
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СМІЛЯНСЬКИЙ КОЛЕДЖ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ХАРЧОВИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ 

 

 

 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Загальними зборами органу 

громадського самоврядування 

Смілянського коледжу харчових 

технологій Національного університету 

харчових технологій 

Протокол №1 від 15.01.2020 р 

 

 

 

 

 

ЗВІТ ДИРЕКТОРА 

 
СМІЛЯНСЬКОГО КОЛЕДЖУ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ХАРЧОВИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ 

ПРО ВИКОНАННЯ УМОВ КОНТРАКТУ 

 

ЗА 2019 р 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сміла-2019 



2 

 

Проведення навчально-виховного процесу на рівні державних вимог щодо 

якості освіти, підготовку фахівців відповідного рівня кваліфікації.  

Запровадження новітніх технологій навчання, посилення ролі 

самостійної роботи студентів, створення комплексу дидактичних 

засобів (тексти лекцій, навчальні посібники, методичні рекомендації, 

програмні продукти тощо). 

 

Освітній процес в Смілянському коледжі харчових технологій 

Національного університету харчових технологій здійснюється  відповідно 

до вимог чинного законодавства, зокрема: Конституції України, законів 

України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», 

Національної доктрини розвитку освіти, Указів Президента України, 

Постанов Кабінету Міністрів України, Статуту Університету, Положення  

коледжу та інших нормативних актів. 

В коледжі здійснюється освітній процес за напрямами наведеними у 

таблиці 1. 

Таблиця 1 

Напрями здійснення освітньої діяльності 

Спеціальності Освітньо-професійні програми 

073 Менеджмент Організація виробництва 

Менеджмент 

075 Маркетинг Маркетингова діяльність 

Маркетинг 

122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки 

Обслуговування програмних систем і 

комплексів 

133 Галузеве 

машинобудування 

Експлуатація та ремонт обладнання 

харчових виробництв 

Технологія обробки матеріалів на 

верстатах і автоматичних лініях 

151 Автоматизація та 

комп’ютерно-

інтегровані технології 

Монтаж, обслуговування засобів та 

систем автоматизованого технологічного 

виробництва 

Обслуговування комп’ютеризованих 

інтегрованих і робототехнічних систем 

181 Харчові технології Виробництво хліба, кондитерських, 

макаронних виробів і харчових 

концентратів 

Виробництво цукристих речовин і 

полісахаридів 

 

Управління у навчальному закладі здійснюється на основі принципів 

автономії та самоврядування, поєднання колегіальних і єдиноначальних 
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засад, незалежності від політичних партій, громадських та релігійних 

організацій тощо. Згідно з Законом України «Про фахову передвищу освіту» 

в коледжі функціонував колегіальний орган управління закладом – 

Педагогічна рада.  Для здійснення ефективної діяльності коледжу створено 

робочі та дорадчі органи. До робочих органів віднесено адміністративну раду 

та методичну ради, приймальну комісію, стипендіальну комісію. 

Невід’ємною частиною громадського самоврядування є студентська рада, яка 

бере активну участь у роботі коледжу. 

З метою досягнення позитивної динаміки якості підготовки здобувачів 

освіти, забезпечення відповідності освітньої діяльності вимогам державних 

освітніх стандартів в коледжі розроблено, затверджено Педагогічною радою 

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності. 

В рамках заходів щодо імплементації вказаного Положення протягом 

звітного періоду в коледжі проводилася робота щодо:  

-  впровадження системи контролю якості освітньої діяльності через 

виконання директорського контролю; 

-  створення умов для підготовки студентів для проходження державної 

підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання; 

-  впровадження сучасних підходів до організації освітнього процесу; 

-  удосконалення  організації самостійної роботи студентів, підвищення 

її ефективності через впровадження ресурсного забезпечення. 

Організація освітнього процесу регламентується основними 

нормативними документами: освітньою програмою профільної середньої 

школи, освітньо-професійними програмами підготовки молодших 

спеціалістів. 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» в коледжі створено 

та затверджено наказом директора склад проектних груп та призначено 

гарантів освітньо-професійних програм зі спеціальностей. 

У відповідності до чинного законодавства у 2019 році членами 

проектними груп на чолі з гарантами освітніх програм було удосконалено та 

впроваджено в освітній процес освітні програми для підготовки молодших 

спеціалістів за дев’ятьма спеціальностями.  

У 2019 р. було впроваджено навчальні плани відповідно до вимог 

освітньо-професійних програм з необхідним обсягом нормативних та 

вибіркових дисциплін з кожної спеціальності.  

В навчальних планах відображена послідовність вивчення компонентів 

освітньо-професійних програм, визначені види проведення навчальних 

занять і практик, терміни виконання курсових робіт, форми завершення 

навчання. 

З метою формування індивідуальної освітньої траєкторії розроблено 

Положення про вибіркові дисципліни та впроваджено оновлену форму 

Індивідуального навчального плану студента. 

Для проведення освітнього процесу у відповідності до сучасних умов 

викладачами коледжу постійно ведеться робота щодо розробки, оформлення 
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та затвердження навчально-методичної документації у відповідності з 

встановленими вимогами.  

 Рівень методичного забезпечення навчальних занять відповідає 

державним вимогам.  

Всі види навчальної діяльності студентів на 100% забезпечені 

методичними матеріалами.  

В 2019 році впроваджено нові бланки робочих програм навчальних 

дисциплін. 

Викладачами коледжу розроблено повні комплекси методичного 

забезпечення, які включають: робочі навчальні програми; методичні вказівки 

до вивчення дисципліни,  до самостійної роботи;  інструкції до виконання 

лабораторних, практичних робіт, методичні вказівки до виконання курсових, 

дипломних  проектів та робіт, розрахунково-графічних робіт;  плани 

семінарських занять, конспекти лекцій.  

За 2018-2019 н.р. викладачами коледжу підготовлено 119 найменувань 

різних навчально-методичних матеріалів. 

Для чіткої організації освітнього процесу в коледжі щорічно 

складається річний графік навчального процесу і розклад занять, який 

забезпечує виконання навчальних планів з кожної спеціальності в повному 

обсязі відповідно до освітніх програм.  

Для здійснення контролю за організацією освітнього процесу, в 

коледжі ведеться нормативна навчально-облікова документація: журнали 

навчальних занять, журнали обліку замін викладачів, відомості успішності 

студентів (залікові, екзаменаційні, підсумкові за семестр та навчальний рік, 

індивідуальні навчальні плани студентів тощо). 

Найбільш важливі питання методичного забезпечення навчального 

процесу були в центрі уваги педагогічної та методичної рад. 

За звітний період проведена акредитація освітньо-професійної 

програми «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг». 

Результати акредитаційної експертизи підтверджено наступними 

висновками: 

1. Смілянський коледж харчових технологій Національного 

університету харчових технологій має юридичні підстави для здійснення 

освітньої діяльності за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» 

спеціальності 075 «Маркетинг» за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

молодший спеціаліст. 

2. Показники, що характеризують забезпечення виконання освітньо-

професійної програми «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст в цілому відповідають 

акредитаційним вимогам та забезпечують державну гарантію якості освіти. 

3. Смілянський коледж харчових технологій Національного 

університету харчових технологій за перевіреними критеріями (в тому числі 

навчально-методичного, кадрового, матеріально-технічного та 

інформаційного забезпечення) спроможний здійснювати підготовку фахівців 
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за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» спеціальності 075 

«Маркетинг» за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст. 

4. В Смілянському коледжі харчових технологій Національного 

університету харчових технологій дотримані акредитаційні та ліцензійні 

вимоги щодо здійснення освітньої діяльності за освітньо-професійною 

програмою «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» за освітньо-

кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст. 

В 2019 році з врахуванням Прикінцевих положень Закону України 

«Про вищу освіту» та Ліцензійних вимог провадження освітньої діяльності 

були підготовлені та подані на розгляд до Міністерства освіти і науки 

документи для отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності у 

сфері вищої освіти (молодший бакалавр) зі спеціальностей 133 «Галузеве 

машинобудування» та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». 

Ліцензійні справи були розглянуті в Міністерстві з незначними 

зауваженнями, але були відкликані коледжем в зв’язку з прийняттям Закону 

України «Про фахову передвищу освіту» та визначенням місця коледжу в 

системі освіти.  

В  коледжі проводився систематичний аналіз вивчення рівня засвоєння 

знань, умінь і навичок студентів відповідно до освітньо-професійних програм 

шляхом проведення атестації (грудень, червень), директорських контрольних 

робіт (листопад - грудень).  

Результати зимової та літньої екзаменаційних сесій обговорювалися на 

засіданнях педагогічної ради, циклових комісіях: видані накази, направлені 

листи батькам. прийняті рекомендації щодо усунення недоліків. 

Веб-простір коледжу представлений: офіційним сайтом, офіційними 

сторінками коледжу в соціальних мережах Facebook та Instagram,  

спеціалізованими базами даних, зокрема база нормативної документації, 

внутрішній репозитарій, електронна бібліотека, елементи дистанційного 

навчання. В коледжі працює мережа Wi-Fi-покриття, в тому числі з 

відкритим доступом в бібліотеці коледжу. Охоплення соціальними мережами 

складає в Instagram - 1332 підписників , у Facebook – 522 підписники. 

Інформаційне забезпечення освітнього процесу в коледжі здійснюється 

за двома взаємопов’язаними напрямками: інформування про внутрішні 

ресурси та використання віддалених зовнішніх ресурсів. 

Одним із найдієвіших форм інформаційної роботи коледжу є офіційний 

web-сайт, в контенті якого можна виділити два основних напрямки  

інформаційний та комунікаційний.  

Завдяки наполегливій роботі колективу інформаційний напрямок сайту 

представлений у вигляді різноманітної довідкової інформації, що дає змогу 

студенту та викладачу вільно орієнтуватися в питаннях організації освітнього 

процесу (розклад навчальних занять, екзаменаційних сесій, практичних 

занять, навчальні плани, список літератури, її наявність в бібліотеці). 

Домінуючу частину цього напрямку складають електронні інформаційні 

ресурси, такі як навчальні посібники, книги, журнали, документація. На сайті 
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представлені установчі та нормативні документи, що забезпечують освітню, 

виховну та інші аспекти діяльності коледжу, актуальні матеріали  з життя 

коледжу.  

Значна частина цих матеріалів була оприлюднена і на сайті НУХТ. 

Комунікаційна складова, реалізована через впровадження в освітній 

процес АСУ «Деканат» дає змогу спілкування викладачам коледжу як у своїй 

спільноті так із студентством за допомогою електронної пошти,.  

Велика увага викладачів коледжу приділялася впровадженню новітніх 

технологій навчання: широко застосовувалися інтерактивні технології, 

проводилися інтегровані заняття, ділові ігри, заняття з комп’ютерною 

підтримкою, уроки-проекти, презентації, літературно-музичні вітальні, 

брейн-ринги, поетичні практикуми, уроки-вистави, заняття-альманахи, 

вебінари та інше.  

Слід відмітити роботу викладачів направлену на продовження 

систематичного наповнення занять мультимедійною складовою, що дає 

змогу підвищити якість проведення занять, мотивацію студентів до 

самостійної роботи направленої на поглиблення знань. 

У 2019 році студенти другого курсу успішно пройшли державну 

підсумкову атестацію з української мови, математики та історії України у 

формі зовнішнього незалежного оцінювання на підставі наказів Міністерства 

освіти і науки України від 10 січня 2017 року № 25 та від  07 грудня 2018 

року №1369. 

Результати державної підсумкової атестації у формі зовнішнього 

незалежного оцінювання: 

- українська мова: абсолютна успішність – 92,6%,  

якісна успішність – 30,2%; 

- математика: абсолютна успішність – 94%,  

якісна успішність – 38,8%; 

- історія України: абсолютна успішність – 100%,  

якісна успішність – 68,9%. 

За результатами ДПА у формі ЗНО у 2019 році  коледж серед 24 

закладів освіти  І – ІІ р.а. Черкаської області посів 5 місце. 

Педагогічним  колективом коледжу проводилася значна поза аудиторна 

робота. Викладачі та студентське самоврядування коледжу стали 

ініціаторами організації та проведення великих масових заходів міського 

рівня та  рівні коледжу: 

- День вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні; 

- День пам’яті та примирення, Дню Перемоги; 

- День пам’яті жертв голодоморів; 

- Всеукраїнський тиждень права; 

- акції та заходи у підтримку бійців на сході України: 

Проведено тематичні відкриті виховні  години, заходи та флеш-моби. 

У 2019 році продовжено співпрацю з Смілянським міським Центром 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Координаторами молодіжного 

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/54576/
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проекту «РеАнімація виборців» за підтримки Фонду розвитку ЗМІ 

Посольства США в Україні був проведений тренінг. Навчити молодь 

орієнтуватися у передвиборчих парламентських перегонах та зробити 

обміркований вибір – мета заходу. Студенти - активісти самоврядування 

власноруч створили анімаційний ролик «Не вір!!! Перевір!!!».  

П’ятий рік поспіль у коледжі працює Молодіжний клуб «Крок до 

успіху». Діяльність клубу спрямована на підтримку молодих людей з числа 

соціально вразливих категорій в перехідний період до самостійного життя та 

сприяє розвитку їх потенціалу, соціальних контактів, виховує лідерські 

якості та самоорганізованість. Разом з  активістами самоврядування куратори 

проекту презентували студентам-першокурсникам форми та принципи 

цікавої програми тренінгів для сприяння соціалізації молоді, покращення 

розуміння їх потреб та задоволення виявлених потреб. За принципом «рівний 

- рівному» у командних іграх студенти висловлювали своє бачення проблеми 

самореалізації особистості в молодіжному середовищі, а також вчилися 

шукати  власні варіанти вирішення цієї проблеми.  

Також студенти коледжу стали учасниками проекту «Тренінгові 

платформи для молоді», успішно завершили навчальний курс з адаптації до 

студентського середовища, розвитку лідерських якостей та самореалізації в 

соціумі. За активну життєву позицію активісти студентського 

самоврядування були нагороджені екскурсією у місто Канів.    

У 2019 році двоє студентів коледжу стали стипендіатами Президента 

України, один студент - стипендіатом Верховної Ради України.   

Національний університет харчових технологій презентував для активу 

студентського самоврядування коледжів проект «Студентське 

самоврядування у забезпеченні якості освітньої діяльності закладу вищої 

освіти», у якому взяли участь представники нашого коледжу.  

Протягом року були проведені загальні збори відділень з метою 

обрання активу студентського самоврядування. Тричі проводилася 

Конференція студентів коледжу. Серед важливих питань порядку денного 

студенти обирали делегатів Конференції Трудового Колективу, делегатів до 

Вищого колегіального органу управління коледжу. У квітні 2019 року 

відбулися вибори Голови студентського самоврядування коледжу та Голови 

студентського самоврядування у гуртожитку.  

Слід відмітити і роботу наших студентів - волонтерів, які і у 2019 році 

стали ініціаторами акцій «Підтримай ближнього», «Помічники Святого 

Миколая»,  «Чисте довкілля», «Європа починається з тебе», «Подбай про 

довкілля». 

У рамках профорієнтаційної роботи студенти коледжу стали 

ініціаторами та організаторами проведення двох турнірів з кіберспортивної 

гри «FIFA-15» та міського турніру з кіберспортивної гри Dota 2. Учасниками 

художньої самодіяльності коледжу для школярів міста був представлений 

мюзикл «Зимова казка», активістами самоврядування підготовлена новорічна 

розважальна програма та дискотека. 
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З метою пропагування та реклами навчального закладу всі масові 

заходи, громадські акції, знаменні події висвітлювалися на веб - сайті, у ЗМІ,  

на телебаченні місцевих каналів. Активно працювало студентське 

телебачення «Техно-тайм», у місцевій газеті «Сміла» систематично виходила 

сторінка «Студlife» з новинами про життя коледжу.    

Високий рівень гурткової роботи підтверджено досягненнями наших 

студентів.  

Спортивні досягнення: 

-  третє місце на  чемпіонаті області зі  змагань з шахів за програмою ІІІ 

Спортивних ігор Черкаської області серед закладів вищої освіти І–ІІ рівнів 

акредитації; 

- перше місце в  обласному турнірі з волейболу серед дівчат, 

приуроченому  Міжнародному жіночому дню; 

- друге місце  на чемпіонаті області з настільного тенісу за програмою 

ІІІ Спортивних ігор Черкаської області серед закладів вищої освіти І–ІІ рівнів 

акредитації; 

- друге місце  на чемпіонаті області з волейболу (дівчата) за програмою 

ІІІ Спортивних ігор Черкаської області серед закладів вищої освіти І–ІІ рівнів 

акредитації; 

- третє місце у  міських змаганнях з волейболу на кубок ім. А. І. 

Шамшуріна (юнаки); 

- перше місце у  міських змаганнях з волейболу на кубок ім. А.І. 

Шамшуріна (дівчата); 

- перше місце на  чемпіонаті міста з футболу. 

Мистецькі досягнення: 

- володарі кубка міста збірна команда коледжу клубу веселих та 

кмітливих; 

- володарі ГРАН – ПРІ у  номінації «Театральне мистецтво» та 3 – х 

дипломів: «Найкраща жіноча роль», «Найкраща чоловіча роль» «Найкраще 

режисерське бачення» у ІІІ обласному фестивалі-конкурсі юнацької 

творчості «Крила – 2019»;   

- третє місце у  міському конкурсі читців «Поетична скарбниця 

Смілянщини»; 

- перше місце у міському конкурсі читців – декламаторів «Стежками 

Кобзаря»; 

- перше місце у міському конкурсі «Сузір’я талантів багатодітної 

родини» в номінації «Авторська поезія»; 

- перше місце у міському конкурсі «Сузір’я талантів багатодітної 

родини» в номінації «Декоративно - прикладне мистецтво».  

 

Різнорівневі предметні олімпіади та конкурсах фахової майстерності: 

- конкурс «Кращий технік-технолог хлібопекарського та 

кондитерського виробництв» на базі Національного університету харчових 

технології –  друге місце; 
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- - п’ятий Всеукраїнський конкурс фахової майстерності за 

професією «токар» на базі Кропивницького інженерного коледжу ЦНТУ – 

друге та п’яте  місця; 

- ІІ тур Всеукраїнської олімпіади з інформатики та комп’ютерної 

техніки серед студентів ЗВО І-ІІ р.а. на базі Смілянського коледжу харчових 

технологій НУХТ – третє місце; 

- ІІ тур Всеукраїнської олімпіади з математики серед студентів 

ЗВО І-ІІ р.а. на базі Смілянського коледжу харчових технологій НУХТ – 

третє місце; 

- ІІ тур Всеукраїнської олімпіади з фізики серед студентів ЗВО І-ІІ 

р.а.– друге місце; 

- обласні етапи Всеукраїнських конкурсів знавців української мови   

ім. Т. Шевченка та П.Яцика – третє та друге місця. 

Успішним був і виступ у відбірковому турі Всеукраїнської 

студентської олімпіади з програмування (обласний рівень  у м.Черкаси). 

Наша команда достойно представила наш коледж і показала високий 

результат.   

Четверо студентів коледжу вибороли всі призові місця у міському 

конкурсі бізнес-планів підприємницької діяльності серед студентської 

молоді.  

П’ятеро студентів коледжу стали володарями «золотих сертифікатів» 

Всеукраїнського конкурсу знавців англійської мови «Гринвіч», дванадцять – 

математичного конкурсу «Кенгуру», троє – фізичного «Левеня», тринадцять 

студентів – природничого «Колосок» та один - міжнародного конкурсу з 

інформатики та комп'ютерного мислення  «БЕБРАС» . 

Із загальної кількості студентів коледжу взяли участь у різнорівневих 

предметних олімпіадах та конкурсах 217 студентів.  Зайняли призові місця – 

11 міський рівень (минулий рік -7)  13 обласний рівень (минулий рік - 12); 37 

всеукраїнський рівень ( минулий рік - 39).   

У 2019 році студенти коледжу взяли участь, а їхні роботи були 

надруковані у збірнику праць ЧНУ, у ХІХ обласній студентській науково-

практичній конференції «Гуманітарний дискурс суспільних проблем: минуле, 

сучасне, майбутнє».   

Бронзовим призером регіонального конкурсу «Студент - 2019 року», 

який проводився у м. Золотоноша на базі коледжу ветеринарної медицини,  

став студент СКХТ НУХТ.  У номінації « Кращий соціальний проект» робота 

студента коледжу була визнана найкращою.  

Традиційно проводилися  зустрічі студентів коледжу з роботодавцями. 

Протягом року до коледжу завітали представники підприємств: ТОВ 

«Глобинський м’ясокомбінат», ПП «Штайнер Україна», Соса-Соla НВС, ТОВ 

«Костал Україна», ПАТ «Золотоніський машинобудівний завод імені 

І.І.Лепсе», ТОВ «Золотоніський маслоробний комбінат», ТОВ Краєвид 

«Згурівський цукровий завод», Парфюмерно – косметична компанія «ДНД», 

ПАТ «Азот»,  ТОВ «Черкасихліб ЛТД»,  ТОВ «Світ Ласощів»,   ПАТ «Юрія» 
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ТМ «Волошкове поле», Компанія «Авентин», ТОВ «Грона», ТОВ «Еконія», 

ТОВ «Агро - Рось», українська кондитерська компанія BISCOTTI. 

 

Виконання державного замовлення та договірних зобов’язань щодо 

підготовки фахівців для потреб народного господарства, в тому числі на 

комерційних засадах, понад держзамовлення відповідно до Законів 

України та нормативних документів Міністерства освіти і науки 

України. 

Смілянський коледж  харчових технологій Національного університету 

харчових технологій щорічно отримує державне замовлення на підготовку 

молодших спеціалістів. Дані про отримані обсяги державного замовлення у 

2019 році наведено в таблиці 2. 

Таблиця 2 

Загальні обсяги державного замовлення по спеціальностям 

Спеціальність 
Форми навчання 

Денна Заочна 

073 Менеджмент 15  

075 Маркетинг 14  

122 Комп’ютерні науки 25  

133 Галузеве машинобудування 38  

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології 

38  

181 Харчові технології 30 8 

Всього: 160 8 

 

Колектив Смілянського коледжу харчових технологій Національного 

університету харчових технологій системно і наполегливо працює по 

залученню молоді на навчання. Щорічно розробляються та впроваджуються 

заходи з профорієнтаційної роботи, в яких розроблена стратегія та форми 

профорієнтаційної роботи всього педагогічного та студентського колективу. 

Основні напрямки профорієнтаційної роботи: 

1. Широке охоплення шкіл регіону профорієнтаційною роботою.  

2. Використання рекламних продуктів. Створено два сучасних 

рекламних відеоролики  про коледж, які широко використовується у 

профорієнтаційній роботі.  

3. Основні заходи коледжу висвітлюються в ЗМІ регіону та в 

соціальних мережах на сторінках коледжу. Регулярно виходить сторінка в 

місцевій газеті, де висвітлюються події коледжу, інтерв’ю з викладачами та 

студентами.  

4. Залучення  студентів до профорієнтаційної роботи.  
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5. Розроблено програму для залучення школярів 5-8 класів до участі в 

заходах, що проводяться в коледжі, з метою проведення ранньої 

профорієнтаційної роботи. 

6. Крім того, традиційно здійснюються інші заходи: адресна розсилка 

інформації про коледж потенційним випускникам шкіл, предметні олімпіади, 

брейн-ринги, КВН з профорієнтаційним спрямуванням, турніри з 

кіберспортивних ігор, різні види спортивних  змагань між студентами та 

випускниками шкіл, відвідування випускних вечорів  у школах тощо. 

Результатом активного проведення профорієнтаційної роботи, із 

залученням всіх працівників коледжу та студентського колективу в 

загальноосвітніх школах, підприємствах, організаціях, установах, центрах 

зайнятості, навіть зважаючи на зменшення кількості випускників шкіл та 

різкого зменшення кількості підприємств, що працюють, отримане державне 

замовлення виконано в повному обсязі.  

Під час вступної кампанії -2019 на денну форму навчання зараховано  

176 осіб, на заочну форму навчання – 8 осіб. Контингент зарахованих осіб 

представлено в таблиці 3.  

Таблиця 3  

Контингент зарахованих студентів у 2019 році  

Спеціальність Спеціалізація 

Вступ на основі 

БЗСО 
ПЗСО 

(денна) 

ОКР 

«Кваліфікований 

робітник» 

денна заочна 

д
ер

ж
. 

за
м

. 

к
о
н

т
р

 

д
ер

ж
. 

за
м

. 

к
о
н

т
р

 

д
ер

ж
. 

за
м

. 

к
о
н

т
р

 

д
ер

ж
. 

за
м

. 

к
о
н

т
р

 

073 

Менеджмент 

Організація 

виробництва 
15   1     

075 Маркетинг Маркетингова 

діяльність 
14   1     

122 

Комп’ютерні 

науки 

Обслуговування 

програмних систем і 

комплексів 

25   3     

133 Галузеве 

машинобудува

ння 

Експлуатація та 

ремонт обладнання 

харчових виробництв 

20   1  2   

Технологія обробки 

матеріалів на 

верстатах і 

автоматичних лініях 

18     1   

151 

Автоматизація 

та 

комп’ютерно-

Монтаж, 

обслуговування 

засобів та систем 

автоматизації 

18   3     
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інтегровані 

технології 

технологічного 

виробництва 

Обслуговуванння 

комп’ютеризованих 

інтегрованих і 

робототехнічних 

систем 

20 1  1     

181 Харчові 

технології 

Виробництво хліба, 

кондитерських, 

макаронних виробів та 

харчових концентратів 

18   1   8  

Виробництво 

цукристих речовин та 

полісахаридів 

12 1       

Всього: 160 2 0 11 0 3 8  

 

Протягом 2018-2019 року у Смілянському коледжі харчових технологій 

було проведено 6 Днів відкритих дверей (27.10.2018, 01.12.2018, 19.01.2019, 

1.02.2019, 16.03.2019, 06.04.2019), до участі в яких були залучені випускники 

шкіл м. Сміла та Смілянського, Кам’янського, Городищенського, 

Шполянського, Звенигородського, Черкаського, Лисянського, Маньківського  

районів Черкаської області та прилеглих районів Кіровоградської, Київської 

областей, Вінницької та Житомирської областей. 

Під час Днів відкритих дверей гостям навчального закладу 

пропонувалися майстер-класи з 3Д-моделюванння, випічки кондитерських 

виробів, відкриті конкурси реклами з дегустацією продуктів, вистава 

соціального театру «Маска»,  вистава театру «Modern» «Тополя». Також 

випускники шкіл та професійно-технічних навчальних закладів 

запрошувалися на відкриті заходи коледжу: виставки науково-технічної 

творчості студентів, фестиваль самодіяльності першокурсників «Зоряний 

дощ», святковий ярмарок до Дня харчовика, фестиваль спеціальності 

машинобудівників та міський конкурс КВК, приурочений до Дня сміху 

На базі коледжу за активної участі студентського самоврядування було 

проведено турніри з кіберспортивних ігор «DOTA – 2», Мортал Комбат та 

FIFA15. 

Інформація про всі заходи, що відбувалися на базі коледжу викладалася 

в соціальні мережі. Так, у Фейсбуці  з офіційної сторінки закладу робилися 

репости запрошень на Дні відкритих дверей в різні групи населених пунктів 

Черкащини. 

Всього за рік профорієнтаційна робота коледжу охопила 88 шкіл 

вказаного регіону. Заключено договори про співпрацю між Смілянським 

коледжем харчових технологій та наступними школами: ЗОШ №4 м. Сміла, 

ЗОШ №1 м. Кам’янка, ЗОШ №4 м. Звенигородка, ЗОШ №5 м. Звенигородка, 

Вільшанською ЗОШ та ЗОШ с. В’язівок Городищенського району, школою-
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гімназією №3 м. Шполи. На базі вказаних шкіл протягом 2018-2019 року 

проводилися зустрічі з майбутніми абітурієнтами та їх батьками. 

Крім того, продовжується тісна співпрацю Смілянського коледжу 

харчових технологій НУХТ з професійно-технічними навчальними 

закладами Черкаської області, зокрема з ПТНЗ м. Сміли, Черкас, Василькова, 

Ватутіного, Звенигородки, Золотоноші. Викладачі коледжу проводили 

зустрічі з випускниками ПТНЗ, екскурсії-знайомства з коледжем, майстер-

класи, відвідували випускні вечори у вказаних навчальних закладах, на яких 

агітували продовжити навчання в стінах нашого коледжу. 

З метою проведення ранньої профорієнтації для учнів шкіл міста 

проводилися квести «В пошуках професії». В рамках проведення «Дня 

кар’єри» з роботодавцями  обговорювалися питання щодо подальшої 

співпраці по залученню абітурієнтів до коледжу. На протязі 2018-2019 рр. 

здійснювалися виїзди на підприємства з метою проведення профорієнтації з 

батьками  та школярами підшефних підприємствам шкіл. 

Всі події активно висвітлювалися в друкованих ЗМІ регіону.    

Найбільш перспективними напрямами профорієнтаційної роботи на 

2019-2020 навчальний рік є робота в соціальних мережах та на форумах 

міста, практика заключення договорів про співпрацю зі школами та ПТНЗ 

регіону, участь в акціях «Випускник -2020» та Ярмарках вакансій та Днях 

кар’єри. 

 

В поточному 2019-2020 р навчальному році проведено 3 Дні відкритих 

дверей (19.10.2019, 16.11.2019, 14.12.2019), під час яких для залучення 

абітурієнтів проводилися майстер-класи з моделювання та виготовлення 

виробів на 3D-принтері, програмування ігрових мультиплатформних 

додатків, пропонувалися участь у театралізованих дійствах, відеобатли. До 

навчання на курсах підготовки до вступу задіяно 96 слухачів (4 групи) 

 

Результатом роботи колективу стала якісна підготовка молодших 

спеціалістів. 

Всього в 2019 році з коледжу випущено 127 молодших спеціалістів (з 

них – 118 – за денною, 9 – за заочною формою навчання.) 

 

Навчально-дослідницька робота з проблем освіти, у т.ч. на 

госпрозрахунковій і комерційній засадах. 

 

Щороку студенти коледжу виконують дослідницькі проекти, які стають 

частиною як курсових так і дипломних проектів. 

За останній рік студентами спеціальності 181 «Харчові технології» 

були виконані наступні дослідницькі проекти: «Дослідження впливу 

горохового борошна на властивості тіста та якість батону «Нива», 

«Дослідження молочної виворотки на структурно-механічні властивості тіста 

та якісні показники хліба «Обідній». В поточному році студенти цієї ж 
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спеціальності працюють над наступними дослідницькими проектами: 

«Дослідження випливу пшона на властивості тіста для хліба «Домашній», 

«Дослідження впливу  пшеничної закваски на властивості тіста для хліба 

«Цибулевий» 

За ініціативи керівництва ПрАТ «Смілянський машинобудівний завод» 

з метою осучаснення виробництва випускниками спеціальності «Технологія 

обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях» студентами коледжу 

були виконані грантові роботи з модернізації верстата з ЧПК. Грантові 

роботи презентували Руслан Бабич – «Модернізація токарного верстату з 

ЧПК моделі 16М30Ф3,як шлях підвищення продуктивності праці» (керівник 

А.Ф. Коваленко), Олександр Білан – «Модернізація токарного верстату 

16М30Ф3 шляхом осучаснення системи ЧПК»(керівник С.В. Чурілов) та 

Владислав Улітін «Застосування системи Master CAM для розробки 

керуючих програм обробки деталей на модернізованому токарному верстаті з 

ЧПК моделі 16М30Ф3» (керівник Н.В.Полякова).  

Студентами спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології» під час дипломного проектування було виконано ряд 

практичних дипломних проектів для забезпечення функціонування 

лабораторій коледжу:  «Розробка та монтаж лабораторного стенду «Система 

керування електричним приводом на базі частотного перетворювача» для 

лабораторії мікропроцесорних систем та програмного забезпечення  СКХТ 

НУХТ», «Розробка та монтаж лабораторного стенду «Система керування 

електричним приводом на базі релейної схеми» для лабораторії 

мікропроцесорних систем та програмного забезпечення СКХТ НУХТ», 

«Розробка та монтаж мікропроцесорної системи управління на основі 

мікроконтролера для лабораторії обчислювальної та мікропроцесорної 

техніки СКХТ НУХТ» та «Впровадження  програмного забезпечення для 

мікропроцесорної системи управління на основі мікроконтролера для 

лабораторії обчислювальної та мікропроцесорної техніки СКХТ НУХТ» 

 

Підготовка необхідної кількості кадрів, їх атестація. Проведення 

організаційної роботи щодо зміцнення кадрового складу навчально-

педагогічних працівників. 

Запорукою забезпечення якості вищої освіти є високий рівень 

професіоналізму кадрового складу викладачів. 

Освітній процес у коледжі станом на 01.01.2020 року забезпечують 68 

педагогічний працівник, серед яких 62 штатних та 6 сумісників, ще 4 

працівника коледжу мають педагогічне навантаження. Серед них мають 

педагогічне звання «викладач-методист» – 10;  «старший викладач» – 5; 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» – 40; «спеціаліст 

першої категорії» – 9; «спеціаліст другої категорії» – 9; «спеціаліст» – 9 осіб.     

Кваліфікаційний рівень працівників наступний: кандидат технічних 

наук – 1 (Хоменко О.І.), кандидат педагогічних наук – 1 (Коваленко О.І.), 

кандидат економічних наук – 1 (Чубін Т.К.). В аспірантурі НУХТ продовжує 
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навчання та готується до захисту Самко О.В. В магістратурі ЧНУ ім. Б. 

Хмельницького навчався 1 викладач (Присяжний В.І.). 

У 2019 році черговій атестації підлягало 18 осіб.  

3 особам атестацію було перенесено на 1 рік (Дульська О.І., Козак 

Л.М., Титоренко І.П.) 

У 2019 році атестаційною комісією  ІІІ рівня встановлено 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» 1 особі (Борщу В.Г.), 

підтверджено відповідність раніше встановленій кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії» 7 особам (Бардадим А.Ю., Глуховій К.С., 

Коваленку А.Ф., Ляшенко Л.С., Олійник О.Л., Хоменку О.І., Чужиновій 

К.С.),  присвоєно педагогічне звання «викладач-методист» - 1 особі (Ляшенко 

Л.С.)., підтверджено відповідність раніше встановленому педагогічному 

званню «викладач-методист» 4 особам (Глуховій К.С., Коваленку А.Ф., 

Хоменку О.І., Чужиновій Т.П.), підтверджено відповідність раніше 

встановленому педагогічному званню «старший викладач» 1 особі (Бардадим 

А.Ю.), встановлено відповідність займаній посаді 1 особі (Кикоть О.В. – 

заступник директора з навчально-виховної роботи). 

Атестаційною комісією коледжу присвоєно кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст першої категорії» 1 особі (Таран В.В.); підтверджено 

відповідність раніше встановленій кваліфікаційній категорії  «спеціаліст 

першої  категорії» 3 особам (Бардадиму В.В., Корчаку О.І., Шкребтію А.П.), 

встановлено відповідність займаній посаді 1 особі (Капиш М.О. – вихователь 

гуртожитку). 

 

Ефективність і стійкість фінансово-економічного становища, 

виробнича та комерційна діяльність. 

 

Для ведення фінансово-господарської діяльності заклад має у своєму 

розпорядженні такі розрахункові рахунки: кошти загального фонду, кошти 

спеціального фонду, інші джерела власних надходжень, для виплати 

академічної стипендії, для виплати соціальної стипендії та лікарняних, що 

зареєстровані у відділенні державного казначейства м. Сміла. 

1. Розрахунковий рахунок «Кошти загального фонду» - призначений 

для розрахунків за фінансуванням, що надходить з державного бюджету. 

Надходження і використання коштів відбувається згідно кошторису, 

затвердженого Міністерством освіти і науки України. Кошторис 2019 р. 

складає 17 171.24 тис. грн. Кошти надійшли та використані в повному обсязі. 

 

Кошторис 2019 р. 

 

Статті витрат Сума, тис.грн. Питома 

вага,% 

Заробітна плата 12311.74 71.7 

Нарахування на з/плату 2663.87 15,5 
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Забезпечення дітей-сиріт 26.47 0,15 

Відшкодування на харчування студентам  

84.39 
0.49 

Придбання предметів, матеріалів 778.36 4.53 

Послуги (крім комунальних) 7.72 0.04 

Теплопостачання 1050.30 6.12 

Водопостачання 47.73 0,3 

Електроенергія 199.40 1,16 

Всього: 17170.00 100 

 

2. Розрахунковий рахунок «Плата за послуги бюджетних установ» - 

призначений для ведення розрахунків за коштами, що надходять як плата за 

платні послуги, що надаються закладом. Надходження станом на 31.12.2019 

року склали 1073.49 тис.грн., в тому числі від: 

надання освітніх послуг – 535.27 тис.грн.; 

господарської діяльності – 531.61 тис.грн.; 

оренди майна – 5.09 тис.грн.; 

інші надходження – 1,52 тис.грн. 

Використання коштів здійснюється згідно кошторису доходів та 

видатків, що затверджується Міністерством освіти і науки України. 

 

Використання коштів 

Статті витрат  Сума, тис.грн. % 

Заробітна плата 461,22 36.94 

Нарахування на зарплату 89,88 7.2 

   

Предмети, матеріали, обладнання, 

інвентар 

57,11 4.57 

   

Оплата послуг (крім комунальних)  57,26 4.59 

   

Витрати на відрядження 12,45 0.99 

Оплата комунальних послуг 570,49 45.70 

Теплопостачання 461,48  

Водопостачання 36,51  

Електроенергія 65,04  

Вивіз сміття 7,46 0.6 

Всього витрат по спеціальному фонду 1248,41 100% 
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3. Розрахунковий рахунок «Інші джерела власних надходжень» - 

призначений для ведення розрахунків за коштами, що надходять як 

благодійні внески та дарунки. Кошти використовуються згідно кошторису 

доходів і видатків, затвердженого Міністерством освіти і науки України. 

Надходження у вигляді грантів та дарунків протягом року склали 237,15 тис. 

грн. Кошти було використано на покращення матеріально – технічної бази 

коледжу.  

4.  Розрахунковий рахунок «Кошти загального фонду для виплати 

академічної стипендії студентам» - призначений для розрахунків за 

коштами, що надходять з державного бюджету для виплати академічної 

стипендії студентам. Надходження і використання коштів відбувається згідно 

кошторису, затвердженого Міністерством освіти і науки України. Кошти, що 

були заплановані надійшли в повному обсязі і склали 3132,50 тис. грн. 

 

Ефективне введення науково-виробничих підрозділів. 

 

В рамках діяльності щодо залучення коштів  в 2019 в СКХТ НУХТ 

проводились наступні роботи: 

1. Професійно-технічне навчання студентів 3-4-го курсів з метою 

надання першої робітничої професії.  

2. Курси підготовки до Державної підсумкової атестації  для студентів 

2-го курсу з української мови, математики та історії України  

У 2019 році пройшли підготовку на курсах професійно-технічного 

навчання – 48 студентів.  

 На курсах підготовки до Державної підсумкової атестації  навчалися: 

- українська мова – 108 студентів; 

- математика – 53 студенти; 

- історія України – 45 студентів. 

 

За 2019 рік в коледжі адміністративно - господарським підрозділом, 

було проведено ряд ремонтно - відновлювальних робіт 

 

Перелік виконаних робіт за 2019 р. 

 

№ 

з/п 

Вид виконаних робіт Сума, 

тис. грн. 

1 Встановлення пандусу біля корпусу № 3 22,56 

2 Ремонт кабінетів навчальної частини каб. № 216 (шпалери, 

лінолеум, багети) 

10,8 

3 Ремонт кабінету № 531 (шпалери, фарба, багети) 2,35 

4 Заміна вікон в санітарних кімнатах корпусу № 3 (1 поверх, 2 

поверх) 

13,927 

5 Встановлення 26 пожежних рукавів у корпусах № 2, 3 та 

гуртожитку 

16,12 
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6 Перезарядження 51 вогнегасник та придбання 7 нових 11,62 

7 Завершення ремонту покрівлі механічних майстерень 310 м2 15,6 

8 Заміна вікон гуртожитку на енергозберігаючі, ремонт 

відкосів, 92 вікна 

484,0 

9 Проведення ремонту покрівлі блок-вставки – 230 м2 11,5 

 Загальна сума: 588,477 
 

 

З метою підтримки та розвитку матеріальної бази у 2020 р. придбано: 

 

№ 

з/п 

Вид матеріалів Сума, 

тис.грн. 

1 Будматеріали для ремонту жіночої санітарної кімнати в 

корпусі № 3 (плитка, унітази, раковини, кабінки, сантехніка) 

21,0 

2 Матеріали для виготовлення 45 парт 15,531 

3 Лінолеум 126 м2 на 4 аудиторії 25,2 

4 Металеві труби для ремонту системи водопостачання в 

корпусах № 2 та № 3 

50,11 

5 В одонагрівачі (бойлери) (2 шт.) 5,4 

 Загальна сума: 117,241 

 

Для потреб структурних підрозділів було закуплено проектори (2 шт - 

комісія природничо-математичних дисциплін та інформатики і 

комп’ютерних технологій), комплектуючі для проекторів (комісія 

інформатики і комп’ютерних технологій, комісія технологічних дисциплін), 

ноутбук (комісія інформатики і комп’ютерних технологій), комплектування 

для лабораторного обладнання (комісія технологічних дисциплін), 

комплектування для ремонту та модернізації ПК, тенісний стіл та 

волейбольні м’ячі(комісія дисциплін здоров’я та безпеки) та інше  – на 

загальну суму 180 тис. грн. 

Для проведення позааудиторних заходів студентів було придбано дим 

машину та комплектуючі до неї  на загальну суму – 6,418 тис. грн. 

 

Виконання умов колективного договору. 

 

Положення колективного договору, прийнятого на загальній 

конференції трудового колективу СКХТ НУХТ 05.04.2019 р (протокол №2), 

адміністрацією виконуються в повному обсязі . 

 

Проведення підготовки та перепідготовки педагогічних працівників 

і спеціалістів коледжу, їх економічного, правового і професійного 

навчання безпосередньо за договорами в інших навчальних закладах, 

включаючи обов’язкове особисте підвищення кваліфікації або 
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перепідготовку протягом терміну дії контракту (але не менше одного 

разу за 5 років). 

Питанням підготовки та перепідготовки педагогічних працівників і 

спеціалістів коледжу, підвищенню їх фахового рівня приділялася постійна 

увага.  

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників коледжу 

відбувається відповідно до «Положення про підвищення кваліфікації та 

стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих 

навчальних закладів» та «Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і 

науково-педагогічних працівників», затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України №800 від 21.08.2019 р.  

Підвищення кваліфікації педагогічними працівниками здійснюється 

шляхом навчання за програмою підвищення кваліфікації, у тому числі участі 

у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах, а також 

проходженням стажування.  

У коледжі складено перспективний план стажування на 5 років.  

У 2019 році курси підвищення кваліфікації при Університеті 

менеджменту освіти  НАПН України пройшли 29 педагогічних працівників.  

У 2019 р. 7 викладачів пройшли стажування на підприємствах України.  

 

№ 

з/п 

Прізвище 

викладача 

Підприємство, на якому 

проходило стажування 

Дата 

1 Бачмага С.С. ННІ природничих та аграрних 

наук Черкаського 

національного університету 

імені Богдана Хмельницького 

20.11-04.12.2019 

2 Борщ В.М. Сервісний центр «ТАСМ ЛТД» 02.12-10.12.2019 

3 Ніколаєнко О.О. Смілянський РЕМ ПАТ 

«Обленерго» 

21.08-30.08.2019 

4 Сєразєєва В.В. Виконавчий комітет 

Смілянської міської ради 

02.12-10.12.2019 

5 Строгецький В.В. Кафедра математики та медики 

навчання математики 

Черкаського національного 

університету імені Богдана 

Хмельницького 

15.11-29.11.2019 

6 Таценко Г.Т. Кафедра математики та медики 

навчання математики 

Черкаського національного 

університету імені Богдана 

Хмельницького 

15.11-29.11.2019 

7 Шимчук Л.М. Сервісний центр «ТАСМ ЛТД» 02.12-10.12.2019 
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За звітний період викладачі коледжу взяли участь у 15 різнорівневих  

науково-методичних семінарах, конференціях, навчальних курсах, тренінгах, 

вебінарах:  

 

№

п/

п 

Учасники Назва конференції, семінару, 

тренінгу, навчального курсу, 

вебінару 

Кіль-

кість 

годин 

Дата 

1 Білик Н.В. ІІІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Роль інновацій в 

трансформації образу сучасної 

науки», м. Київ, сертифікат 

 27-

28.12.2019 

2 Гаража В.О. ІІІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Роль інновацій в 

трансформації образу сучасної 

науки», м. Київ, сертифікат 

 27-

28.12.2019 

3 Капустянська 

О.М. 

Дистанційний курс: «Конфлікт 

інтересів: треба знати! Від теорії до 

практики», платформа масових 

відкритих онлайн-курсів Prometheus, 

сертифікат 

 13.03.2019 

4 Кикоть О.В. Дистанційний курс: «Конфлікт 

інтересів: треба знати! Від теорії до 

практики», платформа масових 

відкритих онлайн-курсів Prometheus, 

сертифікат 

 14.03.2019 

Вебінар «7 активностей для 

розвитку говоріння на уроках 

англійської мови, що не потребують 

підготовки», Освітній проект: На 

Урок, свідоцтво №В107-21544 

2 22.03.2019 

Конференція «Психолого-

педагогічні аспекти роботи вчителя: 

класне керівництво та виховна 

робота», Освітній проект: На Урок, 

свідоцтво №К4-21544 

10 23.02.2019 

Всеукраїнська серпнева онлайн-

конференція «Особливості 

організації освітнього процесу у 

2019/2020 навчальному році», 

Всеосвіта, сертифікат TN129864 

 20.08.2019 

5 Ляшенко Л.С. Всеукраїнська науково-практична 

конференція «IT-Universe: дуальна 

освіта в Україні – реалії та 

перспективи», м. Київ, сертифікат 

 05.12.2019 



21 

 

№

п/

п 

Учасники Назва конференції, семінару, 

тренінгу, навчального курсу, 

вебінару 

Кіль-

кість 

годин 

Дата 

6 Ніколаєнко 

О.О. 

Дистанційний курс «Використання 

інформаційно-комунікативних 

технологій для ефективного 

планування й виконання справ», 

Академія інноваційного розвитку 

освіти, сертифікат №С2019-005 

10 22.02.2019 

Всеукраїнська науково-практична 

конференція «IT-Universe: дуальна 

освіта в Україні – реалії та 

перспективи», м. Київ, сертифікат 

 05.12.2019 

Онлайн урок: «Safer Internet Day 

2019», Cisco Networking Academy, 

сертифікат 

 05.02.2019 

Вебінар: «Cybersecurity by Cisco 

Talos. Information Security Incident 

Response», Cisco Networking 

Academy, сертифікат 

2 29.11.2019 

7 Присяжний 

В.І. 

ХХІ Всеукраїнська наукова 

конференція молодих учених 

«Актуальні проблеми природничих і 

гуманітарних наук у дослідженнях 

молодих учених «Родзинка-2019» 

 18-

19.04.2019 

8 Самко О.В. Міжнародна наукова конференція 

«Соціально-гуманітарні дослідження 

та інноваційна освітня діяльність», 

м. Дніпро 

 24-

25.05.2019 

9 Стеблина О.В. Вебінар: «Виховна робота та класне 

керівництво: не планами єдиними» 

Освітній проект: На Урок, свідоцтво 

№В92-150956 

2 24.01.2019 

Всеукраїнська наукова конференція 

з міжнародною участю 

«Гуманітарний дискурс суспільних 

проблем: минуле, сучасне, 

майбутнє», м. Черкаси, сертифікат 

 18.04.2019 

10 Таценко Г.Т. Дистанційний курс «Наука про 

навчання: Що має знати кожен 

вчитель?», Платформа масових 

відкритих онлайн-курсів Prometheus, 

сертифікат 

20 18.10.2019 
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№

п/

п 

Учасники Назва конференції, семінару, 

тренінгу, навчального курсу, 

вебінару 

Кіль-

кість 

годин 

Дата 

11 Хоменко О.І. Всеукраїнська науково-практична 

конференція «IT-Universe: дуальна 

освіта в Україні – реалії та 

перспективи», м. Київ 

 05.12.2019 

12 Яковлєва С.В. Конференція «Сучасні освітні 

тенденції: технології та інструменти 

розвитку креативного мислення», 

Освітній проект: На Урок, свідоцтво 

№К3-166915 

10 12.01.2019 

 

Такі активні методи роботи сприяють підвищенню професійної 

майстерності викладачів та якості підготовки фахівців.  

 

Протягом 2019  р. у фахових періодичних виданнях були опубліковані 

розробки 5 викладачів: 

№ 

п/п 

Прізвище 

викладача 

Видання та номер 

(дата публікації), 

сертифікат 

Назва публікації 

1 Борщ В.Г. Методичний портал, 

21.03.2019, 

сертифікат 

№0000/77381 

Методичні вказівки до 

виконання курсового проекту 

для студентів спеціальності 

5.05.050208 «Експлуатація та 

ремонт обладнання харчового 

виробництва» 

2 Коваленко 

А.Ф. 

Видавництво 

«Плеяди», каталог 

«Відкритий урок: 

розробки, технології, 

досвід», №02/2019 

(грудень 2019), 

сертифікат 

Розробка заняття «Заготовки 

деталей машин» з курсу 

«Технологія машинобудування» 

3 Ляшенко Л.С. Методичний портал, 

23.03.2019, 

сертифікат 

№0000/77459 

Мотивація та оплата праці 

(використання СТЕМ-технологій 

при формуванні фахової 

компетентності) 

4 Стеблина 

О.В. 

Освітній проект «На 

урок» 05.01.2019, 

сертифікат  № ДБ-

190179227 

Семінарське заняття «Філософія 

стародавнього світу» 

Освітній проект «На 

урок» 05.01.2019, 

Презентація до семінарського 

заняття «Філософія 
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№ 

п/п 

Прізвище 

викладача 

Видання та номер 

(дата публікації), 

сертифікат 

Назва публікації 

сертифікат  № ДБ-

190179229 

Стародавнього Світу» з 

дисципліни «Основи 

філософських знань» 

Освітній проект «На 

урок» 05.01.2019, 

сертифікат  № ДБ-

190179226 

Презентація до розробки 

«Конфлікти» з дисципліни 

«Психологія» 

Освітній проект «На 

урок» 05.01.2019, 

сертифікат  № ДБ-

190179224 

Розробка уроку «Конфлікти» з 

дисципліни «Психологія» 

Освітній проект «На 

урок» 26.01.2019, 

сертифікат  № ДБ-

190185530 

Конспект лекцій з дисципліни 

«Основи філософських знань» 

Освітній проект «На 

урок» 04.01.2019, 

сертифікат  № ДБ-

190179135 

Сценарій виховного заходу 

«Козацьке свято» 

5 Чужинова 

Т.П. 

Освітній портал 

super.urok-ua.com, 

21.02.2019,сертифікат 

Розробка уроку з презентацією з 

зарубіжної літератури для 10 

класу на тему «Гамлет – вічний 

образ світової літератури» (за 

трагедією В.Шекспіра) 

 

Подяку від ТОВ «Освітній проект «На  Урок» за поповнення бібліотеки 

проекту «На Урок» авторськими розробками отримали Стеблина О. В. 

(Подяка № П-150956 від 05.01.2019). 

Грамотою за поширення власного педагогічного досвіду серед 

спільноти освітян України від ТОВ «Освітній проект «На Урок» нагороджена 

Стеблина О.В. (Грамота №Г1-150956 від 05.01.2019). 

 

Дотримання чинного законодавства, належне використання 

засобів щодо удосконалення управління, зміцнення договірної, трудової 

дисципліни; вжиття заходів в кожному структурному підрозділі і на 

кожному робочому місці щодо покращення умов праці відповідно до 

вимог нормативних актів; забезпечення прав працівників, гарантованих 

законодавством про охорону праці. 

Діяльність колективу  Смілянського коледжу харчових технологій 

Національного університету харчових технологій здійснюється згідно 
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Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», 

«Про загальну середню освіту», Постанов Кабінету Міністрів, Кодексу 

законів про працю, Статуту Національного університету харчових технологій 

та Положення про СКХТ НУХТ. 

Одним із пріоритетних напрямків роботи коледжу з охорони праці 

учасників навчально-виховного, освітнього процесу є створення належних, 

безпечних і здорових умов праці, ефективної системи управління охороною 

праці, підвищення рівня безпеки праці шляхом проведення постійного 

технічного нагляду за станом обладнання, удосконалення його надійності та 

безпечності, створення нешкідливих та безпечних умов праці, проведення 

навчання професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з 

питань охорони праці.  

Робота проводилась відповідно до Закону України «Про охорону 

праці», Положенням про організацію роботи з охорони праці учасників 

навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах, 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 знаходився 

під постійним контролем адміністрації навчального закладу.  

Навчання та перевірку знань з охорони праці осіб відповідальних за 

охорону праці у коледжі проведено на базі Національного Університету 

будівництва та архітектури. 

Існуючі інструкції  з охорони праці  в коледжі своєчасно переглянуті, 

затверджені і знаходяться на робочих місцях.  

З метою організованого та безпечного використання хімічних реактивів 

під час освітнього процесу, у навчальному закладі проведена робота по 

утилізації хімічних реактивів  та відпрацьованих ртутних ламп. 

Систематично проводилась робота з безпечної експлуатації 

електромережі і електроустановок: відповідальні за експлуатацію 

електроустановок пройшли спеціальне навчання.  Проведено перевірку 

контуру заземлення та випробування опору ізоляції електромережі. Стан 

електромережі відповідає вимогам. 

В гуртожитку функціонує система протипожежної сигналізації на базі 

ППКП “Тірас-16.128 П” , змонтована згідно існуючого проекту. 

Розроблено проект на монтаж системи протипожежної сигналізації та 

оповіщення про пожежу в навчальний корпус № 3.  

Регулярно проводились  протипожежні тренування учасників освітнього 

процесу в навчальних корпусах, гуртожитку коледжу. 

Будівлі коледжу та приміщення закладу, забезпечені первинними 

засобами пожежогасіння: вогнегасниками, пожежним інвентарем 

(пожежними щитами та стендами, пожежними відрами, ящиками з піском 

тощо), пожежним знаряддям (пожежними ломами, баграми, сокирами).. 
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Одним із важливих напрямків роботи коледжу було проведення 

організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення, 

усунення та мінімізації корупційних ризиків; запобігання корупційним та 

пов’язаних з корупцією правопорушень; виявлення та врегулювання 

конфлікту інтересів серед працівників та інших учасників освітнього 

процесу. 

Згідно Конституції України, Державної антикорупційної програми, 

Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII 

прикладено максимум зусиль щоб сформувати у працівників та інших 

учасників освітнього процесу неухильного додержання вимог чинного 

законодавства, загальновизнаних етичних норм поведінки та єдиного 

цілісного усвідомлення та розуміння неприйняття корупції у будь-яких 

виявленнях та проявах. 

У коледжі за звітний період не було виявлено порушень вимог Законів 

України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації». Вивчався 

та аналізувався досвід роботи інших вищих навчальних закладів щодо 

запобігання та протидії корупції. 

За звітний період фактів, обставин, які могли би свідчити про наявність 

реального чи потенційного конфлікту інтересів у коледжі, а також 

корупційних ризиків у діяльності не виявлено. Випадків правопорушень 

пов’язаних з корупцією серед працівників коледжу та яких притягнуто до 

відповідальності за вчинення корупційних правопорушень не було. 

Всі посадові особи коледжу, які підпадають під вимоги ст. 45 Закону 

України «Про запобігання корупції» подавали е-декларації. 

Здійснювався контроль за цільовим використанням коштів загального 

та спеціального фондів коледжу. Також проводилася інвентаризація 

основних засобів, нематеріальних активів, матеріальних цінностей, грошових 

коштів, документів та розрахунків. 

Зарахування до коледжу було проведено за конкурсним відбором на 

підставі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та за 

результатами вступних випробувань, згідно Правил прийому. Вступні 

випробування проводилися в аудиторіях оснащених системами 

відеоспостереження з виведенням зображення на монітори, що знаходилися в 

холі коледжу, що унеможливлювало втручання сторонніх осіб. 

Забезпечувався контроль на відділеннях коледжу за успішністю 

студентів з навчальних дисциплін; посилили роботу викладачів зі студентами 

під час виконання контрольних робіт, заліків та екзаменаційних сесій 

(літньої, зимової). 

З метою підвищення правової освіти запобіганні проявам корупційних 

правопорушень серед працівників університету та структурних підрозділів 

проводили роз’яснювальну роботу із питань запобігання, виявлення і 

протидії корупції на теми: 

- корупція (форми, види) та шляхи її подолання; 

- конфлікт інтересів (класифікація, сутність понять, запобігання та 
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врегулювання, відповідальність за порушення вимог щодо запобігання 

та врегулювання конфлікту інтересів); 

- правила етичної поведінки; 

- механізми запобігання і протидії корупції; 

- відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією 

правопорушення та усунення їх наслідків. 

 

 

Ефективне використання державного майна та його збереження.  

 

Станом на 1 січня 2020 р. на балансі навчального закладу 

обліковуються: 

1. Основні засоби на суму  36209,44 тис.грн., в тому числі: 

- земельні ділянки     -  4 662,2 тис.грн. 

- будівлі, споруди     -           29478,68тис.грн. 

- машини та обладнання    -  1863,49 тис.грн. 

- транспортні засоби     -       75,1 тис.грн. 

- інструменти, прилади, інвентар  -     127,8 тис.грн. 

- багаторічні насадження    -         0,8 тис.грн. 

- інші основні засоби    -         1,35 тис.грн. 

2. Інші необоротні матеріальні активи на суму        1377,62 тис.грн. 

Всі матеріальні цінності закріплені за матеріально-відповідальними 

особами з якими укладено договори про матеріальну відповідальність. 

Перед складанням річного звіту згідно наказу СКХТ НУХТ № 283 від 

23.09.2019р. проводилась повна інвентаризація майна. 

 

Своєчасні розрахунки з установами, організаціями, банками, 

постачальниками. Своєчасне і повне внесення платежів до бюджету, 

включаючи внески до Пенсійного фонду; недопущення заборгованості 

заробітної плати, оплати податків, зборів та обов’язкових платежів. 

Дотримання порядку надходження і використання коштів спеціального 

фонду, укладання договорів оренди нерухомого майна, закріпленого за 

коледжем, та вжиття заходів щодо погашення заборгованості з орендної 

плати, дотримання порядку розрахунків в іноземній валюті. 

 

Розрахунки з установами, організаціями, постачальниками, 

проводяться своєчасно.  

Платежі до бюджету, включаючи внески з Єдиного соціального внеску, 

вносяться 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.  

 




