1

Звіт
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1.Загальна інформація про заклад освіти
Адреса. Одеський коледж комп’ютерних технологій Одеського державного екологічного університету
знаходиться за адресою:
м. Одеса 65101 вул. Академіка Корольова, 5/2
тел./факс: (+038) 487 461 575
e-mail: college_odeku@ukr.net
Відомча підпорядкованість: Одеський коледж комп’ютерних технологій є структурним підрозділом
Одеського державного екологічного університету Міністерства освіти і науки України є вищим навчальним
закладом І-ІІ-го рівнів акредитації.

НАВЧАЛЬНА РОБОТА
Станом на 25.06.2018 р. ОККТ ОДЕКУ має право на підготовку спеціалістів за напрямами і спеціальностями,
які наведені у таблиці 1. Прийом на спеціальності здійснюється на основі ліцензії виданої Міністерством
освіти і науки України серія АЕ № 527694від 23.12.204 р., протокол № 113 від 25.11.2014 року термін дії
ліцензії відповідно додатку спеціальності.
Таблиця 1
Шифр та назва спеціальності

133
Галузеве
Машинобудування
051
Економіка

123
Компютерна інженерія

121
Інженерія програмного
забезпечення
172
Телекомунікації і
радіотехніка
131
Прикладна механіка
ЗАГАЛОМ з вересня 2016 р.
ЗАГАЛОМ з вересня 2013 р.

№, серія, термін дії
ліцензування сертифікату

Молодший спеціаліст
5.05050303
Ліцензія
«Виробництво верстатів з
Серія АЕ № 527694,
програмним управлінням і
Сертифікат НД № 1691860
роботів»
до 01.07.2024 р.
5.03050401
«Економіка підприємства»

5.05010201
«Обслуговування
комп’ютерних систем і мереж»
5.05010301
«Розробка програмного
забезпечення»
5.05090101
«Конструювання, виробництво
та технічне обслуговування
радіотехнічних пристроїв»
5.05050202
«Обслуговування верстатів з
програмним управлінням і
робототехнічних комплексів»

Ліцензія
Серія АЕ № 527694,
Сертифікат НД № 1691857
до 01.07.2024 р.
Ліцензія
Серія АЕ № 527694,
Сертифікат НД № 1691858
до 01.07.2024 р.
Ліцензія
Серія АЕ № 527694,
Сертифікат НД № 1691859
до 01.07.2026 р.
Ліцензія
Серія АЕ № 527694,
Сертифікат НД № 1691862
до 01.07.2025 р.
Ліцензія
Серія АЕ № 527694,
Сертифікат НД № 1691861
до 01.07.2024 р.

Ліцензійний
обсяг
Денна
форма

Заочна
форма

100

75

60

60

50

-

50

-

25

25

25

25

310
260

185
155

Загальний обсяг навчального навантаження на 2018-2019 н. р. складає 47 385 годин, з них
36 776 годин загального фонду, 10 609 годин спеціального фонду. На рік на одного студента
розраховано 2660 годин за циклом загальноосвітньої підготовки та 5660 годин професійної
підготовки.
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Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу . Прийом викладачів на роботу, їх
звільнення або переведення на іншу роботу здійснювався з дотриманням вимог чинного законодавства. На
вакантні місця за умовами контракту приймаються особи, які мають відповідну вищу освіту, досвід роботи,
бажання і хист до проведення педагогічної діяльності. Рішення приймається колегіально. ОККТ ОДЕКУ
повністю укомплектований педагогічними працівниками, адміністративним персоналом,
навчальнодопоміжними фахівцями згідно штатного розкладу (станом на 01.01.2018 р.: 176,54 штатних одиниць з
місячним фондом заробітної плати 840 345,07 грн.).
Для реалізації навчально-виховного процесу (станом на 01.01.2018 р.) МОН України для ОККТ
ОДЕКУ виділено 52,86 ставки за загальним фондом і 17,18 ставок за спеціальним. Педагогічне навантаження
забезпечують педагогічні працівники у кількості 75 осіб. З них зовнішніми сумісниками є 5 осіб (5,95%),
внутрішніми – 22 (26,19%). Частка штатних викладачів становить – 67,86%. Всі викладачі мають вищу освіту,
їх освітня кваліфікація відповідає профілю дисциплін, які вони викладають.
Наказом директора в ОККТ ОДЕКУ створено 6 циклових комісій (чотири з них випускаючі).
Порівняльний розподіл кадрового складу за цикловими комісіями у 2017-2018 н. р. (у дужках у 2013-2014 н.
р.) наведений у таблиці 4. Згідно інформації, що наведена у таблиці 4, слід підкреслити, що у коледжі
збільшилося число працівників з науковими ступенями і званнями у порівнянні з 2014-2015 н.р. (було 8 осіб –
з них - 4 сумісники). Сьогодні в ОККТ ОДЕКУ працює 19 кандидатів наук, доцентів (з них лише 4 є
зовнішніми сумісниками), 1 – доктор наук, професор.
Таблиця 4
Порівняльний розподіл кадрового складу за цикловими комісіями у 2018-2019 н. р. та
у 2013-2014 н. р. ( (у дужках)
Назва циклової
комісії

Сп-т

Маг-р

ІІ кат

І кат

Української та
іноземних мов
Математичних та
фунд-х д-н
Соціально-ек-х та
фіз. виховання
Електромех-х
та радіотех-х д-н
Комп’ютерних
систем
Спец.техн. д-н
та мушбуд кресл.
Загалом

4(3)

1(0)

0(0)

1(1)

Вища
катего
рія
4(4)

0(3)

1(0)

3(3)

1(1)

1(1)

0(5)

5(0)

2(3)

1(2)

0(2)

0(1)

2(2)

1(5)

9(4)

0(2)
5(20)

Вища
категорія
методист
3(1)

Канд.
наук
(вища кат)
1(0)

К. н
Доц.

Д. н.
проф.

Загалом

0(0)

0(0)

14 (9)

3(2)

2(0)

4(0)

1(1)

16(11)

6(9)

0(0)

1(0)

0(0)

0(0)

15(19)

2(1)

1(3)

1(0)

1(0)

1(0)

0(0)

8(9)

3(1)

0(2)

0(0)

0(0)

1(0)

0(0)

0(0)

14(12)

0(0)

1(0)

2(1)

2(4)

2(2)

0(0)

1(0)

0(0)

8(9)

16(5)

11(9)

7(8)

14(21)

9(5)

6(0)

6(0)

1(1)

75(69)

Збільшилася кількість викладачів з науковими ступенями і званнями у штатному розкладі (13 - 2018; 1
– 2014); тих, хто має звання «Викладач вищої категорії. Методист» (9 - 2018; 5 – 2014). У 2017-2018 н. р.
коледж поповнився випускниками магістратури, що свідчить про перспективу нашого навчального закладу. За
результатами роботи у 2017-2018 н.р. ці викладачі проявили себе лише з позитивної сторони: відповідальні,
сумлінні, мають бажання продовжувати педагогічну роботу у стінах ОККТ ОДЕКУ.
Адміністрація ОККТ ОДЕКУ надавала суттєвого значення атестації педагогічних працівників, яка
проводилася у 2018 році згідно із Законом України «Про освіту», Типовим положенням про атестацію
педагогічних працівників України, затвердженим наказом Міністерства освіти України. Результати атестації
зафіксовані в протоколах засідань атестаційної комісії (квітень 2018 р.). Скарг на необ’єктивність рішень
атестаційної комісії не виникло. У 2017-2018 н.р. було про атестовано 17 викладачів ОККТ ОДЕКУ:
присвоєно першу категорію – 1 особі; присвоєно другу категорію – 1 особі; присвоєно вищу категорію – 13
викладачам; 2 - «Викладач вищої категорії. Методист».
Підвищення кваліфікації. Науково-методична робота. В ОККТ ОДЕКУ працюють викладачі різної
кваліфікації, які удосконалюють свою педагогічну майстерність самоосвітою та підвищенням кваліфікації,
проходячи стажування, навчання в магістратурі (10 осіб) та аспірантурі (6) на відповідних кафедрах при ВНЗ
ІІІ-IV рівнів акредитації, шляхом проходження курсів підвищення кваліфікації, виконанням наукової та
науково-методичної роботи.
За 2014-2018 рр. викладачі ОККТ ОДЕКУ пройшли стажування в ОДЕКУ (5 осіб), ОНПУ (5), ОНАЗ
ім. О.С. Попова (3), ОНУ ім. І.І. Мечникова (3), Одеському інституті вдосконалення вчителів (8), ОДЕУ (2).
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Крім цього, адміністрація підтримує тих викладачів ОККТ ОДЕКУ, які проводять науководослідницьку роботу: навчаються в аспірантурі (станом на 01.01.2018 - 3 особи), входять до складу
оргкомітетів і приймають участь у наукових, науково-методичних симпозіумах, конференціях, семінарах (12
осіб). Педагогічні працівники вищої категорії приймають участь в обміні методичним та науковометодичними матеріалами (8 осіб). Про результати своєї діяльності за навчальний рік викладачі доповідають
на засіданнях ЦК, а також Педагогічної ради. Так, за звітний період підготовлено та опубліковано наукових,
науково-методичних робіт у вигляді навчальних посібників (4 одиниці), методичних рекомендацій (12),
наукових статей у фахових виданнях з фізико-математичних (5), технічних (16), педагогіко-психологічних
(15), економічних (5) та інших наук. Викладачі ОККТ ОДЕКУ, які мають наукові ступені і звання, а також ті,
хто працює активно над виконанням дисертаційних досліджень мають публікації у міжнародних виданнях,
які входять до науково-метричних міжнародних баз (зокрема, Copernicus – 6 шт. та ін.).
Напрямками підвищення кваліфікації викладачів та керівного складу були і є: ознайомлення з
сучасними технологіями (голова ЦК Георгієва Л.В. пройшла стажування на базі ОНПУ); підвищення
кваліфікаційного рівня з питань використання передових технологій навчання (голова ЦК Сморж М.В.
пройшов стажування на базі НАУ (м. Київ));; підвищення кваліфікаційного рівня керівного складу з питань
організації управління (директор ОККТ ОДЕКУ пройшов курси підвищення кваліфікації керівного складу у
березні-травні 2018 рр. на базі ОТК ОНПУ, яку проводили державні службовці МОН України; 18-20 березня
2017 р. прийняв участь у міжнародному тренінгу «Підвищення ефективності діяльності коледжів через
призму вдосконалення якості освіти», організованого державним департаментом США на базі Полтавського
національного технічного університету), контролю за навчально-виховним процесом (заступники директора з
НР та ВР ОККТ ОДЕКУ пройшли курси підвищення кваліфікації у квітні 2018 рр. на базі ОТК ОНПУ).
Структурні підрозділи ОККТ ОДЕКУ. ОККТ ОДЕКУ з його структурними підрозділами
функціонує як єдиний навчально-виховний заклад освіти на підставі Законів України «Про вищу освіту»,
«Про освіту», нормативних документів Міністерства освіти і науки України, статуту ОДЕКУ та Положення
про ОККТ ОДЕКУ, прийнятим загальними зборами трудового колективу від 12.05.2016 р. Положення ОККТ
ОДЕКУ визначає мету, задачі закладу освіти І-ІІ-го рівня акредитації.

