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1. ВСТУП 

 

В 2021 році робота в  коледжі здійснювалась відповідно до Законів 

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

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, Положення 

про ВСП «Технолого-економічний  фаховий коледж Білоцерківського НАУ»,  

Положення про організацію освітнього процесу в коледжі, Положення про 

систему внутрішнього забезпечення якості освіти, Стратегічного плану 

розвитку колежу на 2020-2025 р.р., Колективного договору між адміністрацією 

та трудовим колективом коледжу, ухвал педагогічної ради  та інших чинних 

нормативно-правових документів. 

Коледж здійснює свою діяльність на підставі  та у відповідності з 

ліцензією, виданою  Міністерством освіти і науки України на право надання 

освітніх послуг, пов’язаних із здобуттям вищої освіти на рівні кваліфікованих 

вимог до молодшого спеціаліста (наказ Міністерства освіти і науки України від 

20.06.2007 №839), кваліфікаційних вимог до фахового молодшого бакалавра 

(наказ Міністерства освіти і науки України від 06.11.2019 №979л), та 

сертифікатів про акредитацію спеціальностей. 

Здобуття фахової освіти на основі базової середньої освіти  у коледжі 

здійснюється з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти на 

основі свідоцтва про повну загальну середню освіту Головного управління 

освіти і науки Київської обласної державної адміністрації. 

Враховуючи стратегію розвитку освіти в Україні та сучасні світові 

тенденції , діяльність педагогічного колективу була спрямована на вирішення 

таких  завдань: 

• Удосконалення механізму професійної орієнтації, виконання державного 

замовлення на підготовку спеціалістів, максимальне заповнення 

ліцензованого обсягу прийому. 

• Забезпечення якості освіти, що відповідає сучасним освітнім стандартам  

шляхом модернізації освітньої діяльності закладу.  

• Модернізація ресурсного (матеріально-технічного кадрового, методичного) 

забезпечення освітнього процесу. 

• Створення умов, що забезпечують розвиток електронного, змішаного 

навчання, дистанційної освіти, інформатизацію, доступність та 

безперервність освіти викладачів і студентів. 

•  Розширення партнерських зв'язків з провідними  сільськогосподарськими і 

переробними   підприємствами регіону. 

• Вдосконалення системи внутрішнього моніторингу якості освітніх послуг. 

• Забезпечення реалізації Концепції національно-патріотичного виховання 

дітей і молоді. 

• Запровадження режиму економії і видатків на утримання навчального 

закладу. 

• Дотримання протиепідемічних  заходів, спрямованих на запобігання 

поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-2019. 
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Відповідно до Закону України «Про фахову передвищу освіту» коледж 

працює в статусі Відокремленого структурного підрозділу   «Технолого-

економічний фаховий коледж Білоцерківського національного аграрного    

університету» і в  рамках  імплементації Закону     внесено зміни в Положення 

про Відокремлений структурний підрозділ «Технолого-економічний фаховий 

коледж Білоцерківського   національного аграрного університету» (засідання 

Вченої ради від 09.12.2021 року), вносяться зміни в діючі положення, що 

регламентують діяльність навчального закладу   та розроблені ряд нових  

положень, в тому числі нормативні документи щодо протиепідемічних заходів. 

Здійснено другий прийом на освітньо-професійний ступінь «фаховий  

молодший  бакалавр».  

Всі структурні підрозділи коледжу  - відділення, циклові комісії, 

методичний кабінет, виховний відділ, бібліотека, медпункт, господарська 

частина працювали за затвердженими планами роботи.  

Згідно затверджених планів роботи  працювали робочі органи – 

педагогічна рада, адміністративна рада,  приймальна комісія, організаційно-

методична комісія із  контролю внутрішньої системи забезпечення якості 

освіти.  

Протягом року, в єдину державну електронну базу з питань  освіти, яка є 

автоматизованою системою  збирання, зберігання та захисту  відомостей даних 

про освітню діяльність  закладу освіти, вносилася оновлена інформація щодо 

функціонування навчального закладу в модулі «Дані закладу освіти» (зокрема 

про матеріально-технічну базу), «Кадрове забезпечення закладу освіти», 

«Звітність». 

Проводилася відповідна робота з  охорони праці і безпеки життєдіяльності.  

 

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОЛЕДЖ 

 

Підготовка спеціалістів  в коледжі здійснюється за спеціальностями та 

освітніми програмами: 

 

Спеціальність Освітня програма 
Ліцензований 

обсяг 

051 Економіка «Економіка підприємства» 25 

072 Фінанси, 

банківська справа та 

страхування 

«Фінанси і кредит» 50 

076 Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

«Комерційна діяльність» 

«Інформаційна діяльність 

підприємства» 

140 

142 Енергетичне 

машинобудування 

«Монтаж і обслуговування 

холодильно-компресорних 

машин та установок» 

70 

181 Харчові технології «Зберігання, консервування 145 
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та переробка молока» 

«Зберігання, консервування 

та переробка м’яса» 

«Зберігання, консервування 

та переробка плодів і овочів» 

211 Ветеринарна 

медицина 

«Ветеринарна медицина» 50 

ВСЬОГО   480 

 

Освітній процес у коледжі здійснюється відділеннями та цикловими 

комісіями. В коледжі  функціонує три відділення –  енергетичного 

машинобудування,  харчових технологій та ветеринарної медицини, економічне 

та дев’ять циклових комісій – гуманітарних дисциплін,  природничо-

математичних дисциплін, соціально-економічних дисциплін, фізичного 

виховання, ветеринарних дисциплін, економічних дисциплін, інформаційних 

технологій, технологічних дисциплін, холодильно-компресорних  машин і 

установок. Їх діяльність регламентується відповідними Положеннями, 

затвердженими в установленому порядку. 

Структурними підрозділами коледжу, крім відділень і циклових комісій є 

59 навчальних кабінетів і лабораторій, бібліотека, навчальні майстерні, 

методичний кабінет, навчальна частина, бухгалтерія, адміністративно-

господарська частина. 

 

Матеріальна база коледжу 

- Загальна площа земельної ділянки – 13671,0 кв.м. 

- Загальна площа матеріальної бази навчального закладу - 13821,5 кв.м. 

- Загальна площа навчальних приміщень – 4875,3 кв.м. 

- Навчальних корпусів – 4 де розташовано: 

- Комп'ютерних навчальних лабораторій – 7; 

- Навчальних кабінетів і лабораторій – 59; 

- Комп’ютерів – 181; 

- Мультимедійних комплексів – 51; 

- Ноутбуків – 42; 

- Методичний кабінет; 

- Лекційна зала; 

- Актова зала. 

- Спортивний майданчик. 

- Тренажерні зали. 

- Гуртожиток на 100 місць. 

- Гуртожиток на 220 місць. 

- Медичний пункт. 

- Музей історії коледжу. 

- Музей народного побуту Київщини. 

- Патологоанатомічний музей. 

- Буфети (навчальний корпус №1; навчальний корпус №2). 
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Кадровий склад 

- Загальна кількість працівників – 147 осіб. 

В тому числі:  

- Педагогічних працівників – 67  осіб; 

- Адміністративного персоналу – 13 осіб; 

- Фахівців – 30 осіб; 

- Технічного персоналу – 37 осіб. 

Навчальний процес забезпечують 67 педагогічних працівників, які 

працюють на постійній основі і дев’ять  сумісників.  

Мають почесні звання та відзнаки: 

- Відмінник освіти України – 6 осіб; 

- Відмінник агарної освіти і науки – 9 осіб; 

- Знак пошани – 4 особи. 

 

Склад педагогічного колективу 

Циклова 

комісія 
Всього 

В т.ч. 

Спеціаліст 

вищої 

категорії 

Педагогічне 

звання 

«викладач-

методист» 

Спеціаліст 

першої 

кваліфікаційної 

категорії  

Спеціаліст 

другої 

кваліфікаційної 

категорії  

Спеціаліст  

Гуманітарних 

дисциплін 
10 6 6 1 3 - 

Природничо-

математичних 

дисциплін 

7 5 2 1 - 1 

Соціальних 

дисциплін 
7 5 4 2 - - 

Фізичного 

виховання 
6 5 2 - - 1 

Ветеринарних 

дисциплін 
5 3 2 1 - 1 

Економічних 

дисциплін 
10 7 4 2 - 1 

Інформаційних 

технологій 
5 2 1 3 - - 

Спецтехно-

логічних 

дисциплін 

10 6 5 3 - 1 

Спецтех-

нічних 

дисциплін    

5 4 3 1 - - 

 

На 01.11.2021 року  в коледжі 40 груп  денної форми навчання і 7 груп 

заочної форми навчання, всього 1053  здобувачів освіти. 

В розрізі спеціальностей та форм фінансування інформація про контингент 

студентів є наступною: 

Контингент студентів коледжу 
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Спеціальність 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Разом 

спеціальністю 

Бюд-

жет 

Конт-

ракт 
Всього 

Бюд- 

жет 

Конт- 

ракт 
Всього 

Бюд- 

жет 

Конт- 

ракт 
Всього 

181 Харчові 

технології 

217 7 224 27 8 35 244 15 259 

051 Економіка 41 25 66 - - - 41 25 66 

072 Фінанси, 

банківська справа 

та страхування 

47 52 99 - - - 47 52 99 

076 Підприєм-

ництво, торгівля та 

біржова діяльність 

113 126 239 - 41 41 113 167 280 

142 Енергетичне 

машинобудування 

140 19 159 9 13 22 149 32 181 

211 Ветеринарна 

медицина 

130 18 148 - - - 130 18 148 

Разом 688 247 935 36 62 98 724 309 1033 

 

3. ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ  ЗДОБУВАЧІВ  ОСВІТИ 

 

Вступна кампанія 2021 року проводилася відповідно   до Умов прийому на 

навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2021 році (наказ 

Міністерства освіти і науки України №1342 від 30.10.2020 року,  Правил 

прийому до ВСП «Технолого-економічний фаховий коледж Білоцерківського 

національного аграрного університету» у 2021 році, затверджених вченою 

радою Білоцерківського національного аграрного університету 20.12.2020 року. 

Приймальна комісія  працювала відповідно до Положення про приймальну 

комісію коледжу, Положення про розподіл обов’язків між членами 

приймальної комісії, Положення про організацію та проведення вступних 

випробувань, Положення про апеляційну комісію, Положення про співбесіду з 

абітурієнтами. 

