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1.Виконання пунктів  Положення навчального закладу 

Положення Автотранспортного коледжу  ДВНЗ «КНУ» є основоположним 

документом, який визначає основні завдання, права, обов’язки, правила 

функціонування структурних підрозділів  коледжу задля реалізації мети й 

завдань, поставлених перед коледжем.  

З метою забезпечення виконання плану прийому в Автотранспортному 

коледжі проводилась активна профорієнтаційна робота серед випускників шкіл, 

професійно-технічних навчальних закладів, на підприємствах та серед населення 

міста і прилеглих районів. Протягом року проводилась рекламна кампанія з 

метою ознайомлення бажаючих зі спеціальностями коледжу та запрошення на 

навчання на підготовчих курсах. В маршрутній мережі міста були розміщенні 

відповідні оголошення. 

Активна профорієнтаційна робота проводилась в мережі Інтернет, були 

створені інформаційні буклети та вивішені  оголошення на електронних дошках 

об’яв міста та України. Постійно оновлюється веб-сайт коледжу. Проведено 

презентації професій та екскурсії по навчальному закладу. 

В 2018  році проводились профорієнтаційні заходи міського рівня:  

    - фестиваль «Ніч індустріальної культури», профорієнтаційний 

інтерактивний захід «Місто професій».   

Коледж приймає активну участь у заходах, які проводяться під егідою групи 

«Метінвест».  

    Для проведення освітньої та профілактичної роботи з дітьми був 

започаткований проект «Безпека на дорозі – безпека життя!» в рамках Школи 

безпечного руху. Дидактичний супровід даного проекту дозволяє  втілювати 

його як на базі загальноосвітніх закладів, так і на базі коледжу. 

У 2018 році на навчання до коледжу було прийнято -  209 осіб (220 осіб  – 

2017р.): 

- за денною формою навчання на основі базової загальної середньої освіти 

–190 осіб (191 осіб – 2017р.), з них: 181 особа (182 особи – 2017р.) -  за 

державним замовленням, 9 осіб (9 осіб – 2017р.) - за кошти фізичних осіб), 
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на основі повної загальної середньої освіти - 9 осіб ( 20 осіб – 2017р.), з них:  8 

осіб (15 осіб – 2017р.) - за державним замовленням, 1 особа (5 осіб – 2017р.) - за 

кошти фізичних осіб; 

- за заочною формою навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

кваліфікованого робітника – 19 осіб (29 осіб – 2017р.) - за державним 

замовленням. 

Зараховано 20 осіб пільгової категорії, а саме: 6 дітей-сиріт та позбавлених 

батьківського піклування,  1 особа відповідно до Закону України «Про статус і 

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи», 2 особи, які мають пільги відповідно до Закону України «Про 

підвищення престижності шахтарської праці», 7 осіб – відповідно до Закону 

України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх 

сімей», 3 особи - тимчасово переміщені. 

План держзамовлення коледж виконав повністю. Ліцензійні обсяги 

заповнені на 37% .  

На 3 відділеннях коледжу станом на 01.01.2019 контингент студентів склав 

772 осіб ( 836 осіб – 2017р.): 

- за денною формою навчання 696 осіб (750 осіб – 2017р.), з них: 662 особи 

навчаються за державним замовленням, 34 особи  - за кошти фізичних осіб; 

- за заочною формою навчання 76 осіб (86 осіб – 2017р.), з них: 57 осіб 

навчаються за державним замовленням, 19 осіб – за кошти фізичних осіб.  

Контингент 6-місячних підготовчих курсів підготовки до вступу становить 

– 125 осіб. 

З метою збереження контингенту студентів в коледжі проводились наступні 

заходи: 

- контроль успішності та відвідування занять, результати якого 

розглядаються на засіданнях методичної та педагогічної рад, радах 

профілактики за участю студентського самоврядування та профспілкового 

комітету студентів; 

- тісна співпраця з батьками студентів; 
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- індивідуальна робота з невстигаючими студентами. 

Але спостерігається тенденція до зменшення контингенту, причини 

відрахування мають особистісний характер. 

