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Відокремлений структурний підрозділ  
“Полтавський політехнічний фаховий коледж  

Національного технічного університету 
“Харківський політехнічний інститут”



КОНТИНГЕНТ

•набір студентів
• за рахунок державного бюджету
• за рахунок фізичних та юридичних осіб

•станом на 01.06.2020 року 
•797 студентів
•512 – за державним замовленням



ЛІЦЕНЗОВАНИЙ ОБСЯГ ПРИЙОМУ

Спеціальність Галузь знань
Ліцензований

обсяг прийому

141   Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка
14   Електрична інженерія 100

133   Галузеве машинобудування 13   Механічна інженерія                 35

123   Комп’ютерна інженерія 12  Інформаційні технології 50

121   Інженерія програмного забезпечення 12  Інформаційні технології 50



ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ 

№ Показник 2019

1. Ліцензований обсяг підготовки (очна форма) 235

2. Прийнято на навчання, всього (осіб) 191

• денна форма

в т.ч. за держзамовленням:

191

130

3. Подано заяв на одне місце за формами навчання,    

у тому числі:
3,4

• денна 3,4



ДОСЯГНЕННЯ 
(проходження акредитації)

• пройдена акредитація освітньо-професійної 
програми Обслуговування комп'ютерних систем і 
мереж



КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

3%

15%

54%

12%

12%

4%
кандидат технічних наук

педагогічне звання 
«викладач-методист»

вища кваліфікаційна 
категорія спеціаліста

перша кваліфікаційна 
категорія спеціаліста

друга кваліфікаційна 
категорія спеціаліста

«старший викладач» 



СЕРЕД НАС  Є:

• майстер спорту України
• володарі почесного знаку «Відмінник освіти України»
• лауреат 

• обласної премії імені А.С.Макаренка в номінації «Вищі 
навчальні заклади І–ІІ рівнів акредитації»

• Полтавської обласної премії імені В.І.Вернадського
• учасник конкурсу «Педагогічний ОСКАР»
• два інструктори з кібербезпеки
• консультант з питань здобуття вищої освіти в країнах 

ЄС



СЕРЕД НАС Є:

• сертифікований тренер Microsoft
• освітній консультант Microsoft (MCLC)
• cертифікований спеціаліст з хмарних рішень (MCSA: Cloud)
• сертифікований професійний розробник (MCPD)
• сертифікований ІТ-професіонала (MCITP)
• сертифікований радник з GitHub
• єдиний в Україні сертифікований професіонал з UML 

(OCUP) рівня Advanced
• єдиний в Україні авторизований інструктор Amazon (AAI)



НАУКОВА РОБОТА

• V Всеукраїнська науково-практична конференція «Особистісно 
орієнтоване навчання математики: сьогодення і перспективи (ПНПУ 
імені В.Г. Короленка)»

• V Всеукраїнська науково-практична  Інтернет-конференція 
«Електронні та мехатронні системи: теорія, інновації, практика»

• Конференція «Проєктні методи навчання»
• Конференція «Мотивація в освіті: інструменти, прийоми та 

принципи»

• Всеукраїнський онлайн-марафон «Протидія вигорянню педагогів»



НАУКОВА РОБОТА

• Онлайн-конференція «Формування ключових компетентностей і 
навичок учнів»

• Веб-конференція «Методична система стандартизації професійної 
підготовки молодших спеціалістів у коледжах і технікумах»

• Всеукраїнська інтернет-конференція «Самоосвіта і 
підвищення кваліфікації вчителя: інструменти та підходи»

• Всеукраїнська науково-практична конференція «Співвідношення 
семантики і структури в системі мовних одиниць»



НАУКОВА РОБОТА

• Міжнародна наукова конференція «Динаміка розвитку сучасної 
науки»

• ХIIІ Міжнародна науково-практична конференція «Інтегровані 
інтелектуальні робото-технічні комплекси (ІІРТК-2020)»

• Х Міжнародна наукова практична інтернет-конференція «Сучасний 
рух науки»

• Міжнародна науково-практична конференція «Методика навчання 
природничих дисциплін у середній та вищій школі» (XXVІI 
Каришинські читання)

• XVII Міжнародна школа-семінар «Сучасні педагогічні технології в 
освіті» (НТУ «ХПІ»)



НАУКОВА РОБОТА

• Конференція INSANE BYTE' 2019

• Міжнародна науково-практична конференція «Іван 
Котляревський та українська культура ХІХ–ХХІ століть (до 250-
річчя від дня народження письменника)»

