Звіт директора
Лохвицького механіко-технологічного коледжу
Полтавської державної аграрної академії
за період з 05.09.2016р. по 05.09.2017р.
У 2016-2017 н.р. навчальний заклад відмітив своє 85-річчя зі дня
заснування, за цей період випущено спеціалістів середньої ланки (механіківтехнологів, техніків, механіків, теплотехніків) близько 15 тис. чол.,
працюючи в структурі Полтавської державної аграрної академії змінив статус
і став механіко-технологічним коледжем, що звичайно вимагає подальших
організаційних та методичних зусиль для підтвердження цього рівня.
Якщо говорити про наші поточні результати, то хочу відмітити, що
вони знаходяться на рівні необхідних ліцензійних вимог.
Навчально-виховний процес був організований і проведений згідно
графіка навчального процесу, робочих навчальних планів (всіх форм
навчання за всіма спеціальностями) затвердженими директором коледжу
згідно вимог, а також відповідно до наказу № 37-к від 30.08.2016 р. «Про
організацію навчально-виховного процесу в 2015-2016 н.р.», підписаного
директором коледжу і головним бухгалтером.
Організаційне та навчально-методичне забезпечення навчальновиховного процесу відповідає нормативам показників діяльності коледжу.
Навчально-методичне забезпечення дисциплін (навчально-методичні
комплекси) представлені всіма спеціальностями, але викладачі мають їх
постійно удосконалювати, поповнювати електронні версії навчальнометодичних комплексів, продовжувати оснащувати навчальні кабінети і
лабораторії сучасними приладами, обладнанням.
Після вивчення кожної навчальної дисципліни проводились ДКР на
першому-другому курсах та ККР на другому-четвертому курсах. Результати
КР порівнювались із семестровими оцінками при оформленні аналізу згідно
ліцензійних вимог. Ліцензійні вимоги витримані по всіх навчальних
дисциплінах.
Навчальний процес в 2016-2017 н.р. забезпечували 36 викладачів з них
4 – сумісники.
Викладачів:
- вищої категорії – 78,1% (25 осіб);
- (5 осіб – викладачі-методисти);
- першої категорії – 15,7% (5 осіб);
- другої категорії – 3,1% (1 особа);
- один викладач – 3,1% (1 особа) – спеціаліст.
Всі викладачі постійно підвищують свій професійний рівень шляхом
навчання на ФПК та стажування на передових підприємствах галузі. В 2015-
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2016 н.р. 27 викладачів пройшли курси підвищення кваліфікації (НУБіП)
післядипломної освіти.
Чергову атестацію пройшли 3 викладачі і 1 викладач – позачергову.
Проведена атестація керівного складу працівників коледжу (Корнієнко
В.М., Мірошник В.О., Таранська А.А.), якій передували курси підвищення
кваліфікації.
В 2016-2017 навчальному році стажування пройшли 3 викладачі:
Буглак О.М. і Общий С.А (Полтавська державна аграрна академія), Пузь
Л.М. (ТОВ «Елеватор-Агро»).
Питання атестації викладачів та підвищення кваліфікації розглядалися
на засіданнях педагогічної та методичної ради.
В 2017-2018 н.р. чергову атестацію мають пройти: Мірошник Н.Л.,
Московець О.М., Стеценко С.М. Курси підвищення кваліфікації або
стажування мають пройти: Горбуля Г.Ф., Корнієнко В.М.
В цьому навчальному році проведена ДПА на ІІ курсі, результати всіх
екзаменів позитивні, екзаменаційні відомості здані.
Семестрові екзамени проводились згідно розкладів, дотримуючись
нормативних вимог, щодо підготовки до екзаменів.
Екзаменаційні відомості здавали викладачі вчасно, контроль проводили
завідуючі відділеннями і навчальна частина.
Питання виконання курсового проектування і дипломного
проектування були під постійним контролем завідуючих відділеннями,
керівників груп і адміністрації. При захисті КП були присутні представники
адміністрації.
Всі захищені КП і ДП здані в архів.
Результати захисту дипломних (проектів) робіт і роботи ДЕК
розглядались на засідання ЦК, а потім на засіданнях педагогічних рад.
Робота циклових комісій проводилась згідно плану їх роботи. Якість
протоколів засідань ЦК перевіряється, протоколи ведуться, їх необхідно
здати. Вся робота ЦК спрямована на впровадження прогресивних форм і
методів навчання, зміцнення навчально-матеріальної бази, зв'язок з
виробництвом.
Проведена значна методична робота викладачами коледжу спрямована
на забезпечення представлення матеріалів на виставку педагогічної
майстерності в НМЦ.
Практично всі питання щодо організації та здійснення навчальновиховного процесу в коледжі обговорювались на засіданнях циклових
комісій, методичної ради, педагогічної ради, приймались відповідні рішення,
які своєчасно виконувались.
Результати навчальної роботи, серед основних її невтішних результатів
хочу наголосити, як негативно, значний відсів студентів денної форми.
Конкретні результати навчальної роботи розглянуті на засіданні рад
відділень і сьогодні до Вашої уваги.
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На початок 2016-2017 навчального року в коледжі навчалось 398
студентів, з них за денною формою 330, в тому числі за контрактом 5, за
заочною формою 68, в тому числі за контрактом 20. При умові виконання
державноо замовлення по заочній формі орієнтовно на 15.09.2017р. 18
студентів, за контрактом – осіб, контингент студентів складає за денною
формою 315 осіб, з них 9 за платною формою, за заочною формою 35
студентів. Всього – 350 студентів.
Успішність студентів за 2016-2017 н.р. на 30.08.2017р.
спеціальності 5.05170106 «Бродильне виробництво і виноробство»
Якісна успішність по спеціальності - 42,4%
Абсолютна успішність по спеціальності – 95,2%
Якісна успішність по технологічному відділенню – 35,9%
спеціальності 5.05170103 «Зберігання і переробка зерна»
Якісна успішність по спеціальності - 32,8%
Абсолютна успішність по спеціальності – 97,75%
спеціальності 5.05170104 «Виробництво хліба, кондитерських,
макаронних виробів і харчових концентратів»
Якісна успішність по спеціальності - 32,6%
Абсолютна успішність по спеціальності – 95,85%
спеціальності 5.05050208 «Експлуатація і ремонт обладнання харчових
виробництв»
Якісна успішність по механічному відділенні - 34%
Абсолютна успішність по механічному відділенні – 98,8%
По коледжу в цілому:
Якісна успішність – 34,95%;
Абсолютна успішність – 96,9%
За заочною формою навчання в 2016-2017 навчальному році навчалося
79 студентів ( 49 студентів на місцях державного замовлення, та 30 студентів
за контрактом).
На протязі навчального року були відраховані 2 студенти з третього
курсу, як такі, що не з'явилися на лабораторно-екзаменаційну сесію. На
протязі навчального року на третій курс з денного відділення було
переведено 11 студентів, що закінчили навчання.
В групі ТМ-21на початок навчального року було 18 студентів, що
навчаються за трьома спеціальностями. На протязі навчального року з
денного відділення було переведено 8 студентів. На даний момент в групі
25 студентів. Студентка Павлиш М.О., що навчається за спеціальністю
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«Зберігання і переробка зерна», не з'явилась для участі в лабораторноекзаменаційній сесії і відрахована за неявку на ЛЕС.
На кінець навчального року за заочною формою навчання навчається
24 студенти (15 студентів державного замовлення та 9 студентів, що
навчаються за контрактом).
За спеціальностями:
«Бродильне виробництво і виноробство» - 6 (3+3пл)
«Зберігання і переробка зерна» - 8 (4+4пл)
«Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв» - 10 (8+2пл)
Всього:
24 студенти
Статистичні матеріали за результатами прийому на навчання до
Лохвицького механіко-технологічного коледжу ПДАА
Статистичні матеріали за результатами прийому на навчання до

Лохвицького механіко-технологічного коледжу ПДАА
Назва
навчального
закладу

Усього

Усього

Кількість Кількість
місць
поданих заяв
державного
замовлення

Кількість
Кількість
Кількість
медалістів
зарахованих випускників
або
на
місця
шкіл
відмінників
державного
Полтавської
замовлення
області 2017
року
Механічне відділення
Базова загальна середня освіта
26
32
26
26
0
Повна загальна середня освіта (денна форма)
4
10
4
4
0
Освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікований робітник (денна форма)
2
4
2
0
Освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікований робітник (заочна форма)
8
13
32
ЗО
40
59
0
Технологічне відділення
Базова загальна середня освіта
42
72
42
36
0
Повна загальна середня освіта (денна форма)
5
19
5
5
0
Освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікований робітник (денна форма)
4
9
4
0
Освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікований робітник (заочна форма)
8
18
59
118
51
41
0

Кількість
випускників
які
склали
ЗНО на 180200 балів

0
0
0
0
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Найбільша кількість заяв була подана на спеціальність 181 Харчові
технології -118
Число зарахованих за спеціальностями
181 Харчові технології
І курс:
Бродильне виробництво і виноробство – 17 осіб
Зберігання і переробка зерна – 15 осіб
Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових
концентратів – 10 осіб
ІІ курс:
Бродильне виробництво і виноробство – 2 за держзамовленням
Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових
концентратів – 2 за держзамовленням
ІІІ курс:
Бродильне виробництво і виноробство – 1 особа
Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових
концентратів – 3 особи
133 Галузеве машинобудування
І курс:
Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв – 26 осіб за
держзамовленням
Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв - 1 особа за
контрактом
ІІ курс:
Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв - 4 особи за
держзамовленням
ІІІ курс:
Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв 2 особи за
держзамовленням
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контракт
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Вс
ьо
го

Якісна успішність

В тому
числі
Держ. замовл.

8

В тому
числі
Всього

Держ. замовл.

25

контракт

Всього

ТМ-21
Спеціальність
«Бродильне
виробництво і
виноробство»
«Зберігання і
переробка
зерна»
ТМ-21
Спеціальність
«Експлуатація
та ремонт
обладнання
харчових
виробництв»

В тому
числі

контракт

Група

Кількість студентів на
кінець навчального
року

відраховано

Держ. замовл.

Кількість
студентів на
період навчання

Абсолютна
успішність

Результати успішності студентів за заочною формою навчання
вказують на зменшення контингенту.

