Звіт про роботу Васильківського коледжу
Національного авіаційного університету
за 2017 рік
Навчально-виховний процес 2017 року здійснювався у Васильківському
коледжі НАУ у відповідності до Конституції України, Законів України «Про
освіту», «Про вищу освіту», Національною доктриною розвитку освіти України
в XXI столітті та інших законодавчих актів, виданих Верховною Радою України,
та нормативно-правових документів Міністерства освіти і науки України,
Державних стандартів вищої освіти.
Васильківський коледж НАУ надає освітні послуги на підготовку
молодших спеціалістів за спеціальностями: 272 «Авіаційний транспорт», 151
«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» , 173 «Авіоніка», 073
«Менеджмент», 231 «Соціальна робота», 121 «Інженерія програмного
забезпечення», 172 «Телекомінікації та радіотехніка».
Діяльність Васильківського коледжу НАУ представлена цілісною
системою спланованої роботи, що викладена у «Комплексному плані організації
навчально-виховного процесу», який був розроблений з урахуванням поданих
пропозицій циклових комісій і відділень коледжу.
Кадрове забезпечення
Виконання навчального процесу забезпечується силами штатних
робітників та сумісниками. Загальна кількість викладачів у 2017 році складала
63 особи, з них: 31 особа на посаді викладача, 16 надано педагогічне
навантаження, 17 є викладачами-сумісниками. Серед них:
 кандидати наук - 2 викладачі;


викладачі-методисти – 2 викладачі;



звання старшого викладача – 6 викладачів;



вища категорія – 29 викладачів;



викладач І кваліфікаційної категорії – 13 осіб;



викладач ІІ кваліфікаційної категорії -12 осіб;



спеціаліст – 9 викладачів.

Склад викладачів, їх професійна підготовка, забезпечують високий рівень
підготовки
випускників згідно з вимогами освітньо-кваліфікаційних

характеристик, освітньо-професійних програм та директивних документів
Міністерства освіти і науки України.
Формування контингенту студентів проводиться в основному за рахунок
школярів м. Василькова, Васильківського району та інших регіонів України.
Для більш ефективного і якісного формування контингенту студентів за
освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста використовуються
різноманітні джерела і форми роботи: видаються і розповсюджуються рекламні
проспекти, оголошення в періодичній пресі міста та району, на міських радіо,
проводяться бесіди з учнями випускних класів шкіл на зустрічах в День
відкритих дверей, який є традиційною формою профорієнтаційної роботи ВК
НАУ, та на загальноміських заходах. У коледжі знятий відеофільм, який можна
переглянути на сайті коледжу.
З метою формування контингенту студентів, залучення до навчання
кращих випускників шкіл активно проводиться профорієнтаційна робота
викладачами. Працюють курси поглибленої підготовки абітурієнтів до вступу в
Васильківський коледж.
Аналізуючи показники прийому студентів, слід відзначити, що план
державного замовлення у 2017 році виконано:
Спеціальність 272 «Авіаційний транспорт» державне замовлення склало
20 осіб, всього прийнято 20 осіб. Ліцензійний обсяг – 30 осіб.
Спеціальність 151
«Автоматизація
та
комп’ютерно-інтегровані
технології» - державне замовлення склало 20 осіб, всього прийнято 25 осіб.
Ліцензійний обсяг – 50 осіб.
Спеціальність 173 «Авіоніка» - державне замовлення склало 15 осіб,
всього прийнято 18 осіб. Ліцензійний обсяг – 25 осіб.
Спеціальність 172 «Телекомінікації та радіотехніка» - державне
замовлення склало 15 осіб, всього прийнято 15 осіб. Ліцензійний обсяг – 25
осіб.
Спеціальність 231 «Соціальна робота» - державне замовлення склало 12
осіб, всього прийнято 19 осіб. Ліцензійний обсяг – 30 осіб.
Спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення» - державне
замовлення склало 20 осіб, всього прийнято 30 осіб. Ліцензійний обсяг – 30
осіб.
Спеціальність 073 «Менеджмент» - державне замовлення склало 10 осіб,
всього прийнято 25 осіб. Ліцензійний обсяг – 30 осіб.
За результатами вступної кампанії на бюджетну форму навчання прийнято
– 112 осіб, на навчання за контрактом – 40 осіб. На другий курс за
сертифікатами ЗНО прийнято 11 осіб. Всього за вступну кампанію на навчання
в Васильківський коледж НАУ було прийнято 163 студенти.