В коледжі постійно проводиться моніторинг якості освітнього процесу, до 

якого входить: адміністративний контроль проведення занять та контрольних 

заходів, проведення директорських контрольних робіт, перевірка стану 

навчально-методичного забезпечення та проведення занять, взаємоперевірка 

якості виконання та оформлення курсових і дипломних проектів. 

З метою реалізації Закону України «Про вищу освіту» проводиться 

рейтингове оцінювання діяльності педагогічних працівників, що забезпечує 

об’єктивний аналіз якості роботи і слугує активізації та стимулюванню 

професійної діяльності викладача, усуненню наявних недоліків. 

Студенти коледжу постійно беруть участь у міжнародних, всеукраїнських, 

міських,  регіональних олімпіадах, конкурсах та конференціях з різних 

навчальних дисциплін, займаються пошуково-дослідницькою роботою. 3 

студенти коледжу посіли  призові місця у Всеукраїнських конференціях та 

олімпіадах, 1 – у обласній, 5 – у міських, 11 – у регіональних; 5 студентів 

коледжу стали призерами міста з різних видів спорту.  

Протягом звітного періоду 64 студента коледжу представили 

науково-дослідницькі роботи в різноманітних секціях відповідних конференцій, 

з них 15 осіб посіли призові місця і нагороджені дипломами різного ступеня.   

Навчально-методичним кабінетом коледжу в 2018 році продовжувалася 

робота щодо впровадження елементів дистанційного навчання, вивчення та 

застосування викладачами коледжу хмарних технологій сервісів Google. 

Продовжено роботу по створенню електронних кабінетів викладачів в хмарному 

середовищі, формуванню комплексів навчально-методичного забезпечення 

дисциплін освітньо-професійних програм коледжу. 

Показник успішності студентів усіх форм навчання, результати захисту 

дипломних проектів вказують на те, що рівень знань студентів відповідає 

вимогам кваліфікаційних характеристик. 
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 У 2018 році 166 студентів денної форми навчання та 30 студентів  заочної 

форми навчання успішно захистили дипломні проекти  та отримали дипломи 

молодшого спеціаліста, з них: 86 механіків, 38 електромеханіків, 40 

техніків-технологів (механіків), 32  інженери  з безпеки руху. 

На «відмінно» та «добре» захищено 64% дипломних проектів.  Одержали 

дипломи з відзнакою 4 особи денної форми навчання.  

Викладацький склад в цілому має високий рівень професіоналізму. В 9 

циклових комісіях працюють 72 штатних викладача, серед них 2 кандидата 

технічних наук та 2 кандидата педагогічних наук,  вищу кваліфікаційну 

категорію мають – 46 викладачів, першу – 14 викладачів, другу  - 6 викладачів. 

Педагогічне звання «викладач-методист» мають 17 викладачів.  

Протягом звітного періоду 16 викладачів пройшли підвищення кваліфікації 

(стажування) у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації, на 

підприємствах і організаціях. 

 

З метою виконання плану прийому та сприяння випускникам в подальшому 

працевлаштуванні, коледжем укладені договори на виробничу практику з 

підприємствами міста: 

ПАТ «Кривбасзалізрудком»,  

ПАТ «ЦГЗК»,  

ПАТ «ПівдГЗК»,   

ПАТ «ЄВРАЗ Суха Балка»,  

ПАТ «Північтранс»,   

ТОВ «Дизельтехсервіс»,  

Філія «Криворізький райавтодор»,  

АФ «Криворізький автоцентр»,  

ТзОВ «КОМТЕК»,  

ТОВ з ІІ «ЮРОМАШ»,  

ПАТ «ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВІС»,  

ТОВ «Фольксваген Центр Кривий Ріг»,  
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ТОВ «АЛМАЗ СІСТЕМ»   

і, крім того, з багатьма іншими підприємствами різних форм власності (СТО, 

авто майстернями) зокрема: ФОП Сарапін І.С., ФОП Омельченко С.В., ФОП 

Бучковський О.В. і т.д. 