Адміністрація:
директор – доктор фізико-математичних наук, професор Ковальчук Володимир Володимирович (з лютого 2013
року). Член Ради директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Одеської області.
заступники директора:
з навчальної роботи – викладач вищої категорії – Зубченко Оксана Валеріївна;
з виховної роботи – кандидат педагогічних наук, викладач вищої категорії – Мартенчук Марина Дмитрівна.

Відділення:
«Технічного програмування» (завідувачка відділенням – викладач-методист вищої категорії – Неретіна Ірина
Вікторівна);
«Комп’ютерних систем і мереж» (завідувачка відділенням – викладач І-ї кат. – Галат Наталя Дмитрівна);
«Економіки, радіотехнічних пристроїв та електромеханіки» (завідувач відділення – канд. педагогічних наук,
викладач вищої категорії – Бігунова Юлія Володимирівна).
З 01.09.2017 відповідальною за роботу заочно-дистанційного навчання призначено методиста навчального
відділу, випускницю магістратури, викладача економічних дисциплін – Дяченко Марину Корніївну.
Адміністративно-господарські (АГР) підрозділи задовольняють соціальні та побутові потреби
Циклові комісії (далі – ЦК):
«Соціально-економічних дисциплін та фізичного виховання» - 18 педагогічних працівників (далі – ПП);
(голова ЦК – викладач вищої категорії Козуб Світлана Анатоліївна) (випускова ЦК);
«Української та іноземної мов» - 10 ПП,
(голова ЦК – викладач-методист вищої категорії Пантілімонова Лариса Анатоліївна);
«Математичних та фундаментальних дисциплін» - 16 ПП,
(голова ЦК – викладач-методист вищої категорії Макушкіна Марина Павлівна);
«Електромеханічних та радіотехнічних дисциплін» - 7 ПП (випускова),
(голова ЦК – викладач вищої категорії Пересторонін Сергій Леонідович);
«Комп’ютерних систем і мереж» - 13 ПП (випускова),
(голова ЦК – випускник магістратури, викладач ІІ –ї категорії Сморж Максим Васильович);
«Спеціально-технічних дисциплін та машинобудівного креслення» - 9 ПП (випускова)
(голова ЦК – викладач вищої категорії Георгієва Лариса Володимирівна);
В ОККТ ОДЕКУ функціонує інститут класних керівників (для проведення виховної роботи зі
студентами І-ІІ курсів) та кураторів груп (для керівництва студентами ІІІ- IV курсів). Головою ради класних
керівників та кураторів груп є викладач вищої категорії - Козуб Світлана Анатоліївна. У 2016-2017
навчальному році усі студенти були розподілені у 33 навчальні групи за спеціальностями, у 2017-2018 н.р.
сформовано – 32, а у 2018-2019 н. р. – 36 навчальних груп.
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Формування

контингенту

студентів.

Формування контингенту студентів – один із
найважливіших напрямів роботи педагогічного колективу ОККТ ОДЕКУ. В своїй роботі по формуванню
контингенту студентів коледж керується такими Законами України та нормативними документами як:
Законом України «Про освіту»; Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи»; Законом України «Про статус ветеранів АТО, війни, гарантій їхнього
соціального захисту»; Постановами Кабінету Міністрів України; щорічними Наказами Міносвіти України про
затвердження правил прийому; Листами Міносвіти про обсяги державного замовлення на прийом та випуск
молодших спеціалістів.
Правила прийому до ОККТ ОДЕКУ розробляються приймальною комісією, затверджуються
директором та узгоджуються з ректором ОДЕКУ. Система заходів щодо формування контингенту включає в
себе: моніторинг попиту на ринку праці як міста Одеси, так і Одеської області випускників спеціальностей за
якими готує фахівців ОККТ ОДЕКУ; профорієнтаційну роботу серед старшокласників міста Одеси та
Одеської області. Щорічно директором на початку навчального року складається і затверджується план
профорієнтаційної роботи, який передбачає конкретні заходи з залучення випускників 9-х класів, 11-х класів
загальноосвітніх шкіл, випускників професійно-технічних училищ (далі – ПТУ) міста Одеси та Одеської
області до вступу в ОККТ ОДЕКУ. План профорієнтаційної роботи передбачає закріплення викладачів за
конкретними загальноосвітніми школами міста Одеси та Одеської області. Профорієнтаційна робота
викладачів ОККТ ОДЕКУ полягає у відвідуванні класних годин, батьківських зборів шкіл, ПТУ, ліцеїв,
гімназій, де викладачі надають детальну інформацію про спеціальності за якими коледж готує спеціалістів,
про навчальну та виховну роботу, спортивні заходи, перспективи на ринку праці, а також про можливість
продовження навчання у ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації. Щорічно, по закінченню вступної кампанії (серпеньвересень поточного року) проводиться моніторинг кількості вступників до коледжу, які прийшлі з тих
середніх закладів освіти, що були закріпленими за викладачами ОККТ ОДЕКУ. Крім педагогічних
працівників, з майбутніми абітурієнтами профорієнтаційну роботу проводять інженери, лаборанти,
співробітники бібліотеки. Активну агітаційну роль виконують, власне, і самі студенти як денного, так і
заочного відділення: розповсюджуються правила та умови прийому у вигляді інформаційних листів, буклетів.
Залучаються користувачі соціальних мереж різного типу. Використовуються можливості Web-сайту.
Профорієнтаційна робота в ОККТ ОДЕКУ здійснюється також через місцеві засоби масової інформації: радіо
та телебачення.
Три рази у ІІ-му семестрі (березень, квітень, травень) проводяться Дні відкритих дверей для майбутніх
абітурієнтів в стінах ОККТ ОДЕКУ. Також профорієнтаційна робота здійснюється у закладах освіти усіх
районів м. Одеси і Одещини. Але, головним чином, ми орієнтуємося на випускників 9-х класів Київського
району м. Одеси, де розташований коледж. Аналіз результатів профорієнтаційної роботи щомісячно
розглядається на засіданнях адміністративної, Педагогічної ради, засіданнях циклових комісій та Ради
класних керівників. Звіт про результати прийому подається на засідання ректорату ОДЕКУ (у вересні місяці).
Зведена таблиця 2 щодо кількості вступників до ОККТ ОДЕКУ за 2013-2018 рр. ілюструє позитивну
динаміку майже за усіма спеціальностями. Зменшення обсягу прийому у 2016-2017 рр. спостерігається лише
на спеціальність 051 «Економіка»: ліцензійний обсяг 60, а вступила – 21 особа (2016), та 15 (2017).

Таблиця 2
Кількість / Рік
випускників
вступників

2014
174
150

2015
173
190

2016
156
252+12 (база 11)

2017
140
237+13 (база 11)

2018
124
226+11 (база 11)

Питання збереження контингенту студентів ОККТ ОДЕКУ знаходиться в центрі уваги директора,
заступників директора, усього педагогічного колективу. На засіданнях Педагогічної, методичної,
адміністративної ради, циклових комісій цьому аспекту діяльності приділяється особлива увага. Лише 8%
студентів були відраховані з ОККТ ОДЕКУ у 2016-2017 н. р. Основними причинами відрахувань були:
академічні відпустки (за станом здоров’я), невиконання навчального плану, за власним бажанням. На початку
2017 р. затверджується графік консультацій викладачів коледжу з метою забезпечення оптимальних умов
підготовки студентів до виконання графіку навчального процесу.

Зміст підготовки фахівців. Зміст підготовки молодших спеціалістів в ОККТ ОДЕКУ організований з
урахуванням Державних стандартів освіти (ОПП, ОКХ спеціальностей), навчально-методичного
забезпечення, науково-педагогічного потенціалу, матеріальної бази та інформаційних технологій. Процес
підготовки орієнтований на формування професійної компетенції, мобільності та вміння адаптуватися до
динамічних процесів економіки України. З вересня 2017 року коледж продовжує підготовку майбутніх
молодших спеціалістів, як вступили до ОККТ ОДЕКУ на основі базової середньої освіти (на базі 9-и класів).
На основі стандартів у коледжі розроблені навчальні плани для підготовки з усіх ліцензованих
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спеціальностей, навчальні та робочі навчальні програми для всіх дисциплін. За структурою і
співвідношенням навчального часу вони повністю відповідають вимогам нормативних документів МОН
України. Усі нормативні навчальні документи ОККТ ОДЕКУ розглянуті на засіданнях циклових комісій та
затверджені у встановленому порядку. Навчальні плани дозволяють випускникам коледжу продовжувати
навчання за скороченим терміном у ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації за умовою відповідності спеціальності
молодшого спеціаліста напряму бакалавра. Таблиця 3 надає порівняльну характеристику кількості
випускників коледжу, які продовжують навчання у ВНЗ III-IV рівня акредитації.