На даний час у коледжі навчається 523 студенти за освітньокваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста.
У 2017 році коледж випустив 128 фахівців, з них диплом з відзнакою
одержали 15 випускників.
Колектив коледжу приділяє велику увагу питанню продовження навчання
випускників коледжу у ВНЗ ІІІ – ІV акредитації, де вони зможуть здобути вищу
освіту за рівнем бакалавра або магістра. Більшість випускників коледжу стали
студентами Національного авіаційного університету, Державного університету
телекомунікацій,
Національного
технічного
університету
України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Педагогічного
університету імені М. Драгоманова.
Методична робота
У будь-який період розвитку суспільства до викладача ставилися
підвищені вимоги. Сучасному суспільству потрібен викладач-професіонал з
високою
науково-теоретичною,
методичною,
психолого-педагогічною,
практичною підготовкою, здатний до безперервного навчання, творчості і
постійного самовдосконалення. Тому в умовах реформаційних змін в
освітньому просторі важливого значення набуває підвищення ефективності
методичної роботи, яка має ґрунтуватися на досягненнях психологопедагогічної науки, перспективного педагогічного досвіду і спрямована на
підвищення фахової майстерності педагогічних працівників, на розвиток
творчого потенціалу кожного викладача.
Метою навчально-методичної діяльності ВК НАУ є підготовка
викладача, здатного працювати з студентами, які мають різний рівень
підготовки, організація начально-методичної роботи на циклових комісіях,
створення сприятливих умов для реалізації викладачем творчого потенціалу,
саморозкриття та саморозвитку.
У комплексі завдань навчально-методичної роботи пріоритетними є:


вдосконалення навчально-методичного забезпечення;



застосування сучасних технологій навчання та виховання;



створення умов для розвитку педагогічної майстерності, творчої
ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і методів
підвищення їхньої кваліфікації.



накопичення та запровадження кращого педагогічного досвіду;



вивчення потреб і надання практичної допомоги
працівникам в період підготовки їх до атестації;

педагогічним



вивчення рівня знань, умінь і навичок студентів відповідно до державних
стандартів кожного освітнього рівня, вивчення стану викладання
предметів в навчальному закладі;



проведення науково-практичних конференцій, семінарів педагогічних
читань; участь у масових, методичних заходах семінарах, конференціях,
конкурсах, виставках, творчих зустрічах з педагогічних питань, з метою
популяризації прогресивних ідей та практичного досвіду, заходах,
поширення інформації щодо дослідно-експериментальної, науковопошукової роботи та інноваційної діяльності педагогічних працівників;



вивчення рівня освітньо-кваліфікаційного забезпечення
виховного процесу кадрами з відповідною базовою освітою.

навчально-

Вся навчально-методична робота в коледжі протягом 2017 року
проводилася згідно планів, затверджених педагогічною радою.
Протягом року працювала методична рада коледжу, до складу якої
входили завідувачі відділень, голови циклових комісій, викладачів-методистів,
висококваліфіковані викладачі.
Методична рада розглядала шляхи розв'язання актуальних проблем,
координувала роботу циклових комісій, здійснювала аналіз діяльності
викладачів у системі науково-методичної роботи, вивчення, узагальнення та
презентацію кращого педагогічного досвіду, підготовку питань до педагогічної
ради. Особлива увага зверталася на ті форми організації науково-методичної
роботи, що сприяють творчому розвитку педагогів та підвищенню
результативності навчально-виховного процесу.
Засідання методичної ради проводилися систематично, один раз в місяць.
Роботу педагогічного колективу Васильківського коледжу було спрямовано
на продовження реалізації науково-методичної проблеми ««Компетентністний
підхід до організації навчально-виховного процесу викладачем та його роль у
формуванні професіоналізму майбутнього авіатора, соціального працівника,
програміста, організатора виробництва».
З метою вирішення даної проблеми протягом звітного року було
проведено науково-методичну конференцію «Поєднання інноваційних і
традиційних форм і методів роботи як один з напрямків підвищення якості
навчально-виховного процесу», методичний семінар «Формування особистості
майбутнього працівника через сучасні технології освіти».
Протягом року проводилися педагогічні читання на такі теми:

 «Психологічний

аспект впровадження
(доповідач - О.М. Терещенко);

інноваційних

технологій»

 «Використання

сучасних технологій у процесі вивчення української
літератури» (доповідач - І.В. Волохович);
 «Застосування

новітніх технологій навчання під час проведення усіх видів
занять» (доповідач - Н.В. Буяніна);
 «Застосування

сучасних методів навчання під час формування практичних
навичок» (доповідач - В.П. Пільчевський)
Методична робота була спрямована і на підвищення професійної
компетентності молодих спеціалістів. З метою зростання їх фахового рівня,
розвитку творчого потенціалу, надання кожному викладачу-початківцю
широких можливостей для удосконалення професійної підготовки
організована
школа
наставництва.
З
викладачами-початківцями
обговорюються питання щодо психолого-педагогічних аспектів організації
заняття, зокрема: вимоги до структури заняття, до змісту заняття і процесу
навчання, до методики проведення, правила, які забезпечують успішність його
проведення. Навчально-методичним підрозділом розроблені «Рекомендації з
ведення документації».
З метою вивчення і узагальнення передового педагогічного досвіду та
його впровадження, навчально-методичної роботи регулярно організовуються
взаємовідвідування занять викладачами коледжу.
З метою співпраці з навчальними закладами області викладачі коледжу
систематично беруть участь у роботі обласних методичних об’єднань. Всі
викладачі працюють над індивідуальними методичними проблемами, які обрано
залежно від рівня педагогічної майстерності, інтересів викладачів.
Розвиткові творчої активності викладачів сприяє участь в наукових
конференціях:
Викладачі циклової комісії «Соціальна робота» взяли участь у роботі ІІ
Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні методи та
технології підготовки фахівців соціальної сфери», що відбулася
Гуманітарному інституті Національного авіаційного університету з
доповідями «Особливості соціального забезпечення жителів окремих
районів Донецької та Луганської областей» (Санжаровець В.М.)
«Інноваційні методи та прийоми підготовки фахівців соціальної сфери»
(Перехрест О.Ю.).


Викладач циклової комісії загальноосвітніх дисциплін Вихристюк А.Л.
підготувала тези доповіді «Формування термінологічної компетенції
студентів технічних спеціальностей» до V міжвузівської науково-практичної
конференції «Інноваційна діяльність педагога в сучасному освітньому
просторі», яка відбулася в КВНЗ «Уманський гуманітарно-педагогічний
коледж» Черкаського національного університету імені Богдана
Хмельницького.


Викладачі коледжу мають практичний досвід роботи з творчо
обдарованими, здібними студентами, які гідно представляють навчальний
заклад на теренах області та України. У 2017 році студенти Васильківського
коледжу Битько Анна, Йоффе Стефанія, Козолій В’ячеслав ( викладач Удодик
В.В.) брали участь у мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської
молоді імені Т.Шевченка та Міжнародному конкурсі з української мови імені
Петра Яцика.
Вже традиційно студенти коледжу задіяні у конкурсі «Авіатор» Фонду
Бориса Колесникова, який закріпив за собою звання найпопулярнішого
освітнього проекту в Україні. Конкурс складається з п’яти етапів: тестування з
точних наук і англійської мови; перевірки загальних знань з теорії та історії
авіації; завдання від експертного журі; захисту власного проекту. Пройшовши ці
складні випробування, студент-випускник нашого коледжу Голубок Владислав
став призером конкурсу і відвідав Міжнародний авіасалон Ле Бурже в Парижі.