На 21.06.2017 р.

100%

21%

1

1

-

14

7

7

3

-

-

-

6

3

3

100%

50%

5

4

1

1

-

8

4

4

100%

12,5%

10

8

2

-

-

-

10

8

2

99%

1%

ТЗ-31
Спеціальність
«Бродильне
виробництво і
виноробство»
«Зберігання і
переробка
зерна»
МЗ-32
Спеціальність
«Експлуатація
та ремонт
обладнання
харчових
виробництв»

33
11

18
8

15
3

-

-

-

-

-

-

100%

27,2%

22

10

12

1

1

-

-

-

-

100%

23,8%

22

16

6

1

1

-

-

-

100%

18%

Всього

80

50

30

2

1

24

15

9

99,2%

22,4%

1
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За заочною формою навчання в 2016-2017 навчальному році навчалося
79 студентів ( 49 студентів на місцях державного замовлення, та 30 студентів
за контрактом).
В 2017 році завершили навчання 54 студенти (11 студентів за
спеціальністю «Бродильне виробництво і виноробство», 21 студенти за
спеціальністю «Зберігання і переробка зерна» та 22 студенти за
спеціальністю «Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв»)
На протязі навчального року були відраховані 2 студенти з третього
курсу, як такі, що не з'явилися на лабораторно-екзаменаційну сесію. На
протязі навчального року на третій курс з денного відділення було
переведено 11 студентів, що закінчили навчання.
В групі ТМ-21на початок навчального року було 18 студентів, що
навчаються за трьома спеціальностями. На протязі навчального року з
денного відділення було переведено 8 студентів. На даний момент в групі
25 студентів. Студентка Павлиш М.О., що навчається за спеціальністю
«Зберігання і переробка зерна», не з'явилась для участі в лабораторноекзаменаційній сесії і відрахована за неявку на ЛЕС.
На кінець навчального року за заочною формою навчання навчається
24 студенти (15 студентів державного замовлення та 9 студентів, що
навчаються за контрактом).
За спеціальностями:
«Бродильне виробництво і виноробство» - 6 (3+3пл)
«Зберігання і переробка зерна» - 8 (4+4пл)
«Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв»- 10 (8+2пл)
Всього:
24 студенти
Тому, при проведенні профорієнтаційної роботи слід активніше
залучати на навчання виробничників, випускників минулих років у
відповідності до нових правил прийому.
Результати практичної підготовки в 2016-2017 н.р.
Професійна підготовка – це послідовний процес отримання обсягу
практичних знань і вмінь відповідно освітньо-кваліфікаційного рівня –
молодший спеціаліст протягом усіх років навчання в коледжі і під час
виробничої практики на підприємствах.
Здобуваючи професійні знання у коледжіі на виробництві студенти
проходять навчальну, технологічну, переддипломну практики.
У цьому навчальному році практику проходили і проходять 234
студенти 2-4 курсів денної форми навчання і 53 студенти 3 курсу заочної
форми навчання різних спеціальностей. Практика проходила згідно графіка
навчального процесу.
1) Переддипломна практика та ділові ігри.
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Переддипломну практику та практику по вирішенню виробничоситуаційних завдань (ділові ігри) проходили:
- 21 студент денної форми навчання спеціальності «Бродильне
виробництво і виноробство» гр. Т-41б, у листопаді-грудні 2016 року.
У групі Т-41б цієї спеціальності абсолютна успішність по
переддипломній практиці – 100%, якісна успішність 79,2%; по діловим іграм
абсолютна успішність – 100%, якісна успішність 70%.
- 26 студентів денної форми навчання спеціальності «Експлуатація та
ремонт обладнання харчових виробництв» гр.. М-43б проходили
переддипломну практику та ділові ігри в квітні-травні 2017 року. У групі М43б цієї спеціальності по переддипломній практиці абсолютна успішність
100%, якісна успішність – 84%, по діловим іграм абсолютна успішність
становить – 100%, якісна успішність – 92%.
- 25 студентів денної форми навчання спеціальності «Зберігання і
переробка зерна» гр. Т-42б проходили переддипломну практику у грудні
2016 року. У групі цієї спеціальності абсолютна успішність – 100%, а якісна
успішність у групі Т-42б – 76%.
- 53 студенти заочної форми навчання проходили переддипломну
практику у березні-квітні 2017 року. Результати захисту переддипломної
практики слідуючі:
ТЗ-31 – абсолютна успішність – 100%, якісна успішність – 84%
МЗ-32 – абсолютна успішність – 95%, якісна успішність – 90%.
Переддипломну практику студенти проходили на підприємствах
харчової і переробної промисловості, з якими технікум заключив
довгострокові договора: ПАТ «Охтирський пивзавод», ПАТ «Оболонь»,
ПАТ «Фірма «Полтавпиво», ПАТ «Біловодський комбінат хлібопродуктів»,
ТОВ «Лохвицький комбікормовий завод», ТОВ «Слобода КО», ТзОВ ТВК
«Перша приватна броварня», м. Львів,
ТОВ «Елеватор Агро», ТДВ
«Гадяцький елеватор» та за індивідуальними відношеннями: Холминський
спиртзавод, Караванське, Стадницьке, Червонослобідське МПД ДП
«Укрспирт», ТОВ «Техмолпром», м. Гадяч, Сульський ХПП (УАСП
«КАІС»), ТОВ АПК «Хлібороб» с. Петрівка-Роменська, ТОВ «Лубенський
молокозавод», ТОВ «УДК» (лікеро-горілчаний завод «Хортиця»), солодовий
завод ПАТ «Оболонь», ПАТ «Миргородський завод мінеральних вод», ПАТ
«Пирятинський сирзавод», Білоцерківський, Андріяшівський, Гребінківський
елеватори, ТОВ «Урожайна країна», м. Ромни, ТОВ «Агро Перемога», с.
Гиряві Ісківці, Пирятинський сільсько-господарський комбікормовий завод.
У цьому році географія баз практики дуже різноманітна. З кожним
підприємством, де студенти проходили переддипломну практику були
заключені договора і обумовлені умови проходження практики.
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Як правило, базами переддипломної практики студентів денної форми
навчання є підприємства, де вони проходили навчальну, технологічну,
виробничу
практики і зарекомендували себе позитивно, або базами
переддипломної практики для студентів-заочників - підприємства, де вони
працюють на робочих місцях.
Надання методичної допомоги у період проходження переддипломної
практики та контроль проходження цієї практики здійснювали представники
адміністрації та викладачі спецдисциплін відповідних фахових предметних
комісій.
Захист переддипломної практики у цьому навчальному році проводили
комісійно як і на денному так і на заочному відділенні викладачі
спецдисциплін і викладачі – економісти. Це дало можливість здійснювати
контроль, ступені виконання завдань переддипломної практики, оформлення
щоденників – звітів по практиці, збору матеріалів, креслень по дипломному
проектуванню.
Вивчивши посадові інструкції та продублювавши основні обов’язки
інженерно-технічних працівників середньої ланки (техніка-технолога,
техніка-механіка, техніка – лаборанта, майстрів участків) більшість студентів
усіх спеціальностей в повній мірі використали ці знання під час навчальної
практики по вирішенню виробничо-ситуаційних завдань (ділових ігор) та при
виконанні дипломних робіт (проектів) і далі використовують у своїй
професійній діяльності.
Навчальна практика по набуттю навиків з робітничої професії:
Цей вид практики проводиться для студентів денної форми навчання
усіх спеціальностей на 2 курсі і триває для студентів:
- Спеціальності «Бродильне виробництво і виноробство» протягом 3
тижнів (90 годин);
- Спеціальності «Зберігання і переробка зерна» протягом 4 тижнів (120
годин);
- Спеціальності «Експлуатація та ремонт обладнання харчових
виробництв» протягом 7 тижнів (210 годин), ( слюсарна практика, механічна
практика)
- Спеціальності «Виробництва хліба, кондитерських, макаронних
виробів і харчоконцентратів» протягом 4 тижнів (120 годин)
Цю практику проходили 80 студентів 2 курсу.
Результати проходження навчальної практики:
Спеціальність «Бродильне виробництво і виноробство»
Гр. Т-21б (21 чол.) Практику проводили викладачі технології Корнієнко
Л. В., Мусієнко Л.О. Абсолютна успішність – 100%, якісна успішність – 66%.
Даний вид практики студенти цієї спеціальності проходили на різних
підприємствах:
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- ПАТ «Фіма «Полтавпиво»;
- ПАТ «Охтирський пивзавод», ТОВ «Елеватор-Агро» та на
лабораторно-матеріальній базі технікуму.
Спеціальність «Зберігання і переробка зерна»:
Навчальну практику проводили викладачі спеціальних дисциплін:
Буглак О. М., Кривошея С. І., Васильченко О. В., майстер виробничого
навчання Общий С. А.
Результати практики слідуючі:
Гр.-22б (22 студенти). Абсолютна успішність – 100%, якісна успішність
– 54%.
У цьому навчальному році навчальну практику студенти цієї
спеціальності
проходили
на
підприємствах
ТОВ
«Лохвицький
комбікормовий завод»,
ТОВ «Елеватор-Агро», Сульський ХПП «УАСП
ТОВ «КАІС», ПАТ «Біловодський КХП» та на лабораторно-матеріальній
базі технікуму.
Спеціальність «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів
і харчових концентратів».
Група Т-24б (12 студентів). Навчальну практику проводили викладачі
спеціальних дисциплін Горбуля Г. Ф., Горбонос В. В.
Результати практики слідуючі:
- Гр..Т-24б, абсолютна успішність 100%, якісна успішність – 75%.
У цьому навчальному році навчальну практику студенти цієї
спеціальності проходили на підприємствах по виробництву хліба,
макаронних і кондитерських виробів:
- ПАТ «Червонозаводський хлібозавод», ФОП «Ляшко Р.В.», м. Лубни,
ПАТ «Макаронна фабрика» м. Київ» та на лабораторно-матеріальній базі
технікуму.
- Спеціальність «Експлуатація та ремонт обладнання харчових
виробництв».
Навчальну практику студенти цієї спеціальності проходили у навчальній
механічній майстерні під керівництвом завідуючого майстернею
Сватенка Ю.М., у навчальній слюсарній майстерні під керівництвом майстра
виробничого навчання Общого С.А.
Результати практики слідуючі:
Група М-23б (25 студентів). абсолютна успішність – 100%, якісна
успішність – 72%.
Під час проходження слюсарної практики у слюсарній навчальній
майстерні було виготовлено слідуючі вироби навчально-господарського
призначення та виконані роботи:
- Виготовлення гайок з листового металу
50 шт.
- Вигоровлення шайб
30 шт.
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- Виготовлення гратованих дверей в східцеву клітку гуртожитку 1 шт.
- Ремон та відновлення бігових шлагбаумів
6 шт.
Під час проходження механічної навчальної практики у механічній
навчальній майстерні було виготовлено 94 шт. гвинтів різних розмірів;
Під час зварювальної навчальної практики виконано зварювання грат
та бігових шлагбаумів для потреб спортзалу.
По підсумкам навчальної практики керівниками
практики було
проведено професійні змагання: конкурс на звання «Кращий слюсар»,
«Кращий токар» в яких брали участь 6 студентів: Мурущук Є., Ільїн Р.,
Часник А., Сорока С., Галушка Б., Іващенко І.
1 місце у професійному конкурсі зайняв Мурущук Євген, 2 місце-Ільїн
Роман, 3 місце- Часник Андрій.
2) Навчальна практика по набуттю робочої професії та технологічна
практика.
82 студенти 3 курсу 4 спеціальностей «Бродильне виробництво і
виноробство», «Зберігання і переробка зерна», «Виробництво хліба,
кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів», «Експлуатація
та ремонт обладнання харчових виробництв» проходять навчальну та
технологічну практику на діючих переробних та харчових підприємствах:
27 студентів спеціальності «Експлуатація та ремонт обладнання
харчових виробництв» і 13 студентів спеціальності «Виробництво хліба,
кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів», з 20 квітня по
30 червня 2017 року;
42 студенти спеціальності «Бродильне виробництво і виноробство» та
«Зберігання та переробка зерна» з 27 квітня по 30 червня 2017 року.
Навчальну та технологічну виробничу практику студенти 3 курсу
проходять у відповідності із довгостроковими договорами на підприємствах
харчової та переробної промисловості: ПАТ «Оболонь», ТОВ «ЕлеваторАгро», ПАТ «Охтирський пивзавод», ПАТ «Фірма «Полтавпиво»,
ПАТ «Червонозаводський хлібозавод», ТОВ «Лохвицький комбікормовий
завод», ТДВ «Гадяцький елеватор», ПАТ «Біловодський комбінат
хлібопродуктів», ТзОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей-як для
себе» та індивідуальними договорами на підприємствах і у
сільськогосподарських господарствах: ТОВ «Агро Перемога»
с. Гиряві
Ісківці, та інші. З усіма підприємствами адміністрація технікуму заключила
договора на усі види практики.
Таким чином, проходження виробничої практики здійснюється групами
студентів і на сучасних підприємствах, які відповідають напряму підготовки
майбутнього молодшого спеціаліста:
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Назва підприємств