Таблиця 3
Кількість випускників ОККТ ОДЕКУ, які продовжують навчання у ВНЗ III-IV р.а.
Рік випуску
Кількість
вступників

2014 р.
34 (174*)

2015 р.
32 (173*)

2016 р.
56 (156*)

2017 р.
57 (140*)

2018 р.
44 (124*)

* - загальна кількість випускників ОККТ ОДЕКУ
Навчальний процес організовано за традиційною формою, яка передбачає вісім семестрів. На підставі
навчального плану на кожний навчальний рік розробляється графік навчального процесу. Співвідношення
годин за циклами складає: гуманітарної та соціально-економічної підготовки – 20,8%; природничо-наукової –
17,6%; професійно-практичної – 61,6%. У 2017-2018 рр. усі спеціальності (див. таблицю 1) на 100% були
забезпечені навчальними програмами та навчально-методичними комплексами дисциплін. Графік
навчального процесу і розклад навчальних занять складені на підставі навчальних планів спеціальностей і
відповідають нормативним вимогам МОН України. Нормативно-правова база навчального процесу за всіма
спеціальностями дотримана, включає в себе всі необхідні стандарти і законодавчі акти освіти України.
Навчальні заняття в групах всіх спеціальностей проводяться у формі лекцій, семінарських, практичних і
лабораторних робіт. Навчальний час відведений для самостійної роботи студента, регламентується
навчальним планом, а тематика – робочими програмами навчальних дисциплін. Викладачами коледжу
розроблені методичні вказівки та опорні конспекти лекцій для самостійної роботи студентів. Навчальний
процес базується на принципах науковості, гуманізму, демократизму, наступності та безперервності,
спрямований на формування освіченої, гармонійно розвинутої, конкурентоздатної особистості.
Перевірка знань студентів здійснювалася у вигляді різних форм контролю: рубіжного, тематичного,
семестрового, підсумкового. Тричі у 2017 році були проведені директорські контрольні роботи на всіх курсах
за усіма спеціальностями. Така цілеспрямована робота дозволила проаналізувати стан підготовленості
майбутніх фахівців відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня. Проведене у травні 2017 р. анкетування
(відповідальна – завідувач методичним кабінетом - Козуб Світлана Анатоліївна) довело, що 78 % наших
випускників здатні до постійного оновлення професійних знань та поглиблення науково-фундаментальної
підготовки.
Співробітництво з підприємствами. ОККТ ОДЕКУ забезпечує потреби в молодших спеціалістах
інженерного, економічного, радіотехнічного та електромеханічного напрямів освіти на підприємствах міста
Одеси, Одеської області, інших міст України. Сьогодні коледж є одним з тих закладів освіти, який проводить
високоефективну підготовку з такого актуального напрямку підготовки, як «Комп’ютерна та програмна
інженерія». Більшість наших випускників цього фаху вже після закінчення ОККТ ОДЕКУ стають до справи у
провідних ІТ-компаніях України (у 2015 р. – 23%; 2016 – 37%; у 2017 - 65%; у 2018 - 68% випускників, ).
Постійно здійснюється моніторинг якості підготовки наших випускників: щорічно куратори випускних груп
до адміністрації ОККТ ОДЕКУ надають картку, де висвітлена інформація про працевлаштування кожного
випускника (на державних, або комерційних підприємствах), чи продовження навчання у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів
акредитації. Проводиться активна робота з центрами зайнятості з метою працевлаштування випускників
ОККТ ОДЕКУ. У 2015-2018 рр. особливу зацікавленість у випускниках коледжу виявили такі підприємства,
як Одеський авіаційний завод, підприємство з виробництва дзеркал, ТОВ «Телекарт», «Інформир»,
«ІнтерТелеком», «УкрТелеком», Харківський бронетанковий завод, ТОВ «Таїровський» та інші.

Досягнення ОККТ ОДЕКУ за 2016-2018 рр.
Вперше за всю історію навчального закладу:
- Коледж став переможцем (вперше) з художньої самодіяльності на обласному конкурсі «Студентська весна 2017» (у конкурсі прийняло участь понад 65% студентів ОККТ ОДЕКУ), «Студентська весна - 2018» - ІІІ місце;
- Восени 2017 року команда баскетболістів (хлопці) (тренер Сморж Максим Васильович – ОККТ ОДЕКУ) стали
переможцями (вперше) в обласному турнірі серед закладів освіти нашого рівня акредитації.
- У травні 2018 рр., під керівництвом тренера Тимцюрак Марії Любомирівни (ОДЕКУ) четвертий рік поспіль
наші спортсмени - гандболісти (юнаки) завоювали І місце в Обласному турнірі серед ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.
- На предметних Олімпіадах серед ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Одеської області, наші студенти в індивідуальному
заліку посіли 1 місце (2017), 2 місце (2015, 2016, 2018) з математики; ІІ (2017), І (2018) місце з програмування, І
(2016, 2017), ІІ (2018) місце з електротехніки, ІІ (2016,2017) місце з біології та хімії. Взагалі за підсумками Ради
директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Одеської області ОККТ ОДЕКУ стабільно входить до трійки призерів
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(2015, 2017, 2018) за кількістю призових місць в предметних Олімпіадах у 2015-2017 рр.
Навесні 2015, 2016 (І місце) 2017, 2018 року коледж посів (ІІІ місце) у спортивній Спартакіаді серед всіх ВНЗ ІІІ рівнів акредитації Одеської області.
Наш студент в індивідуальному заліку посів 5 (2017) місце (підготував викладач – Чекерис Павло Данилович) на
Всеукраїнській Олімпіаді з радіотехніки в м. Вінниці, вперше представивши Одеську область на цьому форумі
за цією спеціальністю.

