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1.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

1.1.

Структура фахового коледжу
- денне відділення
Спеціальності

1.2

Таблиця 1
№
з/п

Шифр та найменування галузі знань

Кваліфікація

1
1.
2.

2
20 Аграрні науки та продовольство
20 Аграрні науки та продовольство

3.

20 Аграрні науки та продовольство

4.

14 Електрична інженерія

5.

19 Архітектура і будівництво

6.

27 Транспорт

3
агротехнік
технік лісового господарства
технік-механік сільськогосподарського
виробництва
механік
технік з експлуатації устаткування газових
об`єктів
інженер з безпеки руху

Підготовка молодших спеціалістів здійснюється за 6 спеціальностями на підставі
ліцензій і сертифікатів, що діють до 01.07.2026р., 01.07.2028р., 1.07.2099р.н.
Крім того, випускники коледжу мають можливість отримати робітничі професії
відповідно до свого профілю за 5 спеціальностями
1.3. Ліцензовані обсяги прийому
Чергова акредитація освітньо – професійних програм відповідно до сертифікатів
2024, 2025, 2028 року.
Ліцензовані обсяги прийому

4.
5.
6.

27 Транспорт

25

-

25

-

105

-

30

-

100

-

50

-

6
УД №23006268
01.07.2028
УД №23006269
01.07.2028
УД №2301301
01.07.2025
УД №23013014
01.07.2025
НД №2393756 01.07.2026
УД №23006267
01.07.2028

Заочна

3.

5

Денна

2.

4

Номер сертифікату,
термін дії ліцензії

Контингент студентів
Всього

1.

2
20 Аграрні науки
та продовольство
20 Аграрні науки
та продовольство
20 Аграрні науки
та продовольство
14 Електрична
інженерія
19 Архітектура і
будівництво

Заочна

1

Денна

№

Код і назва
напряму
підготовки

Рівень
акредитації

Таблиця 2
Ліцензований
обсяг

7

8

9

10

І

64

64

-

І

36

36

-

І

152

139

13

І

28

28

-

І

-

-

-

І

58

58

-

Контингент студентів становить:
Денної форми навчання 325 особи, в тому числі за державний бюджет навчаються 299 осіб, на
контрактній основі – 26 осіб, за кошти фізичних та юридичних осіб 8%.
Заочна форма навчання – 13 студентів, в тому числі за державним замовленням – 0 осіб, на
контрактній основі – 13 осіб, за кошти фізичних та юридичних осіб 100%.
2. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Штат

2.1.

3. Характеристика педагогічного складу
4. Таблиця 3
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Показники

Кількість

Штатна чисельність педагогічних працівників, всього осіб
Викладачі, що мають вчений ступінь
Викладачі з відзнакою «Відмінник освіти України»
Викладачі з відзнакою «Відмінник аграрної освіти України»
Викладачі, що мають державні нагороди «Знак пошани»
викладачі, нагороджені відзнаками Міністерства аграрної політики та
продовольства України
Викладачі-методисти
Старші викладачі
Викладачі, яким присвоєно «вищу категорію»
Викладачі, яким присвоєно «І категорію»
Викладачі, яким присвоєно «II категорію»
Викладачі, яким присвоєно категорію «спеціаліст»

51
4
2
12
9
4
16

4.1. Підвищення педагогічної кваліфікації:
Таблиця 4
№
п/п
1.
2.
3.

ПІП

Дата

Примітка

Альльонов О.М.
Антас Н.І.
Банар Л.В.

4.

Бідна В.В.

5.
6.

Місце проведення та назва

Хмельницька гуманітарнопедагогічна академія, ПК у формі
стажування,
PROMETHEUS онлайн-курс
«Критичне мислення для освітян»
Хмельницька гуманітарнопедагогічна академія, ПК у формі
стажування,
PROMETHEUS онлайн-курс
«Протидія та попередження булінгу
(цькуванню) в закладах освіти»

01.02.31.03.2022,

180 год

18.02.2022

30 год

01.02.31.03.2022,

180 год

16.02.2022

80 год

ГО «Прометеус» Надання освітніх
послуг з підвищення кваліфікації
педагогічних працівників згідно з
КВЕД 85.59 Курс «Нова фізична
культура»
НМЦ ВПФО практичний онлайнсемінар «Шляхи та джерела
формування педагогічної

25.11.2021

30 год

16.02.2022

8 год

Бойко В.І.

Варгатюк Б.Б.

7.

Вербіцька Ю.М.

8.
9.
10.
11.

20.08.2021

1,5 год.

23.10.2021

2 год

28.10.2021

2 год

01.1105.11.2021

30 год

11.2021

6 год

01.02.31.03.2022,

180 год

25.11.2021

6 год

Державна освітня установа «НМЦ з
питань якості освіти»

02.08.2021

30 год

Національна академія аграрних наук
України Курс з підвищення
кваліфікації науково-педагогічних
та педагогічних працівників
аграрних вищих навчальних
закладів з питань агроекології та
природокористування.
Хмельницька гуманітарнопедагогічна академія, ПК у формі
стажування,

01.1105.11.2021

30 год

01.02.31.03.2022,

180 год

ED EDRA онлайн-курс «Історія:
Зародження української нації»
Інститут науково-дослідний
Люблінського науково-технічного
парку та IESF

08.05.2022

30 год

Гавловський О.К.
Грохольський М.О.
Дюг О.Є.

Івасик М. В.

12.
Кардаш О.М.
13.
14.

майстерності куратора групи
закладу фахвої перед вищої освіти»
СС 38282994/0920-22
ТОВ «Навчальний центр
СТРІМТРЕЙН» Вебінар «3д
принтер: досвід, нові ідеї для
використання в закладах освіти»
ТОВ «Всеосвіта» Вебінар на тему:
«Figma» - сучасний інструмент для
створення якісних методичних
матеріалів. Від ідеї до реалізації.»
VA724554
ТОВ «Всеосвіта» Вебінар на тему:
«Інформаційна гігієна та цифрова
безпека як важливі компетентності
сучасного педагога» РС005226
Національна академія аграрних наук
України Курс з підвищення
кваліфікації науково-педагогічних
та педагогічних працівників
аграрних вищих навчальних
закладів з питань агроекології та
природокористування. АА
13722479/000020-21
International Scientific and
Pedagogical Seminar “Development of
educational system in the field of
agricultural sciences – from theory to
practice» NO. WSA/2021/11/71
Хмельницька гуманітарнопедагогічна академія, ПК у формі
стажування,
Хмельницький політехнічний
фаховий коледж ІІ Міжнародної
науково-практичної конференції
«Актуальні проблеми сучасної
науки, розвитку технологій та
менеджменту»

Кобилецький О.М.
Костюченко І.І.

06-13 грудня 45 год
2021року,

15.
16.

17.
Ломачинська О.В.

45 год

International Scientific and
Pedagogical Seminar “Development of
educational system in the field of
agricultural sciences – from theory to
practice» NO. WSA/2021/11/126
Хмельницька гуманітарнопедагогічна академія, ПК у формі
стажування,

11.2021

6 год

01.02.31.03.2022,

180 год

НМЦ ВПФО практичний онлайнсемінар «Шляхи та джерела
формування педагогічної
майстерності куратора групи
закладу фахвої перед вищої освіти»
СС 38282994/1125-22
НМЦ ВПФО підвищення
кваліфікації педагогічних
працівників у формі масового
відкритого онлайн-курсу
«Створення сайту викладача» СС
38282994/2013-22
Науково-методичний центр вищої та
фахової перед вищої освіти
програма підвищення кваліфікації
голів циклових комісій закладів
фахової перед вищої освіти
«Інноваційна педагогічна діяльність
в закладах фахової перед вищої
освіти» СС 38282994/3913-21
НМЦ ВПФО Підвищення
кваліфікації голів цк «Інноваційна
педагогічна діяльність в закладах
фахової перед вищої освіти»
СС38282994/4877-21
Хмельницька гуманітарнопедагогічна академія, ПК у формі
стажування,
Хмельницька гуманітарнопедагогічна академія, ПК у формі
стажування,
Національна академія аграрних наук
України Курс з підвищення
кваліфікації науково-педагогічних
та педагогічних працівників
аграрних вищих навчальних
закладів з питань агроекології та
природокористування.

16.02.2022

8 год

27.02.2022

30 год

2122.10.2021

16 год

8,10.12.2021

16 год

01.02.31.03.2022,

180 год

01.02.31.03.2022,

180 год

01.1105.11.2021

30 год

Кам’янець-Подільський
національний університет ім. Івана
Огієнка «Прикладні аспекти
диференціального числення» КП
02125616/407-21

01.1031.10.2021

30 год

Майстерчук Н.М.

Мокра Т.І.

20.

Мельник Ю.В.

21.
Мефодовська В.І.
22.
Мостова Л.В.
23.
Олійник Л.В.

24.
25.

13.12.2021

Кримчак В.В.
Кріль О.

18.
19.

Міжнародне підвищення
кваліфікації (вебінар) «Дистанційні
засоби навчання на прикладі
платформ Zoom та Moodle»

Олійник Ю.А.
Петришена О.В.

26.

Скрипник Є.І.

27.
Титарчук О.В.

