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Підготовка фахівців

 У 2020 році продовжувалась планомірна робота колективу 

коледжу спрямована на реалізацію сучасних тенденцій розвитку 

освіти в Україні, що вимагає від колективу коледжу напруженої 

роботи, реалізації викладачами професійної діяльності на 

засадах гуманізму і демократизації, впровадження освітньої та 

інноваційної політики держави.

 Коледж постійно розвивається, розширюючи напрямки і засоби 

підготовки сучасних фахівців, оновлюючи матеріально-технічне 

оснащення, модернізуючи інформаційні технології навчання.



У 2020 році розроблено 13 освітньо-професійних  програм та  навчальних планів 

підготовки фахових молодших бакалаврів:

№ з/п Галузь знань Спеціальність Освітньо-професійна програма
Кількість 

кредитів

Гарант 

1 07  Управління та 
адміністрування

073 Менеджмент Менеджмент 150 Білик Н.В.

2 075 Маркетинг Маркетинг 120 Чубін Т.К.

3 Маркетингова діяльність 120 Гаража В.О.

4 12 Інформаційні
технології

121 Інженерія

програмного
забезпечення

Інженерія програмного забезпечення 120 Борщ В.М.

5 122 Комп'ютерні науки Комп'ютерні науки 180 Ніколаєнко О.О.

6 13 Механічна інженерія 133 Галузеве
машинобудування

Комп'ютерні технології в машинобудуванні 180 Гоцька О.О.

7 Експлуатація та ремонт машин і механізмів 180 Чорний І.О.

8 Експлуатація та ремонт технологічного обладнання 180 Хоменко О.І.

9 15 Автоматизація та 
приладобудування

151 Автоматизація та 

комп'ютерно-інтегровані
технології

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 180 Заславний В.В.

11 18 Виробництво та 
технології

181 Харчові технології Виробництво борошняних, кондитерських виробів і 
харчових концентратів

120 Заславна В.О.

Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів
і харчових концентратів

180 Лісіцина Л.І.12

Виробництво цукристих речовин та експертиза якості
харчової продукції

180 Васюра П.А.
13



Організація освітнього процесу

Освітній процес в коледжі забезпечують 8 циклових комісій, з них 5 
випускових.

Кількість педагогічних працівників - 63 особи, в т.ч. кандидатів наук  - 3 особи

❑ Вища категорія – 38 педагогічних працівників, з них:

• методистів – 14 осіб

• старших викладачів – 3 особи

❑ Перша категорія - 5 педагогічних працівників 

❑ Друга категорія – 8 педагогічних працівників 

❑ Спеціалістів – 6 педагогічних працівників 



Структура навчальних планів

При формуванні навчальних планів дотримувалися таких вимог:

навчальний час студента заплановано в кредитах ЄКТС, який становить 30 

годин; 

загальна кількість годин одного року навчання дорівнює 1800 (60 кредитів);

при розподілі годин з кожної навчальної дисципліни на аудиторне навантаження 

виділено не менше 1/3 годин від загального річного навантаження, решта - на 

самостійну роботу студентів;

максимальна кількість навчальних дисциплін на кожному курсі не перевищує 

15дисциплін

загальне тижневе аудиторне навантаження студента становить не більше 35 

годин.



Інноваційна робота педагогічного колективу з 

запровадження  в освітньому процесі технологій 

дистанційного навчання

Навчання здобувачів освіти впродовж 2020 року 
відбувалося за змішаною формою навчання.

У цей період заняття з усіх 217 передбачених навчальними 
планами дисциплін відбувалися в синхронному та 
асинхронному режимах. 

Кількість зареєстрованих на платформі дистанційного 
навчання LMS Moodle:

▪ викладачів - 63 особи 

▪ здобувачів освіти  - 589 особи.