Організаційне та науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу. У 20162017 н.р. та І-му семестрі 2017-2018 н.р. організаційно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу
коледжу базувалося на вимогах Закону України «Про освіту», розпорядчих документів Кабінету Міністрів та
Міністерства освіти і науки України, наказів МОН та ректора ОДЕКУ.
У звітний період навчальний процес проходив за графіком та розкладом, згідно навчального плану, які
затверджені у серпні поточного року р. на засіданні Педагогічної Ради ОККТ ОДЕКУ та погоджені з
профспілковим комітетом. Освітня діяльність забезпечувалася необхідними нормативними документами,
навчальними планами, які відповідають основним вимогам чинного законодавства за рівнем підготовки
«молодший спеціаліст», навчальними програмами з загальноосвітніх, спеціальних та фахових дисциплін.
Контроль за якістю проведення навчальних аудиторних занять здійснювався представниками адміністративної
Ради коледжу (директором, заступниками директора, завідувачами відділень, головами циклових комісій).
Питання навчально-методичного забезпечення викладання дисциплін обговорювалися
на засіданнях
методичної Ради та циклових комісій (не менше аніж один раз на місяць).
Виконання вимог щодо змісту підготовки фахівців всіх спеціальностей за освітньо-кваліфікаційним
рівнем «молодший спеціаліст» забезпечувалося відповідною навчально-методичною базою. З кожної
дисципліни гуманітарного і соціально-економічного циклу, науково-природничої і професійно-практичної
підготовки викладачами коледжу розроблені навчально-методичні комплекси (далі – НМКД), до яких входять:
- навчальна програма дисципліни;
- робоча навчальна програма дисципліни;
- конспект лекцій;
- методичні вказівки до проведення семінарських занять;
- методичні вказівки до проведення практичних занять;
- методичні вказівки до самостійної роботи студентів;
- опорні конспекти лекцій з тем, які виносяться на самостійне вивчення;
- засоби діагностики знань (тестові і практичні завдання, проблемні питання, екзаменаційні питання);
- методичні вказівки до виконання курсових робіт, проектів, розрахунково-графічних завдань;
- пакет комплексної контрольної роботи;
- перелік рекомендованої літератури.
Проведення щорічної атестації педагогічних працівників ОККТ ОДЕКУ дозволило виявити
найцікавіші здобутки у методичній роботі викладачів навчального закладу. Центрами навчально-методичної
роботи є методичний кабінет і навчально-методична лабораторія, які надають допомогу викладачам в
питаннях організації, планування і методики проведення навчально-виховної роботи, впровадження новітніх
педагогічних технологій навчання, узагальнення педагогічного досвіду, створення інформаційної бази даних
за навчальними дисциплінами. З січня 2015 р. у навчально-методичній лабораторії розробляється й
впроваджується у практику викладання методика дистанційного навчання та організація навчального процесу
для осіб з особливими потребами. У методичному кабінеті ОККТ ОДЕКУ зібрані зразкові примірники планів
семінарських занять, методичних вказівок до лабораторних і практичних робіт, інструкцій до проведення
лабораторних робіт, методичних вказівок до самостійної роботи та опорних конспектів. Викладачі постійно
проводять роботу у напрямку розробки методичних рекомендацій, навчальних посібників для студентів
денної і заочної форми навчання з предметів науково-природничої і професійно-практичної підготовки. Так,
силами викладачів ЦК «Компютерних систем і мереж» розроблена ефективна методика оволодіння
студентами старших курсів досить витребуваними на ринку праці мовами програмування: «Java», «Solid»,
«KompaSS-3D», «CI++», «CІ Sharp», «HTML», «Piton», а також пакетами прикладних програм інженерного
напрямку «3D Max», «AutoCad» щодо поглиблення знань студентів за спеціальностями «Програмна
інженерія», «Компютерна інженерія» та «Галузеве машинобудування». До цієї роботи були залучені студенти
– випускники. Це надало можливість реалізувати отримані студентами знання на практиці, створити базу
даних навчальних, спеціальних та комп’ютерних дисциплін. Частина матеріалів надана в електронному
вигляді, що відкриває можливість для реалізації дистанційного навчання студентів заочного відділення, а
також осіб з особливими потребами.
У коледжу розширюється бібліотечний фонд. Так, за 2014-2017 рр до бібліотечного фонду передано 34
нових навчальних посібники та підручники, авторами яких є викладачі ЗВО України.
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Оскільки педагогічний колектив ОККТ ОДЕКУ поповнюється постійно молодими викладачами (у 2018 – 3
осіб, 2017 - 10 осіб, 2016 – 6, 2015 – 7, 2014 - 2), тому виникла нагальна потреба в роботі з тими викладачами,
які до цього ніколи не працювали на педагогічній ниві. Організована у 2014 році і продовжує роботу нині,
школа «Молодого (недосвідченого) викладача» у формі постійно діючого педагогічного семінару, заняття
якого проходять раз-два на місяць. На заняття семінарів запрошуються досвідчені педагоги-психологи науковці з ВНЗ III-IV рівнів акредитації: доктори педагогічних, психологічних, історичних, політологічних,
технічних і фізико-математичних наук, керівники та викладачі Інституту вдосконалення вчителів, які
ознайомлюють слухачів з новітніми педагогічними технологіями, досягненнями у конкретних областях
методики викладання, педагогічної науки, доповідають про свій особистий педагогічний досвід. На засіданнях
семінару обговорюється практичні питання психології підлітка, підвищення ефективності педагогічного
впливу, види і форми проведення різних типів занять, актуальні проблеми виховання особистості, тощо.
Робота циклових комісій ОККТ ОДЕКУ планувалася відповідно до вимог освітньо-професійних
програм підготовки молодших спеціалістів. На засіданнях циклових комісій проаналізовані питання
підвищення ефективності навчально-виховного процесу. Розглянуті питання про те, як відбувається
впровадження сучасних технологій навчання, в якому стані знаходиться методичне забезпечення навчальних
дисциплін – НМКД кожного викладача, як використовуються вже відомі і добре апробовані інформаційні
технології, як чином реалізується процес вдосконалення форм і методів контролю знань.
Мотивацією для постійного самовдосконалення педагогічних працівників ОККТ ОДЕКУ є рейтингова
шкала, що дозволила провести кількісну оцінку якості педагогічної, методичної, наукової роботи як окремих
викладачів, так і циклових комісій, в цілому. Отримані дані, були оброблені і доведені до відома колег на
підсумкових засіданнях Педагогічної ради.
Циклова комісія з «Інформаційних систем і мереж», з метою формування практичних навичок у
користуванні інформаційними технологіями, залучає студентів-практикантів до оновлення локальної мережі
по принципу зірки та підключення до мережі INTERNET не лише комп’ютерних класів, але й усіх існуючих
на сьогодні лабораторій і кабінетів ОККТ ОДЕКУ.
З метою популяризації ОККТ ОДЕКУ, покращення його іміджу, а також розширенню контактів з
іншими навчальними закладами І-ІІ рівня акредитації, у 2014-2018 рр на базі коледжу були проведені:
засідання Ради директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, засідання методичних об’єднань викладачів
математики, програмування, теоретичної механіки, світової літератури, іноземної мови. Щороку в коледжі
проводяться предметні олімпіади з навчальних дисциплін переможці яких беруть участь в обласних
олімпіадах. За кількістю призових місць ОККТ ОДЕКУ посів у 2018 році ІІІ місце серед 37 ВНЗ І-ІІ
акредитації Одеської області.
В ОККТ ОДЕКУ традиційно щорічно проводяться тижні циклових комісій. Основна мета –
формування, засобами поза аудиторної роботи чіткої мотивації на отримання стійких знань, любові до
майбутньої професії, розвиток творчого мислення. Основні заходи: 12 вересня 2017 р. – День Програміста; 29
вересня 2017 р. – День Машинобудівника; жовтень 2017 р. – тиждень - конкурси «Кращий за професією»,
«Кращий користувач ПК», «Кращий знавець предмету»; науково-практичні конференції; ІІІ декада листопада
2017 р. - виставки технічних газет; 3 червня 2017 р. - зустрічі з випускниками коледжу.
У 2018 році навчальний заклад святкуватиме 154 річницю . За роки свого існування він отримав
вагоме місце у освітньому просторі півдня України. Педагогічний колектив коледжу дбайливо зберігає
надбання і традиції, націлений на досягнення нових результатів, підтверджує свою здатність готувати
освіченого, конкурентоспроможного фахівця.
Матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу. Матеріальна-технічна
база ОККТ ОДЕКУ відповідає вимогам, які необхідні для підготовки молодших спеціалістів у відповідності
до галузевих стандартів вищої освіти. ОККТ ОДЕКУ має два навчальних корпуси (навчальна площа –
9582,1м2, що в розрахунку на одного студента становить 11,8м 2) та гуртожиток (1947,3м2) на 188 місць, який
задовольняє потребу студентів, які приїхали з регіонів. Відновлено приміщення дитячої поліклініки, яка була
кинута на призволяще у 2009 р. орендаторами і знаходилася в аварійному стані. Сьогодні, силами викладачів,
співробітників коледжу це приміщення є гуртожитком ОККТ ОДЕКУ і дає можливість додатково
поповнювати спецфонд.
Станом на 01.01.2018 року в ОККТ ОДЕКУ обладнано 50 навчальних кабінетів, 8 комп’ютерних
лабораторій, які об’єднані в локальну мережу і оснащенні ПЕОМ з підключенням до Internet). Кабінети і
лабораторії оснащені обладнанням, технічними засобами навчання, ПЕОМ, нормативними документами,
дидактичними матеріалами, навчальною та методичною літературою. При кабінетах і лабораторіях працюють
предметні гуртки і факультативи. Основна мета їх роботи – поглиблення професійних знань студентів,
розвиток творчого мислення, удосконалення практичних вмінь та навичок. Наочність всіх кабінетів
оформлена державною мовою з дотриманням естетичних вимог. Проведено паспортизацію і атестацію
кабінетів та лабораторій, навчально-виробничих майстерень. Готовність та стан матеріально-технічного
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забезпечення відображено в паспортах кабінетів, які затверджуються на початку навчального року
(серпень м-ць). Якщо відбулися зміни у навчально-матеріальній базі то паспорт доповнюються згідно з цими
змінами. Всі кабінети і лабораторії відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, про що свідчить «Санітарний
паспорт ОККТ ОДЕКУ», який був затверджений перед початком 2017-2018 навчального року. Виконуючи
накази МОН України з питань безпеки життєдіяльності, особливо з питань пожежної безпеки, в коледжі наказом
директора призначено відповідального за протипожежну безпеку (викладач екології – Нагорна Світлана
Василівна). Раз на квартал пожежно-технічна комісія на чолі з інженером з охорони праці та відповідальним
за протипожежну безпеку проводять перевірку системи пожежогасіння, наявності вогнегасників, проводять
роз`яснювальну роботу.
У 2016-2017 н.році в ОККТ ОДЕКУ проводилися ремонтні роботи гідрантів, насосів, які мають забезпечити
протипожежну безпеку. Відділення ГУ МНС України в Одеській області Київського району м. Одеси
постійно проводить профілактично-наглядові дії щодо експлуатації приміщень ОККТ ОДЕКУ,
розташованих за адресою вул. Академіка Корольова 5/2, та гуртожитку за адресою вул. Академіка
Корольова, 26 для здійснення освітньої діяльності за рівнем повної загальної с ередньої освіти та для
підготовки молодших спеціалістів.
Успішність навчально-виховної роботи у коледжі багато у чому залежить від створених побутових
умов. За це відповідає господарча служба ОККТ ОДЕКУ. На протязі поточного року адміністративногосподарча частина, адміністрація, профспілковий комітет здійснювали контроль щодо відповідності
санітарно-гігієнічним вимогам приміщень коледжу. Складений план заходів щодо підготовки навчального
корпусу, майстерень, гуртожитку, буфету до нового навчального року.
Завдяки самовідданій праці класних керівників, допомозі батьківського комітету, небайдужості деяких
випускників навчального закладу, у період з 2015- 2017 рр. були відремонтовані (№№220, 311,313,322,5ЛК),
оновлені (№№111,304, 309,314,315,319,4ЛК) та створені нові (№№201,203,210, 218,226,307,308,312, 315,2ЛК)
кабінети і лабораторії. Для проведення лекцій з потоками студентів відремонтовані дві великі поточні
аудиторії (№№215, 302) на 70 посадочних місць кожна. Викладачі, які закріплені за цими аудиторіями насичують їх змістовністю з «Української мови і літератури» (ауд.215); з «Економічних дисциплін» (ауд.302).
Список зазначених кабінетів, аудиторій і лабораторій наведено у таблиці 5.
Оскільки кожний, хто відвідує ОККТ ОДЕКУ потрапляє до фойє коледжу було вирішено провести
ремонт цієї фасадної частини навчального закладу. Влітку 2017 року штатними робітниками коледжу, був
проведений ремонт стін та підлоги у фойє другого поверху головного корпусу. На стінах встановлено банери,
які відображають історію навчального закладу, символіку держави, міста та ОККТ ОДЕКУ. Фінансування
цього оновлення відбувалося з ініціативи та власних коштів директора, заступників директора, викладачів,
співробітників ОККТ ОДЕКУ. З 2016 року в ОККТ ОДЕКУ відведено приміщення для музею навчального
закладу. Аудиторія №210 переобладнана, відремонтована силами викладачів коледжу. Тепер там розташовано
експозиції, які відображають діяльність нашого навчального закладу починаючи з дня заснування -1864 року
до сьогодення.
Силами студентів під час ІІІ трудового семестру, проходження якого є обов`язковим, проводилися
роботи щодо створення зони відпочинку для студентів у внутрішньому дворі коледжу. Встановлено лавки,
виокремлено доріжки, засаджені клумби з квітами. Організацією цієї роботи частково займалося студентське
самоврядування. Територія була вичищена від сміття, старого листя, гілок повалених дерев. Зараз – це
затишний куточок для проведення дозвілля під час перерви між навчальними заняттями. Підсумки роботи у
ІІІ трудовому семестрі підведені на засіданні Ради класних керівників та кураторів груп у вересні 2017 року.
Найбільш працелюбні співробітники та студенти були заохочені грамотами, дипломами, цінними
подарунками за погодженням з Батьківським комітетом ОККТ ОДЕКУ.
У коледжі є спортивний зал площею (271м2) та літній спортивний майданчик, навчально-виробничі майстерні,
де проводиться практичне навчання; бібліотека з читальною залою (436 м 2) на 80 місць з загальним
книжковим фондом 54531 екземплярів, актова зала (342м 2), буфет (150м2) на 50 місць, медичний пункт
(15,7м2).
Виховна робота та розвиток студентського самоврядування. Педагогічний колектив ОККТ
ОДЕКУ прагне до гармонійного поєднання навчання з процесом виховання студентської молоді.
Найголовніше завдання виховного процесу коледжу – всебічний розвиток особистості, формування активної
життєвої позиції молодої людини, системи мотивацій для подальшого інтенсивного розвитку і всебічного
самовираження. Планування виховної роботи в коледжі проводиться згідно з методичними рекомендаціями
Міністерства освіти і науки України. Єдиний план навчально-виховної та методичної роботи ОККТ ОДЕКУ
базується на планах роботи: ради класних керівників, циклових комісій, план роботи гуртожитку,
адміністративно правової комісії (АПК), студентського самоврядування коледжу та гуртожитку, клубу
художньої самодіяльності, бібліотеки, спортивних секцій, та предметних гуртків.
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Таблиця 5
Перелік кабінетів, лабораторій, аудиторій, які були відремонтовані, оновлені та новостворені
у період 2015 - 2018 рр.
№
111

Тип
лабораторія

Назва
«Промислової та комп’ютерної
електроніки»
Електромеханіки, радіотехніки та
комп’ютерного проектування

Відповідальний
Тимошевський
О.В.
Чекерис П.Д.

Група
16РТ

201

лабораторія

203

лабораторія

Програмування та інформаційних
систем
Музей ОККТ ОДЕКУ

Мамука К.В.

17 ПР1

210

кабінет

-

Комп’ютерних систем та мереж

Долінська Л.В.
Пан І.С.
Стефанчук Г.В.
Білоус Л.І.
Перендишлі Д.В.

215
218

Поточна
ауд.
кабінет

220

кабінет

Української мови (за
професійним спрямуванням)
Математики
Економічних дисциплін

Пантілімонова
Л.А.
Мочалова Г.В.
Каракаш Г.В.

226
302
304
307

кабінет
Поточна
ауд.
кабінет
кабінет

15 ЕМ
16 ОКС1

Математики
Української мови та літератури

Макушкіна М.П.
Забуранна М.С.

15 ПР2
16 ПР2

308
309

кабінет
лабораторія

Дяченко М.К.
Чумаченко В.Ф.

17 Е

Козуб С.А.
Нагорна С.В..
Бєлінський Є.Є.
Галат Н.Д.
Новікова М.М.

17 ЕМ+14ЕМ
17 ТМ + 14 РТ

лабораторія

Економічного прогнозування
Радіо передавальних та радіо
приймальних пристроїв
Історії України
Охорони праці
Фізики та хімії
Іноземної мови
Обєктно-орієнтованого
програмування
Комп’ютерних систем та мереж

311
312
313
315
319

кабінет
кабінет
кабінет
кабінет
кабінет

322

Сморж М.В.

14 ОКС

2 ЛК

кабінет

Електромеханічної практики

5 ЛК

кабінет

Ремонту та обслуговування
верстатів

Тімошевський
О.В.
Романюк Я.О.

17 ТМ

Української мови і літератури

16 ЕМ

16 ПР1
17 ПР2
16 ТТ2

17 ТТ2
14 ПР

Плани виховної роботи
структурних підрозділів виховного процесу готуються і підписуються
заступником директора з виховної роботи. Всі плани виховної роботи взаємопов’язані, ґрунтуються на
науково-правовій базі, носять системний характер, враховуючи вікові особливості студентів, їх нахили в
розрізі спеціальностей, реалізують індивідуальний підхід у роботі зі студентами. В планах виховної роботи
для студентів першого року навчання передбачені, в основному адаптаційні виховні заходи; другого року
навчання – заходи екологічного, національно-патріотичного, громадсько-правового, морального спрямування;
для випускників – плануються заходи професійного спрямування, з підготовки до самостійного життя, роботи
в умовах ринкової економіки. В планах передбачені тижні заходів за напрямками виховної роботи, тижні
циклових комісій. У виховному процесі бере участь весь педагогічний колектив ОККТ ОДЕКУ.
Виховну роботу в академічних групах здійснюють 20 класних керівників (І-ІІ курс) та 16 кураторів
груп (ІІІ-ІV курс). Класні керівники та куратори навчальних груп призначені наказом директора на весь
термін навчання студентів за спеціальністю (3 роки 8 місяців; економісти – 2 роки 8 місяців). Згідно з
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концепцією виховної роботи в коледжі всі викладачі, крім адміністрації можуть бути призначені класними
керівниками навчальних груп. Але до керування групами залучаються ті викладачі, які мають бажання,
педагогічний хист, професіональну мотивацію. Тому поряд з досвідченими викладачами класне керівництво
здійснюють і молоді викладачі – вчорашні випускники магістратури, аспірантури.. На це були різні причини.
Більшість студентів, які навчалися у цих групах були відраховані за академічну неуспішність, або порушення
дисципліни. Це призвело до реорганізації груп – їх було об’єднано з іншими студентськими навчальними
групами. Загальна кількість студентських груп скоротилася на 2 одиниці. Цим викладачам винесено
попередження за халатне ставлення до своїх службових обов’язків, приділення недостатньої уваги до роботи з
відстаючими студентами.
Виховний процес в коледжі базується на системі наукового підходу. Проблеми виховної роботи
обговорюються на засіданнях педагогічної Ради, методичної Ради, Ради класних керівників, засідання
циклових комісій.
На засіданнях Педагогічної Ради у 2016/2018 н.р. були розглянуті наступні питання з виховної роботи:
«Про роботу педагогічного колективу коледжу з
проблеми адаптації першокурсників, та професійної
адаптації студентів старших курсів»; «Про розвиток студентського самоврядування як вагомого чинника
виховання високопрофесійного фахівця і громадянина»; «Про якість проведення виховних заходів у
навчальному році»; «Про формування національної свідомості студентів – як складової частини підготовки
професійних кадрів»; «Роль класного керівника в навчально-виховному процесі»; «Формування здорового
способу життя – як невід’ємна складова в вихованні студентської молоді».
Провідну роль в науково-методичному забезпеченні виховного процесу відіграє робота Ради класних
керівників. Це справжній координуючий центр з впровадження системи виховної роботи в навчальному
закладі. На засіданнях Ради класних керівників розглядалися актуальні питання з усіх напрямків виховної
роботи у групах: від відвідування навчальних занять студентами до підтримання дисципліни у гуртожитку
коледжу.
На протязі 2017 року, значна частина виховної роботи проводилася шляхом підтримування традицій
закладу освіти. Вони охоплюють і звичні для всіх державні та народні свята, і дати чи події по-своєму
унікальні властиві тільки цьому навчальному закладу. Доброю традицією стала в коледжі «Посвята в студенти
першокурсників», де першокурсникам вручають студентський квиток. Щорічно у жовтні – листопаді
проходять конкурси художньої самодіяльності «Студентська осінь» та «Моя майбутня професія», в якому
беруть участь студенти та класні керівники І-ІІ курсів. Особлива увага в коледжі приділяється вдосконаленню
українського середовища. Вихованню у студентів любові до рідного слова сприяють цикли виховних заходів,
які щорічно проводяться в ОККТ ОДЕКУ. Значну роль в розвитку мовної культури відіграють конкурси
знавців української мови ім. П. Яцика, декламаторів віршів Т. Г. Шевченка, робота гуртка народознавства
«Тронка».
У 2015-2018 рр. в стінах коледжу проводилися традиційні заходи: День знань, День Програміста, День
машинобудівника, День працівника освіти, «День захисника Вітчизни», День студента, День Матері, день
визволення м. Одеси від фашистських загарбників, День Матері, свято останнього дзвоника та інші.
Традиційними стали у коледжі конкурси: «Кращий студент року», «Кращий за спеціальністю», «День
відкритих дверей», вечір зустрічі з випускниками минулих років, спартакіади коледжу з ігрових видів спорту,
військово-спортивні змагання «Козацькі розваги», фестиваль-конкурс художньої самодіяльності «Студентська
осінь». Особливо слід відзначити «День здоров’я», який проводився у березні місяці 2017 року на території
Меморіалу «411-а батарея ». У цьому заході прийняло участь майже 400 студентів І-ІІІ курсів ОККТ ОДЕКУ.
Місце проведення було обрано невипадково – оскільки носить профорієнтаційний характер. Велика кількість
людей, які відпочивали у цей час на території Меморіалу «411-а батарея», вперше почули про наш коледж і,
зацікавившись ним, у липні місяці 2018 року подали документи для вступу в ОККТ ОДЕКУ.
Важливе місце у навчально-виховному процесі протягом звітного періоду займало виховання
студентів у дусі національної свідомості і патріотизму. Зокрема, проводились з нагоди річниці визволення
України і міста Одеси від німецько-фашистських загарбників, Дня Збройних Сил України тощо. У вересні
місяці 2014-2018 рр., класними керівниками груп та кураторами були проведені такі класні години, як:
«Україно! Ти для мене диво!»; «Одеса – моя Батьківщина»; «Урок мужності»; «Література років Другої
Світової війни» та інші.
Зміст національного виховання реалізувався у ці роки в різноманітних видах і формах діяльності
студентів коледжу. Перш за все, це - організаційна робота, орієнтована на формування національногромадської свідомості та мовної культури, патріотичне виховання, правове виховання і профілактика
правопорушень, екологічне виховання, трудове і професійне виховання. По друге, дієву роль у всіх напрямках
і заходах виховної роботи відіграє бібліотека. Досвідченні фахівці – завідувач бібліотекою – Коваленко Віра
Володимирівна (працює з 1974 року), провідний бібліотекар – Балихіна Лілія Петрівна (працює у закладі
понад 46 років) – організовують тематичні книжкові виставки та виховні заходи. Бібліотека коледжу має
найсучаснішу літературу майже з усіх дисциплін навчального плану. Приміщення бібліотеки складається з
абонементу, читальній залі і книгосховища. Основний книжковий масив знаходиться у книгосховищі.
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Бібліотека укомплектована зручними стелажами, меблями, вітринами. В читальній залі протягом дня
обслуговується 50-70 студентів. Створені всі необхідні умови для самостійної роботи студентів. Постійно
проводяться профілактичні заходи (лекції, бесіди, семінари, круглі столи) направлені на запобігання вживання
алкоголю, наркотиків, тютюну. Протягом усього періоду у бібліотеці постійно діяли книжкові виставки
«Україна: історія і сучасність», відділами якої є «Козацькі вожді України», «Державна символіка України»,
«Світова велич Т. Г. Шевченка» тощо.
При кабінетах історії України, світової літератури, захисту Вітчизни, права створено куточки з
ілюстративним матеріалом про історію державних символів. В кабінетах з української мови та літератури,
проводилися виставки книг, присвячені творчості українських письменників, поетів, видатних людей України.
Було проведено цикл книжково-ілюстративних виставок «Великому Кобзарю – покоління», «Вічний, як
народ», «Кожне слово його – про Україну», «Слава Шевченка не вмре, не поляже».
На класних годинах в ОККТ ОДЕКУ проводилися виховні заходи, на яких формувалася та
стверджувалася повага до духовного спадку свого народу, любов до рідної землі, формується культурний
смак, а саме: «Обрядові свята весни»; «Колядки і українські народні пісні»; «Молитва до Тарасового слова»;
«Україно! Ти для мене єдина»; «Колодій віщує весну»; «Освіта в козацькі часи»; «Затремтіли струни у душі
моїй...»; «Свято української народної вишиванки»; «Козацька слава не вмре, не поляже...»; «Різдвяноноворічні передзвони»; «Велика книга українського народу»; «Покрова – день українського козацтва»; «Мово
моя материнська...». Проведено бесіди, лекції на теми “Живопис України”, “Барви рідної мови”; конкурс
творів на тему “Мова – це доля нашого народу, і вона залежить від того, як ревно ми її плекаємо”; вечір
українського романсу “Як він любив її...”; конкурс декламаторів поезії про кохання “Так ніхто не кохав”;
бесіду з першокурсниками про свято Великодня, про історію українського народу та народні пісні, світогляд,
культуру і побут.
На протязі усього звітного періоду в ОККТ ОДЕКУ постійно працювало студентське самоврядування
до складу якого входять представники усіх груп (кількість членів ради – 36 особи). Діяльність органів
студентського самоврядування здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту». Розроблено
«Положення про студентське самоврядування». Студентська рада побудована на рівні групи, відділень
коледжу, гуртожитку, куди входять голови рад відділень, які очолюють відповідні сектори. Рада
студентського самоврядування тісно співпрацює з Студентською радою гуртожитку ОККТ ОДЕКУ. На
засіданнях Студентської ради розглядалися питання щодо дотримання правил внутрішнього розпорядку (це
перевірки санітарного стану аудиторій, поверхів, секцій гуртожитку, допомога в організації та проведенні
акцій «Життя без сміття», «Озелени свою аудиторію», «СНІДу - Ні!», «Кинь палити!», налагодження
пропускного режиму та чергування студентів). За час роботи студентської ради збільшився обсяг виховних
заходів, проведених з ініціативи органів студентського самоврядування. До складу Педагогічної ради коледжу
введені представники Студентської ради (Прохоренко Максим, Білоног Данило, Дембіцький Данило та інші).
Значна увага приділяється залученню студентів до гурткової, клубної і факультативної роботи, контролю за
станом аудиторій, закріплення ділянок на території коледжу.
Виховна робота у гуртожитку проводилася згідно з планом роботи гуртожитку на рік, який складався
на навчальний рік і затверджений заступником директора з виховної роботи. Планування виховної роботи у
гуртожитку передбачає колективні та індивідуальні форми роботи, проведення лекцій, бесід, дискусій. Значна
роль в організації дозвілля студентів належить раді гуртожитку. Рада гуртожитку очолює роботу з підготовки
вечорів відпочинку, проведенню санітарних годин, перевірці санітарного стану кімнат та гуртожитку, ремонту
меблів, кімнат і приміщень гуртожитку, визначає заходи покарання порушникам дисципліни, контролює
дотримання проживаючими в гуртожитку розпорядку дня, залучає мешканців до роботи клубів за інтересами.
В гуртожитку коледжу регулярно проводиться індивідуальна і виховна робота із студентами, які потребують
особливої уваги. Впродовж І-го та ІІ-го семестрів 2014-2018 н.р. регулярно проходить конкурс на кращу
кімнату. Оцінка проводилася за такими критеріями: санітарний стан, художньо-естетичне оформлення, стан
збереження майна в кімнаті, дотримання правил внутрішнього розпорядку мешканцями кімнати. До перевірок
кімнат за означеними критеріями були залучені не лише класні керівники, куратори груп, адміністрація
коледжу, але й представники студентського самоврядування та батьківського комітету.
Важливою ланкою виховних заходів в ОККТ ОДЕКУ є робота з батьками. Створено Батьківський
комітет коледжу (наказ №75 від 07.06.2016) до складу якого увійшло 36 батьків, представників від кожної
групи студентів. Згідно до положення про Батьківський комітет, яке було розроблено заступником директора з
виховної роботи, обговорено і затверджено на засіданні Педагогічної ради ОККТ ОДЕКУ, запропоновано
план роботи на кожний навчальний семестр. Засідання Батьківського комітету проводилося два рази у
семестр. На цих засідання ненав'язливо обговорюються актуальні питання педагогіки та психології підлітка.
Обговорюються сімейні цінності і традиції (зокрема, ставлення до навчання). Акцентована увага на активному
використанні морально-виховних можливостей сім’ї у формуванні підлітка, який навчається у коледжі. У
планах роботи класних керівників і кураторів груп враховані усі аспекти виховної діяльності, які обговорені і
прийняті на засіданнях батьківського комітету ОККТ ОДЕКУ.
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Особливою темою у діяльності всіх підрозділів коледжу є діти-сироти та дітей позбавлених
батьківського піклування, дітей учасників АТО, дітей - переселенців з окупованих територій Криму та
Донбасу. З цими дітьми один раз у два тижні проводилося засідання круглого столу. Під час таких зустрічей
обговорювалися нагальні проблеми з яким стикаються підлітки, їх успішність та інші питання. Інформація про
цей контингент студентів наведена у таблиці 6. Ці нечисленні групи студентів потребують інколи окремо
організованих виховних впливів і вони отримують свою частину уваги з боку колективу викладачів і
студентів.
На виконання наказу МОН України від 01.02.2010 р. № 59 «Про вжиття заходів щодо запобігання
насильства над дітьми», з метою попередження проявів жорстокості і насильства та забезпечення прав
неповнолітніх у коледжі розроблено та затверджено план заходів щодо запобігання насильства над дітьми. На
початку навчального року, у перший тиждень вересня місяця навчального року, директор особисто провів
зустріч з батьками усіх груп І-ІІІ курсу коледжу, у формі батьківських зборів на яких наголосив про
відповідальність батьків за вчинення насильства над дітьми – студентами коледжу
Таблиця 6
Контингент соціально – незахищених студентів ОККТ ОДЕКУ
навчальний рік
діти-сироти та
ДітиДіти з
Діти
Діти діти ПБП
інваліди
малозабезпечених
учасників
переселенці
сімей
АТО
2016/2017
12
3
1
1
2017/2018
14
2
1
3
4
2018-2019
16
2
1
3
3
З 2015 року в ОККТ ОДЕКУ працює адміністративно правова комісія (АПК). Основна мета полягає в
профілактиці порушень студентами коледжу правил внутрішнього розпорядку, навчальної дисципліни. АПК
ініціює і проводить заходи щодо формування правової культури студентів, прищеплення поваги до прав і
свобод людини, активно протидіяти особам, що порушують закони.
Реагуючи на ситуацію в сучасному динамічному небезпечному світі, директор ОККТ ОДЕКУ
спрямовує діяльність педагогічних працівників на реалізацію виховних завдань підлітків, орієнтує на
інтенсивні прийоми виховання шляхом використання інтерактивних методів: телебачення, кіно,
мультимедійних розробок та ін. Акцентована увага викладачів на розробку оригінальних засобів
самовиховання студентів, прийомів моделювання ними життєвих ситуацій, рольових ігор і всього спектру
інноваційних технологій виховних впливів. Протягом 2015-2018 рр. адміністрація коледжу домоглася того, що
основним осередком виховної роботи стала студентська група. Невіддільне від навчання, виховання
студентів реалізовувалося через життя колективу – групи, чому сприяло чітке планування і контроль за якістю
та виконанням планів (відповідальні – класні керівники і куратори груп).
Високі показники вихованців у різних конкурсах, турнірах, олімпіадах, аналіз поведінки студентів у
коледжі і поза ним, вивчення кар’єрних біографій випускників підводить до висновку, що виховна, оздоровча,
і культурно-масова робота у закладі, проводиться на рівні, який відповідає викликам часу.
З 2014 року ОККТ ОДЕКУ має свій прапор, гімн, герб, медальйон, який розроблений професійним
художником, лаборантом коледжу – Курило Анатолієм Федоровичем.
Спортивно-масова та оздоровча робота в ОККТ ОДЕКУ проводиться згідно нормативних положень і
документів МОН України, наказів розпоряджень ректора ОДЕКУ та директора ОККТ ОДЕКУ.
Керівником фізичного виховання – майстром спорту міжнародного класу, чемпіоном світу з волейболу
(1974 р.), а також серед ветеранів у Тіріні (Італія, 2014) – Альошиним Віктором Андрійовичем, разом з
заступником директора з навчальної роботи – Зубченко Оксаною Валеріївною, складається та затверджується
розклад занять, який є основою успішної організації та практичного виконання вимог навчальної роботи.
Головною метою фізичного виховання і занять спортом в ОККТ ОДЕКУ є забезпечення можливостей
розвитку фізичних якостей та рухових здібностей молоді, формування практичних умінь і навичок
спортивного виховання та фізичної реабілітації; сприяння розвитку професійних та світоглядних якостей
студентів, підтримання здорового способу життя. Як ілюструє таблиця 7, ОККТ ОДЕКУ стабільно утримує
лідируючі позиції у спортивних змаганнях. Інтегральним показником є місце, яке займає навчальний заклад в
Обласній спартакіаді серед студентів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації Одеської області. Він складається з балів, які
нараховуються за призові місця з різних видів змагань – бігу, кросу, волейболу, баскетболу, гандболу, фут
залу тощо.
Матеріально-технічна база з фізичного виховання в ОККТ ОДЕКУ включає: - спортивний зал
площею 271 м2 з відповідним обладнанням: щити баскетбольні, ворота гандбольні, доріжка бігова (тренажер),
козел гімнастичний, кінь гімнастичний, стіл тенісний, гімнастичні: стінка, перекладина, лави; мати, сітка
волейбольна, м’ячі: баскетбольні, гандбольні, футбольні, набивні; - роздягальні (жіноча, чоловіча) площею
41,7 м2 оздоблені душовими кабінками; - літній спортивний майданчик площею 3239 м2 до якого входять:

14

бігові доріжки, волейбольний та гандбольний майданчики, яма для стрибків, сектор для штовхання
ядра, турнік. У літній період, керівник фізичного виховання – Альошин Віктор Андрійович - постійно
організовує (і сам особисто приймає у цьому участь) поточний ремонт спортивної зали і роздягалень.
Таблиця 7
Результати участі у спартакіадах серед студентів
ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Одеської області (інтегральний показник)
навчальний рік
місце
2014/2015
I
2015/2016
I
2016/2017
III
2018-2019
ІІ
Комплектація навчальних груп з фізичного виховання здійснювалася на І-му курсі на початку
навчального року з урахуванням стану здоров’я, фізичної та рухової підготовленості студентів за
результатами контрольного тестування показників фізичного розвитку. Студенти у яких, за даними
тестування, є відхилення в стані здоров’я, або які за показниками медичного обстеження не можуть займатися
в навчальних групах, зараховуються до спеціальних медичних груп. Такі групи формуються у відповідності до
виду захворювань. Так сформовано одну-дві спеціальну медичну групу до якої входять студенти із
захворюваннями: внутрішніх органів; кістково-м’язового апарату; серцево-судинними захворюваннями.
Склад спеціальних медичних груп затверджено наказом директора ОККТ ОДЕКУ.
Важливу роль в фізичному вихованні студентської молоді, формуванні навичок здорового способу життя
відіграють спортивні секції та гуртки. В ОККТ ОДЕКУ створені секції з баскетболу, волейболу, гандболу,
футболу, спортивні гуртки з шахів та легкої атлетики в яких займаються 145 студентів. Результатом постійної
неослабної уваги до питань фізичного виховання являються призові місця які неодноразово займали спортивні
команди коледжу з гандболу, волейболу, баскетболу. В 2018 р. команда коледжу зайняла ІІ загальнокомандне
місце в обласній Спартакіаді ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.
Диспансеризація студентів проводиться один раз на рік: підлітки до 18 років проходять медогляд
лікарською комісією, яка формується із медперсоналу районної дитячої поліклініки № 21, а молодь після 18
років проходить поглиблений профогляд, зі здачею аналізів і флюрограм, на базі міської поліклініки № 21.
Студенти, в яких виявлені вади здоров’я ставляться на диспансерний облік. В 2016/2017 навчальному році
медогляд пройшли 456 студентів.
Фінансово - господарська діяльність. Розробка та затвердження кошторису на фінансовий рік
відповідало нормативним документам. Видатки здійснювалися відповідно до затвердженого МОН України
кошторисом та планом використання на відповідний фінансовий рік та Законом України «Про Державний
бюджет України» на кожний рік протягом 2014-2018 рр. Директором ОККТ ОДЕКУ постійно проводилась
робота з питань ефективного використання фінансових ресурсів. Щомісячно аналізувалися фінансові
надходження і видатки згідно кошторису. До всіх членів педагогічного колективу, до кожного співробітника і
студента було доведена інформація щодо виконання державних програм соціального захисту, а саме: накази
МОН України про збільшення заробітної плати, зміни обсягів стипендії, індексації доходів населення та ін.
Доходна частина кошторису ОККТ ОДЕКУ складається із надходжень коштів Загального та Спеціального
фондів бюджету. Зростання доходів спеціального фонду за останній рік збільшилося завдяки збільшенню у
2018 році кількості контрактних студентів до 232 осіб (для порівняння: 2016 р.- 123).
Будівля
та
приміщення
ОККТ ОДЕКУ підтримується
в
належному
стані,
завдяки
ініціативності та наполегливості директора, заступника директора з АГР, завідувачам господарством
гуртожитку та навчального корпусу, робітникам з обслуговування приміщень (електрики, сантехніки,
ремонтники). Головним чином, поточний ремонт здійснювався за допомогою не державних коштів. У таблиці
8 наведена інформація про заходи щодо покращення технічного стану ОККТ ОДЕКУ.
У вигляді благодійної допомоги для розширення матеріально-технічної бази коледжу від випускників
навчального закладу, батьків, підприємців м. Одеси за період з 2014 по 2018 роки отримано: фарба,
гіпсокартон, керамічна обліцовочна плитка, пісок, цемент, шпакльовка, клей для плитки тощо. Допомогу
надали ІТ – кампанії «Інфомир», «ІнтерТелеком», банк «Uni Credit». А саме у безкоштовне користування
передано комп’ютери 2013-2015 рр. випуску, принтери,маршрутизатори,свіч-системи, кабель, мишки.
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Таблиця 8
Захід
Проведена заміна дерев’яних вікон на пластикові у 33 аудиторіях,
кабінетах, лабораторіях (загалом 122 вікна) головного та ІІ-го навчальних
корпусів
Відремонтовані підлога, стеля, стіни в кабінетах які наведені у таблиці 5
Переоснащено комп’ютерні класи оргтехнікою у форматі UpGrate:

-

№201 «Лабораторія комп’ютерного моделювання»

-

№319 «Лабораторія архітектури комп’ютерів»

№203 «Кабінет комп’ютерних мереж»

За рахунок чого (кого)
За ініціативи директора, батьківського
комітету, випускників коледжу минулих
років, викладачів коледжу, адміністрації
За ініціативи директора, батьківського
комітету та класних керівників груп,
викладачів коледжу
За ініціативи директора, голови ЦК
«Комп’ютерні мережі», випускників 2017
року за спеціальністю «програмна та
комп’ютерна інженерія»

№322 «Лабораторія комп’ютерних систем та мереж»
№309 «Лабораторія радіо-передавальних та радіоприймальних
пристроїв»
№320 «Лабораторія технічних обслуговувань і ремонту ЕОМ і
перефірійних пристроїв»

- №308 «Кабінет інформатики економічних дисциплін»
Загальна кількість комп’ютерів достатньої конфігурації складає 58 одиниць;
оснащені місця для роботи з переносними гаджетами та комп’ютерами
Проведена реконструкція внутрішнього двору коледжу для дозвілля
студентами у перерві між навчальними заняттями: вивезено 35 тонн сміття,
гілок, листя; встановлені лави для відпочинку, укладені доріжки для
проходу, розбито клумби
Проведено ремонт спортивної зали
Проведена заміна силового кабелю для електрооснащення спортивної зали
(75 м)
Проведений ремонт стелі, стін фойє ІІ поверху головного корпусу
55 метрів підлоги коридору ІІ поверху головного корпусу оснащено
керамічною плиткою
Встановлена зона WiFi по периметру головного корпусу (заведена оптична
ІНТЕРНЕТ лінія, встановлені маршрутизатори, свічі та інші прилади)
Проведена реконструкція сантехнічних труб усіх туалетів головного
корпусу, гуртожитку студентів
Проведена повна реконструкція жіночого туалету (5-й поверх гуртожитку)
Проведена заміна електролюмінісцентних ламп
у фойє, коридорі 2-го поверху головного корпусу та коридорі 2-го корпусу
на LED лампи (65 од.)
Проведений ремонт дахового покриття над приміщеннями майстерні євро
руберойдом (загальною площею 650 м2)
Проведена повна реконструкція сантехнічних труб під будівлею
гуртожитку
Проведена заміна газових плит на електричні на ІІІ-V поверсі гуртожитку
Проведений щорічний літній профілактичний поточний ремонт коридорів,
приміщень кухні, туалетів та душових ІІІ-V поверху гуртожитку
Проведена заміна лічильників води, заслінок водяних кранів, що підведені
до гуртожитку; заміна трансформаторів електричного струму на підстанціях
Проведена очистка каналізаційних труб, що підведені до гуртожитку
Проведена щорічна літня дезінфекція приміщень гуртожитку
Проведений ремонт туалетів 4-го та 5-го поверху, де мешкають викладачі та
співробітники
Відновлено покрівлю переходу між навчальним корпусом та НВК (120 м2)
Відновлено покрівлю підстанції на території коледжу (80 м 2)