28.
Хома О.Д.

29.

Хрустінський В.Б.

30.
Шарпацька Н.В.
31.

Шинкаренко В.В.

ДНУ «Інститут модернізації змісту
освіти» Комунальний заклад освіти
Полтавський базовий медичний
фаховий коледж Всеукраїнська
науково-практична конференція
«Актуальні проблеми сучасної
освіти та освітні традиції, перевірені
часом»
British Council online webinar
«Practical Tips for EdTech in Higher
Education»
Хмельницька гуманітарнопедагогічна академія, ПК у формі
стажування,
НМЦ ВПФО практичний онлайнсемінар «Шляхи та джерела
формування педагогічної
майстерності куратора групи
закладу фахвої перед вищої освіти»
СС 38282994/1158-22
International Scientific and
Pedagogical Seminar “Development of
educational system in the field of
agricultural sciences – from theory to
practice» NO. WSA/2021/11/102
НМЦ ВПФО підвищення
кваліфікації заступників директорів
з навчально-виробничої роботи,
практичного навчання, або осіб
відповідальних за проведення
практики «Впровадження
інноваційних технологій в освітній
процес»
СС 38282994/0424-22
PROMETHEUS онлайн-курс «Нова
фізична культура; Біг»
Освітній Хаб міста Києва онлайнкурс «Мистецтво викладання»
№62802705
PROMETHEUS онлайн-курс
«Критичне мислення для освітян»
PROMETHEUS онлайн-курс
«Підвищення кваліфікації
педагогічних працівників: нові
вимоги і можливості»
НМЦ ВПФО підвищення
кваліфікації заступників директорів
з навчально-виробничої роботи,
практичного навчання, або осіб
відповідальних за проведення
практики «Впровадження
інноваційних технологій в освітній
процес»
СС 38283994/0442-22
British Council online webinar
«Practical Tips for EdTech in Higher
Education»
НМЦ ВПФО онлайн-семінар
«Робота практичного психолога

09.11.2021

0,3 ЄКТС

17.02.2022

1,5 год

01.02.31.03.2022,

180 год

16.02.2022

8 год

11.2021

6 год

27.01.2022

16 год

25.01.2022

5 год

10.04.2022

30 год

01.06.2022

30 год

26.05.2022

15 год

27.01.2022

16 год

17.02.2022

1,5 год

25.11.2021

8 год

ЗФПО в умовах дистанційної освіти:
виклики сьогодення» СС
38282994/4436-21
НМЦ ВПФО Підвищення
кваліфікації заступників директорів
з виховної роботи закладів фахової
перед вищої освіти СС
38282994/0263-22
НМЦ
ВПФО
Підвищення
кваліфікації завідувачів методичних
кабінетів,
методистів
закладів
фахової
перед
вищої
освіти
«Методологічні засади організації
професійного розвитку педагогічних
працівників в умовах оновленого
змісту освіти» СС 38282994/0617-22
Хмельницька гуманітарнопедагогічна академія, ПК у формі
стажування,
32.
33.

16 год

8-9.02.2022

16 год

01.02.31.03.2022,

180 год

01.1105.11.2021

30 год

11.2021

6 год

Шинкаренко Д.О.

Шклярук Ю.Є.

34.

2425.01.2022

Якубов І.О.

Національна академія аграрних
наук України Курс з підвищення
кваліфікації науково-педагогічних
та педагогічних працівників
аграрних вищих навчальних
закладів з питань агроекології та
природокористування.
АА13722479/000121-21
International Scientific and
Pedagogical Seminar “Development of
educational system in the field of
agricultural sciences – from theory to
practice» NO. WSA/2021/11/69

5. НАВЧАЛЬНА РОБОТА
5.1. Формування контингенту студентів
Результати прийому в 2021 році

201 Агрономія
205 Лісове
господарство
208
Агроінженерія
142 Енергетичне
машинобудування
192 Будівництво
та цивільна
інженерія
275 Транспортні
технології (на
автомобільному
транспорті)
Разом

Всього

Спеціальність

Таблиця 5
Денна форма
На основі повної
загальної
середньої освіти

На основі базової
загальної
середньої освіти

Заочна форма

На основі
диплому
кваліфікованого
робітника

всього

Держ.

Контр.

всього

Держ.

Контр.

всього

Держ.

Контр.

всього

Держ.

Контр

23

10

10

-

13

12

1

-

-

-

-

-

-

13

4

4

-

9

9

-

-

-

-

-

-

-

50

24

23

1

23

19

4

3

2

1

-

-

-

9

4

4

-

5

4

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

8

8

-

12

7

5

-

-

-

-

-

-

115

50

49

1

62

51

11

3

2

1

-

-

-

3.2. Результати випуску молодших спеціалістів і фахового молодшого бакалавра у
2022 році
Таблиця 6
Шифр та назва спеціальності
201 Агрономія
205 Лісове господарство
208 Агроінженерія
208 Агроінженерія (фах.мол.бакалавр)
142 Енергетичне машинобудування
192 Будівництво та цивільна інженерія
275 Транспортні технології (на
автомобільному транспорті)
Разом

3.3. Працевлаштування випускників

всього
16
6
21
9
7
-

Випуск фахівців
з них за формою навчання/фінансування
денна
заочна
бюджет
контракт
бюджет
контракт
16
5
1
14
7
9
7
-

5

5

-

-

-

64

56

1

-

7

Шифр та назва
спеціальності

Випуск
студентів

201 Агрономія
205 Лісове
господарство
208 Агроінженерія
142 Енергетичне
машинобудування
192 Будівництво та
цивільна інженерія
275 Транспортні
технології (на
автомобільному
транспорті)

12
6

Проходять
службу в
ЗСУ
1
2

28
-

Вступили на Працевлаштовані
навчання
5
2

6
2

5
-

8
-

6

-

-

-

10

2

2

2

3.4. Успішність та якість навчання
Рівень навчальних досягнень студентів.

201 Агрономія
205 Лісове
господарство
208 Агроінженерія
142 Енергетичне
машинобудування
192 Будівництво та
цивільна інженерія
275 Транспортні
технології (на
автомобільному
транспорті)
Загалом:
201 Агрономія
205 Лісове
господарство
208 Агроінженерія
142 Енергетичне
машинобудування
192 Будівництво та
цивільна інженерія
275 Транспортні
технології (на
автомобільному
транспорті)

64
36
152
28
-

58
338

Якісний
показник
навчання

Загальний %
успішності

Спеціальність

Кількість
студентів

Таблиця 7
Середній
бал

Кількість
груп із
100%

Зимова екзаменаційна сесія
97,5
55,4
3,6
17,3
100
56,3
3,7
17,3

-

-

96,7
96,4

55,6
56,4

-

-

-

-

-

-

98,2

56,6

-

-

100

-

-

17,3

-

-

-

-

-

-

-

-

3,7
3,8

3,7

96,9

64
36
152
28

97,3
100

54,8
56,7

-

-

-

100

57,2

30,8
17,3
-

56.6
3.7
Літня екзаменаційна сесія
100
56,3
3,8
100
58,6
3,9

58

Пропуски занять на 1
студента,
академічних годин
в т.ч., без
всього
поважних
причин

3,8
3,7

17,3

17,3
30,8
17,3
-

3,7

17,3

Загалом:

338

99.4

56.7

3.8

100

-

-

4. МЕТОДИЧНА РОБОТА
4.1. Методичне забезпечення навчального процесу
Таблиця 8
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Циклова комісія
Циклова комісія соціально-гуманітарних дисциплін (Голова
Костюченко І.І)
Циклова комісія природничо-математичних дисциплін та
іноземної мови (Голова Банар Л.В.)
Циклова комісія фундаментальних та загальнотехнічних
дисциплін (Голова Мельник Ю.В.)
Циклова комісія спеціальних технічних дисциплін
(Голова Дюг О.Є.)
Циклова комісія агроекономічних та лісотехнічних дисциплін
(Голова Шарпацька Н.В.)
Циклова комісія практичного навчання (Голова Скрипник Є.І.)

Методичне
забезпечення, %
100%
100%
100%
100%

100%
100%

Засідання методичної ради – 8.
Засідання школи педагогічної адаптації
«ШЛЯХ ДО УСПІХУ» - 7.
Методичні навчання-тренінги - 2
Проведено засідань МО кураторів академічних груп - 7
Проведення педагогічних читань – 1
«ЖОВТНЕВІ ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ».
Проведення відкритих занять – 8
Проведено предметних тижнів та декад – 13; 8.

08.09.2021 р. Кардаш О.М. Українська література ДХ12 група Тема «Микола Куліш.
Життєвий творчий шлях митця. Національний матеріал і вселюдські «вічні» мотиви та
проблеми у сатиричній п’єсі «Мина Мазайло».
14.09.21 Мельник Ю.В. Механіка ДХ12 група Тема: «Будьмо знайомі – я механіка!»
23.09.21 Петришина О.М. Інформатика АЛ11 група Тема: «Інтернет–маркетинг та
інтернет-банкінг»
06.10.21 Шклярук Ю.Є. Основи менеджменту А13 група Тема: «Модель сучасного
менеджера. Планування і організація праці менеджера».
02.11.21 Антас Н.І. Загальний курс транспорту Д13 група Тема: «Транспорт України».
10.11.21 Вербіцька Ю.М. Охорона праці Д13 група Тема: «Служба Управління
охороною праці»
14.12.2021 Костюченко І.І. Громадянська освіта М121 група Тема: «Як стати жертвою
торгівлі людьми»

23.02.2022 Мефодовська В.І. Фізика і астрономія ДХ12 група Тема: «Підсумкове
заняття. Захист навчальних проєктів».
Атестація викладачів - 2022
Складено:
 План роботи атестаційної комісії на 2021-2022н.р.,
 накази «Про створення атестаційної комісії» № 96 «О» від 31.08.2021р., « Про
атестацію педагогічних працівників» № 130 «О» від 19.10.2021 р., «Про
внесення змін до складу атестаційної комісії» №25 «О» від 14.03.2022, «Про
результати атестації педагогічних працівників у 2021-2022 навчальному
році» №29 «О» від 31.03.2022
Проведено засідань: 3: протокол №1 від 20.09.2021р., протокол №2 від 19.10.2021р.,
протокол №3 від 30.03.2022р.
Проведено відкритих занять: 4
№
п/п

Прізвище, ім’я, по батькові педагогічного
працівника

1.

Антас Наталія Ігорівна

2.

Вербіцька
Юлія Миколаївна

Освіта

Дата
проходження
попередньої
атестації,
кваліфікаційна
категорія

Стаж

Претендують

Подільський державний
аграрно-технічний універ.
Організація і регул. дорожн.
руху, науковий співробітник
(в транспортній галузі) з
узагальненим об’єктом
діяльності: організація і
регулювання дорожнього руху в
транспортних системах, 2011р.

8

28.03.17
ІІ категорія

Присвоєно
кваліфікацій
ну категорію
«спеціаліст І
категорії»

Житомирський національний
агроекологічний університет,
магістр за спеціальністю
«Механізація сільського
господарства», кваліфікація інженер-виробничник, 2017 р.

2

магістр

Присвоєно
кваліфікаці
йну
категорію
«спеціаліст
ІІ категорії»

3.

Кардаш Ольга Михайлівна

Кам'янець-Подільський
національний університет,
Кваліфікація – філолог, вчитель
української мови і літератури та
зарубіжної літератури, вчитель
німецької мови, 2013 р.

7

магістр

Присвоєно
кваліфікаці
йну
категорію
«спеціаліст
ІІ категорії»

4.

Шклярук Юлія Євгенівна

Національний університет
«Львівська політехніка»,
спеціальність
« Менеджмент організацій і
адміністрування». Кваліфікація магістр з менеджменту
організацій і адміністрування,
2013 р.
Вінницький національний
аграрний університет, факультет
«Менеджменту та права» випускник аспірантури, 2017 р.

5

випускник
аспірантури

Присвоєно
кваліфікаці
йну
категорію
«спеціаліст
ІІ категорії»

Показники участі у відбірковому етапі конкурсу «ПЕДАГОГІЧНИЙ ОСКАР 2022» (протокол засідання конкурсної комісії від 24.12.2021 року, схвалений
педагогічною радою колежду, протокол №3 від 29.12.2021року)
№ ПІП
п/п
1. Антас Н.І.

3.

Банар Л.В.
Ломачинська О.В.
Бідна В.В.

4.

Бойко В.І.

5.

Вербіцька Ю.М.
Кримчак В.В.
Кобилецький О.М.
Кардаш О.М.
Олійник Л.В.

2.

6.

Назва роботи

Кількість
балів

Транспортні засоби
Сучасний навчально-методичний посібник
«Інновації у створенні й упровадженні сучасних
методик форм прийомів викладання навчальнометодичного забезпечення освітнього процесу»
Іноземна мова
Предметний тиждень
Історія України
Методична розробка «Шляхи формування
соціальної компетентності студентської молоді в
умовах трансформації українського суспільства:
ідеї та досвід»
Методична розробка. Досвід роботи
Нарисна геометрія та інженерна графіка
Робочий зошит
Навчальний відеофільм
Вирощування цукрових буряків

30

Українська мова за професійним спрямуванням
Робочий зошит

30

30
30

30
30

7.

Костюченко І.І.

8.

Мельник Ю.В.
Шинкаренко В.В.
Петришина О.В.
Шинкаренко Д.О.
Мельниченко О.І.

9.

10. Мефодовська В.І.
Мостова Л.В.
11. Мокра Т.І.
Грохольський М.О
12. Шарпацька Н.В.
Івасик М.В.
Гавловський О.К.
13. Майстерчук Н.М.

Історія України
Кейс практичних завдань
Методична розробка. Досвід роботи
Тьюторство як технологія індивідуального
супроводу молодих педагогів

30

Трактори та автомобілі
Інноваційні технології на заняттях з дисципліни
Відеолекція
Ідеальний газ у молекулярно-кінетичній теорії
Кондиціювання повітря
Робочий зошит
Навчальний відеофільм
Виробництво хліба

30

Конспект лекцій з курсу «Лісове господарство»

30

30

30
30
30

5. НАУКОВА РОБОТА
5.1. Участь у конференціях, семінарах
1. Організовано та проведено на базі коледжу (табл. 9):
Назва наукової
конференції, семінару

Рівень (міжнародний,
всеукраїнський, регіональний)

Кількість
учасників

Студентська наукова
конференція «Великі твої
жертви, Україно…»
24 листопада 2021

колежанський

9 викладачів
9 студентів

Студентська наукова
конференція «Без любові
до лісу немає любові до
професії…»
22 вересня 2021

колежанський

1 викладач
4 студента

Студентська наукова
конференція
«УКРАЇНСЬКІ ВЧЕНІ В
РІЗНИХ ГАЛУЗЯХ
НАУКИ»
23-30 травня 2022

колежанський

Таблиця 9
Результати
Наукові
керівники та
студенти
отримали
сертифікати за
підготовку та
участь у
конференції
Наукові
керівники та
студенти
отримали
сертифікати за
підготовку та
участь у
конференції
Наукові
керівники та
студенти
отримали
сертифікати за
підготовку та
участь у
конференції

2.
(табл.10):

Участь педагогічних працівників у наукових заходах в інших навчальних закладах
Таблиця 10
Кількість
учасників
заходу від
коледжу

Назва наукової
конференції,
семінару

Місце проведення

Рівень (міжнародний,
всеукраїнський,
регіональний)

Всеукраїнська науково-практична
конференція
«Інновації партнерської взаємодії
освіти, науки та виробництва.
Виклики сьогодення»
Всеукраїнська онлайн конференція
«Вектори розвитку освіти в сучасних
умовах»
Онлайн-практикум «Опанування та
розвиток інформаційної-цифрової
компетентності педагога-новатора
Всеукраїнська науково-практична
конференція
«Актуальні проблеми сучасної освіти
та освітні традиції, перевірені часом»

Борщівський
агротехнічний фаховий
коледж

всеукраїнський

6

ГО «Платформа Освіта»

всеукраїнський

1

всеукраїнський

1

Інститут модернізації
змісту освіти

всеукраїнський

1

Всеукраїнська наукова онлайн
конференція
«Тенденції освіти 2022. Нові
методики та техніки»

Всеосвіта

всеукраїнський

1

Всеукраїнська наукова конференція
«Сучасні підходи до організації
освітнього процесу в закладах
освіти»

Всеосвіта

всеукраїнський

1

VІІІ Всеукраїнська науковопрактична інтернет-конференція
педагогічних та науковопедагогічних працівників, аспірантів,
молодих учених
Науково-педагогічний онлайнсемінар «Rozwój systemu edukacji w
obszarze nauk rolniczych – od teorii do
praktyki. Розвиток системи освіти в
галузі аграрних наук – від теорії до
практики»
II Міжнародна науково-практична
конференція «Актуальні проблеми
сучасної науки, розвитку технологій
та менеджменту»

КрНУ, НДЧ

всеукраїнський

5

Вища Школа
Агробізнесу в Ломжі
(Польща)

міжнародний

2

Хмельницький
політехнічний фаховий
коледж НУ «ЛП»

міжнародний

2

І Всеукраїнська студентська науковопрактична конференція «Ефективне
використання енергії: стан і
перспективи»

ПДАТУ

всеукраїнський

5 студентів
5 керівників

ІІ Всеукраїнська науково-практична
конференція «Актуальні проблеми
сучасної науки, розвитку технологій
та менеджменту» 25 листопада 2021
Збірник «Впровадження ефективних
моделей національно-патріотичного
виховання студентської молоді»
ІІ Всеукраїнська науково-практична
інтернет-конференція молодих вчених
і здобувачів вищої освіти
«Освітній простір XXI ст.:
виклики та перспективи»
ІІІ Міжнародна науково-практична
конференція студентів та молодих
науковців «Перші наукові кроки –
2022» 15 квітня 2022

Хмельницький
політехнічний фаховий
коледж
Національного
університету "Львівська
політехніка"
НМЦ ВПФО

всеукраїнський

2 викладачі

всеукраїнський

2 викладачі

ЗВО ПДУ

всеукраїнський

3 викладачі

ЗВО ПДУ

міжнародний

2 студенти
2 керівники

5.2. Захист докторських і кандидатських дисертацій (табл. 11):
Прізвище, ім’я,
по батькові

Тема дисертації

Спеціальність

Науковий
керівник або
консультант

Таблиця 11
Місце, дата
захисту

5.3. Отримані охоронні документи на об’єкти права інтелектуальної власності, подані заявки
на видачу охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності (табл. 12):
Таблиця 12
Прізвище, ім’я та по
Назва
Вид охоронного
Дата подачі заявки
батькові
документу (патент на
винахід, корисну
модель, свідоцтво про
авторське право на
твір)

Наукові публікації
Протягом 2021-2022 н.р. педагогічними працівниками коледжу не було опубліковано наукових
статей та не отримано патентів і авторських свідоцтв.

Таблиця 13
№
з/п

Автори

Перелік наукових публікацій
Вихідні дані (назва
Назва роботи
видавництва, номер, рік,
кількість сторінок)

Обсяг
друк.
стор.
арк.

Статті у зарубіжних виданнях
Івасик
М.В.,
Шклярук
Ю.Є.

Івасик
М.В.,
Шклярук
Ю.Є

Особливості розвитку аграрної освіти Збірник наукових праць 126 s.
в закладах фахової передвищої «Rozwój systemu kształcenia
освіти.
w zakresie nauk rolniczych –
od teorii do praktyki: zbiór
materiałów Międzynarodowej
konferencji
naukowopraktycznej,
Łomża,
04.11.2021.
Wydawnictwo
Wyższej Szkoły Agrobiznesu
w Łomży, 2022.

Статті у фахових виданнях України
Особливості управління закладом Актуальні
проблеми
фахової передвищої освіти в сучасної науки, розвитку
умовах пандемії.
технологій
та
менеджменту: збірник тез
доповідей
II
Міжнародної
науковопрактичної конференції,
25.11.2021, ВСП «ХПФК
НУ «ЛП» - подано до
друку.

5.5. Наукова робота зі студентами
1. Участь у наукових конференціях.
2. Публікації студентів (відповідно до таблиці 14).
3. Участь у міжнародних, всеукраїнських конкурсах (прізвище, ім’я, по батькові
студента, курс, спеціальність, прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника,
результати), відповідно до таблиці 15.
4. Перемога у конкурсах наукових робіт.
Участь студентів у міжнародних, всеукраїнських конкурсах
№
п/п

ПІБ учасника

Курс

Спеціальність

Науковий
керівник

Результати

Дата

V щорічний Всеукраїнський національно-патріотичний конкурс «Я –
козацького роду!»
1
2
3
4
5.
6.
7.
8.
9.

Крайник Богдан
Юрійович
Гринчук Максим
Олексійович
Кирик Віталій
Валентинович
Білик Максим
Миколайович
Мельник Василь
Олександрович
Рабієвський Ігор
Олегович
Підлісний Максим
Віталійович
Кондратова Іванна
Сергіївна
Гайденко Вікторія

2

2

208
«Агронінженерія»
208
«Агронінженерія»
275 «Транспортні
технології»
275 «Транспортні
технології»
208
«Агроінженерія»
275 «Транспортні
технології»
206 «Лісове
господарство»
201 «Агрономія»

1

201 «Агрономія»

2
2
1
1
1
2

Банар Л.В.

І

Банар Л.В.

ІІ

18.10.21р.

МельникЮ.В.

ІІ

18.10.21р.

Антас Н.І.

ІІ

Ломачинська
О.В.

ІІ

Антас Н.І.

ІІ

Майстерчук
Н.М.
Костюченко
І.І.
Ломачинська

ІІ
ІІІ
ІІІ

18.10.21р.

18.10.21р.
18.10.21р.
18.10.21р.
18.10.21р.
18.10.21р.
18.10.21р.

10.
11.
12.

Андріївна
Коварик Данило
Борисович
Ляшенко Марічка
Миколаївна
Сторожук
Анастасія Ігорівна

О.В.
1
І
1

275 «Транспортні
технології»
275 «Транспортні
технології»
201 «Агрономія»

Антас Н.І.

ІІІ

Антас Н.І.

ІІІ

Ломачинська
О.В.

ІІІ

18.10.21р.
18.10.21р.
18.10.21р.

Всеукраїнський конкурс «Захисники України»
1.

Ляшенко Марічка
Миколаївна

1

2.

Вальчук Артем
Геннадійович

1

275 «Транспортні
технології»
201 «Агрономія»

Вербіцька
Ю.М.
Вербіцька
Ю.М.

-

22.10.2021
р.
22.10.2021
р.

Всеукраїнський конкурс «АГРОУНІФЕСТ - 2021»
1
2
3.
4.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

НОМІНАЦІЯ «Художнє читання»
Нечипорук Наталія
ІІІ
275 «Транспортні
Вербіцька
Лауреат ІІІ
Сергіївна
технології»
Ю.М.
премії
Цегельська Ліза
ІІІ
275 «Транспортні
Вербіцька
Лауреат ІІІ
Русланівна
технології»
Ю.М.
премії
Мельник Василь
І
201 «Агрономія»
Ломачинська
Лауреат ІV
Олександрович
О.В.
премії
Вальчук Артем
201 «Агрономія»
Ломачинська
Лауреат ІV
Геннадійович
О.В.
премії
НОМІНАЦІЯ «Декоративно-ужиткове мистецтво»
Бойко Олександр
ІІ
208
Мефодовська
Лауреат ІІІ
Миколайович
«Агроінженерія»
В.І.
премії
Юхименко
ІІ
208
Мефодовська
Лауреат ІІ
Володимир
«Агроінженерія»
В.І.
премії
Васильович
Наконечний Антон
ІІ
205 «Лісове
Шарпацька
Лауреат ІІ
Олександрович
господарство»
Н.В.
премії
Моспан
ІІ
208
Банар Л.В.
Лауреат ІІ
ВасильВасильович
«Агроінженерія»
премії
Сторожук
І
201 «Агрономія»
Ломачинська
Лауреат ІV
Анастасія Ігорівна
О.В.
премії
Бойчук Лілія
ІV
201 «Агрономія»
Кримчак В.В.
Лауреат ІІІ
Іванівна
премії

19.11.2021
р.
19.11.2021
р.
19.11.2021
р.
19.11.2021
р.
19.11.2021
р.
19.11.2021
р.
19.11.2021
р.
19.11.2021
р.
19.11.2021
р.
19.11.2021
р.

Заочний обласний конкурс «ФАРВАТЕР ПРОФІ»
1.
2.
3

Матвієв Олександр
Олегович
Колеснік Родіон
Борисович
Федорович Денис
Олександрович

2
2
4

208
«Агроінженерія»
208
«Агронінженерія»»
275 «Транспортні
технології»

Вербіцька
Ю.М.
Петришена
О.В.
Мокра Т.І

9
6
11

26.11.2021
р.
26.11.2021
р.
26.11.2021
р.

Міжнародна конференція
«Сучасні вимоги при роботі на автомобільному транспорті»,
м. Харків
1

Цегельська Ліза
Русланівна

3

275 «Транспортні
технології»

Вербіцька
Ю.М.

-

25.11.2021
р.

І Всеукраїнська студентська науково-практична конференція
«Ефективне використання енергії: стан і перспективи» на базі ЗВО «ПДУ»
1

2

Войнаренко
Ростислав
Володимирович
Матвеєв Олександр

2

2

275 «Транспортні
технології»

Мельник Ю.В.

-

19.11.2021
р.

201 «Агрономія»

Вербіцька

-

19.11.2021

3
4
5

Гринчук Максим
Олексійович
Тарчевський
Андрій Борисович
Гнатюк Іван
Івановича

4

201 «Агрономія»

4

208
«Агроінженерія»
142 «Енергетичне
машинобудування»

4

Ю.М.
Шинкаренко
Д.О.
Мефодовська
В.І.
Мокра Т.І.

-

р.
19.11.2021
р.
19.11.2021
р.
19.11.2021
р.

XIІ Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської
молоді
імені Тараса Шевченка
1

Вальчук Артем
Геннадійович

І
201 «Агрономія»

Кардаш О.М.

ІІІ місце в
обласному
конкурсі

12.01.2022р
.

Всеукраїнський онлайн-естафета єдності «Ми – нащадки козацької слави»,
присвячена Дню козацької слави
1

Студентська рада
коледжу (16студ.)
Літературномузична
композиція
« Наша слава не
вмре, не загине»

І-ІV

275 «Транспортні
технології»

Шинкаренко
В.В.

-

11.12.10.2021
року

Університетський конкурс «ГОЛОД1932-1933рр» в рамках заходів,
присвячених Дню пам`яті жертв Голодомору та політичних репресій
(ІІІ номінації: музей ХЛІБА, ПЛАКАТ, ПОЕЗІЯ)
1

Довбуш Владислав

І

201 «Агрономія»

2

І

201 «Агрономія»

І

201 «Агрономія»

І

201 «Агрономія»

І

201 «Агрономія»

2

201 «Агрономія»

7

Сторожук
Анастасія Ігорівна
Вальчук Артем
Геннадійович
Головатюк
Антоніна
Мельник Василь
Олександович
Присліцька
Вікторія
Феодосьєв Максим

8

Бойчук Ілона

3

9

Ляшенко Марічка

І

10

І

11

Осауленко
Владислав
Магаляс Віталій

2

12

Шарпацька Олена

2

13

2

14

Юхименко
Володимир
Заганяч Дмитро

15

Бабишин Назарій

16

Колесник Родіон

3
4
5
6

2

3

208
«Агроінженерія»
275 «Транспортні
технології»
208
«Агроінженерія»
208
«Агроінженерія»
275 «Транспортні
технології»
275 «Транспортні
технології»
208
«Агроінженерія»
208
«Агроінженерія»
208
«Агроінженерія»
208

Ломачинська
О.В.
Ломачинська
О.В.
Ломачинська
О.В.
Ломачинська
О.В.
Ломачинська
О.В.
Костюченко
І.І.
Скрипник Є.І.

-

26.11.2021.

-

26.11.2021.

-

26.11.2021.

-

26.11.2021.

-

26.11.2021.

-

26.11.2021.

-

26.11.2021.

Варгатюк Б.Б.

-

26.11.2021.

Антас Н.І.

-

26.11.2021.

Мельниченко
О.І.
Мельник Ю.В.

-

26.11.2021.

-

26.11.2021.

Мельник Ю.В.

-

26.11.2021.

Мефодовська
В.І.
Мефодовська
В.І.
Скрипник Є.І.

-

26.11.2021.

-

26.11.2021.

-

26.11.2021.

Петришина

-

26.11.2021.

17

Цегельська Ліза

3

18

Лисенко Олександр

3

19
20

Іванова Наталія
Гончар Володимир

4
4

«Агроінженерія»
275 «Транспортні
технології»
201 «Агрономія»
201 «Агрономія»
142 «Енергетичне
машинобудування»

О.В.
Варгатюк Б.Б.
Шарпацька
Н.В.
Кримчак В.В.
Мокра Т.І.

-

26.11.2021.

-

26.11.2021.

-

26.11.2021.
26.11.2021.

КОНКУРС «Гумористичні історії студентських буднів», що відбувся
напередодні Міжнародного Дня студента
серед студентської молоді Хмельниччини
1

Цегельська Ліза

3

2

Нечипорук Наталія

3

275 «Транспортні
технології»
275 «Транспортні
технології»

Варгатюк Б.Б.
Варгатюк Б.Б.

І (цінний
подарунок)
ІІІ
(цінний
подарунок)

18.11.2021.
18.11.2021.

Фотоконкурс-виставка
«Мандруй. Вивчай. Бережи. Люби свою Україну» (І тур)
1.

Казів Артем

3

2.

Вадим Хом’як

3

3.

Мельник Василь

І

208
«Агроінженерія»
208
«Агроінженерія»
201 «Агрономія»

4.

Кубаш Віктор

І

201 «Агрономія»

5.

Горобець
Владислав
Крушельницький
Владислав
Мойсеєнко Денис

3

208
«Агроінженерія»
208
«Агроінженерія»
208
«Агроінженерія»

Зборовський
Дмитро
Кондратова Іванна

3

201 «Агрономія»

2

201 «Агрономія»

10. Тартаковська Ірина

2

11. Бойчук Катерина

3

275 «Транспортні
технології»
275 «Транспортні
технології»

12. Іванюк Костянтин

3

201 «Агрономія»

13. Кулаш Костянтин

3

201 «Агрономія»

14. Цегельська Ліза

3

15. Нечипорук Наталія

3

275 «Транспортні
технології»
275 «Транспортні
технології»

16. Бажан Олександр

3

201 «Агрономія»

17. Колесник Родіон

3

18. Міскевич Сергій

3

19. Жеребецький Юрій

3

208
«Агроінженерія»
208
«Агроінженерія»
208
«Агроінженерія»

6.
7.
8.
9.

3
3

Хрустінський
В.Б.
Петришина
О.В.
Ломачинська
О.В.
Ломачинська
О.В.
Петришина
О.В.
Петришина
О.В.
Петришина
О.В.
Шарпацька
Н.В.
Костюченко
І.І.
Мельник Ю.В.

21.04.2022
-

21.04.2022

-

21.04.2022

ІІ

21.04.2022

-

21.04.2022

-

21.04.2022

-

21.04.2022

-

21.04.2022

І

21.04.2022

ІІ

21.04.2022

Варгатюк Б.Б.

-

21.04.2022

Шарпацька
Н.В.
Шарпацька
Н.В.
Варгатюк Б.Б.

-

21.04.2022

ІІІ

21.04.2022

І

21.04.2022

Варгатюк Б.Б.

-

21.04.2022

Шарпацька
Н.В.
Петришина
О.В.
Петришина
О.В.
Хрустінський
В.Б.

ІІІ

21.04.2022

-

21.04.2022

-

21.04.2022

-

21.04.2022

Віртуальний-арт простір
1.

Бажан Олександр

3

201 «Агрономія»

2.

Заганяч Дмитро

2

3.

Кондратова Іванна

2

208
«Агроінженерія»
201 «Агрономія»

4.

Матвієв Олександр

5.

Нечипорук Наталія

3

6.

Цегельська Ліза

3

7.

І

8.

Сторожук
Анастасія
Пилипюк Максим

2

9.

Шарпацька Олена

2

208
«Агроінженерія»
275 «Транспортні
технології»
275 «Транспортні
технології»
201 «Агрономія»
205 «Лісове
господарство»
275 «Транспортні
технології»

Шарпацька
Н.В.
Мефодовська
В.І.
Костюченко
І.І.
Скрипник Є.І.

-

25.05.2022

-

25.05.2022

-

25.05.2022

-

25.05.2022

Варгатюк Б.Б.

-

25.05.2022

Варгатюк Б.Б.

-

25.05.2022

Ломачинська
О.В.
Майстерчук
Н.І.
Мельник Ю.В.

-

25.05.2022

-

25.05.2022

-

25.05.2022

УЧАСТЬ в методичних нарадах, семінарах, КПК:
№ Педагогічний
Захід
працівник
1. Мельник Ю.В. –
КПК на базі ДУ НМЦ ВФПО
голова ЦК
22.10.2021
загальнотехнічних
10.12.2021
дисциплін

2

Грохольський М.О.
Член НМК сектору
фахової передвищої
освіти Науковометодичної ради
Міносвіти і науки
України

3

Гавловський О.К.

Спікер. Доповідь:
« Особливості
формування та
застосування
інноваційних ігрових
технологій в
освітньому
середовищі»

 засідання Департаменту
освіти, науки, молоді та
Участь
спорту Хмельницької ОДА
21.10.2021р.;
 спільне засідання
сектору ФПО і НМРади
Міністерства освіти і науки
України 21.10.21р.
 Засідання колегії
Департаменту освіти, науки,
молоді та спорту
Хмельницької ОДА
« Успішне проведення
ЗНО» 21.10.2021р.
 Засідання колегії

4

Шинкаренко В.В.

Департаменту освіти, науки, Участь
молоді та спорту
Хмельницької ОДА
« Успішне проведення
ЗНО» 21.10.2021р.
участь
 НМЦ засідання Ради з
виховної, спортивномасової роботи та
студентських справ закладів
ВФПО
Жовтень 2021, 27.12.2021;
06.04.2022; 24.05.2022

6. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
1. Інформація про загальні площі приміщень, що використовуються у навчальному
процесі.
Загальна площа навчальних корпусів складає 5,5 тис кв.м.; в тому числі навчальна
площа – 3,6 тис кв.м.
Приміщення навчального корпусу знаходиться в належному санітарно-технічному
стані, який забезпечується щорічними профілактичними ремонтами і дотриманням
вимог експлуатації.
2. Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими приміщеннями.
Загальна площа споруд і будівель, що належать коледжу і використовуються для
проведення навчально-лабораторних занять, адміністративних, господарських та
інших цілей, становить 8,5 тис кв. м.
У відповідності до навчальних планів у коледжі обладнано 36 навчальних
кабінетів, 36 навчальних лабораторій, навчальна лабораторія рослинництва,
навчально-виробнича майстерня.
Для більш якісного і наочного подання інформації при проведенні всіх лекційних
занять згідно навчального плану в навчальних аудиторіях використовується
мультимедійне обладнання.
Для утримання будівель у належному технічному стані адміністрація коледжу
щорічно витрачає значні грошові та матеріальні ресурси.
3. Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів.
Навчальний процес в достатній мірі забезпечений необхідним обладнанням,
матеріалами, інструментами і обчислювальною технікою.
У коледжі для забезпечення навчального процесу оснащено 2 комп'ютерні
навчальні лабораторії та переносні мультимедійні комплекти, навчально-методичний
кабінет.

Постачання Інтернету відбувається інтернет провайдером «Укртелеком» через
оптичну магістраль. Доступ робочих станцій (комп’ютерів) до мережі Інтернет
організований за допомогою 50 Мбіт/сек локальної мережі.
У навчальних корпусах, на території коледжу та гуртожитку забезпечено доступ до
мережі Інтернет на основі бездротових технологій Wi-Fi (всього 11 точок доступу).
Щорічно навчальні кабінети і лабораторії поповнюються новим обладнанням,
приладами, довідковою літературою.
4. Інформація про соціальну інфраструктуру.
На балансі колледжу знаходиться гуртожиток, житлова площа якого становить
3900 кв. м. В гуртожитку є душові, побутові кімнати, тренажерний зал, а також
доступ до мережі інтернет через Wi-Fi. На сьогоднішній день забезпеченість студентів
гуртожитком складає 100% від потреби.
При спортивно-побутовому корпусі працює їдальня на 220 посадкових місць,
буфет.
Спортивна база колледжу включає: спортивний зал загальною площею 162 м.кв.
навчального корпусу, тренажерний спортзал, спортивний майданчик, нестандартне
спортивне обладнання і знаряддя ( шведські стінки, тенісний стіл та ін.). Це забезпечує
потреби у фізичному вихованні та проведенні дозвілля студентів та працівників.
Основним джерелом інформаційного забезпечення викладачів і студентів є
бібліотека коледжу, навчальні кабінети та електронні засоби інформації. Бібліотека
колледжу комп’ютеризована, з читальною залою на 60 місць, розташована в
приміщенні навчального корпусу.
7. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА
Головною метою освітньої діяльності ВСП «НФК ЗВО «ПДУ» є підготовка
конкурентно-здатних фахівців для потреб регіону, які поєднують у собі професійні
знання, ділові якості, здатність вирішувати проблеми галузі, високий рівень духовної
та моральної культури, громадянської свідомості.
Освітня діяльність Коледжу базується на принципах: гуманності та
демократичності, доступності та конкурсності здобуття фахової передвищої освіти,
збереженні і розвитку досягнень і традицій української освіти, якості освітніх послуг
(якості змісту освіти, якості результатів освіти, якості технологій навчання),
задоволення освітніх потреб студентів відповідно до їх інтересів, здібностей та потреб
суспільства, формування національних і загальнолюдських цінностей.
За звітний період освітній процес відбувався згідно із затвердженими навчальними
планами з акредитованих освітньо-професійних програм, які протягом року
реалізовані в повному обсязі. Освітні програми забезпечені варіативними
компонентами, що погоджені та затверджені у встановленому порядку. Забезпеченість
НМКД (друковані та електронні варіанти) складає 100% .
На основі освітньо-професійних програм розроблені робочі навчальні програми
для всіх дисциплін.

За структурою і співвідношенням навчального часу вони повністю відповідають
вимогам нормативних документів Міністерства освіти і науки України. Навчальні
програми включають відомості про дисципліни та завдання їх вивчення, орієнтовний
тематичний план, зміст програми за темами, розподіл годин на лекційні, семінарські,
практичні, лабораторні заняття, курсові роботи, навчальні практики, рекомендовану
літературу.
Одним із факторів, що впливає на якість освітнього процесу в сучасних умовах,
особливо за карантинних обмежень, коли дистанційна форма стала домінуючою, є
застосування інформаційно-комунікаційних технологій при проведенні навчальних
занять, організації самостійної роботи, підготовці навчально-методичного
забезпечення. І тому у коледжі продовжувалася робота щодо удосконалення
дистанційних технологій навчання та організації зворотнього зв’язку: викладачстудент, що дає можливість застосовувати форму дистанційного навчання нарівні зі
стаціонарною.
Із запровадження карантинних обмежень освітній процес в Коледжі здійснюється з
використанням дистанційних технологій та змішаної форми навчання. 100%
викладачів коледжу перейшли на новий формат роботи. Так, для зв’язку
використовуються програми «ZOOM», «Google-mett», «Вайбер», навчальні сервіси
«Moodle».
На допомогу викладачам були створені методичні рекомендації щодо роботи із
зазначеними програмами та сервісами. Дана інформація розміщена на сайті і
знаходиться у вільному доступі. Розширено сферу застосування інформаційнокомунікаційних технологій шляхом створення власних електронних посібників,
електронних презентацій, тестів, портфоліо, сайтів, навчальних відеофільмів.
Застосування онлайн-технологій внесли зміни в організацію вивчення освітніх
програм та форми проведення навчальних занять. Для забезпечення дистанційної та
змішаної форми занять придбані 10 веб-камери, мікрофони. У коледжі облаштовані
аудиторії для роботи здобувачів освіти та викладачів у змішаній формі.
Розширено сферу застосування інформаційно-комунікаційних технологій шляхом
створення власних електронних посібників, електронних презентацій, тестів,
портфоліо, сайтів, навчальних відеофільмів.
Координуючим центром всієї методичної роботи у коледжі була методична рада.
До її складу входять провідні викладачі, фахівці. На засіданнях методичної ради, а у
2020 році вони були розширені - за участі усіх викладачів коледжу -, обговорювались
актуальні питання, пов’язані із застосуванням у освітньому процесі різних навчальних
сервісів, рішення щодо доцільності їх використання приймалися колегіально.
Методична рада систематизує та поширює кращий досвід роботи викладачів щодо
впровадження інноваційних педагогічних технологій в освітній процес.
Головним своїм завданням методична служба вбачала надання реальної допомоги
викладачам в розвитку їхньої педагогічної майстерності та формування необхідних
для сучасного педагога особистих якостей.
Багато уваги було приділено ознайомленню з можливостями сучасних інтернеттехнологій для організації онлайн навчання, вивченню методики роботи в
дистанційному режимі, освоєнню різних навчальних програм та сервісів.

8. ВИХОВНА ТА СПОРТИВНО-МАСОВА РОБОТА
8.1. Проведення виховних заходів
Виховна робота в коледжі здійснюється відповідно до Національної програми
патріотичного виховання громадян та річного плану затвердженого педагогічною
радою, з метою формування здорового способу життя, розвитку духовності та
зміцнення моральних засад суспільства.
В основу виховного процесу коледжу поставлено формування національної
інтелігенції, сприяння збагаченню і оновленню інтелектуального генофонду нації,
виховання її духовної еліти – завдання, що стоять перед педагогічним колективом
нашого коледжу. У навчальному закладі проводяться загально-виховні заходи, заходи
на відділенні, виховні заходи районного рівня.

Таблиця 15
№
з/п
1.

Заходи, проведені
коледжем
Перший урок – урок
миру

Відкриття студентської
спартакіади, спортивне
2.
свято, легкоатлетичний
забіг

3.

4.

Дата

Загальноколежанська
виховна година «Без
любові до лісу немає
любові до професії

Онлайн-зустріч
«Студентське
самоврядування –
невід’ємна складова
освітнього процесу»

к

вересень
вересень
2021

23.09.2021

жовтень
2021

Всеукраїнський онлайнмарафон «Ми нащадки 12.10.2021
козацької долі»
Відкритий фестивальконкурс художньої
творчості серед
5.
колективів та окремих
виконавців навчальних
закладів України

Всеукраїнські
/регіональні
/колежанські

листопад

к

к

Відповідальний

Голова Ради
соціальногуманітарної
роботи
Голова Ради
соціальногуманітарної
роботи, керівник
фізичного
виховання
Голова Ради
соціальногуманітарної
роботи

Учасники

Досягнен
ня

Куратори І курсів

Студенти

Студенти
спеціальності 201
«Лісове
господарство»

к

Голова Ради
соціальногуманітарної
роботи

Онлайнзустріч
«Студентс
ьке
Представники
самовряду
студентського
вання –
самоврядування
невід’ємн
а складова
освітнього
процесу»

в

Голова Ради
соціальногуманітарної
роботи

Студентська рада
коледжу

в

Голова Ради
соціальногуманітарної
роботи

Студенти та
працівники
коледжу

Відкритий
фестиваль
-конкурс
художньої
творчості
серед

«АГРОУНІФЕСТ-2021»

колективі
в та
окремих
виконавці
в
навчальни
х закладів
України
«АГРОУН
ІФЕСТ»

Літературні читання
«Сонячне мереживо» за
участю Ганки Сонячної, Листопад
6.
поета, члена
2021
Хмельницької спілки
письменників
Студентське свято
17-18
«Щасливі зорі сяють
листопада
хай для вас, студентство
2021
коледжу, в добрий час»
Лінійка-реквієм «Уроки
пам’яті до Дня
7. Збройних Сил України» 06.12.2021
за участю представників
райвійськомату
Всеукраїнська акція «16
днів проти насильства»: Грудень
8.
зустрічі, виховні
2021
години, круглі столи»

9.

Обласний форум
«Хмельниччина
молодіжна: ініціюй та
дій»

Грудень
2021р

Фестиваль «Різдвяний
вертеп, Студентська Січень 2021
коляда»

к

к

к

в

р

к

Голова Ради
соціальногуманітарної
роботи

Студенти коледжу
Куратори
академічних груп

Голова Ради
соціальногуманітарної
Студенти коледжу
роботи,
Студентська рада
коледжу
Голова Ради
соціальногуманітарної
роботи

Викладачі та
студенти коледжу

Голова Ради
соціальноСтуденти коледжу
гуманітарної
роботи
Голова Ради
соціальноАнтон Яворський,
гуманітарної
Ірина Тартаковська,
роботи,
Олена Шарпацька
Соціальний педагог
Голова Ради
соціальноСтуденти коледжу
гуманітарної
роботи,
культорганізатор

Валеологічне виховання
«Поговоримо про
сокровенне: дівчина, Січень 2021
юнка, жінка…»
Зустріч з лікарями
Превентивне виховання:
зустріч з ювенальним Вересень,
прокурором. Семінарсічень
тренінг
День безпечного
інтернету в коледжі:
виховні години

08.02.2022

к

к

р

Голова Ради
соціальногуманітарної
Студентки коледжу
роботи, медична
сестра коледжу
Голова Ради
соціальноСтуденти 3,4 курсів
гуманітарної
роботи
Голова Ради
соціальноСтуденти коледжу
гуманітарної
роботи

Участь у всеукраїнських
заходах «Майбутнє
України – у єдності!»,
присвячених Дню
ЄДНАННЯ: виховні
години, флешмоб
Заходи патріотичного
спрямування в рамках
освітнього проекту
«ДІАЛОГИ ПРО
ВІЙНУ»
Навчання з питань
організації роботи в
умовах надзвичайних
ситуацій: практикум для
педагогічного,
студентського
колективів та
мешканців гуртожитку
Всеукраїнський
фотоконкурс «Мандруй.
Вивчай. Бережи. Люби
свою країну»
(І відбірковий етап)
Майстер-клас по
виготовленню оберега
для воїна-захисника
«Україна ЄДИНА»
Всеукраїнський
вокальний челендж до
дня вишиванки «Ой у
лузі червона калина»
Віртуальний арт-простір
«Моя Україна – єдина
та вільна».
Декламування
патріотичних віршів
Благодійна флешмоб до
дня вишиванки на
підтримку ЗСУ,
благодійний сніданок,
ДЕНЬ ГОСТИННОСТІ

в

Голова Ради
соціальногуманітарної
роботи

Студенти коледжу

в

Голова Ради
соціальногуманітарної
роботи

Студенти коледжу

к

Голова Ради
соціальногуманітарної
роботи

Студенти,
працівники
коледжу

21.04.2022

в

Голова Ради
соціальногуманітарної
роботи

Студенти коледжу

27.04.2022

к

Соціальний педагог

Куратори
академічних груп

в

Голова Ради
соціальногуманітарної
роботи

Студенти коледжу

в

Голова Ради
соціальногуманітарної
роботи

Студенти коледжу

к

Голова Ради
соціальногуманітарної
роботи

Студенти,
працівники
коледжу

в

Голова Ради
соціальногуманітарної
роботи, керівник
фізичного
виховання

Студенти,
працівники
коледжу

16.02.2022

14.0225.02.2022

2223.02.022

18.05.2022

18.05.2022

19.05.2022

Всеукраїнський забіг
«Шаную воїнів, біжу за 01.06.2022
героїв України»

8.2. Спортивні досягнення студентів.
Спортивно-масова робота в коледжі невід’ємно пов’язана з організацією та
проведенням спортивно-масових заходів в після урочний час. Приділяється увага
роботі спортивних секцій та гуртків.

Участь у районних, регіональних, обласних змаганнях є необхідним процесом, адже
саме це є результатом клопіткої праці студентів та викладачів-фізкультурників.
Зміст спортивно-масової роботи складають спортивні, спортивно-масові, оздоровчі,
спортивно-патріотичні, пропагандистські, показові заходи, що розробляються радою
колективу з фізичного виховання, кабінетом з фізичного виховання на поточний
навчальний рік. Такими заходами є змагання між навчальними групами перших курсів
з метою відбору у спортивні секції, змагання між курсами, відділеннями, відкритті
турніри, першості, товариські зустрічі, пізнавальні вікторини, виховні заходи, заходи
проведенні в рамках тижня (місячника) здорового способу життя, присвячені
знаменним, історичним датам та інше.
Кожного року, починаючи з 2016 проводиться студентська спартакіада:
театралізоване спортивне свято «На студентському Олімпі», олімпійський урок,
низка запланованих заходів: змагання з волейболу серед груп нового набору,
легкоатлетичного кросу, армреслінгу, гирьового спорту, перетягування линви, легкої
атлетики, яка включала п’ять видів: біг 100м, 1500м, естафетний біг 4х100м,
штовхання кулі, стрибки в довжину з розбігу. Переможці змагань були нагородженні
спортивними грамотами, медалями.
Окрім секційної роботи проводиться спортивна робота інструкторського
спрямування для студентів, що самостійно займаються атлетичною гімнастикою,
армрестлінгом, пауерліфтингом, баскетболом, настільним тенісом.
Для студентів, які працюють над окремими фізичними якостями такими як
гнучкість, стрибучість, швидкість, корекція постави, програми по втраті чи набору
ваги над загальним фізичним розвитком задля доброго здоров'я та самопочуття.
Колектив фізичного виховання коледжу постійно докладає зусилля для
популяризації здорового способу життя, залучення молоді до занять фізкультурою та
спортом, зміцнення спортивної бази нашого навчального закладу.

Назва заходу

Дата

Відповідальні

Учасники

1.

Велопробіг

23.08.2021

Керівник
фізвиховання

Студенти І-ІІ
курсів

2.

Мотопробіг до Дня
Незалежності

24.08.2021

Керівник
фізвиховання

Студенти І-ІІ
курсів

Викладачі
фізичного
виховання

Студенти І-ІІ
курсів

Викладачі
фізичного
виховання

Студенти І-VІ
курсів

Викладачі
фізичного
виховання

Студенти І-ІІІ
курсів

№

3.

Веселі Старти

4.

Легкоатлетичні змагання з
бігу, штовхання ядра,
стрибків

5.

Старти Надій

07.09.2021

08.09.2021

09.09.2021

6.

Багатоборство ДЮСШ до
Дня Фізичної Культури

10.09.2021

Викладачі
фізичного
виховання

Студенти І-ІІІ
курсів

Викладачі
фізичного
виховання

Студенти І курсів

Студенти І-VІ
курсів

7.

Легкоатлетичний крос

8.

Загальноколежанські
змагання з волейболу

14.09.2021

Керівник
фізвиховання

9.

Олімпійський Урок

15.09.2021

Керівник
фізвиховання

Студенти І-VІ
курсів

Керівник
фізвиховання

Студенти І-VІ
курсів та
викладачі
коледжу

Викладач
фізичного
виховання

Команда коледжу

Керівник
фізвиховання

Студенти І-VІ
курсів та
викладачі
коледжу

10.

Велопробіг присвячений
дню селища

Відкритий турнір Кам'янець
11.
Подільського району з
армрестлігу

13.09.2021

17.09.2021

19.09.2021

12.

Легкоатлетичний крос для

20.09.2021

13.

Загальноколежанські
змагання з волейболу

Жовтеньлистопад

Керівник
фізвиховання

Студенти І-VІ
курсів
Команда коледжу

жовтень

Викладач
фізичного
виховання

Команда коледжу

листопад

Викладач
фізичного
виховання

Студенти І-VІ
курсів та
викладачі
коледжу

14.

15.

Змагання з армрестлінгу в
місті Дунаївці

Змагання з армрестлінгу в
місті Ярмолинці

16.

Першість коледжу з
триборства

грудень

Викладач
фізичного
виховання

17.

Товариський матч з
футзалу

Тренер з
футзалу

Команда коледжу

12.01.2022

18.

Тренер з
футзалу

Команда коледжу

Різдвяний футзал

1523.01.2022

19.

Колежанські змагання з
гирьового спорту

20.01.2022

Викладачі

Студенти І-ІІ

20.

Чемпіонат Новоушицької
ОТГ з армрестлінгу

21.

Спортивний флешмоб
«Наша сила – в єдності!»

22.

Чемпіонат Хмельницької
області з армрестлінгу

23.

Всеукраїнський
фізкультурний
онлайн-челендж
«ДО ПЕРЕМОГИ»

24.

Всеукраїнський забіг
«Шаную воїнів, біжу за
Героїв України»

27.01.2022

1517.02.2022

20.02.2022

12.04.2022

01.06.2022

фізичного
виховання

курсів

Викладачі
фізичного
виховання

Студенти І-ІІІ
курсів

Керівник
фізичного
виховання

Студенти І-VІ
курсів

Викладачі
фізичного
виховання

Студенти І-ІІІ
курсів

Керівник
фізичного
виховання

Студенти І-ІІІ
курсів

Керівник
фізичного
виховання

Студенти І курсу

9. ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА
Основною метою коледжу з профорієнтаційної роботи є залучення викладацького
складу, працівників,

студентів коледжу до активної участі в системі заходів з

професійної орієнтації молоді, приведення освітніх потреб абітурієнтів у відповідність
з ринком праці на основі особистісно-орієнтованого підходу та створення умов для
формування ними обґрунтованих професійно-освітніх планів
Завданням профорієнтаційної роботи з абітурієнтами є їх підготовка до свідомого
вибору професії.
Зміст профорієнтаційної роботи полягає у:
а) розкритті перспектив галузі, в якій учень має намір обрати професію;
б) місце обраної ним професії серед інших професій певної галузі;
в) перспективи вдосконалення своєї професії і свого професійного зростання;
г) умови роботи з обраної професії;
ґ) обсяг знань, умінь і навичок, яких вимагає обрана професія.
Профорієнтаційна робота в коледжі триває постійно та проводиться у співпраці
між адміністрацією, викладачами та студентами.