Згідно Плану роботи приймальної комісії наказами по коледжу було 

призначено склад комісій – приймальної, апеляційної, екзаменаційної та 

фахової  атестаційної, працівників по забезпеченню роботи по прийому 

документів і зарахування на навчання. 

План роботи приймальної комісії виконано в повному обсязі – 

організаційна робота, профорієнтаційна, інформаційна. 

Прийом заяв та документів, організація прийому, зарахування до коледжу 

відбулося без порушення законодавства, на засадах прозорості, відкритості та 

добросовісної конкуренції. 

Проведено дні відкритих дверей (в  режимі он-лайн 4 рази протягом року),  

майстер-класи на відділеннях, з жовтня по липень працювали підготовчі курси 

(всього 216 слухачів), на сайті коледжу та в соціальних мережах розміщувалася 

вся необхідна інформація про навчальний заклад і  умови  прийому, навчальний 

заклад брав участь в Ярмарках вакансій та  Днях кар’єри міськрайонних центрів 
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зайнятості  регіону та батьківських зборах закладів освіти, чітко працювали 

адміністратор  ЄДЄБО та технічні секретарі.  

Колектив коледжу забезпечив виконання державного засмолення по 

набору студентів.  

Всього зараховано на навчання 350 осіб, в т.ч. на місця державного 

замовлення 216. 

Інформація про результати прийому наведена в таблицях. 

 

Формування контингенту   

Денна форма навчання 

 

Базова загальна середня освіта  

Освітня програма 
Державне 

замовлення  

Освіта 9 класів  

Зараховано  
В т.ч. 

державне контракт 

Зберігання, консервування 

та переробка м'яса 
22 22 22 - 

Зберігання, консервування 

та переробка молока 
23 23 23 - 

Монтаж та обслуговування 

холодильно-компресорних 

машин та установок 

39 48 39 9 

Ветеринарна медицина 35 40 35 5 

Фінанси і кредит 13 30 13 17 

Комерційна діяльність 14 38 14 24 

Економіка підприємства 12 24 12 12 

Інформаційна діяльність 

підприємства 
20 50 20 30 

Разом  178 275 178 97 

 Повна загальна середня освіта 

 

№  

п/п 
Назва  освітньої програми  

Всього 

зараховано  

В т.ч. 

Держ. Контр. 

1 Економіка підприємства 5 
 

5 

2 Комерційна діяльність 7 
 

7 

3 Фінанси і кредит 8 
 

8 

4 
Інформаційна діяльність 

підприємства 
4 

 
4 
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5 Ветеринарна медицина 3 
 

3 

6 
Зберігання, консервування та 

переробка м'яса 
21 15 6 

7 
Зберігання, консервування та 

переробка молока    

8 

Монтаж та обслуговування 

холодильно-компресорних 

машин та установок 

4 
 

4 

  Разом 52 15 37 

 

Заочна  форма навчання 

 

№ Освітня програма  
Державне 

замовлення 
Подано 

заяв  

В т.ч. 

випускників 

ПТУ 

1 
Зберігання, консервування та 

переробка м'яса 
7 10 2 

2 
Зберігання, консервування та 

переробка молока 
8 4 1 

3 Комерційна діяльність - 10 - 

4 
Інформаційна діяльність 

підприємства 
- 5 - 

5 
Монтаж та обслуговування 

холодильно-компресорних 

машин та установок 
8 12 6 

Разом  23 41 9 

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

Освітній процес у Відокремленому структурному підрозділі «Технолого-

економічний фаховий коледж. БНАУ» є системою організаційних і 

дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти за освітньо-

професійними програмами, освітньо-кваліфікаційними характеристиками та 

навчальними планами підготовки фахівців за ОКР «молодший спеціаліст» та 

«фаховий молодший бакалавр», що здійснюються відповідно до державних 

нормативно-правових актів у сфері освіти, вищої  та фахової передвищої освіти 

та регламентується Положенням про організацію освітнього процесу у ВСП 

ТЕФК БНАУ. 

Навчання в коледжі проводиться за програмою профільної середньої 

освіти та освітньо-професійними програмами фахової підготовки із 



10 
 

урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання та 

орієнтується на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, 

здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та 

швидкої адаптації до змін і розвитку в різних галузях науки і техніки, 

соціально-культурній сфері, оновлення технологій, систем управління та 

організації праці.  

На виконання вимог закону України «Про вищу освіту», «Про фахову 

передвищу освіту», Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року 

№1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. 

№365) в навчальному закладі створені та протягом навчального року активно 

функціонують шість груп кадрового забезпечення спеціальностей в склад яких 

входять провідні викладачі коледжу - спеціалісти вищої категорії, викладачі – 

методисти та шість груп кадрового забезпечення освітнього процесу. 

В коледжі розроблені та активно реалізуються Положення про внутрішню 

систему забезпечення якості освіти та Положення про академічну 

доброчесність. 

Протягом 2021 року були розроблені та введені в дію Положення про 

індивідуальний навчальний план здобувача фахової передвищої освіти, 

Положення про навчальні дисципліни вільного вибору студентів (вибіркові 

навчальні дисципліни), Положення про організацію дипломного проектування 

та інші. 

Продовж року активно працювала організаційно-методична комісія із 

контролю внутрішньої системи забезпечення якості фахової передвищої освіти, 

яка була створена з метою забезпечення ефективного функціонування 

внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості фахової 

передвищої освіти, педагогічного діагностування, координації та контролю 

діяльності закладу освіти у сфері навчально-методичного, навчально-

виробничого та навчально-виховного аспектів організації освітнього процесу 

Проведено моніторинг думки студентів випускних груп щодо якості 

освітніх послуг, моніторинг думки студентів і викладачів щодо організації 

освітнього процесу в умовах дистанційного навчання. Перевірено дотримання 

академічної доброчесності при виконанні курсових робіт, курсових та 

дипломних проєктів.  

Систематичний, всебічний моніторинг та аналіз результатів освітнього 

процесу на засіданнях ОМК дозволив своєчасно впливати на його хід, 

удосконалювати форми, методи і процедури навчальної діяльності студентів і 

викладачів коледжу, позитивно вплинув на якість освітньої діяльності та якість 

вищої і фахової передвищої освіти. 

В 2021 році навчальний заклад продовжив роботу над удосконаленням 

нормативного, інформаційного, методичного та матеріального забезпечення 

дистанційного навчання в період пандемії COVID-19. Проведення навчальних 

занять, навчальних практик, захист курсових робіт, курсових та дипломних 

робіт/проєктів в період дистанційного навчання здійснювалося із 

використанням можливостей системи Google Workspace for Education.  
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Навчальний заклад продовжує нарощувати свої позиції по удосконаленню 

системи інституційного навчання та забезпеченню якості освітнього процесу. 

Постійно триває робота по придбанню та оновленню  комп’ютерної техніки та 

іншого технічного забезпечення, підвищенню рівня інформаційної грамотності 

викладачів, оновленню матеріалів електронної бібліотеки, що в сукупності 

дозволило забезпечити систему інституційного (очного, заочного, 

дистанційного) навчання на високому організаційному та методичному рівні. 

У 2021 році  з коледжу випущено  265студентів, з них  221- денної форми 

навчання та 44 - заочної форми навчання.   

Видано дипломів з відзнакою – 16. 

Результати засідань випускових екзаменаційних комісій (якісна успішність 

студентів денної форми навчання): 

- спеціальність 051 Економіка за ОПП «Економіка підприємства»  - 78,6%; 

- спеціальність  076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»: за 

ОПП «Комерційна діяльність» - 65,0 %, за ОПП «Інформаційна діяльність 

підприємства»  - 61,4%; 

- спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за ОПП 

«Фінанси і кредит» - 69,6%; 

- спеціальність 181  Харчові технології: за ОПП «Зберігання, 

консервування та переробка молока»  - 90,0%; ОПП «Зберігання, 

консервування та переробка м’яса»  - 73,9%; за ОПП «Зберігання, 

консервування та переробка плодів та овочів» - 69, 2%. 

- спеціальність 211 «Ветеринарна медицина»: 75,7% з неінфекційних 

хвороб с/г тварин,  64,9% - з інфекційних хвороб с/г тварин; 

- спеціальність 142 Енергетичне машинобудування за ОПП «Монтаж і 

обслуговування холодильно-компресорних машин та установ»  - 81,5%. 

Результати засідань випускових екзаменаційних комісій (якісна успішність 

студентів заочної форми навчання): 

- спеціальність  076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»: за 

ОПП «Комерційна діяльність» - 37,5 %, за ОПП «Інформаційна діяльність 

підприємства»  - 100%; 

- спеціальність 181  Харчові технології: за ОПП «Зберігання, 

консервування та переробка молока»  - 25%; ОПП «Зберігання, консервування 

та переробка м’яса»  - 66,7%;  

- спеціальність 142 Енергетичне машинобудування за ОПП «Монтаж і 

обслуговування холодильно-компресорних машин та установ»  - 56,3%. 

 В звітах голів екзаменаційних комісій за результатами складання 

комплексних кваліфікаційних екзаменів за фахом та захисту дипломних 

проєктів, відзначається високий рівень підготовки спеціалістів.  

Таким чином, організація освітнього процесу в Технолого-економічному 

коледжі Білоцерківського НАУ дозволяє формувати загальні та професійні 

компетентності майбутніх фахівців та забезпечує встановлення тісного зв’язку 

між теоретичним навчанням за змістом, формами та методами навчання та 

практикою. 
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5. ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ 

 

Практичне навчання в коледжі здійснюється на основі Положення про 

проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, 

затвердженого наказом Міністерства освіти України від 11.11.93р., № 237, 

Положення про практичне навчання студентів ВСП «Технолого-економічний 

фаховий коледж Білоцерківського НАУ», Положення про організацію 

практичного навчання студентів в дистанційному режимі. 

У 2021 навчальному році згідно з навчальними планами, графіком 

навчального процесу, наскрізними програмами практики, робочими 

навчальними програмами, які складені відповідно вимогам освітньо-

кваліфікаційної характеристики спеціалістів, в коледжі проводились навчальні, 

технологічні та переддипломні практики з дев’яти освітньо-професійних 

програм. 

Навчальні практики, залежно від спеціальності проводились у кабінетах, 

слюсарно-механічній майстерні, лабораторіях коледжу оснащених необхідним 

обладнанням, приладами, посудом, реактивами, що забезпечують програму 

виконання практики. Навчальні практики вели висококваліфіковані викладачі 

спеціальних дисциплін з поділом груп на підгрупи. 

Важливою складовою частиною навчально-виробничого процесу є 

організація і проведення лабораторно-практичних занять на передових базових 

підприємствах галузі. З метою закріплення загальних теоретичних знань з 

обраної спеціальності студенти коледжу виїжджали на підприємства та в 

господарства (ТОВ «Ресімент Матюші», ТОВ «Фастівка», СВГ «Колосок», 

ПрАТ «ЖЛК-Україна», ПрАТ «Білоцерківський консервний завод», ТОВ 

«Маревен Фуд Європа», АТ «Державний ощадний банк України», ТОВ 

«Антонівський м’ясокомбінат», ТОВ «БІОФАРМА-ПЛАЗМА», ТОВ "Завод 

пакувального обладнання "ТЕРМО-ПАК", ТОВ «Київський м’ясокомбінат», 

ТОВ «Міт Мікс», та ін.).  

Протягом навчального року лабораторії, які використовувались для 

проведення практичних занять поповнювали реактивами, посудом, 

інструментами; для проведення занять в дистанційному режимі були закуплені 

9 системних блоків, 1 ноутбук, 2 мультимедійних проектора, 1 телевізор, 14 

комп’ютерів були модернізовані. 

Сучасні тенденції та інтенсивність розвитку суспільства створюють нові 

передумови для налагодження партнерських відносин. Відділення харчових 

технологій та ветеринарної медицини співпрацювало з Білоцерківською 

міською державною лікарнею ветеринарної медицини, Державною 

лабораторією ветеринарно-санітарної експертизи № 1 (ринок) м. Білої Церкви.  

Відділення енергетичного машинобудування співпрацювало з компанією 

Danfoss, яка навчає, як практично знаходити рішення в системі обробки, 

пакування, транспортування, зберігання в холодильниках, охолодження 

продуктів на підприємствах громадського харчування.  
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Ця співпраця забезпечує не лише практичну підготовку, а й реалізацію 

принципів дуального навчання з подальшим працевлаштуванням випускників 

коледжу за фахом. 

Всі відділення коледжу співпрацювали з факультетами Білоцерківського 

національного аграрного університету, його професорсько-викладацьким 

складом, що дало можливість відвідувати лекції, практичні заняття і 

отримувати знання та закріплювати професійні навички, які необхідні в 

подальшій діяльності кожного студента. 

У 2020\21 навчальному році проводилося навчання за робітничими 

професіями: 

Робітнича професія Кількість виданих свідоцтв 

Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу 55 

Продавець-консультант 20 

Обліковець (реєстрація бухгалтерських даних) 38 

Дезінфектор 28 

Механік холодильних установок 33 

Оператор комп’ютерного набору 25 

Всього 199 

Протягом навчального року продовжувалась співпраця і робота по 

поновленню і укладанню взаємовигідних угод із сучасними передовими 

підприємствами, господарствами, організаціями та установами, створювалися 

реєстр даних щодо баз практик та паспорти підприємств, що є базами практик. 

Загальна кількість угод - 105, в тому числі за спеціальностями: 

Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин і установок – 19  

Зберігання, консервування та переробка м’яса – 10 

Зберігання, консервування та переробка молока – 8 

Зберігання, консервування та переробка плодів і овочів – 3 

Ветеринарна медицина – 25 

Інформаційна діяльність підприємства – 13 

Фінанси і кредит – 11 

Економіка підприємства – 9 

Комерційна діяльність – 7 

У 2021 році укладено 12 і поновлено 5 угод з підприємствами, 

господарствами та установами. 

Угоди, поновлені в 2021 році: 

1. АТ «ПУМБ» - 12.05.2021 р. для ОПП «Фінанси і кредит» 

2. ТОВ «Острійківське» -17.09.2021р. для ОПП «Ветеринарна медицина». 

3. Філія «Білоцерківський молочний комбінат» ТОВ «Террафуд» - 12.10.2021 р. 

для ОПП «Зберігання, консервування та переробка молока» та ОПП «Монтаж і 

обслуговування холодильно-компресорних машин і установок». 

4. БКМ - 24.11.21 р. для ОПП «Інформаційна діяльність підприємства». 

5. ТОВ «Пирятинський сирзавод» - 25.11.2021 р. для ОПП «Зберігання, 

консервування та переробка молока», ОПП «Монтаж і обслуговування 
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холодильно-компресорних машин і установок», ОПП «Економіка 

підприємства», ОПП «Комерційна діяльність». 

Угоди, укладені в 2021році: 

1. ТОВ «Проректор» - 24.02.2021 р., для 142 Енергетичне машинобудування, 

ОПП «Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин і 

установок» 

2. ТОВ «Житомирський м’ясокомбінат» - 29.03.2021 р., для 181 Харчові 

технології, ОПП «Зберігання, консервування та переробка м’яса», 211 

«Ветеринарна медицина», 142 Енергетичне машинобудування, ОПП 

«Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин і установок», 

051 Економіка, ОПП «Економіка підприємства», 076 Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність, ОПП «Комерційна діяльність», 076 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, ОПП «Інформаційна 

діяльність підприємства»,  072 Фінанси, банківська справа та страхування, 

ОПП «Фінанси і кредит» 

3. ТОВ «Бізнес Міт Продукт»- 29.03.2021 р., для 181 Харчові технології, ОПП 

«Зберігання, консервування та переробка м’яса», 211 «Ветеринарна 

медицина», 142 Енергетичне машинобудування, ОПП «Монтаж і 

обслуговування холодильно-компресорних машин і установок» 

4. СТОВ «Старинська птахофабрика» - 29.03.2021 р., для 181 Харчові 

технології, ОПП «Зберігання, консервування та переробка м’яса», 211 

«Ветеринарна медицина», 142 Енергетичне машинобудування, ОПП 

«Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин і установок», 

051 Економіка, ОПП «Економіка підприємства» 

5. АТ «Богодухівський м’ясокомбінат» - 23.06.21 р. для спеціальності 181 

Харчові технології, ОПП «Зберігання, консервування та переробка м’яса», 

142 Енергетичне машинобудування, ОПП «Монтаж і обслуговування 

холодильно-компресорних машин і установок» 

6. ТОВ «Київський м’ясокомбінат» - 21.10.2021 р. для ОПП «Зберігання, 

консервування та переробка м’яса», 211 «Ветеринарна медицина», ОПП 

«Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин і установок», 

ОПП «Економіка підприємства», ОПП «Комерційна діяльність», ОПП 

«Інформаційна діяльність підприємства», ОПП «Фінанси і кредит». 

7. ТОВ «Салтівський м’ясокомбінат» - 29.10.2021 р. для ОПП «Зберігання, 

консервування та переробка м’яса», 211 «Ветеринарна медицина», ОПП 

«Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин і установок», 

ОПП «Економіка підприємства», ОПП «Комерційна діяльність», ОПП 

«Інформаційна діяльність підприємства». 

8. ПрАТ «Ічнянський молочно-консервний комбінат» - 24.11.2021 р. для ОПП 

«Зберігання, консервування та переробка молока», ОПП «Монтаж і 

обслуговування холодильно-компресорних машин і установок», ОПП 

«Економіка підприємства», ОПП «Комерційна діяльність». 

9. Миронівський МПЗ «ЛЕГКО» - 29.11.2021 р. для ОПП «Зберігання, 

консервування та переробка м’яса», ОПП «Монтаж і обслуговування 

холодильно-компресорних машин і установок». 
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10. ТДВ «Баштанський сирзавод» - 02.12.2021 р. для ОПП «Зберігання, 

консервування та переробка молока». 

11. ТОВ «Гайсинський молокозавод» для ОПП «Зберігання, консервування та 

переробка молока», ОПП «Монтаж і обслуговування холодильно-

компресорних машин і установок», ОПП «Економіка підприємства», ОПП 

«Комерційна діяльність», ОПП «Фінанси і кредит». 

12. СП ТОВ «Нива Переяславщини» для ОПП «Зберігання, консервування та 

переробка м’яса», ОПП «Монтаж і обслуговування холодильно-

компресорних машин і установок», ОПП «Ветеринарна медицина» 

Показником результатів професійної підготовки є проходження 

технологічної, переддипломної практик студентами 3,4-их курсів на базових 

підприємствах, господарствах різних областей України. 

Після завершення технологічної та переддипломної практик студенти 

оформляли щоденники-звіти, які перевірялись керівниками від виробництва і 

навчального закладу. За результатами проходження практик проведено відкриті 

захисти щоденників-звітів. Практики проведено у терміни і в обсязі, які 

передбачені навчальними планами, графіком навчального процесу на 

навчальний рік. 

Підсумки навчальних та виробничих практик обговорювались на 

засіданнях  циклових комісій, де голови циклових комісій разом з керівниками 

практик подали письмовий звіт із зауваженнями і пропозиціями аналізу щодо 

покращення проведення навчальних практик студентів в майбутньому. 

Результатами практичної підготовки з навчальних і виробничих практик є 

успішність -100 % та якість – від 57% до 100%. 

Відповідно до плану роботи коледжу працював Центр розвитку кар’єри 

(служба з працевлаштування студентів і випускників). 

 

6. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА, ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Науково-методична робота в коледжі протягом 2021 року була спрямована 

на підвищення якості освіти як комплексу компетентності та професійної 

свідомості, що розвивають здатність фахівця здійснювати професійну 

діяльність відповідно до вимог стандартів, у поєднанні з розумінням соціальної 

відповідальності за результати діяльності; впровадження в освітній процес 

результатів наукових досліджень, розвиток професійних компетентностей 

педагогічних працівників, оволодіння технологіями дистанційного навчання, 

створення оптимальних умов для самоосвіти, самовдосконалення, формування 

якісного освітнього середовища. 

Система організаційно-методичної роботи сприяла якісній реалізації плану 

роботи коледжу у 2021 навчальному році, своєчасному проведенню 

педагогічних і методичних рад, підготовці нарад, семінарів з питань науково-

методичного забезпечення, проведенню демонстраційних занять, використанню 

інформаційно-комунікаційних технологій, застосуванню методів співпраці 

викладачів та студентів, інформаційних, електронних, мультимедійних засобів 

навчання, презентації кращих педагогічних практик. 
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Центром методичної роботи є методичний кабінет коледжу, на базі якого 

працює методична рада. 

Роботу методичного кабінету організовано за такими напрямами: 
- забезпечення викладачів необхідною сучасною інформацією про надбання 

педагогічної науки та практики; 

- презентація кращих педагогічних практик; 

- мотивація викладачів до впровадження інноваційних технологій у 

практичну діяльність; 

- накопичення та збереження науково-методичних робіт педагогічних 

працівників коледжу, забезпечення умов для ознайомлення з ними 

педагогічного колективу; 

- розробка електронного освітнього ресурсу за освітньо-професійними 

програмами;  

- створення оптимального освітнього середовища для формування  

компетенцій, підвищення професійної майстерності, самоосвітньої 

діяльності викладачів. 

З метою забезпечення активної професійно-педагогічної та професійно-

управлінської взаємодії між членами педагогічного колективу, обміну 

досвідом, спільного вирішення педагогічних проблем, завдань, реалізації 

стратегічних напрямів розвитку коледжу обираються цікаві й актуальні для всіх 

учасників освітнього процесу теми засідань педагогічної ради та інноваційні 

форми їх проведення: 

1. Результати роботи коледжу в 2020/2021 н. р. та особливості освітнього 

процесу в 2021/2022 н. р. (Лендрик Л.П., заступники). 

2. Використання інформаційних методів і технологій та ефективність 

тематичного контролю під час дистанційного навчання при викладанні 

економічних дисциплін (Вовк Л.А., Кокоша В.М., викладачі). 

3. Сучасні підходи до організації індивідуальної роботи в коледжі (Єрохіна 

Н.М.). 

4. Впровадження наскрізних змістовних ліній при вивченні природничо-

математичних дисциплін (Рой Н.М.). 

5. Аналіз ефективності функціонування системи внутрішнього забезпечення 

якості вищої і фахової передвищої освіти в ВСП ТЕФК БНАУ (Харчишина 

О.М.). 

6. Презентація досвіду. Захист моделей індивідуальних методик організації 

освітньої діяльності викладачами, які атестуються у 2021-2022 н.р. 

(Матвієнко В.М., викладачі). 

7. Шляхи удосконалення комплексного забезпечення профорієнтації, 

практичного навчання та гурткової роботи як формування фахового 

спеціаліста (Бадін О.М., зав.відділення, голови ц/к). 

8. Сучасний стан, проблеми та перспективи практичної підготовки в коледжі 

(Дудник Л.А., голови ц/к). 

9. Про виконання вимог антикорупційного законодавства та академічну 

доброчесність учасників освітнього процесу (Лендрик Л.П.). 
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10. Студентське самоврядування і його вплив на роботу коледжу (Єрохіна 

Н.М., завідуючі відділень). 

Для вдосконалення змісту освіти, його навчально-методичного 

забезпечення, підвищення якості освітніх послуг, розвитку управлінської та 

фахової компетентності науково-педагогічних та педагогічних працівників у 

коледжі під керівництвом директора закладу Л.П. Лендрик діє науково-

методична рада, де розглядаються актуальні проблеми освітньої діяльності.  

Упродовж  2021 року було проведено 6 засідань методичної ради, на яких 

було розглянуто і схвалено нові положення, що регламентують діяльність 

структурних підрозділів коледжу, сприяють удосконаленню освітнього 

процесу, практичної підготовки, впроваджують нові підходи до акредитації 

освітніх програм, питання державної підсумкової атестації та зовнішнього 

незалежного оцінювання, актуальні проблеми освітнього процесу, а саме: 

1. Обговорення і затвердження планів та графіків роботи методичної роботи 

служби коледжу (Матвієнко В.М.) 

2. Про створення творчих груп з актуальних проблем освітнього процесу 

(Матвієнко В.М.) 

3. Про нові редакції положень що регламентують діяльність коледжу (Лендрик 

Л.П.) 

4. Про підготовку до психолого-педагогічного консиліуму з питань 

психологічних, педагогічних та медичних особливостей студентів нового 

набору. (Матвієнко В.М., Єрохіна Н.М.) 

5. Про використання технологій дистанційного навчання в освітньому процесі 

коледжу (Кокоша В.М., Вовк Л.А.) 

6. Про методичний супровід освітньої діяльності молодих викладачів. Аналіз 

роботи викладачів-наставників (Матвієнко В.М., Бондаренко О.О.) та інше. 

Під керівництвом методичної ради працюють 9 циклових комісій, які 

очолюють досвідчені викладачі, спеціалісти вищої категорії, методисти.   

Із метою підвищення фахової майстерності, психолого-педагогічної 

підготовки викладачів, надання практичної допомоги педагогічним 

працівникам в оволодінні сучасними методами викладання і виховання, 

розвитку творчих здібностей викладачів, зацікавленості новими освітніми 

технологіями протягом 2021 н. р. працювала лабораторія професійного 

зростання педагогічних працівників, творчі лабораторії викладачів – 

методистів: Гнєдіч В.І., Бойко В.М., Лендрик Н.М., Худякової Л.К., Рябченко 

Г.В., Лендрик Л.П., Биковської Т.О., Покотило Д.І., Фучило Л.Д., Гурський 

С.П., Святецька Л.І., Щелкунова А.О., було проведено психолого-педагогічний 

семінар, семінар-практикум на тему: «Удосконалюємо професійне і ділове 

мовлення», тренінги, майстер-класи викладачів Бадіна О.М., Бєлякова Є.В., 

Бондар Н.П., Дудченко Н.Й., Єрохіної Н.М., Лендрик Л.П., Матвієнко В.М., 

Рой Н.М.,  Старовойтової А. А., Харчишиної О.М., Штики Л.І. 

Заслухано і обговорено досвід роботи викладачів коледжу: «Платформа G 

в організації освітнього процесу: особливості, успішні приклади». 
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Проведено атестацію педагогічних працівників - 19 осіб. 

Викладачі протягом року підвищили свою кваліфікацію  в таких закладах: 

- Інститут післядипломного навчання Білоцерківського НАУ – 33   особи; 

- Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти - 7 осіб; 

- Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради «Київський 

обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів» - 9 осіб; 

- Комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти» - 1 особа; 

- Підвищення кваліфікації педагогічних працівників «Інклюзивна освіта» в 

Київському університеті імені Бориса Грінченка - 9 осіб.  

Підвищенню кваліфікації викладачів сприяла активна участь в онлайн-

конференціях:  

- Національна конференція на тему: «Освіта можливостей: нові горизонти 

професійної (професійно-технічної) освіти в Україні»; 

- електронної платформи для освітян «Атомс» на теми: «Інтерактивні заняття 

та перевірка знань. Онлайн-тестування», «Ефективна взаємодія з  

поколінням Z. Компетентнісний підхід на уроках», «Розвиток 

інформаційно-цифрової компетентності вчителя. ІКТ», «Сучасні тенденції у 

реалізації професійної траєкторії розвитку педагога»; 

- національної освітньої спільноти «Всеосвіта» на теми: «Самоемпатія - як 

викладачеві зберегти ресурсність та натхнення під час навчального 

процесу», «Педагогіка довіри: взаємодія онлайн та офлайн», «Формування 

безпечного освітнього простору у навчальному закладі» та інших  

 Викладачі підвищували  кваліфікацію на освітніх платформах 

PROMETHEUS   (10 осіб), Освітній проєкт «На Урок» (4  особи),  Студія 

онлайн – освіти «EdЕra»   (8  осіб),  Компанія інтелектуальних технологій    (2  

особи),   Міністерство цифрової трансформації   (4 особи),  ТОВ «Академія 

цифрового розвитку (7 осіб). 

Протягом року викладачі  пройшли стажування на ПАТ 

"НАСК"ОРАНТА"";  ТОВ Магнус Лімітед;  ПАТ "Білоцерківський консервний 

завод"; СФГ «Колосок» с. Коженики Білоцерківський район. 

Професійному розвитку викладачів сприяла участь у засіданнях, 

навчально-методичних комісіях, семінарах, конференціях, вебінарах.  

Членами  науково методичних комісій є викладачі коледжу:  Биковська 

Т.О. – член  науково-методичної комісії сектору фахової передвищої освіти 

Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України зі спеціальності 

«017 Фізичне виховання»: Єрохіна О.М - член науково-методичної комісії 

сектору фахової передвищої освіти Науково-методичної ради Міністерства 

освіти і науки України зі спеціальності  «211 Ветеринарна медицина». 

Протягом року було проведено 16 показових занять (викладачі        Іщук 

В.В., Сагдєєва Ю.А., Лесь В.М.,  Мидловець М.В, Москаленко Л.Б., Фучило 

Л.Д., Поліщук Н.В., Беляков Є.В., Заєць Є.Д., Бадін О.М., Кокоша В.М., 

Андрущенко О.А., Майборода О.О., Савчук Л.А., Бойко В.М.).  

https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/5f0/707/046/5f070704624b0348118057.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/5f0/707/046/5f070704624b0348118057.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/5f0/707/046/5f070704624b0348118057.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/5f0/707/046/5f070704624b0348118057.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/5f0/707/046/5f070704624b0348118057.pdf
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Викладачами  розроблено 24 навчально-методичних роботи та створено 17 

освітніх сайтів, які успішно функціонують. Також систематично поновлюються 

матеріали у блозі методичного кабінету та на сторінці психолога. 

Підготовлено і відіслано в редакцію газет,  журналів та інтернет-

конференцій статті  викладачів    Іщук В.В., Каленська А.В.,   Святецька Л.І.,  

Дудченко Н.Й.,  Заяць Є.Д., Рой Н.М.,  Єрохіна Н.М., Матвієнко В.М.,  Лендрик 

Л.П., Матвієнко В.М., Харчишина О.М.,  Москаленко Л.Б., Бондаренко О.О., 

Кокоша В.М., Вовк Л.А., Іщук В.В., Рябченко Г.В., Бадін О.М., Губатенко Н.А.,  

Бойко В.М., Петрашенко М.В., Загоруйко О.В. 

Організовано роботу по підготовці більше 47 методичних матеріалів до 

Інституційного Репозитарію Білоцерківського НАУ:  навчальні та електронні 

підручники, посібники, електронні практикуми, методичні рекомендації, статті, 

тези доповідей, матеріали конференцій, навчальні та краєзнавчі відеофільми, 

які розробили та представили викладачі  Чала І.Т., Заяць Є.Д., Семенюта Н.А., 

Харчишина О.М., Рябченко Г.В., Листопад Т.М., Лендрик Н.М., Дудник Л.А., 

Поліщук Н.В., Старовойтова А.А., та інші. 

 Викладачі коледжу взяли участь у конкурсах, зокрема:  

- Москаленко Лада Борисівна – лауреат VI Всеукраїнського інтернет-конкурсу 

«Учитель року - 2021» за версією науково-популярного природничого 

журналу «Колосок»;  

- Степанчук Світлана Леонідівна – Учасник еко-флешмобу на тему: «Мій 

ековчинок, або що я зробив для своєї Землі» (в рамках Всеукраїнської 

природоохоронної акції «День довкілля»), Департамент освіти і науки 

Київської обласної державної адміністрації КЗ КОР «Центр творчості дітей 

та юнацтва Київщини», 2021 р.;  

- учасник обласної родинної онлайн-етноакції на тему: «Дитинства пісня 

Великодня» (в рамках обласного арт-проекту «Розмалюємо Київщину – від 

сірості до яскравості»), Департамент освіти і науки Київської обласної 

державної адміністрації КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва 

Київщини», 2021 р.  

Суттєвим  результатом діяльності викладачів коледжу є участь  у конкурсі 

«Педагогічний ОСКАР - 2021» ДУ «Науково-методичний центр вищої та 

фахової передвищої освіти», переможцями якого стали: 

Автор роботи Місце Номінація Назва роботи 

Лендрик Н.М. Педагогічний 

ОСКАР,  

І місце 

Освітній вебсайт 

викладача 

вебсайт викладача 

іноземної мови 

GreatEnglish 

Бєляков Є.В., 

Чала І.Т. 

Педагогічний 

ОСКАР,  

ІІІ місце 

Інтерактивні 

засоби навчання» 

(відеолекції, 

навчальні 

відеофільми, 

буктрейлери, 

ютуб-канали) 

навчальний відеофільм 

«Виробництво солених 

м’ясних продуктів» 
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Подано на Всеукраїнський конкурс «Електронний освітній ресурс у 

професійній діяльності педагога» «ДУ НМЦ вищої та фахової передвищої 

освіти» методичні матеріали за  номінаціями: 

№ 

п/

п 

Назва роботи Вид роботи, 

форма показу 

Прізвище, ім’я, по 

батькові авторів і 

виконавців 

Посада 

Електронний підручник, електронний навчальний посібник 

1. Електронний 

практикум до 

написання курсових 

робіт з навчальної 

дисципліни 

«Фінанси» для 

студентів 

спеціальності 072 

Фінанси, банківська 

справа та 

страхування 

Електронний 

підручник,                                      

електронний 

навчальний 

посібник 

Іщук В.В. 

 

Каленська А.В. 

 

Харчишина О.М. 

Викладач 

 

Викладач 

2. Електронний 

посібник з 

навчальної 

дисципліни 

«Аналітична хімія» 

Електронний 

посібник, 

електронний 

навчальний 

посібник 

Кліванська О.Я. Викладач 

 

 

 

3. Електронний 

практикум до 

виконання курсової 

роботи з навчальної 

дисципліни 

«Планування та 

організація 

діяльності 

підприємства» для 

студентів 

спеціальності 051 

Економіка, 

освітньо-професійна 

програма 

«Економіка 

підприємства» 

Електронний 

посібник, 

електронний 

навчальний 

посібник 

Кокоша В.М. 

 

Вовк Л. А. 

 

Петрашенко М.В. 

Викладач 

 

Викладач 

 

Викладач 

 

4. Електронний 

навчальний 

посібник з алгебри 

та початків аналізу 

Електронний 

посібник, 

електронний 

навчальний 

Рой Н.М. Викладач 
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для студентів І-ІІ 

курсів закладів 

фахової передвищої 

освіти 

посібник 

5. Електронний 

посібник 

для спеціальності 

211 Ветеринарна 

медицина 

Електронний 

посібник, 

електронний 

навчальний 

посібник 

Пересунько О.Д. Викладач 

6.  Електронний 

посібник, 

електронний 

навчальний 

посібник                                         

Єрохіна Н.М. Викладач, 

заступник 

директора з 

виховної 

роботи 

Відкритий онлайн-курс 

7. Електронний 

освітній ресурс з 

навчальної 

дисципліни  

«Інтернет-

технології в 

інформаційній 

діяльності 

підприємства» 

Відкритий 

онлайн-курс: 

https://internet-

tehnology.com.ua

/ 

Андрущенко О.А. Викладач 

8. Освітній вебсайт 

GreatEnglish циклу 

гуманітарної 

підготовки 

Відкритий 

онлайн-курс:  

https://nlend75.wi

xsite.com/greaten

glish 

Лендрик Н.М. Викладач 

 

7.  ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Головним джерелом інформації про життя і діяльність навчального 

закладу є офіційний сайт Технолого-економічного коледжу Білоцерківського 

НАУ http://tec.in.ua/, який забезпечує ефективний і різноплановий 

інформаційний супровід усіх учасників освітнього процесу, функцію 

зворотного зв’язку та оперативне висвітлення усіх напрямів роботи. 

Станом на 01.01.2021 року працює шоста версія сайту, яка розроблена на 

платформі Друпал -7 та обслуговується власним сервером. 

До уваги всіх учасників освітнього процесу рубрики «Про коледж», 

«Публічна інформація», «Абітурієнту», «Викладачу», «Студенту», «Практичне 

навчання», «Виховний простір», які містять цілий ряд матеріалів, що носять 

інформаційно-консультаційний характер (ліцензії та сертифікати; положення 

що регламентують діяльність коледжу; освітні програми, що реалізуються в 

закладі освіти; ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, що навчаються в 

https://internet-tehnology.com.ua/
https://internet-tehnology.com.ua/
https://internet-tehnology.com.ua/
https://nlend75.wixsite.com/greatenglish
https://nlend75.wixsite.com/greatenglish
https://nlend75.wixsite.com/greatenglish
http://tec.in.ua/
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коледжі;  повний інформаційний пакет для абітурієнтів; змістовно наповнений 

інформаційно-методичний супровід викладачів: рішення педагогічної ради, 

інформація щодо підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, банк даних 

педагогічного досвіду, матеріали лабораторії професійного зростання 

викладачів; до уваги студентів і викладачів  розклад навчальних  занять, зміни 

до розкладу,  графік проведення консультацій, в тому числі і в режимі онлайн, 

розклад екзаменаційної сесії та інші матеріали). 

Успішно діють сторінки онлайн-центру приймальної комісії, бібліотечного 

інформаційного центру, Центру розвитку кар’єри . 

Активно ведуться блог методичного кабінету, сторінка практичного 

психолога, постійно оновлюються матеріали віртуального кабінету української 

мови та літератури та віртуального кабінету фізичного виховання, офіційні 

групи навчального закладу та відділень в соціальних мережах.  

Окрема вкладка «Сайти викладачів» забезпечує доступ до персональних 

сайтів викладачів коледжу. 

З березня 2020 року на сайті коледжу працює рубрика «Дистанційне 

навчання», яка допомагає не лише обслуговувати освітній процес в період 

пандемії, а й забезпечує організаційну, методичну та психологічну допомогу 

усім учасникам освітнього процесу: студентам, батькам, викладачам. 

Продовжувалася робота  з організації технічного та програмного 

забезпечення  відповідно до плану роботи коледжу, а саме:  

- вдосконалення системи Google Workspace для інституційної форми навчання; 

- модернізація комп’ютерів у навчальному корпусі №3 (аудиторії 1,3,4, 

ноутбуки відділення та гуртожитку №2); 

- монтажні роботи по локальній мережі у навчальному корпусі № 2; 

- розширення покриття мережею інтернет у коледжі; 

- закупівля технічного забезпечення; 

Загальна інформаційна база коледжу:  комп'ютерних навчальних 

лабораторій – 7, 

комп’ютерів – 181, ноутбуків – 42, мультимедійних комплексів – 51, 

маршрутизаторів – 41, інтернет 100 мб/с – навчальні корпуси 1,2,3,4 та 

гуртожиток №1,2. 

 

Бібліотечно-інформаційний центр 

У 2021  році акценти діяльності бібліотечно-інформаційного центру 

коледжу були спрямовані на задоволення інформаційних потреб майбутніх 

фахівців та викладачів на основі сучасних освітніх технологій. 

        Бібліотечно-інформаційний центр коледжу - це  документально-

інформаційний фонд, що включає різноманітні носії інформації, відповідні 

автоматизовані інформаційні технології, які забезпечують ефективний пошук та 

використання інформації не тільки  просуванням бібліотечних послуг у 

внутрішньому середовищі коледжу, а і вихід до регіональних та національних 

фондів. Це вплинуло на формування основних напрямів діяльності центру, 

посилило вимоги до професійної підготовки та діяльності бібліотечних 

працівників, викликало потребу у формуванні фондів, здатних зацікавити і 
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задовольнити потреби користувача в освітній та науковій діяльності. 

        Проведено значну роботу з освоєння і впровадження новітніх 

інформаційних технологій в усі напрямки діяльності. За звітний період 

активізувався процес з ретроконверсїї фондів бібліотеки до електронного 

каталогу, що необхідно для якісного інформаційного забезпечення 

користувачів. Оновлено зміст web-сторінки бібліотеки на сайті коледжу, зросла 

кількість її відвідувань і перегляду окремих матеріалів; збільшилася кількість 

користувачів, які використовують електронний каталог, електронну картотеку 

журнальних  статей та матеріали  електронної бібліотеки, що створені за 

програмою «Бібліограф». Завдяки електронному каталогу бібліотеки, 

користувачі при підборі літератури до курсових та творчих робіт, мають 

можливість здійснювати швидкий тематичний пошук за допомогою ключового 

слова, а також і за іншими параметрами: автор, назва, шифр УДК, рік видання, 

серія та ін. У зв’язку із діяльністю центру в умовах карантину, збільшилася 

кількість відвідувань електронної бібліотеки, фонд якої містить матеріали, що 

передбачають самостійне опрацювання студентами  практичних, лабораторних 

робіт, навчальних практик, тестового контролю знань та навчальних посібників 

з вивчення дисциплін за освітніми програмами коледжу.  

Працівники бібліотеки в умовах карантину допомагають викладачам та 

студентам коледжу, які пишуть наукові роботи для науково-практичних 

конференцій і друку в журналах, в шифрованні УДК за допомогою скайпа та 

вайбера. 

Викладачі нашого коледжу є активними членами творчої спільноти 

репозитарію, який створений на базі наукової бібліотеки БНАУ. Репозитарій 

поповнюється роботами викладачів для забезпечення освітнього процесу, а 

також статтями на різну тематику, що друкувалися в періодичних виданнях. 

Станом на 15 грудня 2021 року до репозитарію внесено 125 публікацій. 

Кількість користувачів, що отримали послуги у всіх підрозділах бібліотеки 

(електронна бібліотека, абонемент та читальний зал) - 1898 осіб. 

З лютого по травень 2021р.   була проведена інвентаризація бібліотечного 

фонду.  

На даний період фонд бібліотеки - 48878 прим, (в т.ч. підручників та 

навчальних посібників – 41037 прим.) 

Загальна кількість бібліографічних записів разом з ретро-конверсійними в 

електронному каталозі за звітний період становить - 61800 од. 

Загальна кількість електронних записів картотеки газетно-журнальних 

статей - 2776 од. 

Кількість найменувань періодичних видань - 17 назв («Бюджетна 

бухгалтерія»,  «Казна України», «Інформатика», «Зарубіжна література в 

школах України»,  «Іноземна мова в школах України», «Історія в рідній школі», 

«Біологія і хімія в рідній школі», «Географія і економіка в рідній школі», 

«Дивослово», «Оплата праці», «Охорона праці»,  «Пожежна та техногенна 

безпека»,  «Математика», «Фізика», «Фізичне виховання в школі», 

«Молоко і ферма»,«Здоров'я тварин і ліки»). 

За 2021 рік надійшло 92 примірника книг (підручники та посібники для 
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всіх спеціальностей). 

Про нові надходження бібліотечно-інформаційний центр систематично 

інформував користувачів шляхом розміщення списків нових надходжень на 

сторінці бібліотеки сайту коледжу. У звітному році багато часу приділялось 

індивідуальній роботі з викладачами: це оперативне інформування про нові 

надходження, а також тематичні добірки літератури на допомогу вивчення 

якоїсь проблеми, для проведення заняття або виховної години.  

Оновлено зміст web-сторінки бібліотеки на сайті коледжу. Змінено назви 

рубрик: 

 «Календар знаменних дат» на «Дати і події»; 

 «Вісник бібліотеки» на «Бібліотечний калейдоскоп». 

У «Візитній картці» добавлені матеріали з історії бібліотеки коледжу. А 

також визначено стратегію розвитку центру. 

 У зв’язку з новими вимогами та зміною в назві коледжу внесені зміни в 

типові правила користування бібліотекою.  

Бібліотека є учасником навчально-виховного процесу, патріотичного та 

громадянського виховання, спрямованого на формування у студентів 

громадянської свідомості. До цієї діяльності працівники підходили творчо, 

використовуючи різноманітні форми роботи в умовах карантинних обмежень: 

книжково-ілюстративні виставки, вечори-портрети, усні журнали, бесіди, 

конференції у формі онлайну. Спільно з кураторами груп, вихователями 

гуртожитків та музеями коледжу проводяться заходи, в тому числі 31 

тематична виставка до знаменних дат та 5 виставок  нових надходжень. 

Щороку восени проводяться заходи до Дня пам'яті жертв Голодомору.  

Студентам було запропоновано цикл годин історичної правди «Говоримо 

сьогодні, пам’ятаємо завжди», де через документи, світлини, книги та спогади 

очевидців відкривалися страшні сторінки подій. 

В бібліотеці діє клуб «Цікаві зустрічі». Традиційно гостями клубу є 

білоцерківські митці - художники та письменники.   

        В рамках до Дня  захисту прав людини запропоновані методичні 

рекомендації з профілактики булінгу серед молоді.  

9 березня 2021р. бібліотека  брала  участь  у онлайн-марафоні «Господь 

послав нам Кобзаря». 

20 травня 2021 року Україна святкувала День вишиванки. Бібліотека 

створила  виставку до Дня вишиванки   «Бережи українське  носи вишиванку». 

Спільно з музеєм на виставці були представлені  старовинні вишиванки 

жіночого та чоловічого вбрання, а також фотодокументи з старовинними 

вишивками.  

Виставка була використана під час роботи ХХІІ Зльоту студентських 

лідерів аграрної освіти. 

Бібліотека, виховний відділ та музей коледжу стали співорганізаторами 

поетичного челенджу «Бабій Яр: голосами» за однойменною збіркою Маріанни 

Кияновської. Студенти груп ІДП-21 та Е-21 озвучили близько 20 голосів 

розстріляних, закатованих, спалених в Бабиному Яру. 
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Цікавою формою у роботі бібліотеки є тісна співпраця з музеями 

навчального закладу, адже музейний експонат джерело інформації, яке має свої 

специфічні риси і особливості. Навчити студентів бачити історичну епоху через 

фотографію, листівку або стару скатертину, вишиту бабусиною рукою, не менш 

важливо, ніж навчити їх читати і розуміти історичні книги. 

Ідея такої співпраці - краєзнавча діяльність і формування інформаційної 

культури особистості, розвиток творчого начала та дослідницького інтересу 

студентів. 

       Активісти бібліотеки та зразкового Музею народного побуту Київщини 

разом брали участь у годинах народознавства: «Різдвяні свята», «Українські 

вечорниці до свята Андрія», «Від Миколи до Водохреща». Щороку у вересні 

бібліотека та Музей організовують літературно-етнографічний квест «Предмети 

народного побуту, які називаються у творах української класики», який 

користується великою популярністю у студентів другого курсу. 

      Для більш повного задоволення інформаційних потреб користувачів ми 

вивчаємо питання надання  послуги електронної доставки документів. Як 

правило, бібліотеками виконується замовлення на копіювання та доставку 

фрагментів книги чи журналу. 

 

8. ВИХОВНА РОБОТА 

 

Протягом 2021 року  виховна робота здійснювалася  відповідно до плану 

роботи коледжу.  

Учасники виховного простору працювали над проблемою  «Формування у 

молодого покоління  високої патріотичної свідомості, почуття відданості, 

любові до Батьківщини, готовності до виконання громадянського і 

конституційного обов’язку та захисту національних інтересів, цілісності, 

незалежності України». 

Пріоритетними у змісті виховної роботи були такі питання: 

- збереження контингенту; 

- запобігання пропускам занять без поважних причин; 

- робота зі студентами, які потребують посиленої  уваги; 

- організація студентського самоврядування; 

- робота за місцем проживання (в гуртожитку); 

- робота з батьками; 

- робота з обдарованими студентами; 

- організація гурткової роботи; 

- співпраця з підрозділами та установами Білоцерківської міської ради, 

Київської обласної державної адміністрації, ДУ «Науково-методичний центр  

ВФПО» Міністерства освіти і науки України; 

- співпраця з Білоцерківським національним аграрним університетом та 

навчальними закладами, які входять до його структури; 

- співпраця з навчальними закладами міста та регіону (заклади Київської та 

Черкаської областей). 
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Значна увага приділялася організації індивідуальної роботи з різними 

категоріями  учасників освітнього процесу – кураторами, обдарованими 

студентами, студентами пільгових категорій, студентами, які потрапили в 

складні життєві умови, батьками, іншими суб’єктами виховного процесу 

(студентський парламент, соціальна студентська служба, медичний працівник, 

практичний психолог та ін.). 

Особлива увага приділялася студентам пільгових категорій: дітям-сиротам; 

напівсиротам;  дітям-інвалідам; дітям з багатодітних сімей; студентам, батьки 

яких є учасниками АТО; студентам, батьки яких загинули під час бойових дій в 

АТО; студентам, батьки яких постраждали в наслідок аварії на ЧАЕС; 

студентам, батьки яких брали участь у бойових діях; студентам, батьки яких 

інваліди внаслідок війни; студентам, які проживають на лінії зіткнення і 

постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів; студентам, батьки 

яких є шахтарями; студентам з малозабезпечених родин; внутрішньо-

переміщеним особам; студентам, які опинилися у складних життєвих умовах; 

студентам, яких виховують матері-одиначки;  студентам з неповних сімей. 

З метою вдосконалення роботи з вищезазначеними категоріями та 

студентами з девіантною поведінкою в закладі налагоджена робота соціального 

педагога, практичного психолога та Комісії з профілактики та попередження  

правопорушень.  

Значна робота проводилась по залученню студентів для участі у 

різноманітних заходах, конкурсах, олімпіадах і т. д. Було взято участь у 56 

заходах різного рівня – міжнародних , всеукраїнських, обласних міських,   в 

яких взяло участь понад 800 студентів.  

Призові місця: І місце – 26, ІІ місце – 33, ІІІ місце – 30, диплом за участь – 

228. 

 На базі коледжу діють три прапороносці групи, які брали активну участь у 

житті міста та коледжу. 

 

 Згідно річного плану виховної роботи було проведено заходи:  

 Посвята в студенти 

 Дебют першокурсника. 

 Створення фото локацій до всіх свят (Корпус №1, №2). 

 Студент року (онлайн).  

 Відеопривітання студентів до всіх свят. 

 Новорічні подарунки дітям-сиротам, великодній кошик, екскурсія до Дня 

захисту дітей до національного парку «Межигір`я». 

 Великодній кошик воїнам АТО. 

 Селфі-акція до Дня вишиванки «Вишивана моя Україна». 

 Психологічні тренінги. 

 День відкритих дверей. 

 Флешмоб до Дня матері. 

 Квест до Міжнародного дня води «Вода - знайоме і не знайоме». 
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 Демонстраційний квест з біології і екології для студентів І курсів з теми 

«Застосування результатів біологічних досліджень у селекції, медицині та 

біотехнологіях». 

 Поетичний челендж «Бабин Яр. Голосами». 

 Андріївські вечорниці. 

 Акція до Дня української хустки. 

 Впровадження проекту «Нагодуй пухнастика». 

 Зустріч з авторкою книги «Небесна гвардія Білоцерківщини». 

 Інтелектуальна історична настільна гра «Українська революція 1917-1921 

рр.». 

 Виставка творчих робіт І курсів «Тобі, Україно, таланти мої!» 

 Благодійна акція «Подаруй захиснику свято!» 

 Година реквієм «Бабин Яр. Ніколи знову» (репортаж представила     

Макарчук В. ІДП-21) 

 Одним із найважливіших напрямів виховної роботи коледжу є організація 

студентського самоврядування, яка формує лідерські якості молодої людини, 

навчає творчо управляти колективом, виховує відповідальність за події у групі, 

на відділенні, в гуртожитку, а також у майбутньому дорослому житті, 

допомагає набути навичок комунікації, толерантності, запобігає розвитку 

байдужості, пасивності, інфантильності. 

Періодично відбувається реорганізація органів студентського 

самоврядування відповідно до структури обласної студентської організації. 

З ініціативи парламенту було започатковано акцію зі створення рушника  

«Єднаймося, брати мої», флешмоб «Єдина країна – єдина страна» та 

патріотичний фестиваль « В ім’я Батьківщини». 

Протягом року студентський парламент коледжу провів 32 засідання, на 

яких розглядались і вирішувались поточні питання. 

Протягом року в коледжі працювали практичні психологи - Загородня С.О. 

та Гриценюк С.С, які проводили індивідуальні консультації зі студентами і 

викладачами коледжу, здійснювали просвітницьку роботу  серед студентської 

молоді.  

Двадцять років поспіль в коледжі діє соціальна студентська служба. 

Виховна робота в гуртожитку проводилася згідно з  планом. При 

плануванні враховувалися побажання, пропозиції та інтереси мешканців 

гуртожитку. 

На базі коледжу діють три музеї: 

Зразковий Музей історії Технолого-економічного коледжу,  Зразковий 

Музей народного побуту Київщини - керівник Костенко Н.М., патолого – 

анатомічний  музей  - Пересунько О.Д. 

Музеї коледжу є осередком освіти та виховання, які сприяють 

відродженню історичної та педагогічної спадщини, формуванню національної 

свідомості, забезпеченню духовної єдності поколінь і призначені для вивчення, 

збереження та використання пам’яток матеріальної і духовної культури. 

Зразковий Музей історії коледжу значну увагу приділяє збагаченню 

експозицій, а саме: «Випускники коледжу – учасники АТО», «Наші випускники 
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– наша гордість», «Вірні традиціям» (іменні стипендіати, учасники злетів 

«Лідери АПК XXІ століття»). 

Традиційно на базі музею проводяться вечори зустрічей випускників, 

зустрічі з викладачами-ветеранами. 

Зразковий Музей народного побуту Київщини працює над  поверненням 

молодому поколінню із забуття духовних надбань мудрих предків, відновлення 

добрих традицій, свят, прилученням  справами, розумом і серцем до 

самобутньої матеріальної і духовної культури рідного народу. 

07 квітня 2021 року розпочав роботу семінар  "Мовою барв, орнаменту і 

крою. Український традиційний одяг, як відображення культури, традицій та 

історії вашого краю. Під час семінару Наталія Миколаївна Костенко висвітлила 

тему «Формування громадянської позиції студента засобами музейної 

діяльності». 

На виставку-конкурс «Ми у творчості знаходимо себе» Костенко Н.М. 

було розроблено методичну роботу на тему: «Інноваційні інтерактивні 

технології як складова процесу музейної комунікації». 

Патолого-анатомічний  музей створений згідно з рішенням педагогічного 

та студентського колективів відділення ветеринарної  медицини коледжу. Нині 

фонд музею налічує 364 експонати, які виготовлені студентами. На основі цих 

експонатів   розроблено тематико-експозиційний план музею. У музеї 

проводиться значна виставкова та екскурсійна робота.  Протягом 2019 року 

музей відвідало 597 студентів, викладачів, учнів шкіл, для яких проведено 45 

оглядових та тематичних екскурсій. 

Коледж визнаний школою передового педагогічного досвіду з організації 

виховної роботи в навчальному закладі. Заступник директора з виховної роботи 

є членом  ради з виховної , спортивно – масової роботи та студентських справ 

 ДУ НМЦ ВФПО Міністерства освіти і науки України. 

 

9. СПОРТИВНО-МАСОВА РОБОТА 

 

Розвитку фізичної культури і спорту в коледжі приділяється велика увага. 

Питання щодо розвитку та стану фізичної культури та спорту протягом року 

розглядаються на педагогічних та адміністративних радах. 

У навчальній та спортивно-масовій роботі активно використовуються 

здоров'язберігаючі технології, інтегровані та бінарні заняття. Фізичним 

вихованням охоплено 100% студентів. Для студентів з ослабленим станом 

здоров'я організовані спеціальні медичні групи. 

Студентам надається можливість займатися обраним видом спорту у 

міських секціях  баскетболу, боксу, вільної боротьби, важкої атлетики, 

фехтування, плавання, тхеквондо, авіамодельного спорту, боротьбі на поясах, 

самбо, панкратіону, змішаних єдиноборств, легкої атлетики, кульової стрільби, 

фітнесу. 

Безпосередньо в коледжі працюють секції: 

 волейболу (дівчата, юнаки), пляжного волейболу (25 осіб); 

 футболу, пляжного футболу (22 особи); 
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 тенісу настільного (15 осіб); 

 шахів (10 осіб); 

 аеробіка (20 осіб). 

З міні-футболу провели змагання викладачі Пасічник С.В. та  Кривий В.О., 

пляжного волейболу - викладачі Авдєєва Т.В.,  загальної фізичної підготовки - 

Петрусь А.І. та  Луговська Н.М. 

Підготували та провели до тижня фізичної культури і спорту (вересень 

2021 р.) показові виступи студентів груп: К-31, Т-12, ІДП-12 (викладачі 

Пасічник С.В., Авдєєва Т.В., Луговська Н.М. 

В режимі online проведені заочні змагання із загальної фізичної підготовки 

серед всіх навчальних груп коледжу. 

За підтримки викладачів студенти беруть участь у спортивній 

волонтерській діяльності,  викладачі забезпечують безпеку та підтримують  

бігунів на Білоцерківському марафоні (гр. Ф-21, викладач Авдєєва Т.В.). 

Багато років поспіль команди ТЕФК БНАУ виборюють І місце у 

загальнокомандному заліку серед ВНЗ І-ІІ р.а. міста. У 2020-2021 році 

отримали Подяку та спортивно-масової роботи серед студентської молоді в м. 

Біла Церква. 

Обласні, регіональні та Всеукраїнські змагання не проводилися у зв’язку з 

карантином. 

Приділялась велика увага методичному забезпеченню, поповнення 

електронної бібліотеки коледжу матеріалами для проведення дистанційного та 

online навчання. 

Навчальну та спортивно-масову роботу протягом року висвітлює 

віртуальний кабінет фізичного виховання (створено у 2017 році), надає 

методичну допомогу у самостійних заняттях спортом, знайомить з цікавими 

подіями у світі спорту України, пропагує здоровий спосіб життя, олімпійський 

рух. 

Викладачі коледжу постійно надають інформацію про спортивні 

колежанські події у фахові ЗМІ. 

 

10. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ  

 

Використання коштів державного бюджету здійснюється за цільовим 

призначенням. Відповідно до вимог законодавства кошти першочергово 

використовуються на виплату заробітної плати працівникам коледжу, на 

виплату стипендії студентам та на оплату комунальних послуг і енергоносіїв. 

 

Надійшло коштів у 2021 році 

Джерело надходження коштів Сума, грн. 
Бюджетні асигнування на поточні видатки 21806942,26 

Бюджетні асигнування на капітальні видатки 437437,21 

Бюджетні асигнування на виплату стипендії 3418500,00 
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Надходження від плати за надання освітніх послуг 4389202,58 

Надходження від додаткової (господарської) діяльності 969160,30 

Надходження плати за оренду майна  10788,68 

Всього 31032031,03 

 

Використано коштів у 2021 році 

Напрям використання коштів Загальний фонд % 
Спеціальний 

фонд 
% 

Оплата праці 16743570,00 65,30% 3248752,03 60,10% 

Нарахування на оплату праці 3666966,00 14,30% 860826,28 15,90% 

Стипендії 3418500,00 13,30%     

Грошове забезпечення дітям- 

сиротам 
467855,25 1,80%     

Оплата теплопостачання 100800,00 0,40% 297269,08 5,50% 

Оплата водопостачання та 

водовідведення 
33700,00 0,10% 48458,25 0,90% 

Оплата електроенергії 149051,01 0,60% 174360,08 3,20% 

Оплата природного газу 645000,00 2,50% 285083,73 5,30% 

Часткове встановлення системи 

автоматичної пожежної 

сигналізації, оповіщення про 

пожежу та керування 

евакуацією людей в приміщенні 

гуртожитку № 2 

437437,21 1,70%     

Витрати на утримпння установи 

(оплата послуг сторонніх 

організацій, придбання 

матеріалів, сплата податків та 

ін.) 

  0,00% 493071,65 9,10% 

  25662879,47 100,0 5407821,10 100,0 

 

Заборгованість із виплати заробітної плати,  стипендії, оплати за спожиті 

послуги з енергопостачання та комунальні послуги відсутня. Виплата 

заробітної плати, стипендії здійснюється в межах затвердженого фонду оплати 

праці, в межах кошторисних призначень на виплату стипендії. Оплата 

комунальних послуг та енергоносіїв здійснюється в межах кошторисних 

призначень . 

Розрахунки з юридичними та фізичними особами проводяться на підставі 

укладених договорів на підставі накладних за отримані товари, та на підставі 

актів виконаних робіт за надані послуги своєчасно та в повному обсязі. 

Зобов'язання щодо подання звітності до Міністерства освіти і науки 

України, Білоцерківського УДКСУ Київської області, Пенсійного фонду 

України, Білоцерківського управління ГУ ДФС у Київській області, державних 

соціальних фондів виконуються вчасно, звітність є достовірною та містить 
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інформацію  про  всі проведені операції та події, які відбулися у звітному 

періоді. 

