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Структура звіту завідувача відділення програмування 

 

1. Проведення профорієнтаційної роботи, формування контингенту студентів. 

2. Планування роботи, графік навчального процесу, сесії, розклади, інша 

навчальна документація. 

3. Контроль за навчальним процесом, якість проведення занять. 

4. Аналіз успішності студентів. Якість підготовки фахівців, державна атестація. 

5. Практична підготовка, якість виконання курсових робіт і проектів, звітів з 

навчальних і виробничих практик. 

6. Забезпечення підручниками, навчальними посібниками, методичною 

літературою, оновлення методичних матеріалів. 

7. Кадрова політика (викладацький склад, педагогічне навантаження викладачів). 

8. Робота випускової циклової комісії, планування роботи та виконання планів, 

затвердження тематики курсових робіт. 

9. Впровадження в освітній процес педагогічного досвіду, досягнень науки, 

використання інформаційно-комунікаційних технологій. 

10. Навчально-методичне забезпечення дисциплін, ведення журналів навчальних 

занять. 

11. Робота з кураторами та старостами груп. 

12. Контроль за роботою кабінетів і лабораторій тощо. 

13. Виховна і позааудиторна робота 

14. Проживання студентів відділення в гуртожитку, робота з батьками. 



1. Проведення профорієнтаційної роботи, формування контингенту студентів. 

У 2016 році під час роботи приймальної комісії коледжу викладачами 

відділення проводилася профорієнтаційна робота щодо залучення студентів до 

нашого навчального закладу. Так, зокрема, у лютому 2016 та 2017 року викладачі 

коледжу та випускової циклових комісій були залучені до профорієнтаційної роботи 

в районах Рівненської області. 

 

Крім цього, була проведена робота у Сарненському ВПУ № 22, Рівненському 

ПЛ № 11, ВПТУ № 1, де викладачі зустрілися з випускниками професії «Оператор 

комп’ютерного набору» і запропонували їм вступ за скороченим терміном навчання. 

Зокрема, була отримана від класних керівників база з номерами телефонів 

випускників училища. Індивідуальна робота викладачів випускової циклової комісії 

дозволила залучити до продовження навчання за ступеневою освітою 8 студентів на 

ІІІ курс. Особливо важливо було донести до абітурієнтів інформацію про 

реорганізацію у ВСП «РК НУБіП України», щоб у дітей та їх батьків сформувався 

чіткий зв’язок про правонаступність коледжу у структурі НУБІП України. 

Під час роботи приймальної комісії був розроблений графік чергування 

викладачів відділення у дні подачі документів абітурієнтами. Ними були надані 

консультації щодо обраної спеціальності та роздавалися інформаційні буклети про 

роботу відділення та про можливість ступеневої освіти студентами коледжу. Таку 

ідею з чергуванням викладачів підтримали викладачі інших спеціальностей і це 

дозволило переконати майбутніх студентів та їх батьків у правильності їх вибору 

щодо навчального закладу та спеціальності. 



 

Станом на сьогоднішній день на відділенні програмування навчається 

180 студентів у семи навчальних групах. На кінець минулого навчального року на 

відділенні було 168 студентів. 

Контингент студентів відділення програмування 
Денна форма навчання, осіб Разом, 

І семестр, 

2015 рік 

Разом, 

І семестр, 

2016 рік 
І семестр 2015 року І семестр 2016 року 

контракт бюджет контракт бюджет 
113 55 119 61 168 180 

 

На початок 2016-2017 навчального року до навчання приступили: 

- 44 студенти з І курсу; 

- 10 студентів після 11 класу; 

- 8 студентів після ПТУ; 

- 1 студент перевівся з Львівського політехнічного інституту; 

- 1 студент перевівся з коледжу Київського політехнічного інституту; 

- 1 студент відновився на навчання на 4-й курс; 

- 48 студентів з ІІ курсу; 

- 67 студентів з ІІІ курсу. 

Разом 180 студентів. 

Крім того, впродовж І семестру поточного н. р. 1 студентка перевелася на 

економічне відділення (ІІІ курс). 2 студенти 4-го курсу (Романцев Роман (41-П) та 

Борцов Владислав (42-П)) були відраховані з державної форми навчання. Натомість 

на державну форму переведені студенти, які мають право на пільги та найвищий 

середній бал: Лавренюк Юлія та Талішевський Вадим (42-П група). З РЕГіКа 

перевелися 3 студенти (2 – на ІІ курс, 1 – на ІІІ курс). Разом 180 студентів. 

Контингент по групах 

№ Група та ПІП 

куратора 

Кількість студентів у групі 

1 21-П всього 28 



Юпаткіна Н. Я. бюджет: 10 контракт: 18 

2 22-П 

Матвійчук Т. А. 
всього: 29 

бюджет: 10 контракт: 19 

3 31-П 

Сорока М. В. 

всього: 28 

бюджет: 19 контракт: 9 

4 32-П 

Капітула І. К. 
всього: 29 

бюджет: 4 контракт: 25 

5 41-П 

Хрипа Ю. В. 
всього: 20  

бюджет: 5 контракт: 15 

6 42-П 

Петрук Г. М. 
всього: 22 

бюджет: 8 контракт: 14 

7 43-П 

Куделя О. О. 
всього: 24 

бюджет: 5 контракт: 19 

ВСЬОГО 
бюджет: 59 контракт: 121 

180 студентів 

 

На відділенні навчаються соціально незахищені студенти, а саме: 

- інваліди – 10 студентів 

- сироти та діти, позбавлені батьківського піклування – 2 студенти 

- студенти, батьки яких мають статус учасників бойових дій – 5 студентів 

Крім цього є студенти: 

- напівсироти – 13 студентів 

- з багатодітних сімей – 9 студентів 

- з малозабезпечених сімей – 3 студентів 

- мають чорнобильське посвідчення – 5 студенти 

Соціально-незахищені студенти 

 

Категорія Кількість студентів 

інваліди 10 

сироти та діти, позбавлені батьківського піклування 2 

діти учасників бойових дій 5 

напівсироти 13 

з багатодітних сімей 8 

з малозабезпечених сімей 3 

мають чорнобильське посвідчення 4 



Список студентів 21-П групи 

№ П.І.Б. Соціальний статус 

1.  Анохін Владислав Миколайович напівсирота 

2.  Безуглов Олександр Інокентійович Багатодітна сім’я, 3 дітей 

3.  Бобовський Сергій Васильович Багатодітна сім’я, 3 дітей 

4.  Гаврилович Роман Олександрович напівсирота 

5.  Гоч Роман Володимирович Чорноб. посвідчення дитяче 

6.  Гриневич Володимир Михайлович напівсирота 

7.  Терещеня Віталій Романович Багатодітна сім’я, 3 дітей 

8.  Шевчук Роман Віталійович Чорноб. посвідчення дитяче 

Список студентів 22-П групи 

№ П.І.Б. Соціальний статус 

1.  Маркевич Олег Олексійович батько учасник АТО 

2.  Матюх Валентин Васильович багатодітна сім’я 

3.  Наливайко Віталій Володимирович інвалід. дитинства 

4.  Погрибной Артем Анатолійович інвалідність 

5.  Подобайло Андрій Леонідович напівсирота 

6.  Сичик Іван Іванович інвалідність 

7.  Тимчук Роман Леонідович чорнобилець 

Список студентів 31-П групи 

№ П.І.П. Соціальний статус 

1.  Гомоль Руслан Олегович напівсирота 

2.  Кіселенко Сергій Русланович напівсирота 

3.  Кузьмич Юрій Олександрович батько учасник АТО 

4.  Лисий Вадим Сергійович сирота 

5.  Почивалов Василь Олексійович сирота 

Список студентів 32-П групи 

№ П.І.Б Соціальний статус 

1.  Клімук Михайло Миколайович Інвалідність 

2.  Колабський Олег Юрійович Інвалідність 

3.  Конончук Олександр Юрійович напівсирота 

4.  Кошперенко Анна Юріївна Інвалідність; малозабезпечена сім’я; багатодітна сім’я (6 дітей) 

5.  Мовчанюк Дмитро Сергійович Багатодітна сім’я (3 дитини) 

6.  Смиков Гліб Володимирович напівсирота 

7.  Ткачук Світлана Анатоліївна Багатодітна сім’я (4 дитини); малозабезпечена сім’я 

8.  Штиль Михайло Миколайович напівсирота 

Список студентів 41-П групи 

№ П.І.П. Соціальний статус 

1.  Брянський Олександр Олександрович 3 дітей, чорнобилець 

2.  Грачов Ілля Михайлович малозабезпечений 

3.  Рижик Дмитро Миколайович малозабезпечений 

4.  Юхимчук Владислав Чедович малозабезпечений 

Список студентів 42-П групи 

№ П.І.П. Соціальний статус 

1.  Богданов Владислав Олегович інвалід дитинства 

2.  Лавренюк Юлія Олександрівна мати учасник АТО 

3.  Матвійчук Роман Ігорович батько учасник АТО 

4.  Стовба Ярослав Сергійович інвалід захв. внутрішніх органів 

5.  Талішевський Вадим Михайлович 6 дітей  

Список студентів 43-П групи 

№ П.І.П. Соціальний статус 

1.  Басюк Микола Юрійович Інвалід по зору 

2.  Бречко Юрій Вікторович напівсирота 

3.  Власенко Дмитро Михайлович напівсирота 

4.  Волошин Андрій Миколайович напівсирота 

5.  Годованюк Михайло Сергійович 3 дітей, напівсирота 

6.  Завалов Владислав Олегович 3 дітей ВК 029316 

7.  Кузіна Тетяна Олександрівна С:Д №850269 

8.  Романушко Артем Павлович батько учасник АТО 

9.  Шевчук Сергій Петрович інвалід по зору 

10.    

 



2. Планування роботи, графік навчального процесу, сесії, розклади, інша 

навчальна документація. 

Освітній процес на відділенні ведеться відповідно до навчального плану 

затвердженого ректором університету та директором коледжу, робочих навчальних 

планів, графіку навчального процесу, які погоджені із заступниками директора з 

навчальної та виробничої роботи і затверджені директором коледжу. Відповідно до 

цих планів був складений розклад занять навчальних груп на І та ІІ семестр 2016-

2017 н. р. За місяць до початку заліково-екзаменаційної сесії мною складається 

розклад заліків та іспитів, визначаються представники адміністрації для кожного 

виду контролю. 

Цього року з моєї ініціативи було змінено форму відомості для складання 

заліків та іспитів, яку було погоджено з заступником директора з навчальної роботи 

Царуком В. Ю., методистом Балдич Л. В. та зав. відділеннями Мартиновою І. М., 

Гулюком С. І., Гуменюком В. Д., Люльчиком В. О. (див. додаток 1) 

 

3. Контроль за навчальним процесом, якість проведення занять. 

Під час навчання ведеться облік відвідування занять студентами відділення 

(див. додаток 2), за яким на початку наступного місяця куратори груп готують 

аркуші відпрацювань пропущених занять з тих чи інших причин для кожного 

студента кожної навчальної групи (див. додаток 3). Це сприяє своєчасному 

виконанню навчального плану студентами та зменшує академічну заборгованість 

перед початком заліково-екзаменаційної сесії. 

Відвідування студентами занять, % 

98,02

98,3

97,85

97,9

97,95

98

98,05

98,1

98,15

98,2

98,25

98,3

98,35

І семестр 2015-2016 н.р.

І семестр 2016-2017 н.р.

 
 



Відвідування по групах 

 
 

4. Аналіз успішності студентів. Якість підготовки фахівців, державна атестація. 

У жовтні та березні проводилася група аналізу успішності студентів 

відділення. За результатами проведення такого заходу батькам «важких» студентів 

доведено інформацію про академічну заборгованість у письмовій формі, а, іноді, в 

індивідуальній бесіді, що сприяє покращенню результатів навчання студентів 

відділення. 

Перед групою аналізу успішності студентів в обох семестрах проводилося 

анонімне електронне анкетування через сайт відділення програмування. Студентам 

було поставлено шість запитань про вивчення чотирьох дисципліни різних циклів. 

 



Дисципліни, які виносилися на опитування студентів відділення 

програмування 

ІІ курс Іноземна мова  
Основи 

програмування  
Культурологія  

Диференціальні 

рівняння  

IІІ курс 

Основи 

програмної 

інженерії 

Конструювання 

програмного 

забезпечення 

Основи 

філософських 

знань 

Комп'ютерна 

схемотехніка 

IV курс 
Комп’ютерна 

бухгалтерія 

Автоматизовані 

системи обробки 

інформації 

Математичні 

методи 

дослідження 

операцій 

Основи 

патентознавства 

 

Результати анкетування є на сайті відділення 

IІ  курс – опитано 50 респондентів з 57 студентів 

IІІ курс – опитано 52 респондента з 57 студентів 

IV курс – опитано 51 респондент з 66 студентів 

Зразки анкет та результати. 



АНКЕТА 

студента відділення програмування ІІ курсу 

1. Оцініть навчальні дисципліни з позиції складності. 

 Математичний аналіз Культурологія Основи програмування Іноземна мова 

дуже легкі     

достатньо легкі     

середня складність     

достатньо складні     

складні     

2. Оцініть навчальні дисципліни з позиції наявності навчального матеріалу (підручники, курс 

лекцій, методичні рекомендації, тощо друковане). 

 Математичний 

аналіз 
Культурологія 

Основи 

програмування 

Іноземна 

мова 

немає доступних матеріалів     

деякі матеріали доступні     

в цілому є підручники та методички     

доступні     

є ще й додаткові ресурси     

3. Оцініть навчальні матеріали дисциплін з позиції практичного значення для подальшого 

працевлаштування. 

 Математичний 

аналіз 
Культурологія 

Основи 

програмування 

Іноземна 

мова 

немає     

матеріали застарілі, не завжди можуть 

знадобитись 
    

матеріал активний і може застосуватись у 

майбутньому 
    

матеріал активний, але не має чіткого 

практичного значення 
    

має практичне значення     
 

4. З яких дисциплін використовуєте електронні навчальні курси? 

 Математичний 

аналіз 
Культурологія 

Основи 

програмування 

Іноземна 

мова 

курсу немає     

менше одного разу на місяць, щоб здати 

модуль 
    

один раз на тиждень     

до кожного заняття     

до занять, до самостійної роботи     
 

5. Оцініть роботу викладача-лектора. 

 Математичний 

аналіз 
Культурологія 

Основи 

програмування 

Іноземна 

мова 

читає лекцію з аркуша без презентації     

є презентація, переписую     

конспектуємо під диктовку     

є презентація, дискусії, цікаво, пізнавально     

доступно, цікаво, актуально     
 

6. Оцініть роботу викладача на підгрупі. 

 Математичний 

аналіз 
Культурологія 

Основи 

програмування 

Іноземна 

мова 

не знає матеріалу     

матеріал не пояснює     

пояснення за зверненням     

пояснення не завжди доступно     

пояснення доступно, з прикладами     



АНКЕТА 

студента відділення програмування ІІІ курсу 

1. Оцініть навчальні дисципліни з позиції складності. 
 Комп’ютерна схемотехніка ОПІ КПЗ Основи філософії 

дуже легкі     

достатньо легкі     

середня складність     

достатньо складні     

складні     

2. Оцініть навчальні дисципліни з позиції наявності навчального матеріалу 

(підручники, курс лекцій, методичні рекомендації, тощо друковане). 

 Комп’ютерна 

схемотехніка 
ОПІ КПЗ Основи філософії 

немає доступних матеріалів     

деякі матеріали доступні     

в цілому є підручники та методички     

доступні     

є ще й додаткові ресурси     
 

3. Оцініть навчальні матеріали дисциплін з позиції практичного значення для 

подальшого працевлаштування. 

 Комп’ютерна 

схемотехніка 
ОПІ КПЗ 

Основи 

філософії 

немає     

матеріали застарілі, не завжди можуть знадобитись     

матеріал активний і може застосуватись у майбутньому     

матеріал активний, але не має чіткого практичного 

значення 
    

має практичне значення     

4. З яких дисциплін використовуєте електронні навчальні курси? 

 Комп’ютерна 

схемотехніка 
ОПІ КПЗ 

Основи 

філософії 

курсу немає     

менше одного разу на місяць, щоб здати модуль     

один раз на тиждень     

до кожного заняття     

до занять, до самостійної роботи     

5. Оцініть роботу викладача-лектора. 

 Комп’ютерна 

схемотехніка 
ОПІ КПЗ 

Основи 

філософії 

читає лекцію з аркуша без презентації     

є презентація, переписую     

конспектуємо під диктовку     

є презентація, дискусії, цікаво, 

пізнавально 
    

доступно, цікаво, актуально     

6. Оцініть роботу викладача на підгрупі. 

 Комп’ютерна 

схемотехніка 
ОПІ КПЗ Основи філософії 

не знає матеріалу     

матеріал не пояснює     

пояснення за зверненням     

пояснення не завжди доступно     

пояснення доступно, з прикладами     



АНКЕТА 

студента відділення програмування IVкурсу 
1. Оцініть навчальні дисципліни з позиції складності. 

 Комп’ютерна бухгалтерія АСОІ ММДО Основи патентознавства 

дуже легкі     

достатньо легкі     

середня складність     

достатньо складні     

складні     
 

2. Оцініть навчальні дисципліни з позиції наявності навчального матеріалу (підручники, курс 

лекцій, методичні рекомендації, тощо друковане). 

 Комп’ютерна 

бухгалтерія 
АСОІ ММДО 

Основи 

патентознавства 

немає доступних матеріалів     

деякі матеріали доступні     

в цілому є підручники та методички     

доступні     

є ще й додаткові ресурси     
 

3. Оцініть навчальні матеріали дисциплін з позиції практичного значення для подальшого 

працевлаштування. 

 Комп’ютерна бухгалтерія АСОІ ММДО 
Основи 

патентознавства 

немає     

матеріали застарілі, не завжди 

можуть знадобитись 
    

матеріал активний і може 

застосуватись у майбутньому 
    

матеріал активний, але не має 

чіткого практичного значення 
    

має практичне значення     
 

4. З яких дисциплін використовуєте електронні навчальні курси? 

 Комп’ютерна бухгалтерія АСОІ ММДО 
Основи 

патентознавства 

курсу немає     

менше одного разу на місяць, 

щоб здати модуль 
    

один раз на тиждень     

до кожного заняття     

до занять, до самостійної роботи     
 

5. Оцініть роботу викладача-лектора. 

 Комп’ютерна 

бухгалтерія 
АСОІ ММДО 

Основи 

патентознавства 

читає лекцію з аркуша без презентації     

є презентація, переписую     

конспектуємо під диктовку     

є презентація, дискусії, цікаво, пізнавально     

доступно, цікаво, актуально     
 

6. Оцініть роботу викладача на підгрупі. 

 Комп’ютерна бухгалтерія АСОІ ММДО 
Основи 

патентознавства 

не знає матеріалу     

матеріал не пояснює     

пояснення за зверненням     

пояснення не завжди доступно     

пояснення доступно, з прикладами     



 

Анкетування студенів відділення програмування 

 

Результати анкетування: 

 

IV-курс (опитано 51 респондент з 66 студентів) 

 

 

 
 

 

Оцініть дисципліни з 
позиції складності 

дуже 
легкі 

% 
достатньо 

легкі 
% 

середньої 
складності 

% 
достатньо 

складні 
% складні % Разом 

Комп'ютерна 
бухгалтерія 6 11,76 7 13,73 25 49,02 9 17,65 4 7,843 51 

Автоматизовані 
системиобробки 
інформації 6 11,76 5 9,804 18 35,29 15 29,41 7 13,73 51 

Математичні 
методидослідження 
операцій 1 1,961 9 17,65 19 37,25 12 23,53 10 19,61 51 

Основи 
патентознавства 8 15,69 15 29,41 18 35,29 6 11,76 4 7,843 51 



Оцініть навчальні 
дисципліни з позиції 

доступності навчального 
матеріалу (підручники, 

лекційний матеріал, 
методичні рекомендації, 

тощо...) 

немає 
доступних 
матеріалів 

% 
деякі 

матеріали 
доступні 

% 

в цілому  є 
підручники 

та 
методички 

% доступні % 
є ще й 

роздавальний 
матеріал 

% Разом 

Комп'ютерна 
бухгалтерія 4 7,843 3 

5,88
2 8 15,69 22 43,14 14 

27,4
5 51 

Автоматизовані 
системи обробки 
інформації 3 5,882 1 

1,96
1 12 23,53 22 43,14 13 

25,4
9 51 

Математичні методи 
дослідження операцій 2 3,922 4 

7,84
3 12 23,53 18 35,29 15 

29,4
1 51 

Основи 
патентознавства 3 5,882 6 

11,7
6 12 23,53 16 31,37 14 

27,4
5 51 

 

 
Оцініть 

навчальні 
матеріали 

дисциплін з 
позиції 

практичного 
значення для 
подальшого 

працевлаштува
ння 

немає  % 

матеріали 
застарілі, не 

завжди 
можуть 

знадобитися 

% 

матеріал 
активний і 

може 
застосовувати

ся у 
майбутньому 

% 

матеріал 
активний , але 
не має чіткого 
практичного 

значення 

% 
має 

практичне 
значення 

% Разом 

Комп'ютерна 
бухгалтерія 3 5,882 3 5,882 17 33,33 3 5,882 25 49,02 51 

Автоматизова
ні системи 
обробки 
інформації 4 7,843 3 5,882 17 33,33 8 15,69 19 37,25 51 

Математичні 
методи 
дослідження 
операцій 4 7,843 4 7,843 23 45,1 11 21,57 9 17,65 51 

Основи 
патентознавс
тва 7 13,73 6 11,76 22 43,14 9 17,65 7 13,73 51 

 



 

З яких дисциплін 
використовуєте 

електронні навчальні 
курси 

курсу 
немає 

% 

менше 
одного 
разу на 
місяць, 

щоб здати 
модуль 

% 
один раз 

на 
тиждень 

% 
до 

кожного 
заняття 

% 

до занять, 
до 

самостійної 
роботи 

% Разом 

Комп'ютерна 
бухгалтерія 10 19,61 4 7,843 10 19,61 19 37,25 8 15,69 51 

Автоматизовані 
системи обробки 
інформації 8 15,69 4 7,843 12 23,53 16 31,37 11 21,57 51 

Математичні методи 
дослідження операцій 12 23,53 10 19,61 13 25,49 10 19,61 6 11,76 51 

Основи 
патентознавства 15 29,41 13 25,49 9 17,65 9 17,65 5 9,80 51 

 

 

Оцініть роботу 
викладача 

лектора 

читає 
лекцію з 

аркуша без 
презентації 

% 
є 

презентація, 
переписую 

% 
конспектує

мо під 
диктовку 

% 

є 
презентація, 

дискусії, 
цікаво, 

пізнавально 

% 
доступно, 

цікаво, 
актуально 

% 
Разо

м 

Комп'ютерна 
бухгалтерія 2 3,92 3 5,882 7 13,73 8 15,69 31 60,78 51 

Автоматизовані 
системи обробки 
інформації 3 5,88 0 0 10 19,61 16 31,37 22 43,14 51 

Математичні 
методи 
дослідження 
операцій 2 3,92 0 0 13 25,49 13 25,49 23 45,1 51 

Основи 
патентознавств
а 5 9,80 2 3,922 24 47,06 6 11,76 14 27,45 51 

 



 
Оцініть роботу 
викладача на 
підгрупі (на 

лабораторних 
роботах, не лектора) 

не знає 
матеріалу 

% 
матеріал 

не пояснює 
% 

пояснення 
за 

звертанням 
% 

пояснення 
не завжди 
доступно 

% 
пояснення 
доступно, з 

прикладами 
% Разом 

Комп'ютерна 
бухгалтерія 5 9,804 1 1,961 9 17,65 0 0 36 70,59 51 

Автоматизовані 
системи обробки 
інформації 4 7,843 3 5,882 17 33,33 2 3,922 25 49,02 51 

 



IІІ-курс (опитано 52 респондента з 57 студентів) 

 

Оцініть дисципліни з 
позиції складності 

дуже 
легкі 

% 
достатньо 

легкі 
% 

середньої 
складності 

% 
достатньо 

складні 
% складні % Разом 

Основи програмної 
інженерії 3 5,769 6 11,54 24 46,15 16 30,77 3 5,769 52 

Конструювання 
програмного 
забезпечення 3 5,769 10 19,23 24 46,15 11 21,15 4 7,692 52 

Основи філософських 
знань 11 21,15 18 34,62 12 23,08 7 13,46 4 7,692 52 

Комп'ютерна 
схемотехніка 4 7,692 12 23,08 25 48,08 9 17,31 2 3,846 52 

 
 

 
 

 

 

 

 

Оцініть навчальні 
дисципліни з 

позиції 
доступності 
навчального 

матеріалу 

немає 
доступних 
матеріалів 

% 
деякі 

матеріали 
доступні 

% 

в цілому є 
підручники 

та 
методички 

% доступні % 
є ще й 

роздавальний 
матеріал 

% Разом 



(підручники, 
лекційний 
матеріал, 
методичні 

рекомендації, 
тощо...) 

Основи 
програмної 
інженерії 2 3,846 7 13,46 13 25 24 46,15 6 

11,5
4 52 

Конструювання 
програмного 
забезпечення 2 3,846 8 15,38 8 15,38 24 46,15 10 

19,2
3 52 

Основи 
філософських 
знань 2 3,846 4 7,692 12 23,08 26 50 8 

15,3
8 52 

Комп'ютерна 
схемотехніка 2 3,846 7 13,46 10 19,23 27 51,92 6 

11,5
4 52 

 

 

 
Оцініть 

навчальні 
матеріали 

дисциплін з 
позиції 

практичного 
значення для 
подальшого 

працевлаштува
ння 

немає  % 

матеріали 
застарілі, не 

завжди 
можуть 

знадобитис
я 

% 

матеріал 
активний і 

може 
застосовуват

ися у 
майбутньому 

% 

матеріал 
активний , 
але не має 

чіткого 
практичног
о значення 

% 
має 

практичне 
значення 

% Разом 

Основи 
програмної 
інженерії 3 5,769 2 3,85 27 51,92 8 15,38 12 23,08 52 

Конструювання 
програмного 
забезпечення 2 3,846 4 7,69 18 34,62 6 11,54 22 42,31 52 

Основи 
філософських 
знань 10 19,23 5 9,62 19 36,54 14 26,92 4 7,692 52 

Комп'ютерна 
схемотехніка 3 5,769 4 7,69 29 55,77 7 13,46 9 17,31 52 

 



 
 

З яких дисциплін 
використовуєте 

електронні 
навчальні курси 

курсу 
немає 

% 

менше 
одного 
разу на 
місяць, 

щоб 
здати 

модуль 

% 
один раз 

на 
тиждень 

% 
до 

кожного 
заняття 

% 

до занять, 
до 

самостійної 
роботи 

% Разом 

Основи 
програмної 
інженерії 7 13,46 9 17,31 10 19,23 20 38,46 6 11,54 52 

Конструювання 
програмного 
забезпечення 6 11,54 6 11,54 13 25 21 40,38 6 11,54 52 

Основи 
філософських 
знань 14 26,92 7 13,46 14 26,92 9 17,31 8 15,38 52 

Комп'ютерна 
схемотехніка 8 15,38 9 17,31 16 30,77 13 25 6 11,54 52 

 

 
 

Оцініть роботу 
викладача лектора 

читає 
лекцію з 
аркуша 

без 
презента

ції 

% 

є 
презент

ація, 
перепис

ую 

% 
конспектуємо 
під диктовку 

% 

є 
презента

ція, 
дискусії, 
цікаво, 

пізнаваль
но 

% 
доступно, 

цікаво, 
актуально 

% 
Разо

м 

Основи програмної 
інженерії 2 3,85 2 3,85 9 17,31 23 44,23 16 30,77 52 

Конструювання 
програмного 
забезпечення 3 5,77 3 5,77 5 9,615 22 42,31 19 36,54 52 

Основи 
філософських знань 4 7,69 0 0,00 10 19,23 22 42,31 16 30,77 52 

Комп'ютерна 
схемотехніка 4 7,69 0 0,00 10 19,23 19 36,54 19 36,54 52 

 

 



 
 

Оцініть роботу 
викладача на 
підгрупі (на 

лабораторних 
роботах, не 

лектора) 

не знає 
матеріалу 

% 
матеріал 

не 
пояснює 

% 
пояснення 

за 
звертанням 

% 
пояснення 
не завжди 
доступно 

% 
пояснення 
доступно, з 

прикладами 
% Разом 

Основи 
програмної 
інженерії 4 7,69 1 1,92 12 23,08 8 15,38 27 51,92 52 

Конструювання 
програмного 
забезпечення 3 5,77 0 0,00 11 21,15 2 3,846 36 69,23 52 

Комп'ютерна 
схемотехніка 2 3,85 1 1,92 13 25 7 13,46 29 55,77 52 

 



IІ-курс (опитано 50 респондента з 57 студентів) 

 
 

 

Оцініть дисципліни з 
позиції складності 

дуже 
легкі 

% 
достатньо 

легкі 
% 

середньої 
складності 

% 
достатньо 

складні 
% складні % Разом 

Іноземна мова 5 11,90 8 19,05 26 61,9 2 4,762 1 2,38 42 

Основи програмування 4 9,52 2 4,762 13 30,95 16 38,1 7 16,67 42 

Культурологія 3 7,14 12 28,57 10 23,81 6 14,29 11 26,19 42 

Диференціальні 
рівняння 4 9,52 6 14,29 22 52,38 7 16,67 3 7,14 42 

 

 

 
 

 

 

 

 

Оцініть навчальні 
дисципліни з 

позиції 
доступності 
навчального 

матеріалу 
(підручники, 

лекційний 

немає 
доступних 
матеріалів 

% 
деякі 

матеріали 
доступні 

% 

вцілому є 
підручники 

та 
методички 

% доступні % 
є ще й 

роздавальн
ий матеріал 

% Разом 



матеріал, 
методичні 

рекомендації, 
тощо...) 

Іноземна мова 0 0,00 2 4,762 8 19,05 26 61,9 6 14,29 42 

Основи 
програмування 0 0,00 6 14,29 11 26,19 13 30,95 12 28,57 42 

Культурологія 9 21,43 5 11,9 11 26,19 14 33,33 3 7,143 42 

Диференціальні 
рівняння 0 0,00 4 9,524 11 26,19 17 40,48 10 23,81 42 

 
 

 
 

 

Оцініть навчальні 
матеріали 

дисциплін з 
позиції 

практичного 
значення для 
подальшого 

працевлаштування 

немає  % 

матеріали 
застарілі, не 

завжди 
можуть 

знадобитися 

% 

матеріал 
активний 

і може 
застосов
уватися у 
майбутн

ьому 

% 

матеріал 
активний 
, але не 

має 
чіткого 

практичн
ого 

значення 

% 
має 

практичне 
значення 

% Разом 

Іноземна мова 0 0,00 1 2,38 17 40,48 1 2,381 23 54,76 42 

Основи 
програмування 0 0,00 2 4,76 13 30,95 3 7,143 24 57,14 42 

Культурологія 19 45,24 10 23,81 7 16,67 4 9,524 2 4,762 42 

Диференціальні 
рівняння 4 9,52 8 19,05 14 33,33 9 21,43 7 16,67 42 

 

 

 
 
 

З яких дисциплін 
використовуєте 

електронні навчальні 
курси 

курсу 
немає 

% 

менше 
одного 
разу на 
місяць, 

щоб 

% 
один раз 

на 
тиждень 

% 
до 

кожного 
заняття 

% 

до занять, 
до 

самостійної 
роботи 

% Разом 



здати 
модуль 

Іноземна мова 13 30,95 7 16,67 15 35,71 1 2,381 6 14,29 42 

Основи програмування 6 14,29 4 9,524 7 16,67 12 28,57 13 30,95 42 

Культурологія 29 69,05 9 21,43 1 2,381 1 2,381 2 4,762 42 

Диференціальні 
рівняння 14 33,33 10 23,81 9 21,43 4 9,524 5 11,9 42 

 

 

 
 

 
 

 

Оцініть роботу 
викладача лектора 

читає 
лекцію з 

аркуша без 
презентації 

% 
є 

презентація, 
переписую 

% 
конспектуємо 
під диктовку 

% 

є 
презентація, 

дискусії, 
цікаво, 

пізнавально 

% 
доступно, 

цікаво, 
актуально 

% Разом 

Іноземна мова 2 4,76 3 7,14 4 9,524 10 23,81 23 54,76 42 

Основи 
програмування 2 4,76 1 2,38 7 16,67 7 16,67 25 59,52 42 

Культурологія 12 28,57 2 4,76 15 35,71 7 16,67 6 14,29 42 

Диференціальні 
рівняння 3 7,14 3 7,14 5 11,9 9 21,43 22 52,38 42 

 

 

 
 

Оцініть роботу 
викладача на 
підгрупі (на 

лабораторних 
роботах, не 

лектора) 

не знає 
матеріалу 

% 
матеріал 

не 
пояснює 

% 
пояснення 

за 
звертанням 

% 

пояснен
ня не 

завжди 
доступно 

% 

пояснення 
доступно, з 
прикладам

и 

% Разом 

Основи 
програмування 0 0,00 1 2,38 6 14,29 5 11,9 30 71,43 42 

 



Як результат – якісна успішність за І семестр 2016-2017 навчального року 

становить 49,9 %, а минулий рік – 48,04 %. Збільшилась на 1,86 % 

48,04

49,9

47

47,5

48

48,5

49

49,5

50

50,5

І семестр 2015-2016 н.р.

І семестр 2016-2017 н.р.

 
 

Кількість відмінників зменшилась на три студенти. 
І семестр 2015-2016 н. р. І семестр 2016-2017 н. р. 

13 студентів 10 студентів 

 

Якщо детально зупинитись, то 

Група 
Якісна успішність 

2015-2016 н. р. 2016-2017 н. р. 
21-П 48,0 % 39,3 % 
22-П 20,8 % (найменша) – Капітула І. К. 37,9 % (найменша) – Матвійчук Т. А. 
31-П 33,3 % 42,9 % 

32-П 47,6 % 48,3 % 

41-П 73,7 % (найбільша) – Хрипа Ю. В. 55,0 % 

42-П 57,9 % 59,1 % 

43-П 52,9 % 66,7 % (найбільша) – Куделя О. О. 

 

Загалом аналіз успішності свідчить про ефективне використання ресурсів 

студентів та викладачів, Адже, за результатами сесії немає студентів з 1 чи 

2 «трійками». 

Рейтинг студентів 

Сьогодні 45 % студентів відділення, що навчаються за державним 

замовленням, отримують стипендію. Їх кількість становить 27 з 59 студентів. 

Рейтинг студентів відділення програмування 

Курс 
Кількість 

державників 

45 % студентів-

державників 
1 група 2 група 3 група 

ІІ 20 9 5 4 - 

ІІІ 23 10 9 1 - 

IV 16 8 2 4 2 

Разом 59 27 16 9 2 

 

Соціальну стипендію отримують 6 студентів 



21-П 

Закінчили І семестр 

ОЦІНКИ 5 5-4 4 4-3 3 2 Якісна успішність 

2015-2016 н. р. 2 10 0 11 2 0 48,0 % 

2016-2017 н. р. 0 10 1 14 3 0 39,3 % 

22-П 

Закінчили І семестр 

ОЦІНКИ 5 5-4 4 4-3 3 2 Якісна успішність 

2015-2016 н. р. 1 6 0 10 4 0 20,8 % 

2016-2017 н. р. 0 9 2 17 1 0 37,9 % 

31-П 

Закінчили І семестр 

ОЦІНКИ 5 5-4 4 4-3 3 2 Якісна успішність 

2015-2016 н. р. 1 6 0 10 4 0 33,3 % 

2016-2017 н. р. 2 10 0 13 3 0 42,9 % 

32-П 

Закінчили І семестр 

ОЦІНКИ 5 5-4 4 4-3 3 2 Якісна успішність 

2015-2016 н. р. 0 10 0 7 4 0 47,6 % 

2016-2017 н. р. 0 10 4 9 6 0 48,3 % 

41-П 

Закінчили І семестр 

ОЦІНКИ 5 5-4 4 4-3 3 2 Якісна успішність 

2015-2016 н. р. 4 3 7 1 4 0 73,7 % 

2016-2017 н. р. 2 7 2 5 4 0 55,0 % 

 

42-П 

Закінчили І семестр 

ОЦІНКИ 5 5-4 4 4-3 3 2 Якісна успішність 

2015-2016 н. р. 0 9 2 6 2 0 57,9 % 

2016-2017 н. р. 2 10 1 5 4 0 59,1 % 

43-П 

Закінчили І семестр 

ОЦІНКИ 5 5-4 4 4-3 3 2 Якісна успішність 

2015-2016 н. р. 2 6 1 5 3 0 52,9 % 

2016-2017 н. р. 4 9 3 1 7 0 66,7 % 

 

Найменша якісна успішність студентів 
 Група Якісна успішність 

2015-2016 н. р. 22-П 20,8 % 

2016-2017 н. р. 22-П 37,9 % 

Найвища якісна успішність студентів 
 Група Якісна успішність 

2015-2016 н. р. 41-П 73,7 % 

2016-2017 н. р. 43-П 66,7 % 

 

Результати І семестру 2016-2017 навчального року було обговорено на зборах 

відділення програмування з представниками адміністрації: директором коледжу 

Корсуном Я. П. та заступником директора з виховної роботи Талімончуком О. Г. 



 

Також, якість підготовки фахівців відображають результати захисту 

дипломних робіт. Відповідно до протоколів засідання ДЕРЖАВНОЇ 

КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ у 2015-2016 навчальному році: 

на «відмінно» захистилися 18 студентів, 

на «добре» – 23 студентів, 

на «задовільно» –13 студентів. 

Якісний показник захисту становить 76 %. 

У навчальних групах відповідно: 

41-П 42-П 43-П 

«відмінно» – 7 

(39%), 

«добре» – 7 

(39%), 

«задовільно» – 4 

(22%); 

«відмінно» – 6 

(32%), 

«добре» – 11 

(58%), 

«задовільно» – 2 

(10%); 

«відмінно» – 5 

(29%), 

«добре» – 5 

(29%), 

«задовільно» – 7 

(42%) 

Якісний показник захисту 

78 % 90 % 58 % 

 

5. Практична підготовка, якість виконання курсових робіт і проектів, звітів з 

навчальних і виробничих практик. 

За час навчання за спеціальністю «Розробка програмного забезпечення» 

(Інженерія програмного забезпечення) студенти проходять шість видів навчальних 

та два види виробничих практик, досліджують дві курсові роботи. Організація 

курсових робіт та виробничих практик має зміст наскрізної задачі, дотримання якої 

дає готову дипломну роботу (інтегроване навчання, див. додаток  4). Часто це 

відбувається на основі підприємств, де працюють батьки та родичі студентів, що 



дозволяє засвоїти ними предметну область, в якій виконуються дослідження та 

здійснюється застосування набутих практичних навичок. 

Усі виконані звіти з різних видів практик та пояснювальні записки до 

курсових робіт студенти виконують з дотриманням методичних рекомендацій 

викладачів, які розглядаються та затверджуються на засіданнях циклової комісії 

програмування та інформаційних дисциплін. 

Хочеться зазначити, що географія виробничих практик виходить за межі 

нашої області (Львівська, Хмельницька, Тернопільська, Волинська, Житомирська) і 

сьогодні це є понад 50 підприємств різного напряму діяльності та різної форми 

власності. 

Після завершення певного виду діяльності складаються акти передачі-

знищення звітів та курсових робіт до архіву коледжу. 

 

6. Забезпечення підручниками, навчальними посібниками, методичною 

літературою, оновлення методичних матеріалів. 

Щодо забезпечення студентів відділення підручниками та навчальними 

посібниками, то за даними завідувача БІЦ Бурячинської Л. В. маємо наступні дані: 

Забезпечення підручниками, навчальними посібниками 

№ Дисципліни, кількість Забезпечення, % 

1 51 понад 100 % 

2 4 менш як 100 % 

Разом 55  

1. Групова динаміка і комунікації 

2. Проектний практикум 

3. Системне програмування 

4. ММДО 

Крім цього, викладачі відділення забезпечують студентів навчально-

методичною літературою: 

№ Вид методичних розробок Кількість 

1 Навчальні посібники 22 

2 Курси лекцій 22 

3 Практикуми 29 

4 Презентації 89 

5 Методичні рекомендації до самостійного вивчення 54 

6 Інше 54 

Разом  270 



 

Оновлення підручниками, навчальними посібниками проводиться відповідно 

до вимог часу. А навчально-методичною літературою щорічно, в залежності від змін 

у робочих програмах, які роблять викладачі. Навчально-методичні матеріали 

викладачів випускової циклової комісії розміщені на сайті відділення, де і 

оновлюються.  

 
 



7. Кадрова політика (викладацький склад, педагогічне навантаження 

викладачів). 

Фундаментальні теоретичні знання та практичні навики надають студентам 

34 викладачі. 

Якісний склад педагогічних працівників 

Назва циклової комісії 
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програмування та інформаційних дисциплін 16 1 3 4 4 4  

будівельних дисциплін 1   1    

гуманітарних дисциплін 6 1  4 1   

економічних дисциплін 2 1 1     

загальноосвітніх дисциплін 4  3 1    

землевпорядних дисциплін 1  1     

юридично-соціальних дисциплін 4  2 2    

ВСЬОГО 34       

 

Педагогічне навантаження викладачів повне. Неповне у двох викладачів. 

Викладачі випускової циклової комісії проходять курси підвищення кваліфікації 

згідно графіка. Впродовж 2016-2017 н. р. викладачі Якимчук І. О., Матвійчук Т. А., 

Куделя О. О. – у НУБіП України, Петрук Г. М., Фесенко В. О. – у РОІППО, 

Хрипа М. В. – стажування у РДГУ. 

Пройшли атестацію п’ять викладачів циклової комісії: Хрипа М. В., 

Фесенко В. О., Куделя О. О., Кунах І. С., Сабадишин В. Р. 

 

 



8. Робота випускової циклової комісії, планування роботи та виконання планів, 

затвердження тематики курсових робіт. 

Випускову циклову комісію програмування та інформаційних дисциплін 

очолює Матвійчук Т А. 

Циклова комісія програмування та інформаційних дисциплін нараховує 

16 викладачів. На початку навчального року розроблений план роботи ЦК, 

виконання якого здійснюється впродовж року. Станом на сьогодні було проведено 

7 засідань циклової комісії, на яких розглядались індивідуальні плани роботи 

викладачів, плани роботи комп’ютерних лабораторій, обговорювались комплекси 

методичного забезпечення з дисциплін, затверджувались графіки написання 

контрольних робіт та тематика курсових робіт на 2016-2017 навчальний рік. На 

обговорення циклової комісії виносилась заліково-екзаменаційна документація, 

успішність студентів з дисциплін, методичні розробки викладачів. 

 

У вересні 2016 року викладачі циклової комісії організували та провели 

тиждень програмування та інформаційних дисциплін. У рамках тижня було 

організовано представлення відділення програмування та святковий концерт до Дня 

першокурсника (Якимчук І. О., Куделя О. О., Нікітська О. В.), відбулося 



представлення сайту відділення програмування (Масталярчук Є. В., Якимчук І. О., 

Нікітська О. В.). Студенти IV курсу провели майстер-клас «Створення презентацій у 

середовищі Prezi» (Якимчук І. О., Матвійчук Т. А.). За участю представників 

адміністрації коледжу (Царук В. Ю., Балдич Л. В.) та викладачів циклової комісії 

відбулось засідання круглого столу «Інтенсифікація освітнього процесу з 

використанням комп’ютерних програм», де з доповідями виступили викладачі 

Хрипа М. В., Панасюк В. О., Хрипа Ю. В. 

 

16 листопада 2016 року у коледжі відбулось обласне методичне об’єднання 

викладачів інформатики та комп’ютерної техніки вищих навчальних закладів І-ІІ 

рівнів акредитації Рівненської області. Були присутні 19 представників з 17 вищих 

навчальних закладів та методист Ради директорів Процюк Віталій Кононович. Про 

нього я розповідала у грудні 2016року на педагогічній раді у виступі на тему 

«Використання інформаційних технологій в освітній діяльності коледжу – один із 

дієвих засобів підвищення якості підготовки фахівця» (див. додаток 4). 

У січні 2017 року викладачі циклової комісії взяли участь у спільному 

засіданні циклових комісій землевпорядних, будівельних, програмування та 

інформаційних дисциплін, де Матвійчук Т. А. виступила з доповіддю на тему 

«Досвід комп’ютеризації освітнього процесу в коледжі». 



Впродовж року викладачами випускової циклової комісії було проведено 

7 відкритих занять: Хрипою М. В., Юпаткіною Н. Я., Фесенком В. О., Куделею О. 

О., Хрипою Ю. В., Масталярчуком Є. В., Кунахом І. С., Сабадишиним В. Р. 

З метою вивчення досвіду проводиться взаємовідвідування викладачами 

навчальних занять та обговорення результатів проведення занять. 

Взаємовідвідування викладачами 

циклової комісії програмування та інформаційних дисциплін 

 

№ ПІП викладача Кількість відвіданих 

занять 

1 Куделя Оксана Олексіївна 12 

2 Кунах Ігор Сергійович 12 

3 Лук’янчук Василь Сергійович 5 

4 Масталярчук Євгеній Володимирович 10 

5 Матвійчук Тетяна Адамівна 28 

6 Нікітська Оксана Віталіївна 10 

7 Новіцький Сергій Броніславович 8 

8 Панасюк Василь Олексійович 8 

9 Петрук Ганна Миколаївна 12 

10 Сабадишин Віталій Ростиславович 8 

11 Фесенко Вадим Олександрович 8 

12 Хрипа Маріанна Володимирівна 12 

13 Хрипа Юрій Володимирович 12 

14 Юпаткіна Наталія Ярославівна 10 

15 Якимчук Ірина Олександрівна 36 

Разом 191 

 

9. Впровадження в освітній процес педагогічного досвіду, досягнень науки, 

використання інформаційно-комунікаційних технологій. 

У 2014 році на Міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті» у 

номінації «Хмарні технології» в освіті – нові компетенції у сфері ІКТ» коледж 

стає лауреатом конкурсу І ступеня. Це сприяло розповсюдженню досвіду 

використання хмарних сервісів викладачами відділення програмування серед своїх 

колег інших відділень. Так у січні 2016 року Якимчук І. О., Нікітська О. В., 

Матвійчук Т. А. дали майстер клас із застосування «хмарних» технологій. А у 

вересні 2016 року Юпаткіна Н. Я організувала з викладачами випускової ЦК 

флешмоб «Створи хмару». Були створені хмарні середовища 7 циклових комісій, які 

впродовж 2-х місяців наповнювалися навчальними матеріалами. Результати роботи 

були показані мною у грудні 2016 року. 



 
 

Наповнення «хмар» циклових комісій 

Назва циклової комісії 
Кількість 

викладачів 

Навчальні 

посібники, 

курси лекцій 

Практикуми Презентації 
Метод.вказ. 

до с. в. 
Інше Разом 

Будівельних дисциплін 12 11 - - 18 15 44 

Гуманітарних дисциплін 12 15 - 14 14 25 68 

Економічних дисциплін 15 24 19 19 24 16 118 

Землевпорядних дисциплін 11 17 7 20 19 22 85 

Програмування та 

інформаційних дисциплін 
15 22 29 89 54 54 248 

Загальноосвітніх дисциплін 15 15 1 63 4 33 116 

Юридично-соціальних 

дисциплін 
14 18 9 11 5 10 53 

Всього 94 122 65 216 138 175 732 

 

26-27 січня 2017 року викладачами відділення програмування був 

організований семінар-практикум «Розробка навчальних матеріалів для 

впровадження дистанційної освіти». Після навчання 82 викладачі коледжу, які 

сформували навчальні курси дисциплін для дистанційного навчання, 

використовуючи «хмарні» сервіси отримали сертифікати організатора, доповідача та 

учасника семінару-практикуму. 

Для участі у VІІІ Міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті – 2016» 

була підготовлена робота «Впровадження медіаосвітніх технологій як засіб 

підвищення якості освітньої діяльності коледжу» на конкурс у номінації «Сучасні 

інформаційні системи, технічні засоби навчання, технології та рішення для 

впровадження в освітню практику» Якимчук І. О. з Корсуном Я. П., Царуком В. Ю., 

Талімончуком О. Г. 



16 листопада 2016 року на обласному методичному об’єднанні викладачів 

інформатики та комп’ютерної техніки вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів 

акредитації Рівненської області виступили: 

- Якимчук І. О. на тему «Модель впровадження медіаосвітніх технологій в 

навчальний процес коледжу»; 

- Петрук Г. М. на тему «Інтенсифікація процесу навчання інформаційних 

дисциплін»;  

- Хрипа Ю. В. на тему «Веб-сайт викладача як засіб інтерактивного навчання»; 

- Матвійчук Т. А. на тему «Застосування веб-ресурсів коледжу в освітньому 

процесі». 

16 грудня 2016 року Хрипа М. В. взяла участь у XXVIII Всеукраїнській 

науковій інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та 

перспективи розвитку» (Переяслав-Хмельницький), стаття на тему «Методика 

викладання математичних дисциплін для студентів спеціальності «Інженерія 

програмного забезпечення» на основі адаптивної системи навчання». 

Для участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблеми та 

методи підготовки висококваліфікованих фахівців: виклики часу», яка проходила 

26-27 грудня 2016 року у ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж» 

подали статті: Матвійчук Т. А, Хрипа М. В., Хрипа Ю. В., Якимчук І. О., 

Юпаткіна Н. Я. 

22 лютого 2017 року у ДУ «НМЦ «Агроосвіта» проводився педагогічний 

семінар «Інноваційна діяльність викладача – ознака сучасної освіти» для методистів 

технікумів та коледжів Одеської області. Понад 25 гостей та учасників були 

присутні на заході. Мета заходу – обмін досвідом роботи молодих та досвідчених 

викладачів різних навчальних закладів (Полтава, Млинів, Рівне, Горохів). 

Доповідачами від нашого закладу було запрошено Якимчук І. О. та 

Качановського О. І. з темою виступу «Хмарні технології» в інтегрованому навчанні 

як інноваційний метод формування професійних компетентностей під час 

підготовки фахівців». 

29 та 30 березня 2017 року у ДУ «НМЦ «Агроосвіта» відбулися психолого-

педагогічні семінари за участю молодих викладачів. 

У семінарах взяли участь викладачі циклової комісії у якості доповідачів: 

- Матвійчук Т. А. з виступом «Інформаційні (в т.ч. «Хмарні») технології як 

особистий Upgrade викладача»; 

- Хрипа Ю. В. з виступом «Персональний сайт як особистий Upgrade 

викладача»; 



Участь викладачів циклової комісії програмування та інформаційних дисциплін у 

виставках, конференціях, семінарах у 2016-2017 навчальному році 

№ 

п/п 

Дата участі, 

місце 

проведення 

Назва заходу 
Прізвище 

учасника 
Тема виступу, роботи статті, тез 

1 25-27 жовтня 

2016 р.,  

м. Київ 

Восьмий міжнародний форум 

«Інноватика в сучасній освіті 

– 2016» 

Якимчук І. О. робота «Впровадження медіаосвітніх 

технологій як засіб підвищення 

якості освітньої діяльності коледжу» 

2 16 листопада 

2016 р.,  

м. Рівне 

Обласне методичне 

об’єднання викладачів 

інформатики та комп’ютерної 

техніки ВНЗ І-ІІ рівнів 

акредитації Рівненської 

області 

Якимчук І. О. виступ «Модель впровадження 

медіаосвітніх технологій в 

навчальний процес коледжу» 

3 Матвійчук Т. А. виступ «Застосування веб-ресурсів 

коледжу в освітньому процесі» 

4 Петрук Г. М. виступ «Інтенсифікація процесу 

навчання інформаційних дисциплін»  

5 Хрипа Ю. В. виступ «Веб-сайт викладача як засіб 

інтерактивного навчання» 

6 16 грудня  

2016 р.,  
м. Переяслав- 

Хмельницький 

XXVIII Всеукраїнська наукова 

Інтернет-конференція 

«Вітчизняна наука на зламі 

епох: проблеми та 

перспективи розвитку» 

Хрипа М. В. стаття «Методика викладання 

математичних дисциплін для 

студентів спеціальності «Інженерія 

програмного забезпечення» на 

основі адаптивної системи 

навчання» 

7 26-27 грудня 

2016 р.,  

м. Ніжин 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Проблеми та методи 

підготовки 

висококваліфікованих 

фахівців: виклики часу» 

Якимчук І. О. стаття «Впровадження медіаосвітніх 

технологій як засіб підвищення 

якості освітньої діяльності коледжу» 

8 Матвійчук Т. А. стаття «Інформаційні технології як 

засіб формування практичних 

навичок майбутніх фахівців» 

9 Хрипа М. В. стаття «Використання 

інформаційних технологій у процесі 

вивчення математичних дисциплін 

студентами спеціальності «Інженерія 

програмного забезпечення» 

10 Хрипа Ю. В. стаття «Веб-сайт викладача як засіб 

інтерактивного навчання» 

11 Юпаткіна Н. Я. стаття «Використання сучасних 

інформаційно-комунікаційних 

технологій при викладанні 

спецдисциплін» 

12 16 січня  

2017 р.,  

м. Рівне 

Спільне засідання циклових 

комісій коледжу 

Матвійчук Т. А. виступ «Досвід комп’ютеризації 

освітнього процесу в коледжі» 

13 22 лютого  

2017 р.,  

ДУ «НМЦ 

«Агроосвіта» 

Педагогічний семінар 

«Інноваційна діяльність 

викладача – ознака сучасної 

освіти» 

Якимчук І. О. виступ «Хмарні технології» в 

інтегрованому навчанні як 

інноваційний метод формування 

професійних компетентностей під 

час підготовки фахівців» 

14 29 березня 

2017 р.,  

ДУ «НМЦ 

«Агроосвіта» 

Психолого-педагогічний 

семінар за участю молодих 

викладачів 

Матвійчук Т. А. виступ «Інформаційні технології як 

особистий Upgrade викладача» 

15 30 березня 

2017 р.,  

ДУ «НМЦ 

«Агроосвіта» 

Психолого-педагогічний 

семінар за участю молодих 

викладачів 

Хрипа Ю. В. виступ «Персональний сайт як 

особистий Upgrade викладача» 

16 5 квітня  

2017 р.,  

м. Бережани 

Науково-практична Інтернет-

конференція «Актуальні 

питання сучасної науки» 

Куделя О. О. стаття «Аспекти морального та 

патріотичного виховання 

студентської молоді» 



10. Навчально-методичне забезпечення дисциплін, ведення журналів 

навчальних занять. 

З усіх навчальних дисциплін, які викладаються для студентів спеціальності 

«Розробка програмного забезпечення»/ Інженерія програмного забезпечення у 

викладачів є розроблені комплекси навчально-методичного забезпечення у 

паперовому вигляді та, частково, в електронному. 

Щомісяця першого робочого дня мною здійснюється перевірка ведення 

журналів академічних груп. При виявленні порушень записуються зауваження для 

викладачів у кінці журналу. Впродовж тижня ці зауваження обробляють викладачі. 

 

11. Робота з кураторами та старостами груп. 

Щовівторка проводяться збори старост та кураторів навчальних груп 

відділення. На них обговорюються важливі питання, ставляться нові задачі, 

обговорюються проблеми студентів та викладачів, вирішення яких дозволяє 

покращити освітній процес відділення. 

 

12. Контроль за роботою кабінетів і лабораторій тощо. 

У коледжі є 11 комп’ютерних кабінетів і 3 лабораторії, які мають 

255 комп’ютерів. Студенти відділення програмування займаються у дев’яти 

кабінетах та трьох лабораторіях (14, 15, 16, 18, 25, 26, 27, 38, 43, 48, 51, 52). 

Нещодавно, згідно наказу директора коледжу, проводився моніторинг стану та 

наявності комп’ютерної техніки. За його результатами визначена потреба у 

придбанні та оновленні окремих її видів. 

Під час роботи у кабінетах та лабораторіях ведуться журнали з охорони праці, 

з обліку роботи кабінету. 

Побутова праця – це також складова системи трудового виховання студентів. 

Вона передбачає підтримання студентами порядку і чистоти в навчальних 

аудиторіях, лабораторіях, на подвір’ї. У кожному кабінеті навчальної групи є графік 

чергування студентів. На сайті відділення розміщений графік прибирання території 

коледжу, закріпленої за відділенням. Останнього четверга кожного місяця 

проводиться захід «Чистий четвер», на якому студенти кожної групи прибирають 

комп’ютерні кабінети та лабораторії (див. додаток 5). 



 

13. Виховна і позааудиторна робота 

Студентська молодь відділення – це не тільки майбутні програмісти, а й 

розвинуті молоді люди, які всебічно розкривають себе і допомагають розкритися 

іншим. 

Студенти відділення є активними учасниками різнопланових 

загальноколеджівських заходів. Вони були задіяні у концерті до Дня 

першокурсника, Дня юриста, Дня закоханих, Дня студента, Дня працівника 

сільського господарства, Панна весна, Голосіївська весна. Надавали технічну 

підтримку для проведення педради, відкритих занять викладачів тощо. 

В рамках тижня програмування та інформаційних дисциплін відбувся 

благодійний ярмарок «Рецепт з Інтернету». Виручені кошти були витрачені на 

благодійність для дітей з вадами зору Клеванської спеціальної школи-інтернат. Крім 

цього, викладачі та студенти коледжу принесли іграшки, дитячу літературу. 

Організатори Куделя О. О., Нікітська О.В. 

 



Також було проведено виставку тематичних газет, яка продемонструвала 

можливості використання інформаційних технологій студентами та викладачами 

коледжу (Матвійчук Т. А.). Студенти ІІІ курсу є редакторами газети відділення 

«Монітор», яка має 10 випусків (Якимчук І. О., Куделя О. О., Хрипа М. В.). 

Куратори організовували екскурсійні поїздки до Львова (Капітула І. К, 32-П); 

смт. Клевань «Тунель кохання» (Куделя О. О. 42-П, 43-П), Національного 

університету «Острозька академія» (Нікітська О. В., Куделя О. О.), екскурсії 

вулицями рідного міста (Петрук Г. М.), до краєзнавчого музею міста з метою 

вивчення історичного минулого рідного краю та його культурної спадщини 

(Капітула І. К.), неодноразово відвідували музично-драматичний театр та органний 

зал. Крім цього, 11 листопада 2016 року у виставковому центрі «КиївЕкспоПлаза», 

м. Київ, відбулася Міжнародна виставка сільськогосподарської техніки та 

обладнання «ІнтерАГРО 2016». У рамках виставки було проведено «марафон 

співбесід» для молодих фахівців «Твій професійний старт». Виставку відвідали 

викладачі і студенти коледжу, представником відділення програмування був 

Бучинський Тарас, студент 43-П групи, який у минулому навчальному році був 

кращим студентом відділення. 

Спортсмени відділення радують своїми досягненнями у таких видах спорту 

як: настільний теніс, плавання, баскетбол, вільна боротьба, волейбол, футбол, 

тайський та класичний бокс, легка атлетика. 

До складу збірної команди коледжу з плавання входять троє студентів 

відділення (Лазарчук Віктор, 21-П, Приганович Артем, 31-П, Кондратюк Олександр, 

42-П). Вони принесли найбільшу кількість очок, що вплинуло на результат команди, 

яка зайняла І місце з цього виду спорту у м. Рівне. На змаганнях з вільної боротьби у 

Біла-Церква студент 32-П групи Крук Максим посів ІІІ місце. Брав участь на 

змаганнях з настільного тенісу студент 32-П групи Мовчанюк Дмитро. Зараз на 

змаганнях з велоспорту знаходиться студент 22-П групи Маркевич Олег. Готується 

до змагань з легкої атлетики у міській Спартакіаді студент 21-П групи Довгорукий 

Андрій. До складу збірної з баскетболу входить студент 22-П групи Федусь 

Ярослав. До складу збірної команди з футболу входить студент 43-П групи Пророк 

Павло. Студенти та викладачі відділення на чолі з Рафальським О. А. та 

Масталярчуком Є. В. виконали 22 віджимання в рамках флешмобу 



«22PushupChallenge» у підтримку ветеранів, що повернулися із зони АТО та 

здорового способу життя. 

 

Було проведено відкриту виховну годину Куделею О. О. «Упав герой за рідну 

землю» до Дня захисника України. Студенти підготували матеріали для виховного 

заходу «Снід – чума 21-століття». Брали участь у Андріївських вечорницях, виставці 

вишиванок, заходах у Шевченківські дні. Провели квест «Helloween» з викладачем 

іноземної мови Музичук І. В. Студенти та викладачі відділення відвідали звітний 

концерт зразкового ансамблю «Кралечка», благодійний концерт авторських пісень 

Христини Панасюк «Сили добра». 

 



Студенти займаються благодійною діяльністю. Вони підтримують хворих 

студентів відділення та коледжу. Організували збір коштів на лікування Романцева 

Романа, який знаходиться у край важкому стані з діагнозом сепсис, для студента 22-

П групи Погрибного Артема, який лікується від онкозахворювання; для студента 21-

П групи Кедися Дмитра, який досі не має встановленого діагнозу, для студента 32-П 

групи Конончука Олександра, в якого померла мати. 

06 жовтня 2016 року викладачами ТНЕУ була проведена регіональна 

олімпіада з інформатики та обчислювальної техніки, за результатами якої було дано 

48 з 52 студентів-учасників рекомендацій щодо зарахування на факультет 

комп’ютерних інформаційних технологій ТНЕУ. 

19 листопада 2016 року була проведена регіональна олімпіада з 

програмування факультетом інформаційних технологій НУБіП України. Провели 

олімпіаду декан факультету ІТ НУБіП Глазунова О. Г. та доцент кафедри 

комп’ютерних наук НУБіП Ясенова І. С. В олімпіаді взяли участь 21 студент 4-го 

курсу. Для трьох переможців при вступі на факультет ІТ НУБіП додається 10 балів, 

два студенти отримали сертифікати кращих учасників. 