Протягом року усі види практик проводились відповідно до  графіку 

навчального процесу коледжу.  

За підсумками технологічної практики на кожній спеціальності були 

проведені звітні теоретичні конференції, на які були запрошені студенти 

молодших курсів та провідні фахівці промислових підприємств. 

Після проходження виробничої практики  та успішного складання іспитів 

біля 75%  студентів четвертого курсу отримали кваліфікації з1-2 робітничих 

професій: слюсаря з ремонту автомобілів, слюсаря з ремонту дорожньо - 

будівельних машин та тракторів, слюсаря - електрика з ремонту 

електроустаткування,  водія транспортних засобів категорії «С», «С1». 

У навчально-виробничих майстернях коледжу навчальні практики: слюсарна, 

верстатна, монтажно-демонтажна, ковальсько-зварювальна, електромонтажна  

проводились за графіком навчального процесу. 

           Підрозділ щодо сприяння працевлаштуванню студентів і випускників 

впродовж року оновлював та поповнював базу даних  студентів і випускників 

коледжу, які потребують працевлаштування;  постійно проводилась робота по 

накопиченню та оновленню банку даних роботодавців, у тому числі з 

використанням мережі Інтернет, систематично велось інформування 

випускників про вакантні місця на підприємствах міста. 

         25.05.2018 був проведений ярмарок вакансій, на якому були присутні 

представники підприємств міста: ПАТ «ЦГЗК», ПАТ «Кривбасзалізрудком», 

ПрАТ «ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВІС», ТОВ «Початок», ТОВ «Фольксваген 

Центр Кривий Ріг», ПрАТ «ІнГЗК», ТОВ «Дизельтехсервіс», ПАТ 

«АрселорМіттал Кривий Ріг», ПАТ «ХАЙДЕЛЬБЕРГЦЕМЕНТ УКРАЇНА». 

  Налагоджені стосунки з місцевими органами виконавчої влади та 

службами зайнятості. Стан працевлаштування випускників склав 72%. 
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  У минулому році велика увага приділялася організації роботи кабінетів і 

лабораторій, удосконаленню матеріально-технічної бази.    

Продовжувалось обладнання кабінету та лабораторії з дисципліни 

«Технічне обслуговування, діагностика та ремонт електроустаткування 

автомобілів». Лабораторія поповнилась сучасними стендами –  коробки передач 

з електронним управлінням та стендом безступеневої трансмісії – варіатором. 

Лабораторія «Будова автомобіля» поповнилась новим стендом 

«Трансмісія передньоприводного легкового автомобіля». 

У лабораторії «Технічна експлуатація автомобілів» виконаний ремонт 

приміщення.  

Виконаний ремонт кабінету «Математики», лабораторії фізики,  

«Організації дорожнього руху», поточний ремонт стін кабінету комп’ютерної 

техніки, кабінету «Культурологія», поповнився наочністю кабінет основ 

правознавства. 

Комісія ОПА і ОБР виконала ремонт в аудиторії 352 (кабінет ПДР). 

Косметичний ремонт відділень НВМ виконаний силами майстрів і 

студентів. 

 

2. Виконання показників ефективності використання державного майна. 

Основними завданнями в минулому році було утримання 

матеріально-технічної бази в належному експлуатаційному стані і подальший її 

розвиток з метою створення оптимальних умов для навчальної діяльності, 

забезпечення належних соціальних умов для студентів і співробітників. 

Загальна площа матеріально-технічної бази коледжу складає 

24 714,4 м2. 

Загальна територія, відведена коледжу в постійне користування, 

складає 3,71 гектара. 

На балансі коледжу перебуває три навчальних корпуси, 

гуртожиток,  гараж,  їдальня,  захисна споруда. 

Загальна площа орендованих приміщень  складає –  247,02 м
2
, саме: 
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ПрАТ «Київстар» - 44,6 м
2
 

ПП «ВітаЮ»  – 7,2 м
2 

ПП «ВітаЮ»  – 57,12 м
2 

ФОП  Красова  – 138,1 м
2 

Своєчасно отримано акт готовності коледжу до роботи у 2018-2019 

навчальному році  та акт готовності теплового господарства до роботи в 

опалювальний період  2018-2019 рр. 