Приймальною комісією коледжу було сформовано інформаційну базу закладів
загальної середньої освіти, закладів професійно-технічної освіти Хмельницької
області.
Упродовж звітного періоду задля унаочнення процесу профорієнтаційного
інформування школярів та абітурієнтів в коледжі проводиться цілеспрямована
рекламно-агітаційна робота. На сьогодні профорієнтаційна робота активно ведеться у
соціальних мережах, зокрема ефективно функціонують у Facebook сторінка коледжу
(адміністратор викладач Петришена О.В.), сторінка Instagram (адміністратор викладач
Петришена О.В.).
З метою розповсюдження інформації про коледж серед учнів 8-11 класів та
випускників професійно-технічних закладів освіти, була розміщена інформація на
плакаті «Абітурієнту-2022» та в газеті «Пропозиція тижня».
Під час карантину та військового стану профорієнтаційна робота для випускників
ЗЗСО окремими викладачами та працівниками коледжу (Мельник Ю.В., Скрипник
Є.І., Олійник Л.В., Гавловський О.К., Шинкаренко В.В., Івасик М.В., Мельниченко
О.І., Якубов І.О., Петришена О.В., Страшнюк С.О., Хрустінський В.Б., Титарчук О.В.,
Антас Н.І., Вербіцька Ю.В., Шарпацька Н.В., Боровський В.В.) проводиться у формі
індивідуальної бесіди з потенційними абітурієнтами та їхніми батьками.
17 листопада була проведена профорієнтаційна робота викладачами циклової
комісії

фундаментальних

та

загальнотехнічних

дисциплін.

Мельник Ю.В.,

Шинкаренко Д.О., Лісовий О.А. – відвідали Борсуківський ліцей Викладачами
успішно проведена профорієнтаційна робота, учнів запрошено на навчання.
Вихованцями школи заповнені анкети абітурієнта.
15 грудня 2021 року голова циклової комісії соціально-гуманітарних дисциплін
І.І.Костюченко

провела

профорієнтаційну

роботу

в

навчальних

закладах

Дунаєвеччини, а також, у місті Кам’янець-Подільський ДНЗ «Подільськй центр
професійно – технічно освіти». Основний акцент під час зустрічі з випускниками шкіл
було зроблено на перспективності навчання в коледжі та чому наш коледж є одним із
найкращих в Подільському регіоні.
12 січня 2022 року голова ЦК природничо-математичних дисциплін та іноземної
мови Лариса Банар, голова профспілкового комітету працівників коледжу Олеся

Ломачинська відвідали ДНЗ «Ярмолинецький агропромисловий центр професійної
освіти. В конструктивному діалозі відбулася зустріч з керівництвом закладу, серед
яких були заступники директора, педагоги, майстри виробничого навчання.
Розповівши про наш заклад, перспективи та переваги вступу до нього та
продемонструвавши відповідну презентацію, пізнаваний відеоролик про заклад.
Студенти коледжу активно долучаються до проведення профорієнтаційної
роботи, роздаючи інформаційні буклети в селищах та містечках де вони проживають.
Вагомим засобом профінформування майбутніх абітурієнтів та їхніх батьків
виступали колежанські Дні відкритих дверей: 16 грудня та 23 грудня 2021 року, 28
квітня та 19 травня 2022 року. Варто зазначити, що студентський актив коледжу
долучилися до зустрічі гостей на Днях відкритих дверей та презентували спеціальності
нашого навчального закладу.
Питання профорієнтаційної роботи систематично обговорюються на засіданнях
Методичної ради, Адміністративної та Педагогічної ради коледжу.
План профорієнтаційної роботи приймальної комісії коледжу розробляється
відповідальним

секретарем

приймальної

комісії,

розглядається

на

засідання

приймальної комісії та затверджується директором коледжу. Відповідальний секретар
приймальної комісії звітується на Педагогічні раді коледжу про виконання плану
профорієнтаційної роботи.
Щорічно в червні починає роботу приймальна комісія, першочерговим
завданням якої є максимальна увага до особи кожного абітурієнта. Бесіда із
вступником, його батьками, індивідуальне і групове консультування по вибору
професії з урахуванням особистих характеристик, допомога в отриманні повної
інформації щодо вступу з боку членів комісії і викладачів-консультантів - обов'язкові
вимоги, які повинні виконуватися колективом неухильно. Організація роботи
приймальної комісії знаходиться під постійним контролем адміністрації.
Загалом
комплексний,

профорієнтаційна
систематичний

робота
та

в

коледжі

індивідуалізований

носить
характер

цілеспрямований,
відповідно

затвердженого плану із залученням всіх викладачів та працівників коледжу.

до

10. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

2021р.
грв.

2022р.
грв.

Витрати на заробітну плату:
основна заробітна плата
нарахування

5895000
1290900

6732000
1477700

Академічна стипендія

663000

1273800

Комунальні витрати:
ГАЗ
Електроенергія
Водопостачання і водовідведення

291556
236119
15225

1843200
271807
40000

ПОСТУПИЛО на спецфонд:
Оренда
26500
3840
Гуртожитку
86340
80400
Господарської діяльності
640000
8720
Гуртожитку(які не навчаються)
18420
6640
Навчання
48000
73739
ПРИДБАННЯ ТМЦ І РОБОТИ (ПОСЛУГИ)
Матеріали для поточних ремонтів
Самсонович Інна
(сума 42380грн.)
Ковальський ПП
Комп'ютерна техніка (сума 44412грн.)
«Веснянка»
Пластикові вікна (сума 49900грн.)
Ставки згідно штатного розпису
всього:104,6 в т.ч:
педагогічний персонал -37 бюджет, 2,1- спецфонд;
адмінперсонал-13;
майстри практичного навчання-3;
фахівці-25,5;
робітники-23 бюджет ,1-спецфонд.
11. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Поточні ремонти
В навчально-виробничій майстерні виконаний ремонт даху по частковій заміні
шиферу. Проведена ревізія та усунуто можливе протікання покрівлі даху
спортивного залу коледжу.
У навчально-лабораторному корпусі замінено 5 дерев’яних вікон на
енергозберігаючі металопластикові. Встановлено вертикальні віконні жалюзі на
суму 1936 гривень.
Виконано поточний ремонт комп’ютерного класу : шпаклювання та фарбування
стін, вікон та дверей . Малярно-шпаклювальні роботи в 3-х аудиторіях навчальнолабораторного корпусу: шпаклювання та фарбування стін, дверей, радіаторів.
Виконані роботи з оновлення стін та стелі вчительського кабінету, кабінету
адміністративного персоналу.

Для дренажної насосної придбано насос для перекачки стокової води на суму 5
тис 655 грн.
Для безпечної експлуатації тракторів та автомобілів закуплено на суму 23 тис
707 грн запчастин, постійно здійснюються поточні ремонти транспортних засобів.
Для поліпшення умов в здобутті навчальної інформації студентам та викладачам
розпочато ремонт читального залу бібліотеки з встановленням сучасної підвісної
стелі «Армстронг».
Охорона праці та техніка безпеки
В коледжі здійснено встановлення систем протипожежного захисту(система
пожежної сигналізації, система керування евакуюванням) навчально-лабораторного
корпусу, навчально-виробничої майстерні, котельні.
Проведено заміри опору ізоляції електрокабелів на суму 4000 грн.
Для поліпшення освітлення в аудиторіях та навчальних лабораторіях
встановлено сучасні світильники на суму 17136 грн.
Закуплені медичні аптечки в автомобілі та трактори на суму 540 грн.
Укомплектовані необхідними медикаментами аптечки у гуртожитку , на вахті
головного корпусу, навчально-виробничій майстерні та учгоспу коледжу.
Проведено планову перевірку вогнегасників на суму 3260грн.
Проведено заміну електропроводки в навчальному корпусі на суму 8170 грн.
Проведено навчання зі студентами та працівниками коледжу з безпеки
життєдіяльності в військовий час.
Для виконання практичних робіт студентами, проведення практичних занять
майстрами та технічними працівниками закуплені комплекти спецодягу та робочі
рукавиці.
Проведено обстеження і випробування котлів та обладнання в котельні на
безпеку експлуатації в опалювальний сезон.
Матеріально-технічне забезпечення.
Приміщення задіяні в навчальному процесі поповнились новим телевізором,
комп’ютерами у кількості 3 шт., лазерним принтером у кількості 2 шт., ноутбуком,
всі аудиторії мають доступ до мережі Інтернет через WI-FI.
Проведення практичних занять у навчально-виробничій майстерні виконується
сучасними приладдями, компресором, свердлильним верстатом, зварювальними
апаратами, ручним інструментом.
В цілях навчального виховання студенти мають змогу набувати практичних
навиків на мототракторі потужністю 15к.с.
Для покращення умов праці операторів котельні встановлено бойлер підігріву
води та обладнано душову кабінку.
Проведена підготовка навчального полігону для практичних занять з дисціпліни
трактористів-машиністів та водіїв автотранспортних засобів: насипано тверде
покриття, збудовані дорожні елементи з встановленням дорожніх знаків.
Звіт розглянуто і затверджено на засіданні пед. ради: протокол №6
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Директор

Мирослава ІВАСИК