Дія реалізації технологій дистанційного 

навчання в коледжі наявні:

 організаційне забезпечення: рішення педагогічної ради, дирекції коледжу, накази 
директора, Положення про організацію освітнього процесу в коледжі;

 кадрове забезпечення: систематично проводяться консультації для викладачів щодо 
особливостей роботи в системі дистанційного навчання;

 навчально-методичне забезпечення: розроблено методичні вказівки по роботі з НП Moodle; 
відео-інструкції з питань використання електронних навчальних курсів дисциплін;

 матеріально-технічне та програмне забезпечення: веб-сайт, що забезпечує 
персоніфікований доступ до дистанційних курсів і методичних матеріалів щодо роботи з 
веб-ресурсами, створено робочі місця для забезпечення освітнього процесу за 
дистанційною формою навчання, комп’ютерне та периферійне обладнання, програмне 
забезпечення загального і спеціального призначення, основний та резервний канал зв’язку 
для цілодобового забезпечення можливості доступу через Інтернет до веб- середовища 
дистанційного навчання.



Моніторинг освітнього процесу при 

дистанційному навчанні

В частині роботи викладачів:

❑ наповнення електронних навчальних курсів,

❑ своєчасність перевірки завдань виконаних студентом і надання відповіді на

запитання;

В частині роботи здобувачів освіти:

❑ виконання відповідних завдань під час визначеного періоду.



Напрями подальшого розвитку 

дистанційного навчання у коледжі:

підвищення якості електронних навчальних курсів  дисциплін;

організації самостійної роботи студентів;

проведення контрольних заходів.



Розвиток індивідуалізації та диференціації навчання

В коледжі забезпечено:

 розширення можливостей вільного вибору студентами дисциплін 

відповідно до вимог Законів України «Про вищу освіту», «Про фахову 

передвищу освіту», «Положення про порядок реалізації студентами 

права на вільний вибір навчальних дисциплін»;

 розроблення індивідуальних навчальних планів студентів;

 розроблення індивідуальної траєкторії навчання здобувачів освіти з 

використанням елементів дуальної форми навчання (індивідуальні 
графіки навчання для здобувачів освіти, що поєднуюють навчання з 

працевлаштуванням за спеціальністю)



Вільний вибір дисциплін

 Вибіркова частина індивідуальних навчальних планів студентів 

коледжу формується за їх вибором.

 Вибіркова частина освітньо-професійних програм, створених 

для підготовки молодших спеціалістів, становить не менше 25% 

від загальної кількості кредитів ЄКТС. 

 Вибіркова частина освітньо-професійних програм, створених 

для підготовки фахових молодших бакалаврів, становить не 

менше 10% від загальної кількості кредитів ЄКТС.



Оновлення комп ’ютерної бази

 придбано та розподілено

17 комп'ютерів, 

3 ноутбуки, 

4 мультимедійних проектори, 

 інтерактивну дошку,

2 проекційні екрани, 

3 роутери, 

4 комутатори. 

Запланована модернізація аудиторії 432 та облаштування мультимедійних аудиторій в 
кабінетах 119, 413

 Підтримуються  Wi-Fi зони для користування Інтернетом в бібліотеці коледжу. 



Практичне навчання



Особливості організації практичного навчання в умовах 

епідемії

70,81%; 

77%

11,64%; 

13%

9,70%; 

10%

За місцем 

проживання

На віддалених 

підприємствах

Дистанційно

Спеціальності
Кількість 

студентів

За місце 

проживання

На віддалених 

підприємствах
Дистанційно

ВЦР 9

6 (ТОВ 

«Новомиргородськи

й цукор»)

ВХК 21 12

2 (Київхліб)

6 (Черкасихліб)

1 (Світ Ласощів)

КВП 19 17 1 (ПАТ «Юрія»)

ОКС 19 15 3 (Черкасихліб)
2 (Радомишль)

1 (Агро-Рось)

МЕХ 18 18

ОМР 11 11



Залучення практикантів до виробничих процесів

69%

26%

5%

Практикант

Займав посаду

Дистанційно



Внутрішня система забезпечення якості (стаття 42 

Закону «Про освіту») включала наступні напрямки:

стратегію (політику) та процедури забезпечення якості освіти; 

систему та механізми забезпечення академічної доброчесності; 

оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти; 

оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання науково-педагогічної 
діяльності науково-педагогічних працівників; 

оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності 
керівних працівників закладу освіти; 

забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 
процесу, в тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти;

 забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління 
закладом освіти; інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними 
законами або документами коледжу



В коледжі оновлено «Опис внутрішньої системи 

забезпечення якості освітньої діяльності» як 

внутрішню програму забезпечення якості освіти та 

освітньої діяльності, спрямовану на підтримку 

системи цінностей, традицій, норм як окремих 

підрозділів, так і коледжу в цілому.

Функціонування внутрішньої системи 

забезпечення якості 



В рамках дії Положення про внутрішню систему 
забезпечення якості освітнього процесу в коледжі 
проводилися наступні процедури та заходи:

 Директорський контроль знань в формі тестового контролю залишкових знань  в 
середовищі TestOffice Pro

 Відвідування занять

 Оновлено методи проведення профорієнтаційної роботи

 Розроблено освітні програми фахового молодшого бакалавра з дотриманням 
компетентнісного підходу

 Розроблено і впроваджено індивідуальні навчальні плани студентів

 В освітній процес впроваджено інформаційні платформи АСУ НП «Деканат» та LMS 
Moodle

 Продовжується робота з впровадження норм академічної доброчесності



Підсумки успішності















Участь студентів у різнорівневих  предметних 

інтернет - олімпіадах та конкурсах:

Олімпіада Кількість призових місць

Інтернет-олімпіада з зарубіжної літератури «На Урок» 144

Інтернет-олімпіада з біології 11

Міжнародний конкурс «Бебрас» 7

Всеукраїнський онлайн-конкурс «Професії ІТ: комп’ютерна графіка 

та дизайн»

3

Всеукраїнський онлайн-конкурс «Слово до слова» 6

Міжнародний мовно-літературний конкурс ім.Т. Шевченка 

(обласний етап)

1



РЕЗУЛЬТАТИ ДПА у формі ЗНО - 2020

п/п предмет Зареєст-
рувалося

З’явило

ся

Високий 
рівень

Достатн. 
рівень

Середній 
рівень

Низький 
рівень

Абс.усп. Якісна 
усп.

С.б.

1 Історія Украіни 87 57(66%) 1(2%) 25(44%) 31(54%) 0 100% 46% 6,5

2 Географія 14 9 (65%) 0 4 (44%) 5 (46%) 0 100% 44% 6,4

3 Біологія 25 10(40%) 0 1(10%) 9 (90%) 0 100% 10% 5,4

4 Українська мова 134 94 (70%) 1(1%) 44(47%) 45(48%) 4(4%) 96% 46% 6,6

5 Хімія 9 7(78%) 0 1(14%) 5(72%) 1 (14%) 86% 12% 5,4

6 Англійська мова 14 12(86%) 2(17%) 2(17%) 6(50%) 2(17%) 83% 28% 5,8

7 фізика 30 19(64%) 0 0 16 (84%) 3 (16%) 84% 0% 4,6

8 Математика 80 64(80%) 0 8(13%) 42 (66%) 14(21%0 78% 10% 5



Стипендіати  Президента

Найкращих студентів коледжу відзначено на рівні держави. 

У 2020 році четверо студентів коледжу стали стипендіатами 
Президента України.    



Основним джерелом інформації та способом доступу до документного фонду та електронних ресурсів 

бібліотеки є Електронні каталоги: Загальноосвітній каталог та За професійним спрямуванням

Основні можливості використання електронного 

каталогу у навчальному процесі, науковій діяльності та 

інформаційному забезпечені університету:

 доступність 24/7 до бібліографічної інформації без 

авторизації;

 багатоаспектний пошук інформації;

 сортування результатів пошуку;

 доступ до повнотекстових електронних версій 

 На сьогодні Електронний каталог містить 4030 

назв документів, з них 127 назв методичних робіт.

 Кількість представлених документів в Електронній 

бібліотеці 753. 



ВИХОВНА РОБОТА у 2020 році



Настановчі та моніторингові заходи

у 2020 році

 збори зі студентами 1 курсу щодо роз’яснень Правил внутрішнього розпорядку в коледжі, особливостей 
освітнього процесу, роботи відділень (вересень);

 збори зі студентами 1 курсу, які проживають у гуртожитку щодо роз’яснення правил проживання у 
гуртожитку коледжу (вересень);

 батьківські конференції щодо організації освітнього процесу, проведення  та результатів проміжного, 
тематичного,  семестрового контролів  у 2019 - 2020 та 2020 – 2021 навчальних роках (протягом року);

 збори колективу для навчання  Алгоритму дій на випадок надзвичайної ситуації, пов’язаною з 
реєстрацією випадків захворювання на корона вірусну хворобу(COVID-19);

 батьківські збори  по групам у режимі он – лайн (4 курс) щодо вступу студентів – випускників у НУХТ у 
2020 та 2021 році (лютий - червень);

 виховні години на кожній групі згідно планів роботи класних керівників щотижня, з розглядом питань 
успішності, проблем навчання та побуду, відвідуванню занять, організації навчання дистанційно та 
проведення інструктажів з БЖД(протягом року);

 викладачі історії ознайомили студентів 1 курсу з історією коледжу у музейних кімнатах (вересень);

 батьківські збори  по групам у режимі он – лайн (2 курс) щодо реєстрації та проходження ДПА у формі ЗНО у 

2020 році (січень – лютий).



Патріотичне, правове, екологічне, естетичне 

та культурне виховання.

 Дню вшанування пам’яті Героїв Небесної 

Сотні та полеглих у війні на сході України

Дню пам’яті та примирення, Дню Перемоги

До Дня пам’яті жертв голодоморів, голокостів

(всього: 15 заходів)



 22 Відкриті тематичні виховні години та  заходи;

3 Тематичні флеш – моби

 9 заходів до Всеукраїнського тижня права та 

Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» 



ТВОРЧІ КОНКУРСИ

• Перші,  другі та треті   місця посіли  у міському конкурсі та он – лайн 

конкурсі читців «Поетична скарбниця Смілянщини». 

• Перше місце у міському молодіжному конкурсі «Великого Шевченка 

слово незабутнє».

• Перше місце у міському он-лайн фотоконкурсі «Моя сім’я - моє 

багатство»

• Перше, друге та третє місця у  конкурсі  молодих – поетів початківців 

«Поетичний вересень»

У 2020 році  взяли участь у різнорівневих предметних олімпіадах та конкурсах 187 студентів.  



→СТУДЕНТСЬКЕ 

САМОВРЯДУВАННЯ

У співпраці з органами студентського самоврядування розроблено ряд 

нормативних документів: 

• Порядок реагування на випадки боулінгу  у коледжі; 

• зміни та доповнення до Порядку  призначення стипендій у коледжі; 

• Положення про обрання делегатів на Конференцію студентів коледжу

Самоврядуванням організовано наступні заходи: 

КВК на тему «Фільм, фільм, фільм!» 

Новорічний  вертеп,  

заходи до Дня  святого Валентина - фотобатл до Дня 

закоханих з онлайн-голосуванням,  пошта валентинок, 

конкурси: «Краще святкове привітання» та «Валентинка» 

своїми руками».   

Активні учасники

новоствореної організації

міста «Молодіжний

ресурсний центр»



→ПРЕС – ЦЕНТР та студентське 

телебачення ТЕХНО - ТАЙМ

- відеопривітання від студентства: «З днем народження, рідне місто!»;   

з Днем вчителя,  захисника України, працівників харчової промисловості, 

з святом 8 Березня,  Днем матері;  Днем молоді, Днем студента,  Днем  

Збройних сил України», Днем працівників освіти,  Днем святого  

Миколая,  Новим  року;  

- соціальний відеоролик «Стоп, COVID - 19!»;

- молодіжні руханки від студентів;  

- музичний відеоролик «Молодь закликає дотримуватися карантину!»; 

- відеофлешмоби:  «Вишиванка єднає українців»; « У підтримку закладів 

фахової перед вищої освіти»; до свята Хелоувіна; до Дня Європи;  Дня 

батька;  Дня рідної мови.

За ініціативи студентського самоврядування у гуртожитку проводилися

цікаві заходи: 

- новорічний вечір відпочинку; 

- свято закоханих;

- свято 8 Березня.



→Служба соціально -
психологічної підтримки

Розроблено методичні рекомендації:

o «Психологічні поради батькам»;

o «Поради студентам під час

дистанційного навчання»,

o «Стоп, булінг!»,

o «Безпека дітей у навчальному

просторі»

o «Безпека дітей та підлітків он -

лайн: кібер-булінг, секстинг, грумінг

та контент, що шкодить»,

o «Торгівля людьми»

Участь  у 

міському

Молодіжному

клубі «Крок до 

успіху»



→Співпраця з НУХТ щодо забезпечення ступневості освіти

• День відкритих дверей у НУХТ 

відвідали  63 студенти коледжу,  з 

них  90% році вступили до 

університету на державну форму 

навчання за скороченим терміном 

навчання 

(49 – денна форма навчання, 8 –

заочна форма).

• За спорідненою спеціальністю – 1 

студент, 57 - за своєю. 

У 2020 році згідно з чинним 

законодавством, нормативними 

документами Національного 

університету харчових технологій 

працівники коледжу та представники 

студентства  взяли  участь в організації 

та проведенні виборів  ректора НУХТ. 



Благодійна і волонтерська 

діяльність

Благодійні акції :

• зі збору речей, іграшок, книг;

• привітання із різноманітними святами 

шляхом проведення концертних програм;

• збір коштів для лікування дітей, 

придбання канцтоварів,  настільних ігор,  

солодощів

Міські заходи: акції до  Дня боротьби з 

ВІЛ\СНІДом, «Запали свічку», «Серце до 

серця», День захисту дітей, та ін.

Співпраця  із організацією  Червоний 

Хрест

Підтримка бійцям, які 

воюють на  сході країни :  

«Різдвяні смаколики» та 

«Новорічний кошик». 



Фізичне виховання

Працюють спортивні секції :

❑ з волейболу (юнаки і дівчата), 

❑ футзалу, 

❑ настільного тенісу, 

❑ шахів і шашок, 

❑ баскетболу

❑ група фізичної підготовки.  

15 % студентів відвідували спортивні секції та коледжі.



 - перше місце на  чемпіонаті міста з футболу;

 - друге місце на обласному шаховому турнірі та четверте командне;

 - срібні призери обласного турніру волейбольних клубів у м. Каневі (збірна дівчат);

 - бронзові призери обласного турніру із стрітболу у м. Золотоноші (юнацька збірна);

 - два призових місця (перше та третє в обласних он – лайн конкурсі « Спорт і 

фізкультура знову: і у коледжі, і вдома». 

При підготовці до IV Обласних спортивних ігор команди коледжу з волейболу виграли 
ряд місцевих змагань, підтвердивши статус кращих молодіжних команд міста.

Спортивні досягнення:



У зв’язку з набранням чинності Закону «Про фахову 

передвищу освіту» в коледжі проведено комплекс робіт по 

переходу коледжу у фахову передвищу освіту:

 розроблено Положення про Відокремлений структурний підрозділ «Смілянський 

технологічний фаховий коледж Національного університету харчових технологій», 

затверджене Вченою радою Національного університету харчових технологій 06.06.2020 

(протокол №10);

 переоформлено ліцензію на право здійснювати підготовку за освітньо-професійним 

ступенем фахового молодшого бакалавра відповідно до чинних ліцензій за ОКР «молодший 

спеціаліст»;

 переоформлено сертифікати про акредитацію спеціальностей;

 внесено зміни до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України 

(ЄДРПОУ);

 внесено зміни до Єдиної державної електронної бази освіти (ЄДЕБО);

 проведено перереєстрацію в органах державної казначейської служби та в фіскальних 

органах.



Розроблені Положення

 Положення про організацію освітнього процесу 

 Положення про систему управління навчанням MOODLE 

 Положення про порядок ведення журналу навчальних занять академічної групи, 

електронного журналу навчальної дисципліни та журналу обліку відвідувань

 Положення про порядок виготовлення та облік документів про освіту

 Положення про організацію бухгалтерського обліку

 Положення про облікову політику

 Положення про анкетування учасників освітнього процесу

 Порядок реагування  на випадки булінгу

 Оновлено правила призначення стипендій



З метою удосконалення якості управління освітнім 

процесом в коледжі

 створено електронну базу навчальних планів;

 завершено створення спільної бази даних пов’язаних між собою модулів 
«Навчальний план», «Навчальний процес»;

 активно використовується електронний журнал успішності студента;

 активно використовується електронний кабінет викладача, який включає 
роботу з академічними групами та журналами успішності студентів. 
Складовою електронного кабінету також є модуль «Індивідуальний план 
роботи викладача», впровадження якого планується у 2021 році;

 створено базу даних модуля «Студент», яку використано для 
автоматичного генерування додатків до диплому й академічних довідок 
успішності.



Організація вступної кампанії. Виконання державного 

замовлення 

Прийом на навчання здійснювався за переліком спеціальностей та освітніх програм, 

визначеним ліцензією: 

 на основі базової загальної середньої освіти – за 8 освітньо-професійними 

програмами

 на основі повної загальної середньої освіти – за 4 освітньо-професійними 

програмами на денну форму навчання та за 1 освітньо-професійною програмою на 

заочну форму навчання

 на основі ОКР «Кваліфікований робітник» – за 1 освітньо-професійною програмою на 

заочну форму навчання.



→Профорієнтаційна робота педагогічного і 
студентського колективів

Проведено 17 профорієнтаційних 

заходів – «Днів відкритих дверей».  

Заходи проводилися як у звичайному 

форматі так і у форматі   он - лайн.

Очно: 25.01.2020, 22.02.2020

Он-лайн:

Квітень  – 2 заходи

Травень – 5 заходів

Листопад

Грудень



Підготовчі курси -2020* (аналіз лише по 

групах створених у календарному 2020 р.)

 Зимові (вступ 2020р) – 57 осіб

 Літні (вступ 2020 р) – 33 особи

 Зимові (вступ 2021 р) – 20 осіб
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Спеціаль-

ність

Освітня програма Державне 

замовлен-

ня

Прийом 

БЗСО

Прийом 

ПЗСО*

Заочна

форма 

навчання

073 Менеджмент 13 14 -

075 Маркетинг 15 16 4

121 Інженерія програмного забезпечення - - 3

122 Комп’ютерні науки 25 26 -

133

Експлуатація та ремонт машин і 

механізмів
18+(6+3)КР 18 3 6+4

Комп’ютерні технології в машинобудуванні 21 21 -

151
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології
39 39 -

181

Виробництво хліба, кондитерських, 

макаронних виробів і харчових технологій
16 16 1

Виробництво цукристих речовин і 

експертиза якості харчової продукції
16 16 -

Державне замовлення виконано на 100 % 163+6+3 166 11 6+4

Виконання державного замовлення



Співвідношення кількості поданих заяв до зарахованих на 

навчання на основі БЗСО



Співвідношення кількості поданих заяв до 

зарахованих на навчання за заочною формою 

навчання (МЕХ20з)

9
10 10

0

2

4

6

8

10

12

МЕХ

Державне замовлення Подано заяв Зараховано



Вступні випробування

143; 80%

35; 20%

На основі БЗСО

Математика

Історія України 1; 25%

3; 75%

На основі ПЗСО, заочна ф.н.

Математика

Історія України

2; 33%

4; 67%

На основі ПЗСО, денна ф.н.

Математика

Історія України



Працевлашування

 Корпорація "Артеріум"

 АТ КБ "ПриватБанк“

 ПАТ «Юрія», Лакталіс-Україна

 ПрАТ "Пиво-безалкогольний комбінат
"Радомишль«

 ПрАТ "Володимир-Волинська птахофабрика«

 ПАТ "Бель Шостка Україна»

 ТДВ "Золотоніський маслоробний комбінат«

 Хлібні інвестиції

 ПрАТ "АПК-Інвест«

 ПАТ "Хорольський завод продуктів дитячого
харчування«

 Компаній Coca-Cola

 ПАТ "Вінницька птахофабрика" та інші.

Кар`єрний івент 2020

«День кар`єри Online»

Для Кар`єрного івенту була створена 

Онлайн-платформа в середовищі Zoom, 

що створила умови для прямої

комунікації роботодавців та 

студентів/молодих спеціалістів. 

Учасниками івенту стали 12 

представників провідних компаній.

Спікери підприємств презентували

компанії, відкриті вакансії та 

розповідали про умови стажування. 



Дана статистика представлена з аналізу заявок на працевлаштування від
роботодавців.

Аналізуючи попит на випускників, велика ступінь зацікавленості роботодавців
спостерігається у фахівцях спеціальностей:
«Монтаж обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного
виробництва»,
«Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв»,
«Обробка матеріалів на верстатах і автоматичних лініях»,
«Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів»,
«Виробництво цукристих речовин».

Заявки на працевлаштування випускників спеціальності
«Обслуговування програмних комплексів», «Організація виробництва»
знаходиться в меншій кількості.

Групи ВЦР ВХК МД КВП ОКС ОМР МЕХ

К-ть заявок 10 30 5 21 30 17 21

Таблиця. Кількість заявок на працевлаштування

Динаміка попиту на спеціальності



Підготовка та перепідготовка, підвищення 
кваліфікації працівників коледжу

Всього у 2020 році 65 педагогічних працівників коледжу 

підвищили кваліфікацію за різними формами та в 

різних суб’єктів підвищення кваліфікації, відповідно до  

Порядку підвищення кваліфікації, затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 

2019 року № 300.



Циклова комісія Кількість
Підвищення
кваліфікації

Стажування на підприємствах

Математично-природничих дисциплін 

13 13 1

Гуманітарно-соціальних дисциплін
8 8

Автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих 
систем 6 6

Інформатики та комп’ютерних технологій 
6 6

2

Економічних дисциплін
9 9

1

Технологічних дисциплін
6 6

Інженерної механіки
8 8

1

Здоров’я та безпеки 
5 5

1

Підготовка та перепідготовка, підвищення 

кваліфікації працівників коледжу 



В 2020 році атестувалося 15 педагогічних працівників коледжу та 3 бібліотекарів.

Атестаційна комісія І рівня підтвердила високий рівень підготовки педагогічних 

працівників, які атестувалися, їх добросовісне ставлення до виконання своїх 

професійних обов’язків і присвоїла:

 кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» - 1викладач, 

 кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» - 1викладач.

Атестація педагогічних працівників



Атестаційною комісією управління освіти і науки вивчалась навчальна, 

організаційна, методична, виховна і громадська робота 13 педагогічних 

працівників та 3 бібліотекарів коледжу, а також визначалась відповідність 

працівників займаній посаді.

Атестаційна комісія ІІІ рівня присвоїла 

 кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» – 2 викладачам, 

 підтвердила кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» - 8 

викладачам. 

 присвоєно педагогічне звання «викладач-методист» - 5 педагогічним 

працівникам 

Всі працівники були атестовані на відповідність займаній посаді.

Атестація педагогічних працівників
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Структура витрат спеціального фонду 

Заробітна плата 

Нарахування на заробітну плату 

Оплата послуг (крім комунальних)_
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Інші видатки 

Вивіз сміття

Видаткии на відрядження



Придбання проведені за рахунок 

коштів загального фонду
Стаття витрат Сума,тис. грн. 

Комп'ютерна техніка 220,8

Меблі для гуртожитку та аудиторних приміщень 93,3

Канцтовари 20,9

Студ.квитки, додатки до дипломів, академічні довідки, 

журнали академічних груп
32,3

Господарський інвентар 51,3

Мультимедійне обладнання(413,119,резервний комплект) 108,8

Будівельні матеріали 72,4

Засоби індивідуального захисту (маски,антисептики) 17,4

Література 6,7

Виготовлення та встановлення склопакетів (читальна

зала, гуртожиток)
95,9

Електро-вимірювальні прилади (заміна лічильників) 47,4

Електро товари 62,5

Спортивне знаряддя 6,0

Пожежна безпека ( заміна рукавів, встановлення

протипожежних дверей)
43,0

Разом видатки 897,3



Всього проведена 101  процедура на 

майданчику e-tender

- для забезпечення навчального 

процесу – 181 тис. грн

- господарські потреби – 723 тис. грн.

- Комунальні послуги – 2 266 тис. грн.

60%

10%

30%

Тип проведених закупівель

Переговорна 

процедура

Відкриті торги

Спрощена 

закупівля (без 

використання 

електронної 

системи)

Публічні закупівлі



Заходи по запобіганню проявам  

корупційних правопорушень у коледжі

 В коледжі вживалися заходи, спрямовані на безумовне та чітке виконання 

норм Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року № 

1700-V11I, Постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня 2013 року № 

706 «Питання запобігання та виявлення корупції» та інших нормативно-

правових актів антикорупційного законодавства.

 За звітний період не було виявлено порушень вимог Законів України «Про 

інформацію» та «Про доступ до публічної інформації».

 Надавали своєчасну достовірну, у повному обсязі інформацію відповідно до 

законів України «Про інформацію» та «Про доступ до публічної інформації».



Дотримання умов колективного 
договору

В коледжі протягом 2020року дотримано всіх умов Колективного договору:

 Розрахунки з працівниками та студентами проводяться своєчасно. 

 Заробітна плата працівникам та соціальні виплати студентам нараховувались 

відповідно до норм  Закону України «Про державний бюджет на 2020 рік»

 Платежі до бюджету, включаючи внески з Єдиного соціального внеску, вносилися 

своєчасно.

 Заборгованість по виплаті заробітної плати та податків, зборів та обов’язкових  платежів 

за звітний період відсутня. Всі надбавки та доплати виплачені в повному обсязі, 

відповідно до чинного законодавства. 

 Порушень безпечних умов праці не зафіксовано.



Заходи з БЖД та цивільного захисту

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності у ВСП СТФК НУХТ  проводиться відповідно 

до:

• Закону України «Про охорону праці», 

• «Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності 

учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти», затвердженого наказом 

МОН України від 26.12.2017р. №1669, 

• «Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності 

учасників освітнього процесу», 

• Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх 

навчальних закладів та організацій, інших численних нормативних актів, які 

регламентують роботу коледжу з цих питань. 

Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації навчального закладу. 



 Перед початком навчального року комісією ВСП СТФК НУХТ проведений огляд 
готовності до нового навчального року навчальних аудиторій, лабораторій, 
спортивних залів, які повинні  відповідати вимогам нормативних актів з охорони 
праці.

 Двічі проводилися спільні протипожежні тренування пожежної частини та учасників 
освітнього процесу коледжу та мешканців гуртожитку.

 На початку навчального року, напередодні канікул і святкових днів проводились 
інструктажі з безпеки життєдіяльності серед студентів, відпрацьована програма 
вступного та первинного інструктажу. Мають місце позапланові інструктажі зі 
студентами у випадках порушення вимог нормативних актів з охорони праці та 
безпеки життєдіяльності.

 представниками Управління Держпраці в Черкаській області проводився огляд 
матеріально-технічної бази коледжу, за результатами якого коледж отримав 
позитивний висновок про відповідність матеріально - технічної бази коледжу 
нормативно-правовим актам з охорони праці, санітарно-гігієнічним вимогам щодо 
здійснення освітньої діяльності.

Заходи з БЖД та цивільного захисту



Дякую за увагу!