За ініціативи директора, заступника
директора з АГР, студентського
самоврядування
за ініціативи керівника фізичного
виховання, за рахунок існуючих
матеріалів
за ініціативи керівника фізичного
виховання
за рахунок існуючих матеріалів
За ініціативи директора, заступників
директора, інвесторів
За ініціативи директора, заступників
директора, інвесторів
Завдяки підтримці провайдера
«Инфомир»
За ініціативи директора, кандидата в
народні депутати
За ініціативи коменданта, за рахунок
існуючих матеріалів
За ініціативи директора, випускників
спеціальностей «радіотехніка» та
«електротехніка» 2013-2015 н.р.
За ініціативи завідувача майстернями,
випускників спеціальності «техніктехнолог» 2013-2015 н.р.
За ініціативи директора, заступника з
АГР, мешканців гуртожитку
За ініціативи директора, батьківського
комітету, мешканців, студентів
За ініціативи директора, заступників
директора, інвесторів
За рахунок існуючих матеріалів
За ініціативи мешканців гуртожитку
За ініціативи мешканців гуртожитку
За рахунок існуючих матеріалів силами
робітників ОККТ ОДЕКУ
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Від пенсіонерів-випускників Одеського верстатобудівного технікуму та ОККТ ОДЕКУ була передана
наукова, навчальна і навчально-методична література. Для організації навчальної та адміністративноуправлінської діяльності ОККТ ОДЕКУ підключено до мереж Інтернет через опто-волокно, яке надала фірма
«Інформир». Створена локальна мережа. Силами викладачів ОККТ ОДЕКУ, по усьому периметру коледжу
працює WiFi зона.
Заборгованостей по заробітній платі, стипендії, соціальним виплатам студентам - сиротам, викладачам
та за комунальні послуги у 2017 році ОККТ ОДЕКУ немає.
Перевіркою (навесні 2017 р.) органами фінансової інспекції по Одеській області та іншими
контролюючими органами за період 2014-2017 рр. порушень не виявлено.
Успішність студентів. Результати випуску. Показником якості підготовки випускників є
Державна атестація. На спеціальностях 121 «Інженерія програмного забезпечення», 123 «Комп’ютерна
інженерія», 131 «Прикладна механіка» 133 «Галузеве машинобудування», 172 «Телекомунікації та
радіотехніка» формою Державної атестації випускників є захист дипломних проектів; на спеціальності 051
«Економіка» - комплексний державний іспит за фахом. Питанням організації і проведення дипломного
проектування та підготовки до здачі Державних екзаменів приділяється постійна увага. В процесі дипломного
проектування студент систематизує, закріплює та розширює отриманні знання. Теми дипломних проектів
відповідають сучасним вимогам виробництва, містять основні питання, з якими фахівці будуть зустрічатися
на виробництві, і відповідають за ступенем складності обсягу теоретичних знань та практичних навичок,
отриманих студентами за термін навчання в коледжі. Керівники дипломних проектів розробляють графіки
виконання дипломних проектів, проводять консультації у відповідності до затверджених графіків. Методичні
рекомендації до конструкторської, технологічної, організаційно-економічної частини дипломного проекту
орієнтують студентів на дотримання чинних стандартів щодо оформлення дипломних робіт, обсягу і змісту
пояснювальної записки, розрахункової, графічної та економічної частини, сприяють формуванню навичок
самостійної роботи. За тиждень до захисту дипломів або здачі Державних іспитів випускаючі циклові комісії
за погодженням з навчальною частиною проводять «малий захист» або «малий ДЕК» на який студент повинен
з’явитися з виконаним проектом та рецензією. Це з одного боку підвищує рівень відповідальності студентів, а
з іншої – виокремлює контури готовності дипломників до захисту перед Державною кваліфікаційною
комісією. Захист дипломних проектів відбувається перед Державною кваліфікаційною комісією, яка
призначається наказом директора. Результати захистів і здачі іспитів обговорюються на засіданнях ЦК,
Педагогічній та Методичній радах, розробляються заходи щодо усунення виявлених недоліків і підвищення
якості дипломних робіт та відповідей на державних екзаменах. За освітньо-кваліфікаційним рівнем
молодшого спеціаліста ОККТ ОДЕКУ підготував у 2014 році- 174 фахівця, 2015 – 173, 2016 – 156, 2017 – 140;
загалом за чотири роки – 643 випускники отримали диплом молодшого спеціаліста. Якісні показники
успішності випускників на 100% відповідали акредитаційним вимогам МОН України до фахівців –
випускників ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.

ПРОБЛЕМИ. ВИСНОВКИ
Незважаючи на всі героїчні зусилля трудового колективу підтримувати життєдіяльність ОККТ
ОДЕКУ, на жаль, НАГАЛЬНОЮ проблемою, на сьогодні, залишається збереження матеріально-технічної
основи навчального закладу.
1.Потребує термінового капітального ремонту покрівля над приміщенням НЛК та переходу між НЛК
та навчальним корпусом (800-1000 м2). Дощова вода заливає майстерні і станки, які знаходяться там. Під дією
дощової та талої води косметичний ремонт переходу є неможливим.
2.Недостатнім є забезпечення комп’ютерною технікою. При нарощуванні темпів прийому студентів
на спеціальності «Технічне програмування» (100 осіб/рік), «Програмна інженерія» (50 осіб/рік),
«Комп’ютерна інженерія» (50 осіб/рік) виникає потреба у створені додатково як мінімум 5 комп’ютерних
класів (мінімум на 10 посадочних місць кожна), оснащених не лише ПЕОМ, але й мультимедійними дошками
(2-3), мультимедійним проекторами (2-3), принтерами (10-12).
3. Виникає потреба у переоснащені тепломагістралі коледжу, яка є надзвичайно застарілою (з 1974 року).
Треба замінити металеві, закоксовані теплоносії – труби, батареї на більш сучасні менш енергозатратні.
Встановити насоси для циркуляції теплої води у системі обігріву навчальних приміщень. З метою
заощадження електро- та тепловитрат розглянути можливість встановлення сонячних батарей на даху
переходу (200 м2) коледжу.
За сухими цифрами не можна передати у повній мірі ту самовідданість з якою, у більшості своїй,
педагогічні працівники, технічний персонал, інші співробітники ставляться до свого навчального закладу.
Працівники коледжу готові неухильно тримати стратегічний курс на ЗБЕРЕЖЕННЯ свого навчального
закладу, висловлюючи довіру адміністрації, в особі директора, його заступників, завідувачів відділення, голів
циклових комісій. Люди працюють і потребують поваги від ДЕРЖАВИ до результатів своєї праці. Про це
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свідчить не лише анкетування (87%), яке було проведене у травні 2018 року. Психологічна
атмосфера у навчальному закладі є спокійною і доброзичливою. Майже 96 % працівників помірковано
ставляться до тих проблем, які виникли в коледжі останні два-три роки. Але незважаючи на сучасні виклики
часу, усі працівники мають велику надію на розвиток і процвітання ОККТ ОДЕКУ.
Додаток. Історія. Навчальний заклад був заснований у 1864 році як училище металістів. У 1921
році на базі училища сформовано технікум імені Луганського. З 1928 – Одеський машинобудівний технікум.
У період 1947 до 2011 рр. – Одеський верстатобудівний технікум. До 1991 р. був у підпорядкуванні
Міністерства верстатобудівної та інструментальної промисловості СРСР. З 1991 року Одеський
верстатобудівний технікум перейшов до Міністерства освіти України. До 1996 р. підготовка молодших
спеціалістів здійснювалась на денному й заочному відділеннях за трьома спеціальностями: «Виробництво
верстатів з програмним управлінням і роботів»; «Технічне обслуговування верстатів з програмним
управлінням і робото-технічних комплексів»; «Економіка підприємства». З 1996 р. технікум розпочав
підготовку за спеціальністю 5.090704 «Конструювання, виготовлення і технічне обслуговування
радіотехнічних пристроїв». Враховуючи розвиток інформаційних технологій, зростаючий обсяг використання
ЕОМ у всіх сферах життя суспільства, технікум з 2000 р. проводить підготовку фахівців за спеціальністю
5.091504 «Обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних систем та мереж», а з 2002 р. – за
спеціальністю 5.080405 «Програмування для електронно-обчислювальної техніки та автоматизованих
систем». З 2011 року Одеський верстатобудівний технікум припинив своє існування шляхом створення
Одеського коледжу комп’ютерних технологій як структурний підрозділ Одеського державного екологічного
університету (далі – ОККТ ОДЕКУ), наказ МОН України № 1523 від 26.12.2011 р. зі збереженням
ліцензованого обсягу та державного замовлення на підготовку фахівців на рівні молодшого спеціаліста.