Своїм основним завданням колектив коледжу вважає підготовку високо
професійних фахівців, готових до активної творчої, професійної та соціальної
діяльності, вихованих на принципах загальнолюдської моралі, гуманізму,
працелюбства. Тому в навчальному закладі велика увага приділяється питанню
відповідності знань та умінь викладацького складу сучасним вимогам науковотехнічного прогресу, інформаційним технологіям, що використовуються в
навчальному процесі. Всі викладачі не рідше, ніж один раз на п'ять років,
підвищують свою кваліфікацію.
Затверджений на 2017 р. перспективний план проходження стажування
та атестації педпрацівників ВК НАУ виконаний у повному обсязі.
Основною базою стажування є Національний авіаційний університет. У
2017 на кафедрах університету стажувалося 13 викладачів. Крім того,
підвищення кваліфікації викладачі та керівництво коледжу проходять і в інших
вищих навчальних закладах.

У 2017 н.р. атестувалося 5 педагогічних працівників: 2 викладачі - на
відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої
категорії», 3 викладачі – на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст
другої категорії».
В ході атестації викладачі, які атестувалися, демонстрували свої надбання,
ділилися досвідом роботи з колегами.
На засіданні атестаційної комісії складено та затверджено план
проходження стажування та атестації педпрацівників ВК НАУ у 2017-2018 н.р..
Робота відділень у цілісній системі підготовки фахівців
Діяльність відділень здійснювалась відповідно до річних та місячних
планів роботи цих структурних підрозділів.
Відповідно до положення «Про державну підсумкову атестацію»,
організована робота державних екзаменаційних і кваліфікаційних комісій по
проведенню державних екзаменів та захисту дипломних робіт зі встановлення
відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо-професійної
програми та присвоєння кваліфікації за освітньо-кваліфікаційним рівнем
молодшого спеціаліста.
Підготовлено облікову документацію на новий навчальний рік.
Підготовлені матеріали для наказу про переведення студентів на наступний
курс.
Створені нові робочі навчальні плани, згідно яких викладачі коледжу
залучилися до розробки навчальних програм, тематичних планів.
На кожен семестр складено графіки навчального процесу за
спеціальностями, розклади навчальних занять та екзаменаційних сесій.
Постійно здійснювався контроль за виконанням та корегуванням розкладу
занять. Своєчасно проводилось складання матеріалів для різних форм звітності.
Здійснювався постійний контроль за виконанням нормативних актів і
документів в галузі освіти, наказів і розпоряджень начальника коледжу та його
заступників, за виконанням планів роботи, за проведенням всіх видів
навчальних занять, веденням навчальної документації викладачів, за
дотриманням правил внутрішнього розпорядку навчального закладу. За
результатами семестрового оцінювання проводився аналіз успішності зі
складанням рейтингових списків студентів.
Проводились зрізи навчальних досягнень студентів засобом проведення
комплексних контрольних робіт у зв’язку з акредитацією спеціальностей
«Розробка програмного забезпечення» та «Організація виробництва».

Підготовлена акредитаційна справа та успішно пройдена акредитація
спеціальності «Розробка програмного забезпечення». Здійснюється підготовка
акредитаційної справи за спеціальністю «Організація виробництва».
Редакційно-видавнича робота
В коледжі ведеться робота зі створення навчально-методичного
забезпечення студентів:
 Розроблений та готується до видання посібник з дисципліни
«Інформатика» для студентів І та ІІ курсів.(Укладачі – Л.О.Романовська,
І.А.Оксентюк)
 Розроблені та готуються до видання методичні вказівки для виконання
курсової роботи з дисципліни «Комп’ютерні технології та
програмування». (Укладач - І.А.Оксентюк)
 Розроблені та готуються до видання методичні вказівки для виконання
практичних та лабораторних робіт з дисципліни «Комп’ютерні технології
та програмування». (Укладач - І.А.Оксентюк)
 Сформований фонд лекцій, електронних презентацій, лабораторних та
практичних робіт, програмного забезпечення для спеціальності
«Інженерія програмного забезпечення» (Майборода О.О., Обремський
В.С., Сліпухіна О.О., Романовська Л.О., І.А.Оксентюк).
 Видання методичних розробок «Самостійна робота студентів з
дисципліни «Основи економічної теорії» та «Самостійна робота студентів
з дисципліни «Економічна теорія» (Укладач – А.І. Гончарук).
 Видання методичної
розробки «Завдання для самостійної роботи
студентів з дисципліни «Організація виробництва»» (Укладач О.В.
Бабало).
 Видання методичної
розробки «Завдання для самостійної роботи
студентів з курсу всесвітньої історії» (Укладач – М.К. Шпеко).
 Видання «Російсько-українського словника найбільш уживаних виразів та
словосполучень» (Укладач - І.В. Волохович).
 Підготовлений до друку посібник «Словник економічних термінів» з
дисципліни «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка».
(Укладач – О.В. Бабало)
 Здійснено перевидання навчального посібника «Опір матеріалів»
(Укладач – А.Ю. Бродський).
 Розроблені «Методичні рекомендації» для виконання курсової роботи з
дисципліни «Аерогідрогазодинаміка». (Укладач А.Ю. Бродський)
 Підготовлений до видання альбом схем з курсу «Історія України»
(Укладач – М.В. Бичкова).
 Виданий альбом схем «Електроживлення та бортові мережі повітряних
суден» (Укладач – Г.І. Київський).







Виданий посібник «Телекомунікації та радіотехніка» (укладач - Г.І.
Київський).
Сформований фонд лекцій, лабораторних та практичних робіт з
дисциплін циклу математичної та науково-природничої підготовки.
Розроблений методичний посібник «Диференціальні рівняння». (Укладач
- Сновида В.Є. )
Розроблений та виданий альбом схем з дисциплін «Радіовимірювання»,
«Радіотехнічні системи».
Викладачами комісії «Авіоніка» Київським Г.І. та Заїкою В.М. створені
електронні посібники:
- «Інструкція по експлуатації системи електропостачання літака ЯК-40»;
- «Електроживлення та бортові мережі ПС» (Літак Іл-76);
- «Основи електротехніки»;
- «Генерування та формування сигналів»;
- «Приймання та оброблення сигналів»;
- «Конструкція радіоелектронної апаратури».
 Викладачами комісії загальноосвітніх дисциплін В.В. Удодик, І.В.
Волохович, Д.М. Михацьким, Т.Д. Іванішівою та викладчем циклу
гуманітарної та соціально-економічної підготовки М.В. Бичковою
розроблені навчальні програми для вступу абітурієнтів з дисциплін
«Українська мова та література», «Математика», «Історія України».

Практичне навчання
Головним завданням коледжу є практична підготовка студентів до обраної
професії, тому великого значення в навчальному процесі має проходження
різних видів практик: навчальної, технологічної та виробничої або
переддипломної.
Згідно з «Положенням про проведення практики студентами вищих
навчальних закладів України», затвердженого наказом Міністерства освіти
України від 8 квітня 1993р. № 93, у коледжі розроблені та діють методичні
рекомендації щодо організації навчально-виробничої практики. Перелік
усіх видів практик, їх форми, тривалість і терміни проведення визначаються
навчальними планами. Зміст і послідовність практик визначається програмами,
які розроблені викладачами відповідної циклової комісії та затверджені
начальником коледжу. Створені наскрізні програми практики, зміст яких
відповідає вимогам до рівня практичної підготовки фахівців. Базами для
проведення практики в першу чергу є підприємства, з якими укладено договори
про співробітництво в галузі підготовки фахівців. Для проходження практики у

2017 році випускних курсів були заключні договори з такими підприємствами
та організаціями:
Державне підприємство «Завод 410 ЦА».
Управління праці та соціального захисту Васильківської міської ради
РАКС .
Завод «Антонов».
ТОВ «Телекомелекторобуд».
ДП ВАТ «Київхліб».
КП «Васильків тепломережа».
ТОВ «Логістика центр».
ТОВ «Авіатехсервіс».
ТОВ «Агрософт» .
ПРАТ « Вентеляційні системи».
ТОВ «УССП Київський обласний хлібопекарський комплекс».
Протягом року проводився збір інформації про працевлаштування
випускників відділень та різноманітні заходи профорієнтаційної роботи до
вступу в навчальний заклад.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10.
11.
12.
13.

Виховна робота
Навчальний процес в коледжі здійснюється у нерозривному поєднанні з
виховним процесом. Виховна робота посідає важливе місце у підготовці
майбутнього конкурентоспроможного фахівця і спрямована на розвиток
всебічно розвиненої, високоосвіченої, соціально активної особистості, здатної
до самовдосконалення та самореалізації, на виховання в студентах почуття
відповідальності, високої культури, стійкої громадянської позиції, любові до
України, рідної мови та традицій українського народу, потягу до здорового
способу життя.
Виховна робота в коледжі включає в себе такі напрямки:  національне
виховання;  громадсько-патріотичне виховання;  правове виховання; 
морально-етичне та художньо-естетичне виховання;;  трудове та професійне
виховання;  сімейне виховання;  фізичне виховання;  екологічне виховання.
Заходи з виховної роботи здійснювалися відповідно до комплексного плану
роботи.
У січні 2017 року коледж відзначив свій 10-річний ювілей. Колектив
коледжу здійснив кропітку та чітко сплановану роботу з підготовки до
ювілейної дати, в якій брали активну участь педагоги, студенти та
співробітники коледжу.
З нагоди цієї події у нашому закладі були випущені календарі, буклети,
розміщена рекламна продукція на біг-бордах міста Васильків.

Серед студентів навчальних груп коледжу був організований і
проведений конкурс «Мій коледж: історія, традиції та основні напрямки
діяльності», присвячений 10-й річниці заснування навчального закладу,
результати якого були представлені у день святкування ювілею.
В коледжі проводиться наполеглива робота з національно-патріотичного
виховання майбутніх фахівців. Традиційним вже стало проведення Дня
української мови та писемності, Дня соборності України, Дня матері та
християнських свят.
На виконання постанови Верховної ради України № 373-VІІІ «Про
вшанування героїв АТО та вдосконалення національно-патріотичного
виховання дітей та молоді» з метою вшанування українських воїнів-учасників
АТО, всебічного висвітлювання фактів російської агресії проти України, що
проявилася в окупації Криму, збройному конфлікті на Донбасі у ВК НАУ
проводяться тематичні та виховні заходи:
 Проведення виховного заходу «Хоробрі серця України», присвяченому
Дню Гідності та Свободи.


Проведено фотовиставку «Зима, яка змінила Україну».
У коледжі успішно реалізовується програма патріотичного виховання:



До Дня соборності України 22 січня 2017р. проведено круглий стіл «Сила
держави в її соборності».



До Дня скорботи і пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу
17 травня кураторами академічних груп були проведені тематичні виховні
години.
До Дня пам’яті та примирення проведено захід з представленням
мультимедійних проектів на тему «Ніколи знову».




Студенти та викладачі коледжу взяли
участь у святковій ході з
ветеранами ІІ світової війни, приуроченій Дню Перемоги.

З нагоди 203-ї річниці з дня народження Т.Г. Шевченка у коледжі були
організовані і проведені такі заходи:


Круглий стіл на тему «Актуальність творів Тараса Григоровича у
сьогоденні України».



Відкрита виховна година «Жіноча доля в творчості Т.Г.Шевченка».



Літературно-мистецький конкурс на краще виконання пісні на вірші
Кобзаря або читання уривків з поем, читання віршів у бібліотеці коледжу.



Підготувано мультимедійний проект на тему «Художній геній Шевченка».



Куратори академічних груп провели бесіди зі студентами на тему:
«Т.Г.Шевченко - український Прометей».

Особлива увага в коледжі приділяється прищепленню студентам
прагнення до набуття професійно значущих знань, інтересу до обраної
спеціальності. Систематична та цілеспрямована навчально-виховна робота
всього педагогічного колективу дозволяє відкрити перед студентами
престижність майбутньої професії та перспективи самореалізації в ній.
Тематичні виховні години професійного спрямування, зустрічі зі
спеціалістами-практиками, екскурсії до музею коледжу, до музею авіації в
Жулянах, на підприємства міста сприяють зростанню інтересу студентів до
майбутньої професії.
В коледжі традиційно проводяться зустрічі студентів випускних груп
коледжу
з
працівниками
Національного
авіаційного
університету,
організовується зустріч студентів з представниками благодійного фонду Бориса
Колесникова з метою залучення кращих студентів до участі у конкурсі
«Авіатор».
Важливим аспектом формування стійкої громадянської позиції,
організаційних, лідерських якостей студентів є активна
участь їх у
студентському самоврядуванні. Студенти ВК НАУ взяли участь у круглому
столі з представниками лідерів студентського самоврядування та
представниками координаційної ради з питань молодіжної політики при
Виконавчому комітеті Васильківської міської ради та молодіжної Громадської
Ради при Виконавчому комітеті Васильківської міської ради «Проблематика
створення та функціонування молодіжних громадських організацій в Україні»
(до Дня молодіжних організацій).
З ініціативи студентського самоврядування було організовано та
проведено благодійний осінній ярмарок «Щедра земля України - щедра душа
українців», виручені кошти від якого спрямовуються на допомогу важкохворим
дітям.
Багато уваги у коледжі приділено формуванню здорового способу життя
студентів, спортивних досягнень, вдосконаленню програмно-методичного та
матеріально-спортивного забезпечення фізичного виховання та спорту в
коледжі. Особливої уваги надано вдосконаленню змісту роботи медичних
спецгруп, враховуючи стан здоров’я студентів, особливо першокурсників.

Проведено спортивно–конкурсну програму «День здоров’я» з елементами
професійної гімнастики, спортивний конкурсу в співпраці зі спортивним
циклом під гаслом «Сильні мужні і сміливі та одначе жартівливі».
Традиційно проводяться змагання на першість коледжу з шахів,
настільного тенісу, легкої атлетики, футболу, у яких бере участь значна
кількість студентів.
Навчально-матеріальна база
Для організації навчально-виховного процесу Васильківський коледж
НАУ використовує потужну базу: 2 навчальних корпуси, 3 навчальні ангари,
ангар ТЕЧ, спортивний комплекс зі стадіоном та спортивним містечком.
Загальна площа всіх приміщень, що використовується, складає 11576,7 м2.
Площа для занять студентів становить 6615 м2. Аудиторний фонд складає 12,1
м2 загальної площі на одного студента.
Протягом 2017 р. року зусиллями завідуючих лабораторій, викладачів,
студентів, технічного персоналу у приміщеннях навчальних корпусів були
проведені поточні та косметичні ремонти навчальних аудиторій і приміщень
коледжу, а саме:
Навчальний корпус №1 - 15 аудиторій та 2 кабінети.
Технологічний цикл - поточний ремонт в аудиторіях №№ 40, 43, 31,37,
39, 40, 43. Відновлено і відремонтовано приміщення ПТОР .
Спортивний комплекс
Зусиллями завідувачів лабораторіями Бобиря О.В., Чернова Ю.А.,
викладачів Борщенка І.І., Березанської О.Г. обрізані аварійні дерева на
спортивному майданчику,
відремонтовані трибуни стадіону, проведений
поточний ремонт приміщень спортивного циклу та спортмайданчиків
спортивного комплексу.
Проведено поточний ремонт та технічне обслуговування частини системи
опалення, а саме: частково замінені на нові батареї опалення, встановлені крани
зливу, повірені в лабораторії Укрдержстандарту теплові лічильники системи
опалювання. Демонтований аварійний дах ангара ТЕЧ.
Приведена в порядок територія літнього клубу і прилеглої території.
Удосконалювалася навчально-матеріальна база коледжу. Так у 2017 році
було закуплено:
меблі для двох навчальних аудиторій на 60 чол. на суму 41тис.
комп'ютерне устаткування на суму 50тис.
закуплені акустичні системи нового покоління, концертні мікрофони на
суму 17 тис.
навчальні посібники для бібліотеки на суму 9 тис.

-

інструменти та матеріали для проведення практичних занять на суму 40

тис.
спортінвентар для проведення занять на суму 18 тис.
інвентар для проведення господарських робіт на суму 7 тис.
проводився ремонт та обслуговування принтерів.
Протягом навчального року господарська частина постійно проводила
прибирання приміщення коледжу та прилеглої території, дотримуючись
санітарно-гігієнічних норм, своєчасно в зимовий період проводилось
прибирання снігу та льоду.
-