Упродовж звітного періоду здійснено комплекс заходів зі збереження 

та утримання в належному стані матеріально-технічної бази коледжу, 

зокрема: 

- частковий ремонт м’якої покрівлі навчально-виробничих майстерень (100 

м
2
) та відремонтовано 300м

2
 м’якої покрівлі над лабораторією технічного 

обслуговування  автомобілів; 

- ревізія засувок системи теплопостачання в кількості 65 комплектів; 

- промивка системи опалення всіх будівель з гідро випробуванням; 

- підведення водопостачання до пожежного крана в бібліотеці (35м); 

- зварювальні роботи труб системи теплопостачання триповерхового 

навчального корпусу; 

- заміна 56м стальних труб теплопостачання та 30м стальних труб 

водопостачання на поліпропіленові до будівлі гаражів; 

- капітальний ремонт санвузлів на другому поверсі трьохповерхового 

навчального корпусу та на першому поверсі чотирьохповерхового навчального 

корпусу; 

- збудовано пандус  для осіб з обмеженими фізичними можливостями у 

триповерховому навчальному корпусі; 

- придбано та встановлено жалюзі в актовій залі коледжу; 

-  виконана повірка термометрів і манометрів теплової системи в кількості 

33 одиниць; 

- виконаний капітальний ремонт аудиторії №75 та кабінету завідувача НВМ;  

- встановлено 70м
2
 натяжної стелі в коридорі другого поверху 
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триповерхового навчального корпусу. 

Відповідно до вимог пожежної частини Покровського району зроблені 

виміри повного опору ізоляції живильної електромережі в 

навчально-виробничих майстернях, придбано 6 нових та перезаряджено 44 

вогнегасники. 

В гуртожитку коледжу капітально відремонтовано кухонний блок та хол на 

першому поверсі; четвертий поверх, хол і кухня на шостому поверсі, кухня на 

п’ятому поверсі. 

Також виконаний косметичний ремонт туалетів, інших холів та кухонь, 

пофарбовано шахту ліфта, проводиться ремонт меблів. 

Капітально відремонтовано (з реконструкцією) душову в підвальному 

приміщені гуртожитку. 

 

Фінансування коледжу проводилось відповідно до законодавства за 

рахунок коштів державного бюджету, а також за рахунок власних надходжень.  

 Для здійснення фінансово-господарської діяльності коледжу відкриті 

відповідні реєстраційні рахунки в ДКСУ м. Київа: 

35216037079993 - загальний фонд; 

35221237079993 - спеціальний фонд; 

35228337079993 - за дорученнями; 

 37311048079993 - депозитний рахунок, депонована вислуга років по ст.57; 

37117048079993 - рахунок по розрахунках допомоги постраждалим від 

аварії на ЧАЕС. 

За період з 01.01.2018 по 31.12.2018 з Державного бюджету отримано 

асигнувань в обсязі 23 339 506,75 грн. Кошти, профінансовані з загального 

фонду, використані за цільовим призначенням та відповідно до кошторисів зі 

змінами, затверджених Міністерством освіти і науки України, а саме:  

- на заробітну плату та нарахування – 16 662 797,73 грн.; 

- на харчування дітей сиріт – 725 259,74 грн.; 

- на господарчі потреби – 11 576,25 грн.; 
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- на комунальні послуги – 2 358 992,62 грн.; 

- на стипендію – 3 441 202,91 грн.; 

- при працевлаштуванні дітей-сиріт надано допомогу – 139 677,50 грн. 

До спеціального фонду  надійшло за послуги з платного навчання –  

759 607,58 грн.,  за проживання студентів в гуртожитку – 543 180,70 грн.;   за 

оренду майна – 159 280,31 грн., від реалізації майна – 5 176,50 грн., на загальну 

суму 1 467 245,09 грн.  

Кошти по спеціальному фонду були використані за цільовим призначенням 

та відповідно до кошторисів зі змінами, затверджених Міністерством освіти і 

науки України, на загальну суму – 1 515 955,41 грн.,  

а саме: 

- на заробітну плату та нарахування – 1 094 832,50 грн.; 

- на господарчі потреби – 172 154,29 грн.; 

- на послуги – 132 852,87 грн.; 

- на відрядження – 17 015,13 грн.; 

- на комунальні послуги – 95 531,82грн.; 

- на податки – 915,80 грн.; 

- на підвищення кваліфікації – 2 653,00 грн.; 

Отримано коштів та цінностей  за іншими джерелами власних надходжень 

на суму 176 054,03 грн., з них: дарунків (навчальної літератури, паливно- 

мастильних та будівельних матеріалів та іншого обладнання) на суму 142 532,90 

грн. та коштів від фізичних осіб на виконання окремих доручень на суму             

318 586,93 грн. 

Кошти з благодійного фонду були використані за цільовим призначенням та 

відповідно до кошторисів зі змінами, затверджених Міністерством освіти і науки 

України, на загальну суму – 353 889,45 грн.,  а саме: 

- на послуги – 14 154,00 грн.; 

- на господарчі потреби – 34 449,56 грн.; 

- спорт інвентар – 6 875,2  грн.; 

- будівельні матеріали – 10 045,00 грн.; 
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- запасні частини – 27 187,79 грн.; 

- паливно-мастильні матеріали   –  118 645,00 грн. 

Станом на 31.12.2018 кредиторська  заборгованість за коштами загального 

та спеціального фондів за комунальні послуги та з виплат заробітної плати і 

стипендії відсутня, дебіторська заборгованість за коштами загального  та 

спеціального фондів відсутня. 

Залишки на рахунках станом на 01.01.2019: 

- спеціальний фонд – 190 957,75 грн.; 

- благодійний фонд – 35 500,13 грн. 

 Вартість необоротних активів складає на суму 62 067 877,00  грн., вартість 

запасів складає  739 867,00 грн.           

 Видатки на утримання коледжу проводились відповідно до порядку, 

встановленого законодавством. 

 Бухгалтерський облік ведеться по меморіально-ордерній системі згідно 

Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України».  

Проведена інвентаризація основних фондів.  

Значна увага приділялась роботі з охорони праці та цивільного захисту як зі 

співробітниками, так і студентами. Систематично проводились навчання, іспити 

та інструктажі з БЖД і ОП для  викладачів, працівників та студентів. Службою 

охорони праці коледжу регулярно проводилися перевірки навчально – 

виробничих майстерень, навчального гаража, гуртожитку та кабінетів на 

предмет санітарного стану й безпеки праці.  

 

3.Стан методичної роботи 

Методична робота в коледжі протягом 2018 року була спрямована на 

розв’язання проблеми «Підготовка конкурентоздатного фахівця шляхом 

забезпечення якості навчально-виховного процесу на основі підвищення 

професійної компетенції, педагогічної етики викладачів, використання 

інноваційних технологій та розвитку творчих здібностей студентів». 

Протягом 2018 року в коледжі було проведено 8 засідань педагогічної 
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ради, 9 засідань методичної ради коледжу, 3 засідання ради з 

науково-дослідницької роботи студентів, організовані та проведені педагогічні 

читання з теми:  «Тайм-менеджмент у роботі сучасного успішного викладача». 

Було проведено 7 засідань атестаційної комісії, 2 засідання рейтингової комісії 

коледжу, 5 засідань Школи молодого викладача, 10 тижнів циклових комісій, 

інструктивно-методичний семінар для педагогічних працівників, що планують 

проходження атестації у 2018-2019 н.р.; конференція науково-дослідницьких 

робіт студентів «Відкриваємо світ науки», де були представлені 26 робіт в двох 

секціях –11 робіт учасників зайняли призові місця, а саме: І місце – 2 роботи, ІІ 

місце – 4 роботи, ІІІ місце – 5 робіт. 

Всього проведено 99 відкритих заходів, з них 26 відкритих занять, 50 

відкритих позааудиторних заходів, 5 відкритих виховних годин, 18 

різноманітних конкурсів та конференцій. 