• ХІХ міжнародна науково-практична  конференція «Технології 
професійної підготовки майбутнього вчителя: сучасні моделі і 
компетентнісний дискурс педагогіки А.С.Макаренка» 
(Полтавський національний педагогічний університет імені 
В.Г.Короленка)

• Міжнародна конференція «Сучасний рух науки»

https://www.insanebyte.com/


НАУКОВА РОБОТА

• у міжнародних й українських виданнях опубліковано 
23 статті викладачів Коледжу з різних напрямів 
освітньої діяльності



ДОСЯГНЕННЯ 
(результати навчальної роботи)

ОБЛАСНІ ЗМАГАННЯ

• з хімії «Кристали: структура, властивості»

• соціальних відеороликів «Я обираю СВОЮ країну для 
майбутнього» 

• конкурс з Інформаційних технологій



ДОСЯГНЕННЯ 
(результати навчальної роботи)

ВСЕУКРАЇНСЬКІ ЗМАГАННЯ

• І етап Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності 
WORLDSKILLS UKRAINE-2019 у Полтавській області

• ХІХ Всеукраїнський чемпіонат з інформаційних технологій 
«Екософт-2020»  

• Всеукраїнському конкурсі з ІТ-проектів та кіберспорту
ITalent



ДОСЯГНЕННЯ 
(результати навчальної роботи)
• Національний фінал Міжнародного конкурсу ІТ проектів 

INFOMATRIX`2020

• Всеукраїнський конкурс усноісторичних проектів Асоціації з 
міжнародних питань (Asociace pro mezinárodní otázky, AMO) 

• XX Всеукраїнський конкурс «Історія і уроки Голокосту» імені 
І.Б.Медвинського

• Міжнародний конкурс історичних проєктів «Радянське 
минуле: (Пере)осмислення історії»



ДОСЯГНЕННЯ 
(результати навчальної роботи)
• Всеукраїнські конкурси

• «Я – людина!» 
• «Захисники України» 
• до Дня Гідності і Свободи 
• «Зимові свята в традиціях нашого народу»  
• «Безпечний інтернет» 
• «Основи кібербезпеки» 
• «Слідами Чорнобиля» 
• турнір юних біологів «NEDIO»
• «Дівчата в ІТ»

• Інтернет-олімпіади з математики, фізики, біології, хімії, історії, 
літератури.



ДОСЯГНЕННЯ 
(результати навчальної роботи)
• МІЖНАРОЖНІ ЗМАГАННЯ

• Міжнародний фотоконкурс по довкіллю «Ми – люди Землі»

• IV Міжнародний міждисциплінарний конкурс наукових і 
творчих робіт імені Володимира Маняка і Лідії Коваленко

• 5-ий міжнародний молодіжний конкурс «Trans. History»

• Міжнародний конкурс з комп’ютерної графіки м. Гомель



ДОСЯГНЕННЯ 
(результати навчальної роботи)

у конкурсах та олімпіадах брали участь 

• 176 студентів 

• 92 посіли призові місця чи ввійшли до фіналу!

• команди Коледжу здобули перемогу у шести видах 
обласної спартакіади.  



ДОСЯГНЕННЯ
(результати навчально-виробничої роботи)

• підписанння тристороннього договору  із закладом 
освіти «Центрум Дорадцтва Едукаційнего ТОВ 
(Республіка Польща)» та українським ГО «Інноваційні 
технології в освіті» (м. Київ)

• проходження виробничих практик на базі 
високотехнологічних компаній Польщі.
• отримання студентами сертифікатів міжнародного зразка



ДОСЯГНЕННЯ 
(доступ до актуальних технологій)

• поновлено угоду між коледжем та GitHub, що дозволяє 
використовувати GitHub Enterprise, Github Student Developer Pack, 
GitHub Classroom (а тепер  REPL.it) тощо;

• отримано освітні ліцензії на продукти та сервіси для навчання, 
такі як Miro, REPL.it ClassRoom, Notion, Coursera тощо;

• можливість використовувати ліцензійне програмне 
забезпечення від JetBrains та публікувати свої проєкти у хмарі 
AWS

• відкрито Академію Cisco на базі коледжу (впровадження курсу 
програми мережних академій Cisco «Вступ до кібербезпеки» в 
межах ініціативи CyberSecurity Step By Step 2019-2020).