Кількість студентів на практиці
Експлуатація
Технологи
та ремонт
Бродильне
Зберігання
обладнання виробництво та переробка
харчових
та
зерна
виробництв виноробство

ПАТ «Оболонь»

12
механіків
ПАТ «Фірма «Полтавпиво» 3 механіка
ПАТ
«Охтирський пивзавод»
ТОВ «Слобода КО»
2 механіка
ПАТ «Сан ІнБев Україна» (п/з «Рогань»)
ТОВ КЗН «Росинка»
3 механіки
Лубенський
1 механік
насіннєпереробний завод
ТзОВ
ТВК
«Перша приватна броварня «Для
людей-як для себе»
ТОВ «Елеватор-Агро»
3 механіка

Вир-во
хліба,
кордит.,
макар.
виробів і
харчоконц.

9
технологів
5
технологів
1 технолог

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2
технолога
2
технологи
-

-

-

-

-

-

-

2
технолога

-

-

-

8
технологів
1 технолог -

ДП «Полтавський КХП»

-

-

ТОВ «Лохвицький
комбікормовий завод»
ТОВ «Полтавахліб-3»

-

-

-

-

4
технолога
-

ТДВ «Червонозаводський
хлібозавод»
ФОП «Киричук П.П.»
смт. Чорнухи
ПАТ
«Біловодський
КХП»
ТОВ «Посулля Агро»

3 механіка

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4
технолога
1 технолог

ТОВ «Агромарс» філія
«Бориспільський
комбікормовий завод»
ТОВ «Агро Перемога»
с. Гиряві Ісківці

-

-

2
технолога

-

-

-

1 технолог

-

3
технолога
7
технологів
3
технолога
1
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Більшість студентів проходять виробничу практику, одночасно
працюючи на оплачуваних робочих місцях. На даний момент майже усі
студенти отримали робітничі професії відповідної кваліфікації, що
підтверджено протоколами кваліфікаційних комісій, виконали звітищоденники по практиці, індивідуальні завдання, зібрали потрібні матеріали
для виконання курсових робіт (проектів).
Надання методичної допомоги і контроль проходження виробничої
практики студентами денної
і заочної форми навчання здійснювали
адміністрація технікуму, викладачі спецдисциплін фахових предметних
комісій усіх спеціальностей, в яких були заплановані години на перевірку
практики: Корнієнко В.М., Корнієнко Л.В., Васильченко О.В., Богдан Н.М.,
Богдан О.О., Мусієнко Л. О., Горбонос В. В., Горбуля Г. Ф., Кривошея С. І.,
Московець О. М., Супрович Т. В., майстер виорбничого навчання Общий
С.А.
Якість та змістовність виробничої практики в великій мірі залежить від
методичних рекомендацій по проходженню практики для студентів та
керівників практики. Особливо це стосується тих видів виробничої практики,
які студенти проходять на підприємствах за межами технікуму і потребують
щоденної методичної кваліфікованої допомоги керівників. Питання
методичного забезпечення усіх видів практики усіх спеціальностей являється
дуже важливим у сучасних умовах проходження виробничої практики на
передових підприємствах, де використовується новітня технологія
виробництва, прогресивне обладнання,змінилася структура підприємства,
рівень комп’ютеризації, автоматизації, механізації виробничих процесів,
змінилася культура і організація виробництва. Тому, при плануванні
методичної роботи цикловими комісіями спеціальних дисциплін на
наступний
навчальний рік
актуальним залишається вдосконалення
методичних матеріалів по практичному навчанню у відповідності з діючими
типовими та наскрізними програмами практики, поновлення переліку
індивідуальних завдань, тем курсових і дипломних робіт (проектів);
методичного забезпечення керівників усіх видів практики за кожною
спеціальністю.
Протягом навчального року проводилася робота по заключенню та
перезаключенню договорів на проходження усіх видів практики з такими
підприємствами:
- ПАТ «Оболонь»;
- ТОВ КЗН «Росинка»;
- ТОВ «Елеватор-Агро»;
- ТДВ «Червонозаводський хлібозавод»;
- ТОВ «Слобода КО»;
- ТзОВ ТВК «Перша приватна броварня»;
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- ТОВ «Лохвицький комбікормовий завод»;
та індивідуальні договора:
- ТОВ «Агро Перемога»;
- ТОВ «ТЕхмолпром» м. Гадяч;
- ТОВ «Агромарс» філія «Бориспільський комбікормовий завод»;
- ХВ ПАТ САН ІнБев Україна (пивзавод «Рогань»);
- ФОП «Киричук П.П.», смт. Чорнухи;
- Солодовий завод Пат «Оболонь»;
- ДП «Полтавський комбінат хлібопродуктів»;
- ТзОВ «Лубенський молочний завод»;
- ТОВ «Посулля Агро»;
- ТОВ «Полтавахліб-з»;
- «Лубенський насіннєпереробний завод».
У навчально-виховному процесі коледжу одне з перших завдань – це
виховання молоді – наших студентів.
Виховна робота в Лохвицькому механіко-технологічному коледжі
Полтавської ДАА визначається Стратегією національно-патріотичного
виховання студентів технікуму та спрямована на становлення відповідальної,
моральної і самодостатньої особистості, на наповнення навчально-виховного
процесу толерантними, взаємошанобливими стосунками між викладачами та
студентами.
Метою виховної роботи в коледжі є:
- поєднання професійного становлення студентів з формуванням у них
високоморальних рис громадянина України;
- поліпшення патріотичного виховання студентської молоді;
- виховання всебічно розвинутої, високоосвіченої, соціально активної
особистості, здатної до самовдосконалення та самореалізації, виховання в неї
почуття відповідальності, високої духовності;
- набуття студентами соціального досвіду, забезпечення духовноморального розвитку, виховання високої політичної культури та трудової
моралі;
- запобігання негативному впливу на свідомість студентів інформації,
яка містить елементи жорстокості, бездуховності, насильства, пропагує
куріння, наркоманію, пияцтво, антисоціальну поведінку;
- впровадження у свідомості студентів переваг здорового способу життя;
- формування соціально активної, здорової та духовно багатої
особистості.
У навчальному закладі існує продумана система організації виховної
роботи. Належну увагу приділяють їй директор, заступники директора,
завідуючі відділеннями, циклові комісії, керівники навчальних груп,
14

вихователь
гуртожитку,
студентський
профком,
студентське
самоврядування. Основним документом виховної роботи є комплексний
план, який затверджений Педагогічною радою коледжу. На основі
комплексного плану виховної роботи розроблені плани виховної роботи
відділень, керівників навчальних груп, циклових комісій, бібліотеки,
гуртожитку, студентської ради, студентського профкому, гуртків, секцій.
Мета, принципи та основні завдання виховної роботи в технікумі
реалізуються в таких напрямках:
- організаційна робота, що передбачає документально-регламентне
забезпечення виховної роботи зі студентами, проведення засідань і нарад
викладацького і студентського активу, призначення і організацію роботи
керівників навчальних груп;
- культурно-масова робота, що передбачає організацію календарних,
професійних студентських свят, концертних програм, конкурсів, змістовного
дозвілля студентів.
Проведені виховні та навчальні заходи на конкурсній основі сприяють
підвищенню інтересу до обраної спеціальності, розвитку творчої ініціативи,
кмітливості студентів під час підготовки до них і водночас формує любов до
професії, дисциплінує майбутнього фахівця.
Студенти механічного відділення групи М-23б Мурущук Євген, Ільїн
Роман, Часник Андрій у конкурсі «Кращий токар» зайняли призові місця. У
конкурсах, які проводилися на технологічному відділенні переможцями
стали студенти 2-4 курсів: «Кращий мікробіолог»: 1 місце - Можчиль Ігор, 2
місце - Томаровщенко Анастасія, 3 місце - Мусієнко Катерина; «Кращий
технік-хімік»: 1 місце - Бойчук Владислав, 2 місце - Андрейчук Юлія, 3 місце
- Орел Юлія, Оцапюк Дар’я; «Кращий зернознавець»: 1 місце - Ляшенко
Яніна, 2 місце - Іволга Анастасія, 3 місце - Журенко Вікторія, Сверида Леся.
Щороку низку цікавих заходів з предметів проводять викладачі
циклових комісій. Олімпіада з математики виявила таких переможцівпершокурсників (викладач Маценко В.В.) :
Онасенко С. (гр. М-13б) – 1 місце;
Оніщенко Р. (гр. М-13б) – 2 місце;
Шевченко О. (гр. Т-11б) – 3 місце.
У конкурсі «Найграмотніший студент технікуму» переможцями стали
Томаровщенко Анастасія, Мусієнко Катерина (гр. Т-31б), які найкраще
написали диктант. Цей конкурс проводиться
в Міжнародний день
письменності та грамотності уже десять років поспіль.
Високу грамотність показали студенти при написанні диктанту
національної єдності «Україна на зламі тисячоліть», переможцями стали
студенти групи Т-21б Зозуля Катерина, Квач Вікторія, Медведєва Марія,
Семенченко Артем.
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Тиждень правових знань провела викладач Мірошник В.О., Тиждень
рідної мови – Медведєва М.Г., Таранська А.А., Тиждень історії – Роман Н.С.
Відкрите щорічне засідання літературної студії «Заспів» провела викладач
зарубіжної літератури Мірошник Н.Л. В ньому брав участь і автор та
виконавець власних творів В.О. Червоненко.
У навчальному закладі традиційно щороку проводиться Тиждень
механіка (голова циклової комісії Корнієнко В.М.) і Тиждень технолога
(голова циклової комісії Богдан Н.М.). Цікавими є заходи, проведені
комісією хімічних та природничо-математичних дисциплін, зокрема, з
фізичного виховання та спорту (викладач Терновий К.А.). Викладач екології
Баранюк О.Є. провів разом зі студентами виховний захід «Чорнобиль:
трагедія, подвиг, пам’ять…».
У дні визволення Полтавщини та Лохвиччини, зокрема, студенти 1
курсу відвідують Меморіальний комплекс «Урочище Шумейкове» та
Лохвицький історичний музей, де дізнаються про сторінки української історії
і Лохвиччини.
У січні та червні в навчальному закладі проводяться урочистості з
нагоди вручення дипломів студентам механічного та технологічного
відділень.
Стало традицією відзначати державні та календарні свята у технікумі не
лише святковими концертами, а й проводяться акції («Зробимо наше місто
красивим», «Студенти – за здоровий спосіб життя», «Проживемо життя без
тютюнопаління»), бесіди, години спілкування, усні журнали, виховні години,
тематичні виставки. На них обговорюються злободенні теми боротьби зі
шкідливими звичками, СНІДом, туберкульозом, наркоманією, кишковими
захворюваннями, тютюнопалінням, вірусними інфекціями. Проводяться
тематичні виховні години:
«Дисципліна і самодисципліна»
«Палінню і пияцтву немає місця серед нас»
«Моральний ідеал та його місце серед нас»
«Дисципліна – сводода та необхідність»
«Як розвинути свої здібності?»
«Тютюн – твій ворог»
«Мати – символ добра на землі»
«Щоб країна пам’ятала»
«Права неповнолітніх»
«Дорослішай на здоров’я»
«Шкідливі звички людини»
«Екологія землі – екологія душі»
Протягом року цикл бесід на правову тематику проводили викладач
основ правознавства (Мірошник В.О.) та працівники правоохоронних органів
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(Бобир О.В., Бобоня В.М., Романенко М.В., Кривошея С.І), керівник
Заводської філії Лохвицького центру соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді Горбенко Ю.А., головний спеціаліст з бюро правової допомоги
Даниленко С.М., керівник Пенсійного фонду Шамкало Т.І.
З метою попередження захворювань на грип, ГРВІ, інфекційні
захворювання бесіди в навчальних групах проводили лікарі Заводської
міської лікарні Лисенко М.І., Лисенко Г.Г., Максимова О.М., інженер з
охорони праці Московець О.М., під керівництвом якої випускалися
інформаційні бюлетні та стінгазети.
Учасники гуртків художньої самодіяльності технікуму беруть участь в
міських, районних та обласних конкурсах і оглядах, де займають призові
місця. В цьому році дипломантами Обласного міжвузівського мистецького
фестивалю-конкурсу «Студентська весна-2017» стали:
Сорока Наталія (гр. Т-34б) – диплом І ступеня;
Єна Анастасія (гр. Т-22б) – диплом І ступеня;
Боденко Анастасія (гр. Т-31б) – диплом ІІ ступеня;
Федорець Марина ( гр. Т-32б) – диплом ІІ ступеня;
Будрій Ірина (гр. Т-34б) – диплом ІІ ступеня;
Головчанська Юлія (гр. Т-32б) – диплом ІІ ступеня;
Назаренко Аліна (гр. Т-11б) – диплом ІІ ступеня;
дипломом ІІ ступеня відзначений драматичний колектив «Колаж»;
дипломом ІІІ ступеня нагороджений хореографічний ансамбль
«Світанок»;
подяками відзначені:
ведучі концертних програм Максим Горошко (студент гр. Т-21б) та
Максян Альона (гр. Т-31б); Різник Євген (гр. Т-22б).
Друге місце в конкурсі «Веселкові кольори» посіла Аліна Назаренко (гр.
Т-11б).
Проведено чотири засідання Комісії по попередженню правопорушень,
де розглядалася поведінка студентів, які схильні до порушення дисципліни
(мають пропуски занять без поважної причини, запізнюються на заняття). На
внутрішньотехнікумівському обліку перебуває 4 студенти 1-2 курсів
(неповнолітні).
Відбулося вісім планових засідань ради керівників груп, де
розглядалися планові питання навчання та виховання студентів, що мають
схильність до пропусків занять; обговорювалися заходи по збереженню
життя молоді, запобігання сезонних та інфекційних захворювань;
відзначення свят та проведення Тижнів дисциплін, олімпіад.
Необхідно відмітити, що всі керівники груп значну увагу звертають на
навчання та виховання студентів, проводять позааудиторні виховні заходи.
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Виховна робота в гуртожитку проводилася згідно плану та програми
«Гуртожиток – наш дім».
Виховна робота в гуртожитку на 2016-2017навчальний рік була
спланована згідно Положення про студентський гуртожиток і направлена на
виховання всебічно розвиненої особистості.
Велика увага приділяється студентському самоврядуванню в
гуртожитку. Діє студентська рада
на чолі з головою Федорець
Мариною,студенткою групи Т-32б. До складу ради входять 8 студентів –
представників кожної секції, а також старости секцій. Кожен з членів ради
очолює відповідний сектор і самостійно обирає команду з числа мешканців
гуртожитку. Засідання ради відбувається один раз на місяць.
Працюють гуртки та клуби: «За здоровий спосіб життя», театральний
гурток, «Господарочка», «Вишиванка», а також студентська приймальня, до
складу якої входять студенти 2-4 курсів. Вони допомагають першокурсникам
адаптуватися в нових умовах проживання та навчання.
Студентська рада є помічником вихователя в організації та
проведення зустрічей та заходів. Частими гостями студентів є медичний
працівник Возовик З.О., а також директор Заводської філії Центру в справах
сім’ї та молоді Горбенко Ю.А..
За звітний період у гуртожитку проведені такі заходи :
- Організаційні збори з метою ознайомлення студентів з правилами та
обов’язками мешканців гуртожитку, з типовими правилами внутрішнього
розпорядку в студентських гуртожитках навчальних закладів Міністерства
освіти України;
- Конкурси на кращу кімнату та секцію, конкурс на краще естетичне
оформлення кімнати «Затишно мені – затишно моїй душі»;
- Навчання старост секцій;
- Бесіди: «Особливості режиму навчання та відпочинку студентів 1-го
року навчання», «Запорука успіху в суспільстві – культура поведінки»,
«Крадіжка – це злочин, який карається законом», «Моральне і духовне в
сучасному житті», «Чи в сіті все стосується тебе?», «Алкоголізм – це біда,
яка не ходить одна», «Тютюновий дим – це отрута», бесіди з проблем
сімейного життя і сексуального виховання;
- Робота з дітьми, що потребують особливої уваги:
- Рейди-перевірки якості самопідготовки, анкетування «Що мені заважає
краще вчитися?»;
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- Години спілкування: «Як розвинути свої здібності?», «Правда.
Складання хрестоматії моральних цінностей людства», «Вчитися жити в мирі
та злагоді», «Від своєї совісті не втечеш»;
- Акція «Не загаси свічку пам’яті» (до річниці Голодомору в Україні),
«Кольорова стрічка»; «Кинь курити – стань переможцем»;
- Виставки художніх робіт студентів, виставка гарбузових ліхтариків,
виставка - конкурс новорічних композицій та ін.;
- Тренінги: «Тютюн – мій ворог», «Кожен має цінність. Твій світ»;
- Виховні бесіди: «Почни з себе», «З історії зачіски»;
- Санітарні дні в гуртожитку;
- Рейди по перевірці стану меблів і майна;
- Психологічні дослідження з метою вивчення особистості кожного
студента, його психологічних, розумових та фізичних якостей.
- Виставка матеріалів до річниці Голодомору в Україні;
- Виставка-конкурс новорічних композицій «Хто ялинку не ламає, той
душу добру має»;
- Роботи по озелененню території гуртожитку.
Фізичне виховання є однією з початкових і визначальних ланок передачі
всього досвіду емоційних і ділових взаємовідносин між людьми. Враховуючи
це, можна з повним правом стверджувати, що організація спортивних заходів
є важливим інститутом виховання, соціалізації і ведучим фактором розвитку
особистості студента.
Фізичне виховання є одним із важливих засобів, що можуть збагатити
спортивних світ студента. Воно служить фундаментом для подальшого
розвитку особистості в колективі, служить базою спортивного зростання
студентів.
Активні заняття фізичною культурою і спортом сприяють відмові від
шкідливих звичок, підвищують рівень здоров’я, працездатності організму в
екологічно несприятливому середовищі.
Ціллю фізичного виховання є:
- оптимізація фізичного розвитку студентів;
- всебічне удосконалення фізичних якостей;
- залучення студентів до регулярних фізкультурно-оздоровчих та
спортивно-масових заходів;
- підвищення рівня фізичної загартованості.
Підвищення фізичної активності сприяє підготовці до різних видів
діяльності, сприяти всебічному розвитку студента, удосконалювати його
фізичні і психічні здібності.
Одна з головних наших цілей в організації спортивної діяльності в
коледжі - масовість.
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Головними завданнями є:
- залучення студентів до спортивних секцій;
- виховання у студентів потреби до щоденних занять фізичною
культурою та спортом;
- організація та проведення змагань, конкурсів, спортивних свят та
інших заходів.
Фізкультурно-оздоровча і спортивно-масова робота проводиться по
основним чотирьом напрямам:
1.
Заняття фізичної культури та фізичного виховання відповідно до
навчальної програми;
2.
Проведення спортивних секцій;
3.
Самостійні заняття студентами спортом;
4.
Проведення внутрішніх чемпіонатів коледжу з різних видів
спорту та участь наших збірних команд у спортивних змаганнях міста,
району та області.
Силами студентів та викладачів намагаємося розширити матеріальнотехнічну базу для більш ефективного та якісного проведення занять з
фізичного виховання, проведення секцій, спортивно-масових заходів,
самостійних занять студентами, що в свою чергу підвищує якісний рівень
підготовки студентів для участі у змаганнях поза межами технікуму.
Проводяться гуртки та секції з таких видів спорту: настільний теніс,
легка атлетика, міні-футбол, гирьовий спорт, баскетбол, волейбол, шахи.
Свята фізичної культури – це масові видовищні заходи показового і
розважального характеру, що сприяють пропаганді фізичного виховання. 10
березня була проведена спортивно-конкурсна програма «Нумо, хлопці,
козаки».
Велике місце в організації позаурочної спортивно-масової роботи
займають спортивні змагання. На спортивній базі коледжу проведений
«Олімпійський тиждень», атако ж товариські зустрічі між збірними
командами викладачів коледжу та студентів з футболу та баскетболу.
Важливими умовами їх проведення є масовість, стабільність, організованість,
а також дотримання допустимих норм навантаження.
Так у цьому навчальному році студенти нашого технікуму були
активними учасниками міських, районних та обласних змагань. У місті збірні
команди Лохвицького технологічного технікуму ПДАА прийняли участь у
змаганнях з таких видів спорту: настільний теніс (Кубок міського голови),
міні-футбол ( відкрита першість міста Червонозаводське), шахи, волейбол,
баскетбол. На районному рівні: легкоатлетичний крос, легка атлетика,
волейбол, баскетбол, настільний теніс.
На обласному рівні:
- шахи ( 3 - загальнокомандне місце);
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- гирьовий спорт ( 3 – загальнокомандне місце);
- волейбол – юнаки ( 4 – загальнокомандне місце);
- баскетбол – юнаки ( 2 – загальнокомандне місце);
- настільний теніс (3 – загальнокомандне місце);
- легка атлетика ( 5 – загальнокомандне місце);
- легкоатлетичний крос ( І – загальнокомандне місце).
Студенти нашого коледжу у цьому навчальному році прийняли участь у
чемпіонаті Полтавської області з баскетболу 3х3, який проходив в
м.
Полтава, де посіли 4 місце з 12 команд учасниць. Також у м. Миргород в
чемпіонаті Полтавської області з кросу наші студенти, у складі команди
Лохвицького району, посіли І загальнокомандне місце.
«Наші студенти – Наша гордість» - Свинаренко Олександр прийняв
участь у чемпіонаті світу з кіокушинкай карате по версії IFK, який проходив
у Румунії, де став чемпіоном світу, виборовши перше місце.
Заключним етапом була участь в спортивному святі з нагоди
відзначення дня заснування Міжнародного Олімпійського комітету та
проведення Всесвітнього Олімпійського дня в Україні, що проходили в
м. Полтава, де наші студенти показали гідні результати.
Протягом 2016-2017 навчального року найкраще себе проявили такі
студенти:
- СоколенкоАльона
- гр. Т – 31б (шахи – 1 особ. місце)
- Михайлик Віталій
- гр. Т – 21б (гирьовий спорт– ІІ ос. місце,
баскетбол, легка атлетика,)
- Шкиря Сергій
- гр. М – 33б (гирьовий спорт – І ос. місце)
- Прус Леонід
- гр. М – 43б (гирьовий спорт– ІІос. місце)
- Дзюба Роман
- гр. М – 23б (гирьовий спорт)
- Сердюк Руслан
- гр. М – 33б(баскетбол)
- Лагуткін Денис
- гр. М– 23б(баскетбол)
- Мащенко Михайло
- гр. М – 43б(баскетбол, волейбол)
- Борток Владислав
- гр. Т – 22б(баскетбол)
- Огір Олександр
- гр. Т – 42б(баскетбол, волейбол)
- Клепач Ігор
- гр. Т – 42б(баскетбол)
- Климченко Максим
- гр. Т – 22б (баскетбол)
- Неділько Владислав
- гр. Т – 11б (волейбол)
- Телюк Станіслав
- гр. М – 33б(волейбол)
- Бондарчук Артем
- гр. М – 33б(волейбол)
- Коротун Максим
- гр. М – 33б(волейбол, настільний теніс)
- Свинаренко Олександр
- гр. М – 43б(волейбол)
- Вихрань Андрій
- гр. М– 23б(Настільний теніс, крос – ІІ ос.міс.)
- Назаренко Аліна
- гр. Т – 11б (настільний теніс)
- Царицина Наталія
- гр. Т – 31б(настільний теніс)
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- Кузьменко Вікторія
- Чуб Сергій
- Погрібний Анатлій
- Сорока Вадим
- Хоменко Микола
- Костенко Таміла
- Шевченко Валентина

- гр. Т – 21б(легка атлетика)
- гр. М – 23б(легка атлетика, крос)
- гр. Т – 14б(легка атлетика)
- гр. М – 43б(легка атлетика)
- гр. М – 13б(легка атлетика)
- гр. Т – 24б(легкоатлетичний крос – І місце)
- гр. Т – 24б(легкоатлетичний крос – ІІІ місце)

Результати методичної роботи
Методична робота в коледжі традиційно спрямована на підвищення
професійної майстерності викладачів, використання інноваційних технологій
навчання та ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій), знаходження нових
форм і методів підготовки компетентного спеціаліста. Під керівництвом
методичної ради в 2016 – 2017 н.р. працює 5 циклових комісій, які очолюють
досвідчені викладачі коледжу. На засіданнях циклових комісій розглядалися
питання методичного, навчального, виховного та організаційного характеру.
У 2016 році на конкурс «Педагогічні інновації» до навчально-методичного
кабінету педагогічних інновацій ДУ «НМЦ «Агроосвіта» було представлено 31
конкурсну роботу. Всі роботи було прийнято для участі в конкурсі, результати
конкурсу вже висвітлені на сайті та надані на розгляд колективу на дошці
методичних оголошень.
У 2017 році було заплановано до розробки 30 робіт. На конкурс «Педагогічні
інновації» відправлено 27 робіт. Три роботи виконані в співавторстві. 2 роботи
виконані із заміною теми, Богдан О.О. виконав 2 роботи замість 1-єї, 2 роботи не
виконані, 1 робота (Богдан Н.М.) залишилась на доопрацювання на наступний
навчальний рік.
Написання методичних розробок викладачами Лохвицького механікотехнологічного коледжу Полтавської державної аграрної академії
в 2016 – 2017 н. р.
№
п/п
1
1.

2.

Тема методичної розробки

Виконавець

Термін
виконання

2
3
4
1. ЦК гуманітарних та соціально-економічних дисциплін
Електронний конспект лекцій з
дисципліни «Облік і звітність»
для студентів спеціальності 181
Харчові технології спеціалізації
Травень
Бутко Л.О.
Виробництво хліба,
2017
кондитерських, макаронних
виробів і харчових
концентратів
Тестові завдання для контролю
Медведєва М.Г.
Травень

Відмітка
про
виконання
5

Викон.

Викон.
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

якості знань студентів з
дисципліни «Українська мова»
Забезпечення самостійної
роботи студентів з дисципліни
«Основи філософських знань»
«Свято, яке завжди з тобою» (Е.
Хемінгуей) Збірник сценаріїв.

2017
Мірошник В.О.

Травень
2017

Викон.

Мірошник Н.Л.

Травень
2017

Викон.

Робочий зошит з дисципліни
«Іноземна мова за професійним
спрямуванням» для студентів
спеціальності 181 Харчові
Травень
технології спеціалізації
Продченко О. Л.
2017
Виробництво хліба,
кондитерських, макаронних
виробів і харчових
концентратів
Фотодокументальні тестові
завдання з дисципліни «Історія
України» для студентів ІІ курсу
для студентів спеціальності 133
Березень
Роман Н.С.
Галузеве машинобудування
2017
спеціалізації. Експлуатація та
ремонт обладнання харчових
виробництв
Робочий зошит для практичних
занять із дисципліни «Основи
підприємництва» для студентів
Березень
спеціальності 181 Харчові
Сіренко О.В.
2017
технології спеціалізації
Бродильне виробництво і
виноробство
Позааудиторна робота з
обдарованими студентами з
Таранська А.А.
Квітень 2017
дисципліни «Українська
література»
Бізнес-курс англійської мови
для студентів спеціальності 133
Галузеве машинобудування
Травень
Харченко Н. М.
спеціалізації Експлуатація та
2017
ремонт обладнання харчових
виробництв.
2. ЦК загально-технічних дисциплін
Підсумкове тестування з
Травень
дисципліни «Інформатика» для
Буглак А.І.
2017
студентів 1-го курсу.
Основи електротехніки.
Робочий зошит для
Травень
лабораторних робіт для
Сватенко Ю.М.
2017
студентів спеціальності 181
Харчові технології.
«Інженерна графіка»
Травень
навчальний посібник для
Стеценко С.М.
2017
студентів спеціальності 133

Викон.

Викон.
Навчальни
й посібник

Викон.

Викон.

Викон.

Викон.

Викон.

Викон.
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13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

Галузеве машинобудування
спеціалізації Експлуатація та
ремонт обладнання харчових
виробництв
3. ЦК хімічних та природничо–математичних дисциплін
Фізична і колоїдна хімія.
Методичні рекомендації та
індивідуальні завдання для
проведення практичних занять
із студентами спец.
Травень
Баранюк О.Є.
Виробництво спеціальності 181
2017
Харчові технології хліба,
кондитерських, макаронних
виробів і харчових
концентратів
Неорганічна хімія. Методичні
рекомендації та індивідуальні
завдання для проведення
практичних занять із
студентами спеціальності 181
Жук Т. М.
Квітень 2017
Харчові технології спец.
Виробництво хліба,
кондитерських, макаронних
виробів і харчових
концентратів
Методичні рекомендації для
забезпечення самостійної
Травень
Кузьменко Л.В.
роботи студентів при вивченні
2017
дисципліни «Органічна хімія».
Робочий зошит для
Травень
Маценко В.В.
лабораторних робіт з фізики.
2017
Методичні рекомендації щодо
Травень
проведення практичних занять з
Терновий К.А.
2017
волейболу.
4. ЦК технологічних дисциплін
Методичний посібник для
Богдан Н.М
виконання курсових і
квітень 2017
Васильченко О.В.
дипломних робіт
Електронний конспект лекцій з
дисципліни «Біохімія зерна і
продуктів його переробки» для
Богдан Н.М.
квітень 2017
студентів спеціальності 181
Харчові технології спеціалізації
Зберігання і переробка зерна
Практикум для виконання
лабораторних і практичних
робіт з дисципліни
«Технологічний контроль
Буглак О.М.
квітень 2017
виробництва» для студентів
спеціальності 181 Харчові
технології спеціалізації
Зберігання і переробка зерна
Практикум з дисципліни
Горбонос В.В.
березень
«Технологія галузі» для
Горбуля Г.Ф.
2017

Викон.

Викон.

Викон.
Викон.
Викон.

Викон.

Внутр..
допрац.

Викон.

Викон.

24

22.

23.

24.

25.

26.

27.

студентів спеціальності 181
Харчові технології
спеціалізації. Виробництво
хліба, кондитерських,
макаронних виробів і харчових
концентратів (розділ
«Виробництво макаронних і
кондитерських виробів»)
Робочий зошит для виконання
практичних робіт з дисципліни
Кривошея С.І.
«Борошномельно-круп’яне
виробництво»
Практикум з дисципліни
«Охорона праці в галузі» для
студентів спеціальності 133
Галузеве машинобудування
Московець О. М.
спеціалізації Експлуатація та
ремонт обладнання харчових
виробництв.
Практикум з дисципліни
«Технологія галузі» для
студентів спеціальності 181
Корнієнко Л.В.
Харчові технології
Мусієнко Л.О.
спеціалізації. Бродильне
виробництво і виноробство
Електронний конспект лекцій з
дисципліни «Промислова
санітарія» для студентів
спеціальності 181 Харчові
технології спеціалізації.
Супрович Т.В.
Виробництво хліба,
кондитерських, макаронних
виробів і харчових
концентратів
5. ЦК механічних дисциплін
Методичні вказівки і завдання
до практичних робіт для
студентів вищих навчальних
закладів І-ІІ рівнів акредитації з
дисципліни «Обладнання
підприємств пивоБогдан О.О.
безалкогольних напоїв»
спеціальності 181 Харчові
технології спеціалізації
Бродильне виробництво і
виноробство
Практикум з дисципліни
«Процеси і апарати харчових
виробництв» для студентів
спеціальності 181 Харчові
Корнієнко В. М.
технології спец. Виробництво
хліба, кондитерських,
макаронних виробів і харчових
концентратів

квітень 2017

Викон.
Презентаці
я
дисципліни

квітень 2017

Викон.

квітень 2017

Викон.

березень
2017

Викон.

Травень
2017

Викон.
+ робочий
зошит
(2 роботи)

Травень
2017

Викон.

25

28.

29.

30.

Методичні вказівки і завдання
до практичних робіт з
дисципліни «Технічна
механіка» для студентів вищих
навчальних закладів І-ІІ р.а.
спеціальності 181 Харчові
технології спец. Виробництво
хліба, кондитерських,
макаронних виробів і харчових
концентратів
Лабораторний практикум до
виконання лабораторних робіт з
дисципліни «Основи охорони
праці» для студентів
спеціальності 181 Харчові
технології спеціалізації
Бродильне виробництво і
виноробство.
Каталог обладнання потокових
ліній виробництва хліба та
макаронних виробів.

Общий С.А.

Травень
2017

Викон.

Пузь Л.М.

Травень
2017

Викон.

Шкурка В. Д.

Листопад
2016

Викон.

Заплановано відкритих занять – 9, не проведено 2 заняття (Богдан О.О.,
Терновий К.А.), Баранюк О.Є. провів виховний захід до річниці
Чорнобильської трагедії. Таранська А.А. та Медведєва М.Г. провели диктант
«Найграмотніший студент року». Таким чином, проведено 8 занять та заходів.
Графік
проведення відкритих занять викладачами
Лохвицького механіко-технологічного коледжу ПДАА
в 2016 – 2017 н.р.

№
п/п

1

2

3
4

Прізвище та
ініціали
викладача

Дисципліна

Тема заняття

Термін
виконання

1. ЦК гуманітарних та соціально-економічних дисциплін
Економічне становище
Історія
Роман Н.С.
України у 50-60 роках 20-го Квітень 2017р.
України
століття.
2. ЦК хімічних та природничо-математичних дисциплін
Будова і властивості
Маценко В.В.
Фізика
Грудень 2016
твердих тіл.
Вихначення порогу
Фізична і
коагуляції золя гідроксиду
Баранюк О. Є.
ІІ семестр
колоїдна хімія феруму(ІІІ). Лабораторна
робота.
Кузьменко Л.В.
Аналітична
Лаб робота. Визначення
ІІ семестр

Від
мітк
а
про
вик
она
ння
+ко
міс.

+
+
(зах
ід)
+
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хімія

5.

Терновий К.А.

6

Сватенко Ю.М.

7

Горбонос В.В.

8

Супрович Т.В.

9

Богдан О.О.

вмісту сильної кислоти в
розчині.
Баскетбол. Вивчення
Фізична
техніки виконання кидка
культура
м’яча в кошик після
подвійного кроку.
3. ЦК загально-технічних дисциплін
Електротехнік
Трансформатори.
а
4. ЦК технологічних дисциплін
БЖД
Природні небезпеки.
Промислова Дезінфекція, дезінсекція та
санітарія
дератизація.
5. ЦК механічних дисциплін
Потокова лінія для випуску
БЕО
хлібобулочних виробів.

ІІ семестр

_

Листопадгрудень

+

ІІ семестр

+

ІІ семестр

+

І семестр

_

Вже стало традицією між викладачами обмінюватись досвідом із
колегами. Досвідчені викладачі передають роками вивірені практичні навички,
а молоді колеги діляться новітніми технологіями, здобутими в процесі навчання
та на семінарах для молодих викладачів. Кожна комісія щороку планує вивчати
досвід одного з колег. Так, у 2017р. ділилися своїм досвідом такі викладачі:
Вивчення досвіду роботи викладачів і керівників груп
Лохвицького механіко-технологічного коледжу ПДАА
№
п/п

П. І. П. викладача,
досвід якого
вивчається

1
Мірошник Н.Л.
2
Шкурка В.Д.

3
Маценко В.В.
4
Мусієнко Л.О.

5

Сватенко Ю.М.

Тема вивчення

Циклова
комісія

Проектно-конструкторська
модель заняття Зарубіжної
літератури

Гуманітарних
та соціальноекономічних
дисциплін

Викон.

Механічних
дисциплін

Викон.

Хімічних та
природничоматематичних
дисциплін

Викон.

Технологічних
дисциплін

Викон.

Загально-

Викон.

Організація та методика
проведення практичних
робіт з дисципліни
«Технологічне
устаткування».
Вивчення методики
організації і проведення
лабораторних робіт з
фізики.
З досвіду організації
проведення курсового і
дипломного проектування
студентами спец.
Бродильне виробництво і
виноробство.
Метрологічні дослідження

Відмітка
про
виконання
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електричних величин.

технічних
дисциплін

Відповідно до нових умов вибудовує свою роботу і бібліотека
Лохвицького механіко-технологічного коледжу ПДАА.
Серед основних завдань на 2016-2017 н.р. було – підвищення
інформаційної, освітньої, культурологічної, виховної, пізнавальної,
інтелектуальної
функцій, які включають найповніше інформаційне
забезпечення навчально-виховного процесу, надання інформаційнометодичної допомоги студентам і викладачам в оволодінні основами наук і
організації навчально-виховного процесу.
Виховувати гідних громадян, всебічно розвинених особистостей з
широким світоглядом, високим рівнем інтелекту, здатних адаптуватися до
вимог сучасного життя, висококваліфікованих спеціалістів, які могли б
втілювати новітні перетворення у виробництво. Створювати для
користувачів комфортних умов, які сприяли б оперативному, якісному,
повному, отриманню потрібної інформації.
Головною метою своєї діяльності бібліотека вбачає надання допомоги
педагогам у всебічному розвитку особистості з глибоко усвідомленою
громадянською і соціальною позицією, системою наукових знань, відданої
інтересам України.
У 2016 -2017 н.р. бібліотека в своїй діяльності керувалася
Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про вищу освіту»,
«Про бібліотеки і бібліотечну справу» та іншими чинними законодавчими
актами, інструктивно-нормативними документами, що регламентують
діяльність бібліотек. Основними функціями бібліотеки є: загальноосвітня,
інформаційна, виховна.
Бібліотека безкоштовно надає основні види бібліотечних послуг:
видає в тимчасове користування літературу, виконує послуги
інформаційного, довідкового,
бібліографічного характеру. І на далі
створюватиме найсприятливіші умови для інтелектуального, духовного
розвитку студента, підвищуватиме його культуру та духовність.
Діяльність бібліотеки представлена цілісною системою спланованої
роботи, що викладена у «Плані роботи бібліотеки», який був укладений з
урахуванням з плану роботи технікуму. План виконувався відповідно
визначених напрямків роботи.
Бібліотека приймала участь у педагогічній раді, звітувала про «Роль
бібліотеки у підготовці студентів до навчальних занять та організації до
самостійної роботи студентів, стан забезпеченості навчальними
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підручниками і посібниками » та «Бібліотека технікуму в інформаційномедіа-освітньому просторі навчального закладу»
За звітній період бібліотекою обслуговувалося 700 користувачів - 602
складають студенти, 37 викладачі, 61 інші категорії.
В технікумі протягом року проводились рейди перевірки стану
збереження підручників та літератури. Бібліотека співпрацювала із класними
керівниками, викладачами, надавала допомогу у проведені виховних заходів ,
залучала до відвідування бібліотеки; підбирала літературу до написання
курсових та дипломних робіт, складала рекомендаційні списки літератури;
проводила індивідуальні бесіди, надавала допомогу у підготовці до уроків та
написання рефератів, курсових та дипломних робіт.
Основна робота працівників була скерована на обслуговування читачів
різних категорій: студентів денної та заочної форми навчання, викладацького
складу.
Особлива увага приділялась обслуговуванню студентів першокурсників,
які одержували підручники традиційним груповим методом. При реєстрації
нового читача обов’язково проводилось його ознайомлення з правилами
користування бібліотекою та бесіда про дбайливе ставлення до книги.
Графіки видачі підручників узгоджувались з класними керівниками та
старостами груп. Це дало можливість оперативно забезпечити студентів І-VI
курсів необхідною літературою.
Для студентів ΙΙ курсу при вивченні теми « Вступ до спеціальності»,
була підготовлена розповідь «Як правильно дібрати потрібну літературу».
Уроки проводилися у читальній залі, де студенти мали змогу на практиці
застосувати отримані рекомендації бібліотекаря.
Діяльність бібліотеки спрямована на забезпечення навчально-виховного
процесу технікуму, забезпечення інформаційних запитів користувачів. Для
досягнення мети особлива увага приділялася вивченню запитів користувачів,
вихованню у студентів інформаційної культури, удосконаленню форм і
методів обслуговування відвідувачів.
У 2015-2016 н.р. бібліотекою було надано послуги 9859 користувачеві та
видано 16579 примірників.
Аналізуючи склад користувачів варто зазначити, що із загальної
кількості (700) - 602 складають студенти, 37 викладачі, 61 інші категорії.
У звітному році продовжували працювати над удосконаленням системи
обслуговування усіх категорій користувачів. Широко застосовувався
диференційний підхід в обслуговуванні користувачів. Крім груп,
першокурсників, дипломників, заочного відділення, викладачів, в цьому році
були створені нові групи обслуговування: механіків, з виробництва хліба,
зерновиків, пивоварів. Це дало можливість швидше та якісніше
обслуговувати користувачів, вивчати їх інтереси та пропозиції. Останнє
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здійснювалося за допомогою анкетування, опитування, врахування
побажань.Також проводилося інформування усих груп за допомогою
наглядної агітації.
На основі даних анкетування та опитування готувався підбір матеріалу
до виконання контрольних, курсових та дипломних робіт. Студентам нового
набору проводилися бібліографічні уроки на теми: «Як користуватися
бібліотекою технікуму», «Як працювати з довідковим апаратом». Для
першокурсників відбулася презентація бібліотеки.
Для дипломників організована виставка кращих дипломних робіт
технікуму.Також підібрані спеціальні матеріали до виконання дипломних та
курсових робіт.
Складені рекомендаційні списки для студентів спеціальності
«Виробництво
хліба,
кондитерських,
макаронних
виробів
і
харчоконцентратів», «Зберігання і переробка зерна», «Бродильне
виробництво і виноробство», «Експлуатація та ремонт обладнання харчових
виробництв».
Груповий метод обслуговування користувачів, при видачі навчальної
літератури, дозволяє значно зекономити час
та більше обслугувати
користувачів у даний час. На цей період складається графік видачі
навчальної літератури групам.
Робота бібліотеки велася згідно розробленого і узгодженого плану на
2015-2016 н.р. і була спрямована на допомогу в організації навчальновиховного процесу. Бібліотечними працівниками постійно проводилося
вивчення інформаційних потреб і запитів користувачів, на основі яких і
будувалася робота бібліотеки.
За минулий рік було поповнено каталог на електронних носіях версій
конспектів лекцій викладачів та методичних посібників, деяких підручників.
Це «Вступ до спеціальності» для спеціальності «Бродильне виробництво та
виноробство» (Корнієнко Л.В.), «Вступ до спеціальності» для спеціальності
«Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв» (Корнієнко
В.М.), «Практикум з дисципліни «Процеси і апарати галузі» для студентів
спеціальності «Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв»
(Корнієнко В.М.) , «Економічні дисципліни для спеціальності «Бродильне
виробництво та виноробство» (Сіренко О.В.), «Економічні дисципліни для
спеціальності «Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв»
(Сіренко О.В.), «Основи проектування» для спеціальності «Бродильне
виробництво та виноробство» (Мусієнко Л.О,) та ін. Всього в каталозі 203
електронних посібники. Викладачами були
доповнені та поновлені
конспекти лекцій на паперових носіях.
В бібліотеці велася робота по складанню рекомендаційних списків
літератури для спеціальності «Виробництво хліба, кондитерських,
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макаронних виробів і харчоконцентратів», «Зберігання і переробка зерна»,
«Бродильне виробництво і виноробство», «Експлуатація та ремонт
обладнання харчових виробництв».
Бібліотека технікуму є не тільки засобом забезпечення доступу
студентів до знань та інформації, але і просвітницьким осередком, який
сприяє вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, відкритої
до інтелектуального та творчого розвитку. Через художнє слово, музику,
постійне спілкування з літературою багато робить для підвищення загальної
культури студентської молоді.
Важливою складовою роботи абонементу була виставкова діяльність,
яка сприяє інтелектуальному розвиткові читачів та популяризації
бібліотечного фонду. Велося інформування викладачів та студентів про нові
надходження через постійно діючі виставки «Нові надходження», «
Інформаційний вісник» .
Протягом року було організовано і проведено 38 книжкових виставки :
це і виставки присвячені роковинам видатних діячів П.Г.Тичини,
В.П.Підмогильного, Агнії Львівни Барто, Л.Українки,В.С.Стефанника,
І.Багряного, І.Ф.Драча,та ін.; виставки приурочені пам'ятним та знаменним
датам: до дня міста та до ювілею технікуму – «Місто над сулою», «З історії
технікуму»,«З історії українського козацтва», «Пам'ять серця жива»(до дня
визволення України від німецько-фашистських загарбників), «Герої не
вмирають» (до Дня Революції гідності),
«Голгофа голодної смерті»,
«Полтавщина – рідний край», «Світ очима студентів», « Кохання –
найсуровіший екзамен у житті», «Мово рідна, квітуй і шануйся!», «Шляхом
Кобзаревої долі», «Атомна венсна України» та ін..
Постійно поповнювалися тематичні папки:
« Правова Україна»;
«Пам'яті жертв Бабиного Яру»;
« Пам'яті жертв голодомору»;
«Лохвицький технологічний технікум ПДАА»;
«Історичні постаті».
«Поетична весна»;
«Шкідливі звички»;
«До дня працівників освіти»;
«День студента»;
«День партизанської слави»
Виховні та культурно-просвітницькі заходи до знаменних та пам'ятних
дат стали традицією. Всі вони проходять з використанням відео-, фото-,
кінодокументів, музичним супроводом. При оформленні виставкового
матеріалу - копіювальної техніки та доступ до інформаційних ресурсів
Інтернет.
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Для першокурсників у вересні пройшов місячник першокурсника,який
мав назву «Сходинки до знань з бібліотекою». Був насичений
різноманітними заходами – екскурсії, виставки-перегляди з історії
сьогодення технікуму,отримання комплекту підручників,тематичні бесіди в
групах «Правила організаційної роботи і бібліотеці» та ін.. Для популяризації
бібліотеки технікуму було проведено інформаційну годину «Історія
виникнення бібліотек ». На якій студенти дізналися про виникнення перших
бібліотек, про перші книги цих бібліотек. Було продемонстровано ілюстрації
цих книг, які студенти з цікавістю розглядали.
До дня міста проведено інформаційну годину «Місто над Сулою». На
якій було продемонстровано фільм про місто. Також слайд-презентація про
історію виникнення та заснування Заводського та нашого технікуму, історія
якого тісно переплелася з історією міста. На завершення кожен з присутніх
міг ближче познайомитись з історією технікуму з виставки. На якій було
зібрано фотографії, альбоми, різні документи починаючи від дня заснування
навчального закладу, до сьогоднішніх днів.
При проведенні в технікумі «Тижня історії», в бібліотеці відбулася
виховна година присвячена Дню Українського козацтва «Лине слава
козацька з далеких віків». Захід проводився з метою розширення знань
присутніх про історію славного українського козацтва, залученню
підростаючого покоління до джерел національної історії і культури,
осмислення себе як частинки великого українського народу, пробудженню
національної самосвідомості.
В ході історичної розповіді студентам було продемонстровано
відеофільм «Історія козаків», де можна було побачити справжню козацьку
зброю, одяг та побут козаків. Для більш детальнішого знайомства з
козацтвом, студентам було запропоновано виставку художньої літератури
"Цей дивовижний світ - Козацька Республіка». Популярна література про
розвиток та становлення українського козацтва, ілюстровані видання
сучасних українських істориків переносять читача у славне минуле козацтва,
його життя і подвиги, побут і звичаї. А також дають можливість студентській
молоді долучатися до героїчної історії України.
Літературно-історична година-реквієм «Злочин без каяття!» була
присвячена пам'яті мільйонів українських селян, які загинули мученицькою
смертю від голоду. Година-реквієм супроводжувалася жахливими кадрами
документального відео та фотохроніки 1932-1933років. Для посилення
емоційного впливу на молодь, фахівці бібліотеки підібрали вірші про період
Голодомору. Супровід музики та вражаючих кадрів нікого не залишив
байдужим. Пам'ять безневинно померлих від голодної смерті присутні
вшанували хвилиною скорботи, запаливши січки пам'яті.
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Традиційним став новорічний ранок для дітей співробітників
навчального закладу, який проходить у читальній залі бібліотеки за
підтримки художнього керівника та студентів технікуму. Дітки з нетерпінням
чекають у гості Діда Мороза та Снігуроньку з подарунками, які люб’язно
надає профспілковий комітет технікуму.
Традиційно щороку , навесні звучить шевченківська тематика . До дня
народження Тараса Шевченка було проведено виховну годину «Шляхом
Кобзаревої долі», яка проводились з використанням мультимедійних
технологій через слайд-презентацію. Увагу відвідувачів привернули
виставки-вернісажі, присвячені Великому Кобзарю, які розкривали цю
геніальну особистість через документи з фондів бібліотеки. В читальній залі
пройшли літературні читання студії «Заспів»: «Улюблена поезія Шевченка».
До річниці Чорнобильської трагедії було проведено урок-реквієм
«Атомна весна України». Демонстрація документального фільму про
чорнобильські події, пронизливі вірші та розповідь про страшну трагедію.
Особливе місце в організації виховної роботи бібліотеки відводиться
розв'язанню завдань професійного виховання, метою якого є формування у
студентів поваги до обраної спеціальності. З цією метою пропонуємо
студентам різноманітні виставки, які висвітлюють творчий потенціал
майбутнього фахівця. При проведенні днів відкритих дверей технікуму в
бібліотеці було організовано виставку студентських робіт « Світ очима
студентів». На якій було представлено не тільки кращі поробки студентів , а
й виставка у якій розкривалося всебічне життя наших студентської молоді:
фото-колаж, брошури «Поетична весна» та альбоми наших випускників.
В читальній залі бібліотеки технікуму є можливість працювати з
інформаційними ресурсами Інтернету, з електронними версіями підручників
та лекціями викладачів, копіювати їх для домашнього опрацювання. Їх
кількість постійно поповнюється.
Фахівці бібліотеки активно використовували в своїй діяльності
технологію створення і показу слайд-презентацій при проведенні масових
заходів.
Довідково-інформаційне
та
бібліографічне
обслуговування
користувачів, як один із важливих аспектів діяльності бібліотеки
здійснюється за трьома напрямами: індивідуальне, групове і фронтальне. На
основі вивчення та систематичного уточнення інформаційних потреб
користувачів. За звітній період було проведено два анкетування («Якої
інформації тобі бракує?», «Імідж бібліотеки») та шість опитувань .
Велику увага приділялося роботі в режимі «запит-відповідь». За цей
період було виконано 2489 довідки з різної тематики: харчова промисловість,
виноробство, спиртове та пиво-безалкогольне виробництво, зернова
промисловість,елеваторна промисловість виробництво хліба та хлібобулочни
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виробів, обладнання харчових виробництв,автоматизація і механізація
харчових виробництв, історя, хімія, економіка, правозновство та ін.
Активно велася робота з удосконалення та поповнення довідкового
апарату. Створювалися нові рубрики, тематичні картотеки, підбиралися
інформаційно-бібліографічні, ретроспективні, бібліографічні показчики,
рекомендаційні списки з питань харчової промисловості, аграрної політики
тощо. Довідково-інформаційне обслуговування здійснювалося шляхом
бібліографічних оглядів літератури, організації виставок, повідомлень про
нові надходження, проведення Днів інформації та ін.
Бібліотека допомагала в організації та проведенні: «Тижня технолога»,
«Тижня механіка», «Тижня зерновика». Про нові надходження користувачів
інформувалося через газету «Студенська активна молодь» та стінну газету
«Душі аптека – бібліотека». Постійно поповнюється картотека газетних
статтей та журналів, тематичні картотеки, зокрема «Аграрна промисловість»,
«Стан харчової промисловості на сьогодні», «Зернова промисловість» та ін.
Проводився «День відкритих дверей бібліотеки», де абітурієнти мали
змогу побачити абонимент та читальну залу. Послухати інформацію про
роботу нашої бібліотеки.
З метю реалізації головного завдання – формуванню повноцінного
фонду, бібліотека у своїй роботі намагалася досягти відповідності його
складу й змісту – потребам користувачів та тим важливим завданням, які
потребують невідкладного вирішення бібліотеки.
У зв язку з цим бібліотека впродовж року здійснювала аналіз фонду,
замовлень і придбання літератури, обробку нових надходжень та
розташування їх відповідно структурних підрозділів. Важливо відзначити,
що комплектування фондів проводили у тісній співпраці з викладачами,
враховували побажання студентів.
Пртягом року бо бібліотеки надійшло 26 примірники та 26 найменувань
періодичних видань. На це вплинуло обмежене фінансування, дефіцит
видань з окремих вузькоспеціалізованих питань. За цих умов бібліотека
змушена сама
шукати виходу із ситуації. Основними джерелами
комплектування фондів у звітному році були: видавництва України, книжкові
магазини, навчально-методичний центр.Частина надходжень – це подарунки
студентів та спонсорів. Бібліотека тісно співпрацює з бібліотеками місцевих
шкіл, які допомагають нам у забезпеченні недостаючою навчальною
літературою. Періодичні видання передплачуються за кошти технікуму .
Загальний фонд бібліотеки на 1.01.2017 р. становить 55477 примірники.
З них 44056 примірники – навчальна література, решта – художня-виховна.
Забезпечення підручниками по всіх дисциплінах становить 80%.
Продовжується робота над формуванням фонду лекцій та ппідручників
на електронних носіях викладачів технікуму. В читальній залі бібліотеки є
34

можливість працювати з електронними версіями підручників та копіювати їх
для домашнього опрацювання. У гуртожитку технікуму функціонує
самостійний структурний підрозділ для забезпечення навчального процесу
навчальною літературою. До послуг студентів україномовні методичні
розробки, майже за всіма дисциплінами та напрямками денного та заочного
відділень навчального закладу, видані силами технікуму та НМЦ Немішаєво.
Активно ведеться робота по збереженню фонду. Це і робота з
боржниками, і заходи по ремонту книг, знепиленню фонду тощо.
Фінансово-господарська діяльність коледжу
Середньорічна кількість працюючих у Лохвицькому
механіко –
технологічному коледжі ПДАА станом на 01.07.2017 рік становить 86 чол.
Фінансування 2017 року по загальному фонду становить 6967890 грн.
по КПК 2201190 «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами та
забезпечення діяльності їх баз практики» що на 7 % більше ніж у 2016 році.
Та на І півріччя 767400 грн. по КПК 2201190 «Виплата академічних
стипендій» що на 77 % більше ніж за аналогічний період 2016 року.
В т. ч.
зарплата
4896100 грн. – використано за І півріччя 2442000 грн. ,
що становить 50 % від загальної суми
нарахування
1067500 грн. – використано 533100 грн., що становить
50 % від загальної суми
одяг сиріт
1870 грн. - використано 680
грн., що становить 36 % від загальної суми
харчування сиріт 78840 грн. - використано 38600 грн., що становить 49
% від загальної суми
енергоносії
909000 грн.- використано 318690 грн., що становить
35 % від загальної суми( борг за теплопостачання станом на 01.07.2017 р.
становить 151427,05 грн. – у УДКСУ заборгованість не зареєстрована)
стипендія
767400 грн. - використано 662210 грн., що становить 87
% від загальної суми
допомога сиротам 14580 грн. - використано 9600 грн., що становить 67
% від загальної суми
По спеціальному фонду на дату подачі інформації надійшло 403423,85
грн. , а саме
Платне навчання 76955,49 грн.
Господарська діяльність 305353,05 грн.
Оренда – 21115,31 грн.
За І півріччя 2017 року основні засоби не придбавалися
Списання основних засобів у І півріччя не проводилося.
Капітальних ремонтів за період січень – червень у навчальному закладі
не проводилося .
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Поточні ремонти проводяться власними силами за рахунок спеціального
фонду.
У 2017 році надійшла благодійна натуральна допомога на суму 22470,27
грн. – годинник 2 шт. – 500 грн., ваза 1 шт. – 200 грн, хлібопіч 1 шт – 1454,99
грн., біндер 1 шт. - 900 грн, електровентилятор настільний 1 шт. - 775 грн.,
Wi–Fi роутер 1 шт. – 896,00 грн, принтер 1 шт. – 15000 грн .
Працівниками господарської частини постійно проводиться робота по
виконанню своїх функціональних обов’язків, а саме: підтримується в
належному стані територія, а також будівлі закладу.
Проводиться обкошування території від бур’янів, обрізка дерев. У
зимовий період проводиться розчистка території від снігу, а також посипка
слизьких пішохідних доріжок.
За звітний період була відремонтована підлога в спортивному залі.
Перед кожним опалювальним періодом проводиться ремонт системи
опалення, а також системи водопостачання.
Силами господарської частини замінено 16 метрів зовнішньої
каналізаційної мережі
У гуртожитку замінено каналізаційний стояк в 24, 34, 44 секціях з
установкою нових унітазів .а також замінено 18 метрів внутрішньої
водомережі. В душевій кімнаті установлений додатковий бойлер.
Відремонтовано 30 метрів внутрішньої мережі опалення в навчальному
корпусі №1.
Силами працівників енергогосподарства кожний рік проводиться
відповідна робота по підготовці котельні до опалювального періоду.
Проведено ремонт центральних східців.
До початку опалювального сезону слід закінчити поточні ремонти
навчальних корпусів і гуртожитку, а також системи теплопостачання.

Директор
Лохвицького механіко-технологічного
коледжу Полтавської державної
аграрної академії

В.М. Корнієнко
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