Ми намагаємось налагоджувати співпрацю з компаніями, які займаються 

розробкою ПЗ, щоб наблизити майбутніх фахівців до умов роботи на виробництві. 

Так, 27 грудня 2016 року пройшла третя підсумкова конференція за результатами 

проходження виробничої практики. Студенти 4-го курсу доповіли про дослідження, 

які проводились ними на підприємствах, поділились науковими ідеями, за напрямом 

«ІТ освіта: перспективи застосування компетентностей», виступили представники 

компаній з розробки програмних продуктів Softserve та СК ГРУП Ltd. Вони 

запропонували участь у семінарах для обміну досвідом з працевлаштування ІТ 

фахівців. Двоє з представників є випускниками відділення програмування. 



 

Впродовж навчального року студенти відділення брали участь у 

коледжівських семінарах з історії України щодо 100-річчя створення Центральної 

Ради, з математики тощо. 

 

14. Проживання студентів відділення в гуртожитку, робота з батьками. 

Хочеться відзначити, що чимало студентів відділення родом з інших 

населених пунктів, тому вони виконують роботу із самообслуговування: прибирання 

кімнат, готування їжі тощо. Часто такі студенти потребують допомоги зі сторони 

колективу коледжу. Так, куратори навчальних груп відділення програмування 

чергують у гуртожитку згідно графіку. Крім цього куратори перевіряють 

дотримання умов проживання студентами і поза графіком. 

Студенти відділення програмування, які проживають у гуртожитку 

Група 
Кількість у 

Гуртожиток №1 Гуртожиток №2 
групі гуртожитку 

21-П 28 15 12 3 

22-П 29 10 9 1 

31-П 28 12 11 1 

32-П 29 14 12 2 

41-П 20 3 3 0 

42-П 22 6 5 1 

43-П 24 14 13 1 

Разом 180 74 65 9 

 



У І семестрі поточного навчального року після групи аналізу були проведені 

батьківські збори, на які прибуло 102 людини. Мною та заступником директора з 

виховної роботи Талімончуком О. Г. була донесена інформація про реорганізацію 

коледжу, організацію навчання, виховної аудиторної та позааудиторної роботи зі 

студентами відділення. Також основні напрями роботи та подальші можливості 

студентів у ступеневій освіті та майбутній професійній діяльності. Куратори 

ознайомили з успішністю студентів навчальних груп. 



Вислови відомих педагогів 

• Усім, що я знаю про викладання, я зобов’язаний поганим студентам. 

Джон Холт 

Джон Калдвелл Холт, 1923, Нью-Йорк, 1985, Бостон – американський педагог. 

Його книги: «Причини дитячих невдач», «Запорука дитячих успіхів», «Школа, яка 

не розвиває». Дж. Холт став освітнім критиком. 

 

• Справжній педагог повинен працювати на майбутнє, випереджати свій час. 

Василь Сухомлинський 

Василь Сухомлинський (1918-1970). Педагогічну діяльність розпочав з 1935 та 

продовжив після ВВВ. Український педагог, кандидат педагогічних наук «Директор 

школи – керівник навчально-виховного процесу». З 1957 р. – член-кореспондент 

Академії педагогічних наук. 1958 – заслужений вчитель УРСР. 

 

• Вчителі відкривають двері. Входиш ти сам. 

Китайська приказка 

 

• Люди вчаться тому, чого ви їх вчите, а не тому, чому ви хочете їх навчити. 

Беррес Фредерік Скіннер 

Беррес Фредерік Скіннер (1904-1990) – американський психолог, винахідник і 

письменник. У 1972 Американська психологічна асоціація (в якій вже на той час 

налічувалося близько ста тисяч членів) назвала найвидатніших психологів XX 

століття. За їх майже одностайною думкою, цей почесний список очолив на той час 

Б. Ф. Скіннер, який випередив навіть Фрейда. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1923
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/1985
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/1957
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A0%D0%A0%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1958
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1904
https://uk.wikipedia.org/wiki/1990
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4


Додаток 1 

Зразок відомості 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ «РІВНЕНСЬКИЙ КОЛЕДЖ НУБіП УКРАЇНИ» 

Напрям підготовки                                   6.050103 «Програмна інженерія»                                         . 

Спеціальність                  5.05010301 «Розробка програмного забезпечення»                                        . 

Відділення               програмування                   , курс               IІ              , група              21-П               . 

2016-2017 навчальний рік 

 

ВІДОМІСТЬ ОБЛІКУ УСПІШНОСТІ № _____ 

«____»__________________ 20___ року 

з ___________________________________________________________________________________ 
(назва навчальної дисципліни) 

за             навчальний семестр. Форма контролю ____________ Загальна кількість годин _________ 
(екзамен, залік) 

Викладач ____________________________________________________________________________ 
(вчене звання, прізвище та ініціали викладача, який виставляє підсумкову оцінку) 

 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові студента 

№ залікової 

книжки 

Номер 

білету 
Оцінка 

Підпис 

викладача 

1.  Анохін Владислав Миколайович 43-А    

2.  Безуглов Олександр Інокентійович 163-Б    

3.  Бенза Іван Андрійович 164-Б    

4.  Беспаленко Богдан Георгійович 165-Б    

5.  Бобовський Сергій Васильович 166-Б    

6.  Гаврилович Роман Олександрович 177-Г    

7.  Гоч Роман Володимирович 175-Г    

8.  Гриневич Володимир Михайлович 176-Г    

9.  Довгорукий Андрій Андрійович 128-Д    

10.  Дудар Олександр Ярославович 129-Д    

11.  Журик Оксана В’ячеславівна 25-Ж    

12.  Зима Назар Русланович 66-З    

13.  Кедись Дмитро Сергійович 386-К    

14.  Кнап Владислав Олександрович 387-К    

15.  Кожановський Вадим Андрійович 418-К    

16.  Козіцький Дмитро Сергійович 388-К    

17.  Куліш Зоя Миколаївна 389-К    

18.  Лазарчук Віктор Миколайович 107-Л    

19.  Мазурець Микола Сергійович 225-М    

20.  Наконечний Віталій Олегович 74-Н    

 

 

Завідувач відділення  ______________    І. О. Якимчук    . 
                               (підпис)                                            (ініціали та прізвище) 

Підсумки складання екзамену (заліку) 
ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ ВСЬОГО ОЦІНОК ВІДСОТОК 

відмінно   

добре   

задовільно   

незадовільно   

 

Екзаменатор (викладач)     ________________   ______________________ 
                                            (підпис)                     (ініціали та прізвище) 

Представник адміністрації ________________   ______________________ 
                                            (підпис)                      (ініціали та прізвище) 

 



Додаток 2 

Зразок таблиці обліку відвідування занять студентами групи  

  

Дні тижня Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця 

Дата           

                                                 
Дисципліна                    

                                  

1 Анохін Владислав Миколайович                                   

2 Безуглов Олександр Інокентійович                                   

3 Бенза Іван Андрійович                                   

4 Беспаленко Богдан Георгійович                                   

5 Бобовський Сергій Васильович                                   

6 Гаврилович Роман Олександрович                                   

7 Гоч Роман Володимирович                                   

8 Гриневич Володимир Михайлович                                   

9 Довгорукий Андрій Андрійович                                   

10 Дудар Олександр Ярославович                                   

11 Журик Оксана В’ячеславівна                                   

12 Зима Назар Русланович                                   

13 Кедись Дмитро Сергійович                                   

14 Кнап Владислав Олександрович                                   

15 Кожановський Вадим Андрійович                                   

16 Козіцький Дмитро Сергійович                                   

17 Куліш Зоя Миколаївна                                   

18 Лазарчук Віктор Миколайович                                   

19 Мазурець Микола Сергійович                                   

20 Наконечний Віталій Олегович                                   

21 Нечаюк Вадим Олексійович                                   

22 Семенюк Владислав Валентинович                                   

23 Сорочук Роман Олександрович                                   

24 Сукайло Ірина Петрівна                                   

25 Твердун Дмитро Вікторович                                   

26 Терещеня Віталій Романович                                   

27 Французов Антон Олексійович                                   

28 Шевчук Роман Віталійович                                   

  

ПІДПИС ВИКЛАДАЧА 

                                  



Додаток 3 

Аркуш відпрацювання пропущених занять студентом 

ВСП "Рівненський коледж НУБіП України" 

          "___"______________201_р. 
  

Зав.відділення   І. О. Якимчук 

          АРКУШ  ВІДПРАЦЮВАНЬ 

          студент Шевчук Роман Віталійович 

 

група 21-П 

  

відділення програмування 

Термін відпрацювань   

          РЕЗУЛЬТАТИ  ВІДПРАЦЮВАНЬ 

№  Назва дисципліни 

Пропущено годин 

Дата 
Прізвище 

викладача 

Результат 

(оцінка) 

Підпис 

викладача 
з 

поважних 

причин 

без 

поважних 

причин 
разом 

1 Культорологія   2 2         

          Підготувала куратор групи 

  

Н. Я. Юпаткіна 

          Дата отримання листка "___"__________201__р. Студент     Р. В. Шевчук 

          Дата повернення листка "___"__________201__р. 

            



Додаток 4 

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ КОЛЕДЖУ – ОДИН ІЗ ДІЄВИХ ЗАСОБІВ ПІДВИЩЕННЯ 

ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ 

Вимоги реформування освіти потребують від студентів, майбутніх фахівців, 

правильно організовувати свій інформаційний простір шляхом накопичення 

компетентностей, які дозволяють розуміти і аналізувати складні процеси у 

суспільстві. Для розширення та організації інформаційного простору суспільство 

використовує не тільки засобами Інтернет-простору, а й книги, періодику, 

телебачення, пошта, телефон тощо – медіа. І тут виникає проблема правильного й 

ефективного їх використання – медіаграмотність. 

ВСП «Рівненський коледж НУБіП України» в умовах високої конкуренції на 

ринку освітніх послуг прагне до реалізації стратегічних завдань вищої аграрної 

освіти, впровадження інноваційних процесів, раціональних обґрунтованих змін у 

сільському господарстві, які не можливі без висококваліфікованих 

конкурентоспроможних фахівців, що могли б працювати у нових соціально-

економічних умовах, самостійно діяти і приймати правильні рішення у 

нестандартних ситуаціях та досконало володіти сучасними технологіями 

виробництва. 

Характерною ознакою освітнього процесу у коледжі є поєднання традицій, 

досвіду та інновацій, високорівнева матеріально-технічна база, аудиторії якої 

обладнані технічними засобами навчання, проекційною апаратурою, локальною 

мережею та Інтернетом. 

Впровадженням новітніх технологій є комп’ютерно-інформаційний центр, 

який включає 13 комп’ютерних кабінетів та лабораторій із 255 комп’ютерів. 

Про високий рівень навчально-матеріальної бази свідчать відгуки учасників 

обласного методичного об’єднання викладачів інформатики та обчислювальної 

техніки. Їх прибуло 16 листопада 2016 року 19 представників з 17 вищих 

навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Рівненської області. 

Важко уявити сучасне життя без стаціонарного комп’ютера, ноутбука, 

планшета чи смартфона. Вони стали невід’ємною частиною нашого життя 

доповненням до реальності. 



Створений веб-сайт коледжу, який постійно інформує про події і новини 

навчального закладу, містить оголошення, повідомлення для абітурієнтів та 

студентів. Розділи сайту вміщують інформацію про всі структурні підрозділи. 

Окремі з них мають перехід (гіперпосилання) на сайти відділення програмування, 

економічного, навчально-практичного центру із землевпорядкування, юридичної 

консультації коледжу. 

Діє сайт циклової комісії землевпорядних дисциплін, навчальний портал для 

майбутніх землевпорядників, гуртка «Моя маленька батьківщина», сайт викладача 

Хрипи Ю. В., Масталярчука Є. В., На разі підготовлений проект сайту бібліотечно-

інформаційного центру. Він на етапі заповнення інформацією та розміщення в 

мережі Інтернет. 

В Інтернеті існують спільноти, які через соціальні мережі дозволяють їх 

учасникам обговорювати заходи, що проводяться у навчального закладу, а це 

сприяє популярності Рівненського коледжу. Такі спільноти є у соц. мережі 

ВКонтакт (ВСП «РК НУБіП»), Facebook (землевпорядник) та на Google+ (AZKIS – 

автоматизована земельно-кадастрова інформаційна система, відділення 

програмування). 

Останні роки все більшої популярності набувають так звані хмарні технології 

або хмарні сервіси, які забезпечують зберігання та утримання інформаційних файлів 

у мережі Інтернет. Під час тижня програмування та інформаційних дисциплін 

проводився флешмоб «Створи хмару». До цього заходу були залучені викладачі усіх 

семи циклових комісій. Були створені хмарні середовища за вісьмома 

спеціальностями, які заповнювалися впродовж двох місяців навчальними 

матеріалами. Для студентів доступ до «хмари» надає викладач через електронну 

скриньку навчальної групи, яку створили на заняттях викладачі програмування та 

інформаційних дисциплін. 

Матеріали з «хмари» у вигляді посібників таких як «», опорних конспектів 

таких як «», мультимедійних презентацій таких як «», робочих зошитів таких як «», 

методичних вказівок до написання курсових робіт таких як «», дозволяють студенту 

дистанціно вивчати дисципліну. 

Новими методами і формами навчання є застосування інформаційно-

комунікаційних технологій у підготовці методичного забезпечення, проведення 



занять різних типів тощо. Це застосування комп’ютерної техніки у лабораторіях та 

прикладного програмного забезпечення, яке є специфічним для використання 

студентами різних спеціальностей. Викладач будівельних дисциплін Шаперчук С. В. 

постійно використовує власний комплекс прикладних комп’ютерних програм для 

розрахунку та проектування календарного плану з дисциплін, які викладає. 

Викладач Лагоднюк Р. А. розробив програмний комплекс «Засічка» для напряму 

«Геодезія, картографія та землеустрій» Практичну сторону теоретичних відомостей 

відтворюють через відеофільми Качановський О. І., Кушнірук О. М., Балдич Л. В., 

Мартинова І. М., Свінтозельский В. П., Малимон С. С., Новіцький С. Б., Шелепенко 

О. І. Публічну кадастрову карту на заняттях використовує Русіна Н. Г., Кийко Н. М. 

Впродовж 2016 року інформацію статистичного, фінансового, відео-, 

графічного характеру із глобальної мережі Інтерент використовують на заняття 

Олійник Г. А., Гулюк Ю. С., Кушнірук О. М., Куделя О. О., Маляр О. П., Метка І. 

М., Петриковська А. А., Медвідь М. М., Сорока Т. П., Глотов С. М., Матковська І. 

Д., Заремба В. П., Купчишина Т. В., Зажицький С. О., Петрівська Л. О., Капітула І. 

К. та багато інших. 

На допомогу майбутнім фахівцям в оволодінні матеріалом викладачами 

розроблені електронні версії посібників, що дає змогу студентам працювати в 

електронній бібліотеці, яка зберігається у «хмарі» бібліотечно-інформаційному 

центрі коледжу. 

На початку листопада 2016 року викладачі відділення програмування Якимчук 

І. О., Матвійчук Т. А., Куделя О. О. проходили з 07 до 11листопада 2016 року курси 

підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників 

аграрних вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації з використання 

хмарних сервісів О365 у навчанні, які було організовано відділом регіонального 

розвитку, дистанційної освіти та заочного навчання НУБіП України. Це сприяло 

засвоєнню викладачами нових можливостей хмарних сервісів, які можна 

використовувати у підготовці фахівців в освітній діяльності коледжу.  

Виконання практичних та лабораторних робіт вимагає від студента пошуково-

дослідницького підходу, творчої ініціативи, самостійності у прийнятті рішень, 

глибокого знання і розуміння навчального матеріалу. Тому на оформлення звіту 

студент витрачає позааудиторний час. На допомогу у дотриманні термінів 



виконання звітів приходить електронна пошта, через яку студенти відділення 

програмування відправляють звіт для викладача. Накопичені електронні звіти 

студенти надалі використовують для написання курсової роботи з «Баз даних» 

(Якимчук І. О.) та «ІЗВП» (Масталярчук Є. В.), щоденників-звітів з виробничої 

практики (Матвійчук Т. А.), дипломної роботи зі спеціальності «Інженерія 

програмного забезпечення». Крім цього студенти неодноразово звертаються за 

консультацією до викладачів, які є керівниками наукової роботи через e-mail або 

через Skype викладача. 

Підтвердженням цього є проведення 27 грудня 2016 року вже третьої 

підсумкової конференції за результатами проходження виробничої практики, на якій 

студенти доповідали про мету та завдання, що ставились перед ними. Крім цього, 

отриманий на виробництві досвід вони використають у своїх дипломних роботах. 

Новим цього разу на конференції було питання «ІТ освіта: перспективи 

застосування компетентностей». Для його розглядання були запрошені 

представники компаній з розробки програмного забезпечення Softserve та СК ГРУП 

ЛТД, двоє з яких є випускниками нашого закладу відділення програмування. 

Імідж Рівненського коледжу – важлива складова його 

конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг, яка формується в суспільній 

свідомості як рівень підготовки фахівців, а також низка продуманих, спланованих 

заходів із популяризації діяльності навчального закладу, налагодження і зміцнення 

взаєморозуміння між навчальним закладом і громадськістю. Цьому сприяє участь у 

виставках, проведення презентацій, прес-конференцій, висвітлення діяльності 

коледжу у ЗМІ, фахових виданнях. 

Такими технологіями користується ВСП «Рівненський коледж НУБіПУ». 

Адже, реклама навчального закладу через медіа є частиною медіаосвітніх 

технологій. 

Так у періодичних виданнях, через телебачення та Інтернет наш коледж 

розповідає про свою освітню діяльність. Підтвердженням цього є численні статті та 

виступи директора коледжу КОРСУНА Ярослава. 

Загалом, все вище сказане, свідчить про велику кількість використання ІТ, що 

дозволяє переходити на вищий рівень освітньої діяльності коледжу – медіаосвіту. 



Впровадження медіаосвітніх технологій у освітній процес коледжу можна 

відобразити через наступну модель. 

Таким чином, застосування медіаосвітніх технологій в освітньому процесі 

вищих технічних навчальних закладів є не лише доцільним, а й необхідним. Вони 

виконують такі основні функції: 

- інформатизація навчального процесу; 

- активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів; 

- підвищення мотивації студентів до навчання; 

- інтерактивність навчання; 

- моніторинг освітнього процесу; 

- підвищення ефективності засвоєння студентами навчального матеріалу; 

- спонукання до творчої діяльності (підготовка презентацій з використанням 

комп’ютерних програм; участь студентів у відеоконференціях, робота з 

позаколеджівськими студентами і т.д.). 

Отже, медіаосвіта поряд з педагогікою повинна дати знання та практичні вміння 

молодому поколінню, які стануть підґрунтям для їх успішної соціалізації в умовах 

навколишнього середовища. 

 



 

МЕДІАОСВІТА 

Робота з викладачами Робота зі студентами 

Майстер-класи 

Тематичні засідання ЦК 

Створення інструментів медіа 

Міжвузівські конференції 

Аудиторна Позааудиторна 

Тематичне заняття з 

інформатики 

Заняття з елементами 

медіаосвіти 

Дистанційне навчання 

Медіапроекти 

студентів 

Внутріколеджівські та 

міжколеджівські 

конференції 

Інтернет-конкурси 

МЕТА: 

всебічна підготовка студента до безпечно та ефективної взаємодії із сучасною системою медіа, формування в них медіаграмотнсті, медіаобізнаності, медіакомпетентності 

ЗАВДАННЯ: 

1. Виробити медіаімунітет студента 

2. Розвивати медіатворчість особистості спеціалізованими аспектами медіа культури 

3. Сприяти формуванню критичного мислення, яке забезпечить свідоме споживання медіа продукції на основі ефективного орієнтування в медіа просторі та осмислення 

власних медіапотреб 

ФОРМИ 

РЕАЛІЗАЦІЇ 

Навчальний портал Інформаційні вісники Вебінари «Хмари» Інтернет-конференції 

РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ МОДЕЛІ МЕДІАОСВІТИ 

Сайти 
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ІНТЕГРОВАНЕ НАВЧАННЯ НА ВІДДІЛЕННІ ПРОГРАМУВАННЯ 
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Розподіл практичних навиків Види 

практик 

Проектування 

програмного забезпечення 

Реалізація 

програмного забезпечення 

Тестування 

програмного забезпечення 

Впровадження та супровід 

програмного забезпечення 

Навчальні дисципліни 

Операційні системи 

Архітектура комп’ютерів 

Комп’ютерні мережі 

Бази даних 

Розробка веб-застосувань 

Основи програмування та 

алгоритмічні мови 

Об’єктно-орієнтовне 

програмування 

Інструментальні засоби 

візуального програмування 

Основи програмної 

інженерії 

Проектний практикум 

Автоматизовані системи 

обробки інформації 
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