ДОСЯГНЕННЯ 
(отримання гранту)

масштабний захід для школярів регіону – триденний 
марафон «Програмувати – це легко» в рамках 
міжнародної ініціативи Meet’n’Code та Європейського
тижня кодування (закуплено комплекти Arduiono)



ДОСЯГНЕННЯ 
(інше)

• з метою популяризації коледжу проведено День 
науки для школярів міста

• розроблено віртуальний VR-путівник коледжем

• проведено День першокурсника (новий формат)

• створено куточок відпочинку для студентів в 
рекреації третього поверху 

• створено музей оптичних ілюзій



ДОСЯГНЕННЯ (інше)

• відкрито меморіальну дошку випускнику коледжу 
Д. Синюку, який героїчно загинув, захищаючи 
незалежність України

• організовано обласний турнір з волейболу, 
присвячений пам’яті народного героя України, 
випускника ППК НТУ «ХПІ»

• впроваджено ефективну систему дистанційного 
навчання на базі Google Classroom



МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

• корпус - 6665,8 м2

• виробничі майстерні - 681,7 м2

• гуртожиток – 1177,0 м2

• їдальня (на 100 посадкових місць)- 203,4 м2

• медичний пункт- 37,2 м2

• загальна площа території навчального закладу 
становить 1,6269 га 

• площа навчальних приміщень, які здаються в оренду, 
складає  141,3 м2



МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА 
(оновлення)

придбано 
• 21 персональний комп’ютер 

• 3 телевізори

• 21 вогнегасник      

• 12 комплектів пожежних рукавів та стволів

• протипожежні двері

• за рахунок спонсорських коштів для комп’ютерного класу 
було закуплене устаткування на суму 25,5 тис. грн



МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА 
(оновлення)

Проведено 
• модернізацію пожежної сигналізації гуртожитку
• монтаж пожежної сигналізації  в майстернях коледжу
• установлення системи  протипожежного сповіщення в навчальному 

корпусі 
• ремонт  внутрішньої системи водопостачання гуртожитку (заміна 

стальних труб на пластикові )
• ремонт зовнішньої мережі теплопостачання гуртожитку (заміна 

стальних труб на пластикові )
• встановлення водонагрівачів у гуртожитку
• поточний ремонт приміщення коледжу, гуртожитку та навчальних 

майстерень



ДОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ 

Курси

• з англійської мови

• вебпрограмування

• оператор комп'ютерного набору

• з підготовки до ДПА(ЗНО): 
• математики, української мови
• англійської мови
• історії України

• для абітурієнтів



ВИХОВНА РОБОТА
Протягом 2019/2020 н.р. в Коледжі проводилася значна 

виховна робота, спрямована на:
• набуття молодим поколінням соціального досвіду;
• успадкування духовних надбань українського народу;
• формування духовності, художньо-естетичної, правової, 

екологічної, валеологічної, гендерної культури;
• формування у здобувачів освіти навичок культури здоров’я, 

безпечної поведінки, уміння обирати здоровий спосіб життя, 
підвищення рівня їх інформованості з питань профілактики 
тютюнокуріння, алкоголізму, наркоманії, профілактики 
ВІЛ/СНІДу;

• створення освітнього середовища, в якому немає місця проявам 
булінгу та девіантної поведінки тощо



ВИХОВНА РОБОТА
Виховна робота в коледжі проводилася за багатьма 

напрямками:

• національно-патріотичне виховання

• превентивно-правове виховання

• професійне виховання

• етичне виховання

• художньо-естетичне виховання

• екологічне виховання

• фізичне виховання, утвердження здорового способу життя та 
безпеки життєдіяльності



Відвідування наукової бібліотеки 
НТУ “ХПІ” 



Національно-
патріотичне
виховання



Відкриття меморіальної дошки народному 
герою Д. Синюку й турніру його пам’яті 



День української мови та писемності



Фізичне виховання, утвердження здорового 
способу життя



Робота з обдарованою молоддю



Вистава до Дня святого Миколая для дітей с 
порушенням опорно-рухового апарату та 

дітей-сиріт



ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ

• з державного бюджету профінансовано 17739593 
грн., 

• доходи спеціального фонду склали   3243230 грн., з 
них:

 плата за навчання становить   3190502 грн.;

 оренда приміщень  27228 грн.;

 спонсорська допомога 25500.     



Фінансово-господарська діяльність за 
2019/2020 н.р.

Загальний фонд Профінансовано 17740,0

Спеціальний фонд Надійшло 3243,2

Навчання 2139,2

Гуртожиток 667,7

Оренда 27,2

Підготовчі курси 199,2

Комп’ютерні курси 60,3

Курси WEB 13,0

Курси англійської мови 30,8

Курси ЗНО з математики 24,9

Курси ЗНО з української мови 29,6

Курси ЗНО з англійської мови 16,8

Курси ЗНО з історії 9,0

Спонсорська допомога 25,5



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ


