Ю., 3-е
місце – Грабовський Д.).
Заступник директора з виховної роботи взяла участь у ІІІ Всеукраїнському
освітянському форумі «Інтелект України».
Студенти Харківського автомобільно-дорожнього технікуму співпрацюють з
територіальним центром соціального обслуговування та надають допомогу в
проведенні занять для пенсіонерів, інвалідів Шевченківського району м. Харкова
(Беземчук Діана – група 31-Е, Луговий Владислав – група 31-Е, Супрун Марина група 21-П , Жорнік Тетяна – група 22-П, адміністрація територіального центру
надання соціальних послуг Шевченківського району м. Харкова висловила щиру
подяку за проведення лекційних і практичних занять з підопічними на
факультетах: «Основи комп’ютерних знань», «Англійська мова для дорослих»,
лист №930 від 14 грудня 2016року).
Досвід з виховної роботи Харківського автомобільно-дорожнього технікуму
був узагальнений на обласному методичному об’єднанні заступників директорів з
виховної роботи, вихователів гуртожитку, практичних психологів ВНЗ І-ІІ рівнів
акредитації.
Морально-правове виховання
На
відділенні «Правознавство» постійно
працює
студентський
пропагандистсько-дослідницький гурток «Правознавець». Метою роботи гуртка є
організація і проведення широкої правоосвітньої та правороз’яснювальної роботи,
спрямованої на запобігання негативним проявам у студентському середовищі.
Традиційно члени студентського гуртка «Правознавець» під керівництвом
досвідчених викладачів відділення «Правознавство» залучаються до проведення
виховних годин в усіх групах технікуму на різних спеціальностях, читають лекції,
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проводять бесіди, «круглі столи» з використанням проблемно-пошукових
технологій, знайомлять студентів нового набору з Кримінальним кодексом
України.
Протягом 2016 року в ХАДТ проводилися такі виховні заходи:
 тиждень відділення «Правознавство»;
 круглий стіл «Правова система держави: проблеми формування та перспективи
розвитку очима студентської молоді»;
 інформаційний круглий стіл з обговорення правових і політичних питань,
аналіз актуальних матеріалів із фахових джерел;
 засідання гуртка «Правознавець» на теми: «Аналіз нормативно-правових актів
щодо статусу осіб – вимушених переселенців із зони проведення АТО»,
«Насильство та кримінальна відповідальність»;
 лекція «Сумлінне ставлення до права»;
 виховна година «Всеукраїнський урок «Права людини» з нагоди проголошення
Загальної декларації прав людини»;
 вікторина «Права. Свободи. Відповідальність»;
 організація зустрічі зі студентами представників правоохоронних органів з
питань, присвячених проблематиці прав людини, адміністративної та
кримінальної відповідальності неповнолітніх;
 радіогазета до Всеукраїнського тижня права;
 тематична виставка «Моя професія – юрист»;
 виставка стіннівок до Міжнародного дня боротьби з корупцією;
 виставка рефератів з тематики «Конституція України – історія і сучасність»;
 зустріч студентів зі спеціалістами Лозівського міського центру соціальних
служб для сімей, дітей і молоді, працівниками юстиції;
 комплексна бесіда з батьками щодо проблем подолання насильства в сім’ї та
правової відповідальності «На захисті дитини від насильства стоїть закон»;
 виховна година «Як не стати об’єктом злочинних зазіхань», «Захисти життя –
зупини насильство» з переглядом тематичних відеофільмів до Міжнародного
дня боротьби з насиллям у ставленні до жінок;
 зустріч зі старшим інспектором Шевченківського відділу кримінальновиконавчої інспекції Управління державної пенітенціарної служби України м.
Харкова;
 зустріч з представниками правоохоронних органів (заступником голови
правління адвокатського об’єднання «Фундація адвокатів України» Г.П.
Пожидаєвим);
 бесіда «Як не потрапити в рабство», «Особиста гідність. Безпека життя.
Громадянська позиція»;
 конкурс малюнків «Світ без насильства»;
 фотовиставка «Ні! Насильству в сім’ї»;
 виставка статей «Захист прав дітей у нашій країні»;
 зустріч з представниками Шевченківського відділення поліції м. Харкова.
У технікумі активно діє Комісія з профілактики правопорушень, метою якої
є спонукання студентів до активної протидії проявам аморальності,
правопорушень, антигромадської діяльності, порушень дисципліни в технікумі.
Засідання відбуваються кожного місяця (згідно з планом, за 2016 рік було
проведено 9 засідань) та позапланові засідання за потребою для координації дії та
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аналізу проведених заходів. У своїй роботі Комісія використовує індивідуальні
бесіди зі студентами та їх батьками, готує матеріал для студрад технікуму та
гуртожитку, організовує зустрічі-бесіди з працівниками правоохоронних органів із
залученням медпрацівників, викладачів фізичного виховання, розробляє заходи
щодо профілактики правопорушень серед студентів (проведення виховного заходу
на тему: «Молодь за здоровий спосіб життя», лекції «Про згубний вплив
шкідливих звичок», радіогазети «Профілактика шкідливих звичок», студентська
конференція «Здоров’я нації – здоров’я молоді» в гуртожитку, конкурсу плакатів
«Ми за здоровий спосіб життя»).
Правопорушень за звітний період і студентів, яких притягнуто до
кримінальної відповідальності в технікумі, немає. На внутрішньому обліку в
навчальному закладі нараховується 1 студент.
Художньо–естетичне виховання
У технікумі для всебічного розвитку здібностей студентів діють гуртки
художньої самодіяльності, літературний гурток «Муза», випускається
«Літературна газета» та газета «Автодорожник». Для прищеплення любові до
рідного краю, пізнання історичної та культурної спадщини українського народу
діє туристично-краєзнавчий гурток.
Для збереження високої естетичної культури, виховання любові до рідного
краю проведені заходи:
 екскурсії до планетарію та центру Ландау;
 походу вихідного дня;
 поїздки до м. Дніпро (відвідали музеї аерокосмічний і «Битва за Дніпро»);
 екскурсії до історичного музею;
 відвідування театру ім. Т.Г. Шевченка (драма Франка «Украдене щастя»);
 екскурсії за маршрутом: Хмельницький – Кам’янець-Подільський – Хотин –
Чернівці (Бєлік Т.А. – викладач української мови нагороджена грамотою за
активну участь у роботі обласного методичного об’єднання викладачів
української філології ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Харківської області,
педагогічне новаторство при викладанні дисципліни і формуванні в молоді
активної життєвої позиції);
 екскурсії в смт. Сковородинівка Золочівського району Харківської області на
свято Івана Купала;
 відвідування музеїв весілля (с. Великі Будища Полтавської області), ткацтва,
української вишивки та килимарства, дальньої і стратегічної авіації (с.
Решетилівка Полтавської області);
 організація та проведення зустрічей з поетесою Харківщини Н. Виноградською;
 проведення конкурсів: вишиванок «Ми – українці», творчих робіт студентів і
викладачів ХАДТ;
 участі студентів у міському вокально-хореографічному конкурсі «Весняні
дзвіночки» (1-е місце – вокал);
 участі студентів у міському конкурсі «Міс Весна – 2016»;
 виступу вокального дуету класичної музики Ольги й Юрія Карпінських.
Студенти технікуму – активні учасники творчих гуртків, художньої
самодіяльності, виставок науково-технічної творчості.
Педагоги технікуму також працюють у напрямку художньо-естетичного
виховання, метою якого є формування естетичних поглядів і смаків, позитивного
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ставлення до народних традицій, естетичного розвитку; розвиток талантів і
здібностей особистості. Задля успішної реалізації поставлених виховних завдань
у навчальному закладі створено вокально-хореографічний гурток «Сузір’я».
Молодь ХАДТ надає допомогу в художньо-естетичному оформленні коридорів,
фойє, кабінетів, актових залів та інших приміщень.
Екологічне виховання
Для розвитку екологічної культури, формування навичок раціонального
використання природних ресурсів діє екологічний гурток «Оберіг».
Відповідно до Закону України «Про охорону навколишнього середовища» в
технікумі здійснювався комплекс заходів, направлених на формування екологічної
свідомості, культури студентської молоді:
 організація та проведення науково-практичної студентської екологічної
конференції ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Харківської області «Екологія: від
теорії до практики»;
 тематичні виховні години «Бережімо рідну природу», «Охорона і покращення
навколишнього середовища – обов’язок кожного студента», «За життя без
сміття», «Людина – частина живої природи», «Будуємо екологічне місто,
державу», «Лікарські рослини»;
 участь у біологічному форумі «Дотик природи»;
 участь у конкурсі екологічних плакатів;
 організація та проведення тижня безпеки життєдіяльності та екології;
 проведення радіогазет до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС, до 30-х роковин Чорнобильської катастрофи;
 участь у роботі екологічного гуртка «Оберіг»;
 участь у міжвузівському форумі «Ми – друзі природи» (студенти і викладачі
отримали грамоти і дипломи);
 зустріч з учасником ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
Дубовцем М.П.;
 виховний захід «Чорнобиль – наша печаль і скорбота», «Гірчить Чорнобиль,
крізь роки гірчить», «Стрес на робочому місці: виклик колективу»;
 створення в навчальному корпусі та гуртожитку зелених куточків.
Фізичне виховання, формування здорового способу життя
Одним із пріоритетних напрямків роботи з молоддю є утвердження
здорового способу життя як невід’ємного елемента культури особистості,
виховання відповідального ставлення до власного здоров’я, здорового способу
життя, сприяння профілактиці захворювань, яке здійснювалося через залучення
студентів у спортивні секції, до проведення Днів здоров’я, Міжнародного дня
студентського спорту та тижня здорового способу життя, Всеукраїнського
марафону «Біжу заради здоров’я дітей», організацію систематичного медичного
огляду, участь студентів і викладачів у спартакіаді з різних видів спорту в
технікумі, філії.
Для розвитку фізичних здібностей, зміцнення здоров’я, гармонії тіла і духу,
забезпечення повноцінного розвитку, фізичного, психічного та духовного здоров’я
розроблені базові програми з фізичного виховання на основі Концепції фізичного
виховання в системі освіти України, Указу Президента України «Про державну
програму розвитку фізичної культури і спорту в Україні». У технікумі працюють
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секції з футболу, волейболу, баскетболу, настільного тенісу. У гуртожитку
технікуму працюють дві тренажерні зали, окремо для юнаків і дівчат.
З метою утвердження здорового способу життя як невід’ємного елемента
загальної культури особистості студента та підведення підсумків спортивної
роботи щорічно проводиться спартакіада технікуму, де проходять змагання на
першість ХАДТ з футболу, волейболу, баскетболу, настільного тенісу, легкої
атлетики, шахів, військово-спортивні змагання «Козацькі розваги». За 2016 рік
достатня увага приділялася боротьбі за здоровий спосіб життя. Були проведені
лекції «Згубний вплив шкідливих звичок на здоров’я молоді» з показом
діафільмів, слайдів, науково-популярних фільмів, «Історія Олімпійського руху»,
виховні години «Спорт проти наркотиків і насилля», «Паління та алкоголь – ворог
здоров’ю», відкриття та закриття Спартакіади, конкурс стінгазет «Ми – за
здоровий спосіб життя», плакатів «Студенти проти СНІДу», спортивний захід до
Дня здоров’я, Дня туризму, спортивно-історичний захід, змагання з шашок,
змагання з дартсу серед студентів, радіогазета до Дня здоров’я, шаховий турнір та
акція «Міняю цигарку на цукерку» в гуртожитку, бесіди «Дотримання правил
поведінки під час проведення спортивних змагань як основа попередження
травматизму», організовані зустрічі з представниками громадської організації
«Тверезий Харків», зі спеціалістами фонду «Центр здорової молоді» з виховною
лекцією «Формування здорового способу життя», з лікарем студентської
поліклініки м. Харкова щодо здорового харчування, з тренером з футболу
Харківського державного вищого училища фізичної культури щодо здорового
способу життя. Класними керівниками створені методичні розробки на теми:
«Кидай палити, бо тютюн здоров’ю не товариш», «Твоє здоров’я у твоїх руках»,
«Шкідливі звички. Оберемо життя!», «Наркоманія – втрачене життя»,
«Студентство проти шкідливих звичок». Студенти та викладачі взяли участь в
акціях «Я – донор», «Я – здоровий».
Студенти технікуму беруть участь в обласних щорічних спортивних
змаганнях: у відкритому Чемпіонаті ДЮСШ «Локомотив» з вільної боротьби, у
першості Харківської області з універсального повноконтактного бою
(Чеботаєв О. – студент групи 11-Д, нагороджений грамотою і дипломом за 1-е
місце), у змаганнях за Кубок України з українського рукопашу «Спас»,
присвяченого пам’яті Н.І.Махна (Чепурний Богдан – студент групи 21-М,
нагороджений дипломом за 2-е місце), у Чемпіонаті України з кікбоксингу ВАКО
серед юнаків та юніорів (Чепурний Богдан – студент групи 21-М, посів 1-е місце),
у Кубку Харківської області серед юнаків, юніорів і дорослих з таеквон-до (
Міщенко Євгеній – студент групи 12-П, нагороджений дипломом за 1-е місце), у
Чемпіонаті України з кікбоксингу W.P.K.A. серед школярів, у Відкритому
чемпіонаті м. Харкова серед юнаків та юніорів з кікбоксингу W.P.K.A.( Малишев
В’ячеслав – студент групи 11-М, нагороджений дипломом і грамотою за 1-е
місце), у Чемпіонаті України з гирьового хортингу серед студентів ( Владимиров
Євгеній – студент групи 41-Р, нагороджений дипломами за 1-е, 3-є місця у двох
видах програми), у Відкритому Чемпіонаті м. Харкова з гирьового спорту серед
чоловіків (Владимиров Євгеній – студент групи 41-Р, нагороджений дипломом за
2-е місце), у Відкритому Чемпіонаті Харківського університету Повітряних Сил
ім. Івана Кожедуба з гирьового спорту (Владимиров Євгеній – студент групи 41-Р,
нагороджений грамотою за 2-е місце).
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Всеукраїнському мотокросі, який проводився в смт. Золочів Харківської області
під патронатом І.Л. Райніна (Баликін Дмитро – студент групи 11-М).
Викладачі фізичного виховання залучають студентів до участі в спортивних
секціях, які діють уже протягом багатьох років: спортивні секції з міні-футболу,
волейболу, настільного тенісу, шахів і шашок, армреслінгу.
Разом з тим даний напрямок виховання реалізується завдяки проведенню
наступних заходів:
 оформлення тематичних стендів до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом,
проведення опитування студентів щодо правильного розуміння небезпеки ВІЛінфекції, акція «Червону стрічку носять небайдужі», лекція-бесіда лікарянарколога;
 виставка тематичних стінгазет «Перша сходинка до щастя – здоров’я» до
Всесвітнього дня здоров’я та Всеукраїнського дня боротьби із захворюванням
на туберкульоз, зустріч студентів з лікарем-фтизіатром;
 виховний захід «Ми за здоровий спосіб життя» до Всесвітнього дня здоров’я;
 зустріч студентів із лікарем-гінекологом, венерологом, дерматологом для
проведення тематичних лекцій, бесід, відеолекторія.
Зокрема в гуртожитку викладачами фізичної виховання протягом
навчального року проводиться спортивно-масова робота (змагання з шахів,
шашок, дартсу, настільного тенісу, армреслінгу).
Трудове виховання
Достатня увага в навчальному закладі приділялася трудовому вихованню
студентської молоді.
З метою виховання конкурентоспроможного спеціаліста, формування
особистого ставлення до праці в технікумі проведені такі заходи:
 година спілкування «Що я знаю про обрану професію»;
 тижні дорожнього відділення, відділення транспортних технологій;
 брейн-ринг «Пишаємося обраним фахом» (між командами груп дорожнього
відділення);
 конкурс «Кращий за фахом» (між командами груп автомобільно-механічного
відділення);
 екскурсія до Лозівського ковальсько-механічного заводу, Лозівського
автотранспортного підприємства АТП 16309, Лозівського «Райавтодору»;
 проведення семінару «Успішне працевлаштування» на базі Лозівського
міського центру молоді;
 огляд–конкурс на кращу кімнату в гуртожитку (два рази на рік);
 організація та проведення зустрічей з людьми, захопленими своєю професією;
 організація чергування навчальних груп у технікумі та студентів у гуртожитку;
 організація та проведення конференції за підсумками виробничих практик;
 організація роботи студентів щодо підтримання порядку на території технікуму
та гуртожитку, створення квітникових клумб, догляд за зеленими зонами;
 участь студентів у Всеукраїнській акції «За чисте довкілля» та благоустрою
територій;
 участь студентів у прибиранні довкілля.
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Студентське самоврядування
Робота студентського самоврядування проводиться згідно з «Положенням про
студентське самоврядування ХАДТ» виконавчими органами на рівні
технікуму, гуртожитку, відділень і навчальних груп. Усього за 2016 рік до
роботи в студрадах різних рівнів залучено більше 810 студентів, які мають
змогу розкрити та розвивати свої організаторські й управлінські здібності.
Кожного місяця студентська рада проводить засідання, на які запрошуються
представники адміністрації для вирішення питань навчально-виховного
процесу, організації дозвілля і створення необхідних умов у технікумі.
Директор технікуму та його заступники проводять зустрічі зі студрадою та
об’єднанням студентів-сиріт з метою покращення умов навчання, проживання
та харчування. Були розроблені заходи щодо організаційної роботи зі
студентами пільгового контингенту (зокрема з виховної роботи, правової
освіти, питань оздоровлення).
На засіданні студентського самоврядування студентська рада розглядає
питання щодо забезпечення і захисту прав студентів; забезпечення виконання
студентами своїх обов’язків; сприяння навчальній, науковій і творчій роботі
студентів; створення відповідних умов для проживання й відпочинку молоді.
Достатня увага приділяється студентам з числа пільгового контингенту,
студентам-іноземцям. З метою виконання запланованих заходів члени
студентської ради беруть участь у роботі педагогічної ради, методичної ради,
адміністративної ради, комісії з профілактики правопорушень, студентських
рад відділень, старостатів, проводять роботу щодо сумісного управління в
гуртожитку.
Члени студентських рад беруть участь у вирішенні питань про переведення
студентів-контрактників на навчання за державним замовленням, надання
студентам матеріальної допомоги та забезпечення стипендією, допомагають
контролювати відвідування занять, беруть участь у роботі групи аналізу
навчально-виховного процесу, де розглядаються питання успішності та
поведінки студентів, поселення і виселення з гуртожитку. Студрада
гуртожитку бере активну участь у профілактиці порушень правил проживання
в гуртожитку, у проведенні виховних заходів. Студрада технікуму активно
допомагає в організації роботи гуртків, конкурсів, роботи щодо озеленення
території, волонтерської роботи.
Голова студради технікуму брала участь в онлайн-конференції з Першим
заступником Міністра освіти і науки України, на якій обговорювалися важливі
питання щодо функціонування студентського самоврядування, його ролі в
удосконаленні організації навчального процесу та дотриманні прав студентів
на вибіркові дисципліни; у Всеукраїнському круглому столі «Студентське
самоврядування: центральна фігура якісних перетворень у вищій освіті», у
Всеукраїнській молодіжній конференції, ознайомила членів студради
технікуму з порядком висування кандидатів на посаду члена Національного
агентства із забезпечення якості вищої освіти на другому Всеукраїнському
з’їзді представників органів студентського самоврядування вищих навчальних
закладів України, затвердженим І сесією ІІ Всеукраїнського з’їзду
представників органів студентського самоврядування ВНЗ України 15 грудня
2016 року; у зборах Харківських молодіжних волонтерських рухів; тісно
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співпрацює з органами студентського самоврядування інших ВНЗ І-ІV рівнів
акредитації м. Харкова. Для студрад технікуму, гуртожитку, відділень була
організована зустріч за участі представника з Німеччини Манфреда Басслера
щодо обміну досвідом освітніх систем у Німеччині й Україні.
 Представники студентської ради відвідують міські заходи, тренінги щодо
розвитку лідерських якостей особистості та розвитку кар’єри: «Здоровий
спосіб життя у баченні молоді», «Вектор кар’єри професіонала» за сприянням
спеціалістів Харківського та Лозівського центру молоді.
 Окремої уваги заслуговує волонтерська діяльність педагогів, студентів,
батьків, яка через конкретну, практичну діяльність сприяє встановленню
соціальних зв'язків, опануванню дітьми новими навичками, формуванню в них
прагнення до відповідальної патріотичної поведінки, моральних і духовних
якостей, світогляду справжнього громадянина України. Кошти, які були
зібрані в нашому технікумі за 2016 рік, витратили на покращення соціальнопобутових умов хворих фізіотерапевтичного відділення Харківського
військово-медичного клінічного центру Північного регіону, а саме були
придбані три тюнери Т2. Діяльність волонтерських груп здійснюється в
інформаційно-просвітницькому, профілактичному, соціальному, охороннозахисному напрямах. Реалії сьогодення визначили новий напрям волонтерської
роботи - психологічна та моральна підтримка воїнів Збройних сил України;
допомога родинам, що були змушені покинути свої домівки в результаті
анексії Росією Криму та окупації окремих територій Східної України.
 Викладачі та студенти надавали допомогу територіальному центру соціального
обслуговування Шевченківського району м. Харкова в організації роботи
«Університету ІІІ віку», проводили лекційні та практичні заняття з
підопічними на факультетах «Основи комп’ютерних знань», «Англійська мова
для дорослих», «Основи правових знань»(Плотнікова Н.В., Лінькова В.Г.,
Луговий Владислав (гр. 21-Е), Блудова Аліна (гр. 21-Е), Беземчук Діана (гр. 21Е), Боярчук Артем (гр. 41-Пс), Сургай Яна (гр. 21-П)).
 Класними керівниками дорожнього відділення за участі студентів і членів
студради технікуму був проведений відкритий виховний захід «Твори добро –
бо ти людина» (до Всесвітнього дня волонтерів), де студенти і педагоги ХАДТ
взяли участь у добровільному зборі коштів на лікування 13-річного учня ЗОШ
№56 м. Харкова Харченка Олексія.
 Студенти відділення «Правознавство» відвідали Харківський обласний
Будинок дитини №3 з метою надання моральної і матеріальної допомоги
малечі (до Дня Святого Миколая).
 Студенти відділення «Правознавство» представили соціальний проект
«Волонтерська діяльність ХАДТ», за що отримали диплом ІІІ ступеня.
 Студрада та студенти ЛФ ХАДТ взяли участь у благодійній акції «Подаруй
дитині іграшку» (до Дня захисту дітей) та розповсюдженні марок Товариства
«Червоний хрест України», надали психологічну та матеріальну допомогу
бійцям, пораненим під час проведення АТО.
Виховні заходи, які проводяться в технікумі, доступні для кожного студента
технікуму та студентства України і висвітлені на сайті ХАДТ, який постійно
поповнюється новинами сьогодення.
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Виховна робота в технікумі (у т.ч. філії) передбачає кінцеву мету –
забезпечити суспільство високоінтелектуальною, духовно багатою, толерантною
елітою. Шляхи досягнення мети педагоги вбачають у запровадженні сучасних
моделей виховання, у впровадженні й апробації інноваційних технологій
виховання.
Задіяна в технікумі система виховних заходів і позааудиторна робота дає
позитивні наслідки в формуванні особистості студента – свідомого громадянина –
патріота української держави.
8. Фінансово-господарська діяльність
На підставі Наказу Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року
№57, Постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року №228 «Про
затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до
виконання кошторисів бюджетних установ», Наказу Міністерства фінансів
України від 27 грудня 2001 року №604 «Про бюджетну класифікацію та її
запровадження» у відповідності з діючими державними нормативами (граничні
обсяги видатків із загального фонду бюджету, Закону України «Про Державний
бюджет» на 2016 рік, розподіл відповідно до економічної класифікації видатків,
дотримання тарифних ставок і посадових окладів, норм, цін, лімітів) до технікуму
за 2016 року надійшло фінансування по загальному фонду 23973,7 тис. грн., з них
поточні видатки склали 23973,7 тис. грн.
Рівень забезпеченості навчального процесу фінансуванням у відповідності з
діючими державними нормативами по поточним видаткам у 2016 році складає
100%. Структура фінансування по загальному фонду наведена в таблиці 12.
Таблиця 12
Назва
Заробітна плата
Нарахування на заробітну плату
Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю(сироти)
Медикаменти та перев’язувальні матеріали
Продукти харчування для дітей-сиріт
Оплата послуг
Поточний ремонт будівель обладнання та інвентарю
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
Стипендії
Інші поточні трансфери населенню (сироти)
Капітальний ремонт
ВСЬОГО:

Сума (тис. грн.)
2015 рік
2016 рік
8933,7
11139,7
3180,8
2406,9
16,5
21,3
0
0
631,8
704,5
0
0
0
0
1510,0
2637,9
6878,4
6966,7
73,6
96,7
0
0
21224,8
23973,7

В порівнянні з 2015 роком фінансування по загальному фонду збільшилось
на 2748,9 тис. грн., в тому числі складається:
- за рахунок збільшення на суму 3522,8 тис. грн., а саме:
 фонду оплати праці + 2206,0 тис. грн.;
 придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю (сироти) + 4,8 тис.
грн.;
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 продукти харчування для дітей-сиріт + 72,7 тис. грн.;
 оплата комунальних послуг + 1127,9 тис. грн. – сума збільшилася в зв’язку з
підвищенням тарифів;
 стипендії + 88,3 тис. грн.;
 інші поточні трансферти населення (сироти) +23,1 тис. грн.
- за рахунок зменшення на суму 773,9 тис. грн., а саме:
 нарахування на заробітну плату – 773,9 тис. грн. – зменшилось за рахунок
зменшення єдиного соціального внеску.
За останні 5 років кошти на поточний і капітальний ремонт по загальному
фонду Міністерством освіти і науки не виділялося.

На підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року
№796 «Перелік платних послуг, які можуть надавати державні навчальні заклади»
зі змінами, Наказу МОНУ, МЕУ, МФУ від 23.07.2010 року №736/902/758 «Про
затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними
навчальними закладами», надійшло коштів, отриманих як плата за послуги і за
іншими джерелами власних надходжень за 2016 рік по спеціальному фонду у сумі
6891,1 тис. грн., динаміка яких наведена в таблиці 13.
Таблиця 13
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Назва платних послуг
Підготовчі курси до вступу у ВНЗ громадян України
Плата за навчання
Плата за оренду приміщень
Автопослуги
Плата за гуртожиток
Курси з підготовки водіїв
Курси з підготовки трактористів
Від реалізації майна
Їдальні ХАДТ і Лозівської філії
Інші послуги
Натуральні надходження
Фінансова допомога на розвиток матеріальнотехнічної бази (грошова, не грошова)
Адресна стипендія сиротам
ВСЬОГО НАДІЙШЛО:

Доходи (тис. грн.)
2015 рік
2016 рік
132,0
155,8
2738,3
2612,2
105,0
89,5
0
0
1235,7
1434,9
571,8
712,0
11,3
12,3
13,0
0,4
488,1
503,6
23,9
93,7
632,1
737,5
504,8

535,2

8,0
6464,0

4,0
6891,1
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У порівнянні з 2015 роком спеціальний фонд збільшився на 427,1 тис. грн.
(всього 6,6%). Збільшення спеціального фонду на суму 585,3 тис. грн. виникло за
рахунок підготовчих курсів до вступу (23,8 тис. грн.), плати за гуртожиток (199,2
тис. грн.), курсів з підготовки трактористів (1,0 тис. грн.), курсів з підготовки
водіїв (140,2 тис. грн.), інші послуги (69,8 тис. грн.), їдалень (15,5 тис. грн.),
фінансової допомоги на розвиток матеріально-технічної бази (30,4 тис. грн.),
натуральних надходжень (105,4 тис. грн.). Значно зменшились надходження до
фонду за рахунок плати за навчання (126,1 тис. грн.), плати за оренду приміщень
(15,5 тис. грн.), реалізації майна (12,6 тис. грн.), адресної стипендії (4,0 тис. грн.).

Але фізичне зношування основних засобів, необхідність капітального та
поточного ремонтів, оновлення матеріально-технічної бази, подорожчання
комунальних послуг постійно потребує пошуку додаткових коштів спонсорів,
переходу на постійний режим економії та збільшення надходжень до спеціального
фонду.
Стан фінансування технікуму у звітному періоді в основному забезпечує
виконання головних завдань діяльності технікуму.
На підставі Постанови КМУ від 04.08.2000 року №1222 «Про затвердження
Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних
та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я,
культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування»,
Наказу МФУ, Головного управління Державного казначейства України від
10.12.1999 року №113 зі змінами, внесеними Наказом Державного казначейства
від 11.04.2002 року №66 «Про затвердження Порядку бухгалтерського обліку в
бюджетних установах гуманітарної допомоги», до технікуму надходять кошти від
добровільних внесків з відображенням їх у бухгалтерському обліку.
За 2016 рік надійшло коштів, отриманих за іншими джерелами (таблиця 14).
Таблиця 14
Назва
Благодійні внески, гранти та дарунки, тис. грн., у т.ч.
- грошова
- натуральна
- сум за дорученням (адресна стипендія)

2015 рік
512,8
219,0
285,8
8,0

2016 рік
539,2
207,9
327,3
4,0

Сума надходжень становить 539,2 тис. грн. і збільшилась на 26,4 тис. грн.
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Витрати по спеціальному фонду за 2016 рік наведені в таблиці 15.
Таблиця 15
Назва
Оплата праці
Нарахування на заробітну плату
Придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю
Медикаменти та перев’язувальні матеріали
Продукти харчування
Оплата послуг
Інші поточні видатки
Поточний ремонт
Придбання навчальної літератури
Видатки на відрядження
Оплати комунальних послуг та енергоносіїв
Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до
заходів розвитку (курси підвищення кваліфікації)

Інші виплати населенню
Придбання обладнання та інвентарю
Капітальний ремонт інших об’єктів
Будівництво
ВСЬОГО:

Сума (тис. грн.)
2015 рік
2016 рік
2903,3
3234,5
1027,6
697,5
1310,4
1241,6
1,5
2,8
306,5
348,3
237,8
91,7
152,0
30,8
20,6
61,8
18,5
35
15,1
16,4
1435,0
644,4
17,0

22,7

8,0
149,7
28,9
0
7631,9

7,3
100,4
88,6
0
6623,8

За 2016 рік фактичні витрати по спеціальному фонду зменшились на
загальну суму 1008,1 тис. грн., в тому числі:
- за рахунок збільшення на суму 498,7 тис. грн., а саме:
 оплати праці + 331,2 тис. грн.;
 придбання навчальної літератури + 16,5 тис. грн.;
 медикаменти та перев’язувальні матеріали + 1,3 тис. грн.;
 продукти харчування + 41,8 тис. грн.;
 поточний ремонт + 41,2 тис. грн.;
 видатки на відрядження + 1,3 тис. грн.;
 курси підвищення кваліфікації + 5,7 тис. грн.;
 капітальний ремонт + 59,7 тис. грн.
- за рахунок зменшення на суму 1506,8 тис. грн., а саме:
 нарахування на заробітну плату – 330,1 тис. грн.;
 придбання предметів, матеріалів, обладнання , інвентарю – 68,8 тис. грн.;
 оплата комунальних послуг – 790,6 тис. грн.;
 інші поточні видатки – 121,2 тис. грн.;
 інші виплати населенню – 0,7 тис. грн.;
 придбання обладнання та інвентарю – 49,3 тис. грн.;
 оплата послуг – 146,1 тис. грн.
За 2016рік оновлено обладнання та інвентар на 100,4 тис. грн.
Аналіз використання коштів загального та спеціального фонду за 2016 рік
по ХАДТ (в т.ч. по Лозівській філії) показує, що вони використані за цільовим
призначенням для забезпечення сталого функціонування та зміцнення
матеріально-технічної бази ХАДТ.
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За 2016 рік заробітна плата, відпускні, лікарняні та грошова допомога,
сплачувалися в повному обсязі в установлені терміни. Заборгованості по
заробітній платі та стипендії, з оплати комунальних послуг у 2016 році не було.
За 2016 рік проіндексована стипендія студентам у сумі 338,5 тис. грн. в
межах фінансових ресурсів згідно Закону України «Про державний бюджет на
2016 рік».
В технікумі додержується захист відомостей, що складають державну,
службову та комерційну таємницю відповідно до Закону України «Про державну
таємницю».
Соціальний захист викладачів, студентів і співробітників технікуму
здійснюється через відповідні фонди соціальної допомоги, а також згідно Закону
України «Про освіту» і діючого законодавства.
Кошти Фонду соціального захисту студентів і фонду оплати праці технікуму
витрачаються на надання матеріальної допомоги; дотацію на оздоровлення і
відпочинок; культурно-масову, спортивно-масову роботу, роботу зі студентамивідмінниками.
Формування та використання фонду заробітної плати здійснювалось на
підставі Законів України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» зі
змінами, Наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 року №557,
Постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 року №373 та Наказу
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.05.2011 року №470,
Постанови Кабінету Міністрів України від 25.10.2008 року №939 «Питання
оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери»,
Постанови Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 року №731 «Про
підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих
галузей бюджетної сфери», Наказу Міністерства освіти і науки України від
09.10.2015 року №1055 «Про внесення змін до Наказу Міністерства освіти і науки
України від 26.09.2015 року №557», Постанови Кабінету Міністрів України від
09.12.2015 року №1013 «Про упорядкування структури заробітної плати,
особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативноправових актів», Наказу Міністерства освіти і науки України від 21.12.2015 року
№1321 «Про внесення зміни до Наказу Міністерства освіти і науки України від
26.09.2005 року №557», Постанов Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 року
№288 та від 23.11.2016 року №840 щодо кожної категорії персоналу згідно
виробничих показників: за мережею; за штатним розписом; тарифікаційними
списками; контингентом студентів; застосування норм і нормативів при
розрахунках.
Місячна сума заробітної плати педагогічним працівникам визначалась за
тарифікаційним списком складеним за підсумками атестації викладачів та їх
педагогічним навантаженням. Тарифікація у затвердженій формі є основним
документом для встановлення посадових окладів і тарифних ставок і щорічно
додається до кошторису.
На підставі нормативних документів: абзац 8, 10 частини першої статті 57
Закону України «Про освіту»; Бюджетного кодексу; Закону України «Про
Державний бюджет України на кожен рік»; Постанови Кабінету Міністрів
України від 28.02.2002 року №228 зі змінами і доповненнями; Постанови
Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 року №963, передбачено формування і
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використання надбавок за вислугу років, матеріальної допомоги на оздоровлення
при наданні щорічної відпустки, щорічної винагороди педагогічним працівникам
в межах фінансових ресурсів.
Фонд заробітної плати по адміністративно-господарському персоналу
нараховувався по середньорічній кількості посад і середньомісячним ставкам і
визначався штатними розкладами та встановленими посадовими окладами і
ставками.
Щорічно згідно Наказу Міністерства освіти і науки України від 25.10.2005
року №614 в межах фонду заробітної плати проводилась виплата матеріальної
допомоги на оздоровлення працівникам технікуму.
Формування стипендіального фонду здійснювалось на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 року №882 «Питання стипендіального
забезпечення» зі змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів
України від 15.02.2006 року №150, від 15.02.2006 року №157, від 05.03.2008 року
№165, від 07.09.2011 року №983, від 07.03.2012 року №177, від 28.11.2012 року
№1084, від 01.04.2013 року №255, від 22.04.2013 року №297, від 13.05.2013 року
№334, від 08.10.2015 року №797, Закону України «Про Державний бюджет на
кожен рік» зі змінами і доповненнями, Положення «Про порядок використання
коштів, передбачених на виплату стипендій студентам технікуму і Лозівської
філії», Положення «Про порядок використання коштів для надання матеріальної
допомоги та заохочення студентів технікуму», розроблених у технікумі. Щорічно
надається Міністерству освіти і науки України розроблена інформація щодо
розрахунку коштів на стипендії за результатами літньої/зимової сесії, яка
подається двічі на рік у термін до 1 вересня і до 1 березня, де вказується
успішність і проставляється чисельність осіб.
Розрахунок потреби бюджетних асигнувань для стипендіального фонду
здійснюється шляхом множення середнього розміру стипендії одного студента на
середньорічну чисельність студентів, які навчаються за державним замовленням.
Підставою для розрахунків зі стипендіатами є належним чином оформлені
первинні документи: рішення приймальної комісії про зарахування на навчання і
наказ; накази про призначення стипендії згідно протоколів засідання
стипендіальної комісії; екзаменаційні відомості; розрахунково-платіжні відомості.
Стипендія поділяється на академічну і соціальну.
Підставою для призначення соціальної стипендії є наявність у особи права
на отримання державних пільг і гарантій, встановлених законами для таких
категорій студентів.
З метою підвищення життєвого рівня і заохочення за успіхи у навчанні,
участь у громадській, спортивній діяльності, в межах стипендіального фонду,
щорічно передбачається надання матеріальної допомоги, премії і індексації
студентам.
Економічні взаємовідносини з підприємствами, організаціями та установами
здійснювались на основі двосторонніх договорів в межах бюджетних асигнувань.
У 2016 році було укладено 217 господарських договорів.
Для підтримки у робочому стані систем, що забезпечують життєдіяльність
технікуму щороку проводяться підготовка до осінньо-зимового періоду систем
тепло і водопостачання та електромереж, проведена заміна труб водопостачання
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та опалення навчальних корпусів. В цілях економії електроенергії лампи
накалювання в аудиторіях і лабораторіях поступово замінюємо на люмінесцентні.
Постійно ведуться роботи по благоустрою та прибиранню територій
технікуму. Щорічно проводиться санітарна обрізка дерев, облаштовуються нові
клумби, на яких насаджуються квіти.
У 2016 році з метою покращення умов проживання студентів у гуртожитку
проведено ремонт сходів правого крила на суму 22,979 тис. грн. та ізолятора на
суму 12,225 тис. грн. Також були проведені роботи по утепленню технічного
поверху (встановлено вікна та проведена ізоляція труб опалення). З метою
покращення безпеки у гуртожитку було придбано обладнання для встановлення
відеонагляду.
У приміщеннях технікуму впродовж 2016 року проводились ремонтні
роботи, а саме: відремонтовано навчальний клас та лабораторію двигунів
(навчальні майстерні), кімната архіву, кабінет секретаря юридичного відділення.
Проведено ремонт коридорів юридичного відділення на суму 26,600 тис. грн.
Для підтримки належного санітарного стану в технікумі проводиться
щоденне прибирання в приміщеннях та місцях загального користування з
використанням дезінфікуючих та миючих засобів, періодично проводиться
дератизація приміщень.
За 2016 рік на охорону праці в технікумі витрачено 32,4 тис. грн.
Організація роботи з охорони праці проводиться в технікумі згідно
розробленого «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників
навчально-виховного процесу ХАДТ», в якому повністю розкриті обов’язки
посадових осіб та організована робота з охорони праці щодо забезпечення
здорових і безпечних умов навчально-виховного процесу в ХАДТ, запобігання
травматизму його учасників під керівництвом директора технікуму.
Навчання та перевірка знань з питань охорони праці в технікумі
проводяться відповідно до «Положення про порядок проведення навчання і
перевірку знань» та наказу директора технікуму від 15 січня 2016 року №0301/13к «Про планове навчання та перевірку знань з охорони праці та безпеки
життєдіяльності» (згідно з протоколом) та підтверджених протоколами від 23
травня 2016 року №1, №2, №3. Наступну перевірку буде проведено в 2019 році.
Також згідно наказу директора технікуму від 12 січня 2016 року №01-06/5
було проведено навчання та перевірку знань з питань «Правил експлуатації
електричних установок».
Для проведення занять та інструктажів розроблені програми по кожному
напряму. Для здійснення контролю по виконанню вимог з охорони праці на
адміністративній раді заслуховуються звіти керівників структурних підрозділів,
заступника директора з господарської роботи, проводиться перевірка та
випробування зі складанням актів, приладів і обладнання, яке використовується в
кабінетах, лабораторіях і практичній роботі працівників, проведено їх
паспортизацію.
Для проведення перевірки готовності технікуму до нового навчального року
щорічно створюється комісія та підписується акт готовності навчального закладу
до навчального року.
Робота служби охорони праці побудована на постійній взаємодії з
профспілковою організацією технікуму, яка здійснює громадський контроль за
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додержанням законодавства про працю та про охорону праці згідно
адміністративно-громадського 3-х ступеневого контролю, головною метою якого
є попереджання нещасних випадків, професійних захворювань, аварій під час
навчально-виховного процесу в технікумі.
Щорічно проводиться утилізація шкідливих приладів (люмінісцентних
ламп, акумуляторів) на спеціалізованих підприємствах, оновлюється спецодяг,
засоби індивідуального захисту та протипожежні засоби, списуються прилади та
інструменти не придатні для користування згідно вимог техніки безпеки.
Проводиться страхування працівників від нещасних випадків. Нещасних
випадків виробничого характеру за 2016 рік не було.
9. Розвиток соціальної сфери
За звітний період для забезпечення належного функціонування технікуму та
забезпечення необхідних умов для навчання студентів і роботи працівників
виконувалася програма заходів по соціальній сфері.
Для підтримки безпечних умов праці та навчання проведено ремонт і
пробні пуски пожежних кранів, а також проведена заміна ламп розжарювання на
люмінесцентні. Проведення контролю за санітарним станом навчальних
приміщень, харчових об’єктів, гуртожитку виконують медпрацівники,
коменданти і заступник директора з АГР.
Для роботи співробітників та навчання студентів забезпечені необхідні
умови праці. Працівники технікуму та Лозівської філії працюють в приміщеннях,
де проведено ремонт та оздоблювальні роботи, на робочих місцях з
використанням необхідної копіювальної техніки та ПК, які підключені до мережі
Інтернет, а також внутрішньотелефонним зв’язком на 52 номери з виходом до
міської АТС і факсами, використовуються сучасні меблі, а також обслуговуючий
персонал забезпечений спецодягом і спецвзуттям. У технікумі відсутні робочі
місця з шкідливими умовами праці.
Студенти навчаються в аудиторіях, які відповідають санітарним нормам, на
кінець звітного періоду на кожного студента припадає 9,6 м2 навчальної площі.
Кабінети і лабораторії оснащені сучасними меблями. Технікум має 6 аудиторій
для потокового навчання на 60 та 90 місць.
Безпосередньо в фойє технікуму працює кіоск з продажу письмових і
канцелярських товарів.
Співробітники та студенти забезпечені гарячим харчуванням в їдальнях на
250 посадкових місць. Якість і ціни на харчування задовольняють, скарг за
звітний період не було.
Спортивно-оздоровча база включає 2 спортивні зали та стадіон з
футбольним, баскетбольним, волейбольним полями, спортивним ядром, які
використовуються студентами та працівниками технікуму. Створені умови для
оздоровлення та заняття спортом.
Для проведення культурно-масових заходів використовуються 2 актові зали
на 550 місць, оснащені необхідним устаткуванням та меблями. Також проводяться
загальні заходи: екскурсії, відвідування театрів, музеїв, виставок, визначних місць
України та ін.
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Для проживання студентів і працівників технікуму використовуються 2
гуртожитки на 560 місць, загальною площею 7110 м2, де для проживаючих
створені сприятливі умови (душові, туалети, вмивальники). На кожному поверсі
розміщені кухні з 4-х конформними електроплитами є кімнати для прання і сушки
білизни. Студенти-сироти, студенти-інваліди, студенти-чорнобильці проживають
в гуртожитку безкоштовно.
Всі студенти забезпечуються умовами для проходження безкоштовного
медичного обслуговування в міських поліклініках.
В технікумі надається консультативна допомога з питань законодавчого
забезпечення захисту студентів, в т.ч. пільгового контингенту.
В технікумі працюють 2 медичних пункти для проведення профілактичної
роботи серед студентів та працівників технікуму, які оснащені всім необхідним
обладнанням та медикаментами.
Для організації медичних оглядів залучаються лікарі 14-ї та 8-ї поліклінік та
центральної міської поліклініки м. Лозова. Фельдшери медичних пунктів
проводять обстеження студентів на інфекційні захворювання та їх диспансерний
облік. Студенти, які стоять на диспансерному обліку, із заявами не звертались.
Всі працівники один раз на рік проходять обов’язкове медичне обстеження.
Ведеться облік викладачів та співробітників, які потребують оздоровлення.
У технікумі реалізуються Державні програми соціального захисту пільгових
категорій, створено фонд соціальної допомоги відповідно до Постанови Кабінету
Міністрів України «Порядок використання коштів державного бюджету для
виконання програм, пов'язаних із соціальним захистом громадян». У 2016 році
згідно з нормативами проводились державні соціальні виплати працівникам і
студентам. Відповідно до Закону України «Про освіту» педагогічним
працівникам, співробітникам – на виконання п. 2.9 Колективного договору,
Наказу Міністерства освіти і науки України від 25.10.2005 року №614, вчасно
виплачуються матеріальна допомога на оздоровлення, премія та індексація
грошових доходів.
У середньому 66% студентів, що навчаються за державним замовленням
одержують стипендію. Студентам, які не мають пропусків без поважних причин,
мають відмінну поведінку, приймають активну участь у громадській, спортивній та
науковій діяльності, їх технічна творчість сприяє розвитку навчально-матеріальної
бази технікуму, призначаються іменні академічні стипендії Президента України та
Верховної Ради.
Технікум сприяє 100% працевлаштуванню випускників пільгових категорій,
та тих які навчались за рахунок державного бюджету.
Студентам, які навчаються за державним замовленням, відповідно до
Положення про призначення стипендії виплачується звичайна ординарна
академічна стипендія. За 2016 рік стипендіальні витрати склали 6966,7 тис. грн.
Щороку виділяються кошти на заходи з охорони праці, які включають:
навчання з охорони праці працівників; забезпечення спецодягом, взуттям та
засобами індивідуального захисту; удосконалення вентиляційної, теплової,
водопостачальної та освітлювальної систем; заходи з пожежної безпеки; заходи з
електробезпеки та ін.
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10. Якість підготовки і використання випускників
Всі заходи щодо вдосконалення освітнього процесу дають позитивні
результати. Рівень підготовки студентів за результатами поточного і підсумкового
контролю знань за 2015 та 2016 рік ( у т.ч. Лозівська філія) наведені в таблиці 16.
Таблиця 16
Назва показника
Всього студентів здавали сесію
Відмінники
На «4» і «5»
Загальна успішність (%)
Якісна успішність (%)