  Узагальнено передовий педагогічний досвід таких викладачів:    

Кузьменок Т.С., Прокопенко Н.П., Бондаренко С.В.,  Великодний Д.О.,       

Кудрін С.С., Коваленко Л.Л., Каліненкова В.С. 

 На базі Автотранспортного коледжу проведено 10 регіональних та 

міських заходів – регіональний конкурс-гра «Економічний брейн-ринг» під 

гаслом «Вивчай Європу – змінюй Україну – країна починається з тебе!»; 

регіональна науково-методична конференція серед викладачів економічних 

дисциплін Північного регіону «Калейдоскоп методичних ідей»; фестиваль 

соціальної реклами «Технології перетворення світу - погляд молоді» серед 

студентів Північного регіону; олімпіада з історії України та всесвітньої історії (ІІ 

(регіональний) етап) Північного регіону; олімпіада з Основ правознавства/ 

Правознавство (ІІ (регіональний) етап) Північного регіону; VII міська 

науково-технічна конференція «Відкриваємо світ науки»; засідання міського 

методичного об’єднання викладачів дисциплін транспортного напрямку; 

засідання регіонального методичного об’єднання викладачів іноземної 

філології; регіональна конференція «Екологія здоров’я»; засідання круглого 

столу «Інформаційна компетентність викладача природничо-математичних 
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дисциплін», 84 роботи студентів коледжу були представлені в творчих 

конкурсах з навчальних дисциплін від регіонального до міжнародного рівня 

включно, з них 19 посіли призові місця. 

 

4. Стан виховної роботи 

В загальному плані виховної роботи в коледжі, затвердженому директором 

коледжу, були передбачені та проведені виховні години за всіма напрямками: 

організаційна робота, адаптація студентів, робота з батьками, 

громадсько-патріотичне виховання, морально-правове виховання, 

художньо-естетичне виховання, трудове виховання, формування здорового 

способу життя (фізичне виховання), екологічне виховання, превентивне 

виховання.  

Значне місце у планах виховної роботи кураторів груп відведено вихованню 

особистості та заходам, спрямованих на попередження правопорушень і 

злочинності, поліпшенню роботи з підлітками «групи ризику». 

  Студенти коледжу брали участь в 12 районних та міських заходах, 

проведено в коледжі 40 тематичних виховних годин, а саме:  

-  «Соборна мати – Україна, одна на всіх, як оберег»;  

- акції «Обеліск», «Ветеран живе поруч», «Подвір’я ветерана», «Велич 

народного подвигу», «Козацькому роду – нема переводу», «Шляхами бойової 

слави»;  

- участь у районних змаганнях «Спалах», «Козацькі забави»;  

- заходи «Засвіти свічку пам’яті», «Трагедія українського народу часів 

голодомору», «Битва за Україну», «Атом повинен бути мирним», 

«Шевченківські дні»;  

- екскурсії до історико-краєзнавчих музеїв міста, області, екскурсії «Кривий 

Ріг – індустріальний», флеш-моб «За мир та єдність України», «Молодь-фест»;   

- конкурс пісні й строю;  

- заходи  до Дня Революції Гідності, Дня пам’яті Героїв Крут, визволення 

України та м. Кривий Ріг  від нацистських загарбників;  
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- бесіди на правову тематику «Відповідальність неповнолітніх», «За людину 

треба боротися»;  

- конкурси «Краща кімната», «Гуртожиток – наш дім»;  

- зустрічі з письменниками, художніми колективами;  

- участь в фестивалях «Натхнення», «Зоряний олімп», районних заходах  

«День молоді», «День Незалежності»;  

- туристичні заходи: «День здоров’я», «День рибака», «День козацтва»,  

екскурсійні поїздки до найкращих куточків нашої України – до міст Львів, 

Запоріжжя,  Хмельницький; 

- спортивні заходи: участь в спартакіаді з легкоатлетичного кросу, міська 

спартакіада з баскетболу – ІV місце,  міська спартакіада з настільного тенісу;   

- для дітей, які знаходяться на відпочинку при шкільних таборах, студенти 

коледжу  провели пізнавальну програму з вивчення правил дорожнього руху: 

 - виступ для військовослужбовців в/ч 3011 з благодійним концертом, акція 

«Допоможемо армії України», в ході якої були зібрані продуктові набори та 

передано 3800 грн. на потреби військовослужбовців та їх забезпечення; 

- проведення святкової новорічної програми «Зимова казка» для дітей 

Покровського району з багатодітних родин та родин військовослужбовців; 

- студенти відвідали інтернат №4, де провели з дітьми веселі ігри, 

представили новорічну казку та подарували солодощі, подарунки. 

 Досягнення і здобутки студентів коледжу висвітлювались в інформаційному 

віснику Автотранспортного коледжу «Автодор».  Протягом року  24  студенти  

нагороджено грамотами і подяками коледжу, району, міста: Подяками 

виконкому Криворізької міської ради – 2 чол., Грамотами Покровської районної 

ради – 2 чол., Подяками за участь у міських та районних конкурсах – 8 чол., 

Подяками коледжу – 10 чол. 

 Наполеглива праця студентів відзначена і на обласному, міському, 

державному рівнях, так в звітному році стипендіатів обласних стипендій – 2 чол., 

міських стипендіатів – 2 чол. 

Студенти коледжу брали активну участь в проведенні урочистостей з 
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нагоди 55-річчя від дня заснування коледжу та в урочистому відкритті 

пам’ятного знака. 

 

5.Результати перевірок коледжу 

Упродовж 2018 року в Автотранспортному коледжі ДВНЗ КНУ було 

здійснено 5 перевірок: 

1. Епідеміологічне розслідування випадку кору (направлення №154 від 

19.02.2018 ДУ ДОЛЦ МОЗУ) – 1 перевірка. 

2. Перевірка Державної інспекції навчальних закладів України (наказ від 

20.02.2018 №01-13/7) щодо виконання положень Конституції, законів України, 

інших нормативно-правових актів з питань освіти, в частині порушених в 

зверненнях Леденьової Л.Л.,Тараненка Ю.М. питань.  За розпорядженням 

Державної інспекції навчальних закладів України від 05.03.2018 №01-14/5-р 

виявлені недоліки усунені в трьохмісячний термін. – 1 перевірка. 

3. Позапланова перевірка Головного Управління Пенсійного фонду України 

в Дніпропетровській області  для підтвердження обґрунтованості виданих 

документів  на оформлення пенсій, пов’язаних з нарахуванням заробітної плати 

та сплатою збору на загальнообов’язкове пенсійне страхування Губської В.І. ( 

направлення №1169 від 12.03.2018 ГУ ПФУ) – 1 перевірка. 

4. Позапланова перевірка Головного Управління Держпраці у 

Дніпропетровській області з питань додержання вимог законодавства про працю 

у Автотранспортному коледжі ДВНЗ КНУ (направлення №66/4.2-6 від 

04.04.2018 ГУ Держпраці в Дніпр.обл.) – 1 перевірка. 

5. Позапланова перевірка Криворізького міського управління Головного 

управління ДПСС в Дніпропетровській області з питань дотримання вимог 

санітарного законодавства (направлення №1918 від 17.07.2018) – 1 перевірка. 

Виявлені під час перевірок недоліки усунуто у визначений  перевіряючими 

термін. 

 

Директор коледжу            В.В. Дубінецький 
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Нагороджені до 55-річчя коледжу 

 

Грамоти коледжу –  32 особи. 

Подяки коледжу – 23 особи. 

Грамоти ДВНЗ КНУ –  6 осіб. 

Грамоти Покровської районної у місті ради – 10 осіб. 

Почесні грамоти Покровської районної у місті ради – 2 особи. 

Грамоти виконкому Криворізької міської ради –  1 особа. 

Почесні грамоти  виконкому Криворізької міської ради –  1 особа. 

Нагородні знаки «За вагомий внесок у розвиток професійної освіти в Україні» - 3  

особи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