Денна
2015 рік
2016 рік
1271
1389
61
64
639
618
98,4
98,9
55,1
52,2

Якісна успішність в цілому по технікуму за результатами літньої сесії за
2015-2016 навчальний рік складає 52,2%, а загальна успішність 98,9%, що
відповідає державним акредитаційним вимогам.
У відповідності до протоколів державних кваліфікаційних та
екзаменаційних комісій, затверджених наказом по технікуму, рівень підготовки
випускників за результатами захисту дипломних проектів та здачі державних
іспитів наведені в таблицях 17-22.
Таблиця 17
Результати захисту дипломів по технічних спеціальностях (у т.ч. Лозівська філія)
Назва показника
Всього захистилося
На «4»
На «5»
В тому числі одержали диплом з відзнакою
Якість успішності (%)

Денна
2015 рік 2016 рік
333
313
143
125
70
63
25
24
64,0
60,1

Заочна
2015 рік 2016 рік
162
149
84
79
29
20
11
6
69,7
66,4

Таблиця 18
Результати здачі комплексного державного екзамену на відділенні
«Правознавство»
Назва показника
Всього здавали держіспити
На “4”
На “5”
В тому числі одержали диплом з відзнакою
Якість успішності (%)

Денна
Заочна
2015 рік 2016 рік 2015 рік 2016 рік
92
90
67
0
63
59
60
0
14
13
6
0
14
13
6
0
83,6
80,0
98,5
0
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Таблиця 19
Результати здачі комплексного державного екзамену на економічному відділенні
– спеціальність «Економіка підприємства» ( у т.ч. Лозівська філія)
Назва показника
Всього здавали держіспити
На “4”
На “5”
В тому числі одержали диплом з відзнакою
Якість успішності (%)

Денна
2015 рік 2016 рік
56
64
33
33
10
10
8
7
76,8
67,2

Заочна
2015 рік
2016 рік
37
31
25
14
6
5
4
5
83,8
61,3

Таблиця 20
Результати здачі комплексного державного екзамену на економічному відділенні
– спеціальність «Бухгалтерський облік» (у т.ч. Лозівська філія)
Назва показника
Всього здавали держіспити
На “4”
На “5”
В тому числі одержали диплом з відзнакою
Якість успішності (%)

Денна
2015 рік 2016 рік
52
58
19
25
14
14
4
5
63,5
67,2

Заочна
2015 рік
2016 рік
27
28
18
14
7
4
5
3
92,6
64,3

Таблиця 21
Загальні показники випуску молодших спеціалістів технікуму (у т.ч. Лозівська філія)
Випущено всього:
За денною формою навчання
– державне замовлення
– контракт
Заочна форма навчання
– державне замовлення
– контракт

2015 рік
826
533
325
208
293
148
145

2016 рік
733
525
329
196
208
118
90

Таблиця 22
Якісні показники випускників технікуму (у т.ч. Лозівська філія)
Всього випущено:
дипломів з відзнакою
В тому числі за денною формою навчання
дипломів з відзнакою
якість, %
В тому числі за заочною формою навчання
з відзнакою
якість, %

2015 рік
826
76
533
51
68,7
293
25
80,2

2016 рік
733
63
525
49
65,1
208
14
65,4

Якісні показники випускників технікуму за звітний період достатньо високі
і відповідають вимогам державної атестації.
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У відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015
року № 216 «Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 22
серпня 1996 року №992», у технікумі реалізується забезпечення основних
положень Закону України «Про вищу освіту» та конституційне право випускників
на вільний вибір місця подальшої роботи.
Разом з тим, адміністрація технікуму сприяє працевлаштуванню
випускників і допомагає їм з вибором місця роботи. З цією метою були заключені
договори з роботодавцями на проходження технологічної і професійної практик
та працевлаштування на 5 років з встановленням кількості місць
працевлаштування на кожний рік.
Проведений моніторинг працевлаштування випускників свідчить про те,
що: по-перше, попит на випускників технічних спеціальностей за межами
східного регіону за останні два роки збільшився, по-друге, за звітний період
частка випускників, які навчалися за держзамовленням, 100% працевлаштовані.
Технікум своєчасно подає Міністерству освіти і науки України встановлену
статистичну і бухгалтерську звітність та необхідну інформацію.
Таким чином, можна зробити висновок, що за 2016 рік колектив технікуму в
повній мірі виконує завдання й вимоги, визначені державою у відповідності до
Законів України, Указів Президента, Постанов Кабінету Міністрів України,
наказів Міністерства освіти і науки України, Статуту ХАДТ та забезпечує
виконання стандартів освітньої діяльності.
Звіт директора щодо виконання умов контракту та роботи технікуму за 2016
рік заслухано й обговорено на загальних зборах (конференції) колективу
технікуму 12 січня 2017 року, протокол №1.

Директор технікуму

А.С. Перевозник
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