Використання коштів благодійного фонду 

Благодійна організація Благодійний фонд «Нащадки Юр'єва» є 

благодійною неприбутковою організацією, що працює в Україні з метою 

надання благодійної допомоги Технолого-економічному коледжу БНАУ у 

процесі співпраці на підставі Договору про співпрацю від 27.11.2017р. Одним із 

завдань фонду є сприяння відтворенню матеріально-технічної бази коледжу в 

цілому; фінансова, матеріальна та інша допомога з метою створення бази для 

практичної підготовки студентів коледжу, проведення прикладних наукових 

досліджень, придбання обладнання та інше. 

 

За 2021 рік надійшло благодійних внесків на рахунок Благодійної 

організації Благодійний фонд «Нащадки Юр'єва» від благодійників в сумі 

568931,96 грн. (П'ятсот шістдесят вісім тисяч дев'ятсот тридцять одна гривня 96 

копійок.) 

Протягом 2021 року придбано товарів, оплачено послуг: 

 

Комп"ютерна техніка (ноутбуки, системні блоки, 

монітори, мультимедійні проектори, телевізори) 
253 206,99 грн. 

Підписка періодичних видань 5 267,89 грн. 

Електротовари 4 035,82 грн. 

Господарські та будівельні товари, миючі та 

дезінфікуючі засоби 
65 018,90 грн. 

Канцтовари 7 783,55 грн. 

Утримання автомобільного транспорту 5 503,60 грн. 

Студентські квитки 25 176,54 грн. 

Лічильник води 8 981,34 грн. 

Повірка лічильників 9 815,32 грн. 

Промивка системи централізованого опалення 5 800,00 грн. 

Ремонт системи водопостачання санвузла НК № 2 15 506,72 грн. 

Експертиза НПД «Реставрація фасаду навчального 

корпусу №1 Відокремленого структурного підрозділу 

«Технолого-економічний фаховий коледж 

Білоцерківського національного аграрного 

університету» 

19 590,00 грн. 

Виготовлення ПКД «Капітальний ремонт фасаду 

гуртожитку Відокремленого структурного підрозділу 

«Технолого-економічний фаховий коледж 

Білоцерківського національного аграрного 

університету» 

40 000,00 грн. 
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Експертиза ПКД «Капітальний ремонт фасаду 

гуртожитку Відокремленого структурного підрозділу 

«Технолого-економічний фаховий коледж 

Білоцерківського національного аграрного 

університету» 

18 000,00 грн. 

Виготовлення ПКД «Капітальний ремонт на 

влаштування автоматичної пожежної сигналізації та 

системи оповіщення про пожежу в будівлі гуртожитку 

№ 1 Відокремленого структурного підрозділу 

"Технолого-економічний фаховий коледж 

Білоцерківського національного аграрного 

університету"» 

24 500,00 грн. 

Виготовлення ПКД «Капітальний ремонт на 

влаштування автоматичної пожежної сигналізації та 

системи оповіщення про пожежу в будівлі гуртожитку 

№ 2 Відокремленого структурного підрозділу 

"Технолого-економічний фаховий коледж 

Білоцерківського національного аграрного 

університету"» 

24 500,00 грн. 

Виготовлення ПКД та експертиза «Капітальний 

ремонт (встановлення дверей з поверхів до сходових 

клітин) будівлі навчального корпусу № 2 

Відокремленого структурного підрозділу "Технолого-

економічний фаховий коледж Білоцерківського 

національного аграрного університету"» 

9 154,40 грн. 

Ідентифікація ПНО 22 000,00 грн. 

Навчання з техніки безпеки 5 800,00 грн. 

Поповнення бібліотечного фонду 900,00 грн. 

Надання матеріальної допомоги 3 000,00 грн. 

Судовий збір (апеляція) 3 153,00 грн. 

Офісні меблі 6 280,00 грн. 

Інші витрати 10 906,16 грн. 

  593 880,23 грн. 

 

11. АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКА РОБОТА 

 

       По навчальному корпусу №1 проведено експертизу науково-проектної 

документації на реставрацію фасаду, погоджено науково-проектною 

документацією Управлінням культури Київської ОДА. 
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      У навчальному корпусі №2 було  встановлено систему автоматичної 

пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та керування евакуацією людей 

в приміщенні, частково замінено вікна, проведена заміна санітарно-технічного 

обладнання (санвузол 2 поверху), проведено капітальний ремонт приміщення 

працівників господарчої частини, частковий ремонт коридорів другого та 

третього поверхів, фарбування пожежної драбини. Встановлені двері класом 

вогнестійкості ЕІ-60 2-го типу на технічному поверсі. Розроблена проектна 

документація та встановлення системи блискавкозахисту. 

    У навчальному корпусі  №3 встановлено протипожежні двері класом 

вогнестійкості    ЕІ-60  2-го типу  на горище, проведено ремонт охоронної 

сигналізації, капітальний ремонт пожежної сигналізації. 

      У корпусі № 4  встановлено протипожежні двері класом вогнестійкості    ЕІ-

60  2-го типу в бібліотеці та  електрощитовій, встановлено протипожежний люк 

(горище). 

У навчальних корпусах та гуртожитках виконано роботи з перевірки 

системи заземлення, занулення, здійснено перевірку та придбання 

вогнегасників, закуплені засоби захисту згідно припису служби з охорони  

праці (гумові рукавиці). 

У гуртожитках коледжу проведено такі роботи:  

- гуртожиток №1 -  встановлено армоване скло на  дверях з  поверхів будівлі 

до сходових клітин, ремонт віконних відкосів; 

- гуртожиток №2 - встановлено армоване скло на  дверях з  поверхів будівлі 

до сходових клітин, виготовлено проект та встановлено нову пожежу 

сигналізацію. 

Виготовлено проектну документацію з вогнезахисної обробки за адресами: 

- вул.Я.Мудрого, 21/2 (навчальний корпус №1, гараж-вбиральня, медпункт); 

- вул.Театральна,4 (навчальний корпус № 4), Театральна, 6   (навчальний 

корпус №3). 

Проведено ідентифікацію об’єктів коледжу гуртожиток №1, гуртожиток 

№2, навчальний корпус №2. 

Проведено ремонт автомобіля ІЖ, автобуса марки  БАЗ 079.10. 

Для роботи навчального закладу в осінньо-зимовий період проведено 

повірку газосигналізаторів, манометрів, автоматики безпеки котельні та чистка 

вентиляційних каналів та димоходів. 

 На виконання Постанови   КМУ від 17.05.2021 року  коледж подав заявки 

на отримання коштів із Фонду розвитку закладів фахової  передвищої та вищої 

освіти, в тому числі дві заявки на капітальний ремонт будівель та три заявки на 

заходи з пожежної безпеки. 

 Було підготовлено Акт прийому готовності Відокремленого структурного  

підрозділу «Технолого-економічний фаховий коледж Білоцерківського 

національного аграрного університету» до 2021-2022 н.р. та опалювального 

сезону за участю завідувача сектору державного нагляду дотримання 

санітарного законодавства Білоцерківського відділу головного управління 

Держпродспоживслужби  в Київській області   Шелест Г.О.  та  заступника 
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начальника відділу запобігання НС Білоцерківського  РУ ГУ ДСНС України у 

Київській області  підполковника служби цивільного захисту Шаравари С.Л.   
 

12. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

 

Питання безпеки життєдіяльності, створення належних санітарно-

гігієнічних умов у коледжі  та профілактика травматизму є одним із 

пріоритетних напрямів у роботі коледжу. Відповідно до вимог Законів України 

«Про охорону праці», «Про освіту» , «Про вищу освіту»,  «Про фахову 

передвищу освіту» та інших нормативно-правових актів  у закладі забезпечено 

безпечні та нешкідливі умови навчання, режиму роботи, формування 

здоров’язбережувальних компетентностей учасників освітнього процесу, що є 

важливим чинником функціонування коледжу. 

Головною метою є створення для кожного студента та працівника 

належних умов праці та безпечної експлуатації обладнання, зменшення або 

повна нейтралізація дії шкідливих факторів на організм людини і як наслідок – 

зниження травматизму. 

У 2021 році робота служби з охорони праці здійснювалася за такими 

основними напрямами:  

- удосконалення функціонування системи управління охороною праці;  

- здійснення заходів, визначених чинними нормативно-правовими актами; 

- пошук інноваційних підходів, які сприяють вирішенню питань з охорони 

праці;  

- надання методичної допомоги структурним підрозділам у вирішенні питань 

охорони праці та безпеки життєдіяльності; 

- контроль за дотриманням вимог чинного законодавства з питань охорони 

праці, безпеки життєдіяльності. 

Для створення безпечних умов праці та навчання: 

 систематично ведеться документація, яка регулює трудові відносини та 

забезпечує виконання організаційних заходів щодо реалізації Закону України 

«Про охорону праці» та інших нормативно-правових документів з цих 

питань; 

 питання охорони праці відображені в Правилах внутрішнього трудового 

розпорядку для працівників коледжу, посадових інструкціях та інструкціях з 

охорони праці; 

 створено комісію з охорони праці; 

 створено комісію з огляду будівель і споруд; 

 складено та підписано акт готовності коледжу до навчального року; 

 здійснюється адміністративно-громадський контроль стану умов і охорони 

праці у коледжі; 

 проводиться розслідування всіх нещасних випадків під час навчально-

виховного процесу та у побуті (невиробничий травматизм); 
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 робота з вищезазначених питань в коледжі здійснюється у відповідності з 

вимогами «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників 

навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах. 

Відповідно до нормативних вимог у коледжі ведуться журнали реєстрації 

всіх видів інструктажів з охорони праці, реєстрації інструкцій, реєстрації актів 

про нещасний випадок.  

У кожному навчальному кабінеті, майстерні, лабораторіях розміщено 

інструкції з охорони праці та пожежної безпеки. Спільно з Державною 

службою з надзвичайних ситуацій України проведено загальнооб’єктові 

навчання з питань протипожежної безпеки, техногенної безпеки і цивільного 

захисту. Проводиться щорічне технічне обслуговування всіх наявних 

вогнегасників на об’єктах коледжу. Протипожежний інвентар (вогнегасники, 

пожежні щити, пожежні рукава та ін.) укомплектований згідно вимог пожежної 

безпеки. Докуплено вогнегасники на об’єкти коледжу в кількості 3  шт. 

Проводяться навчання та перевірка знань з охорони праці, питань 

протипожежної безпеки, техногенної безпеки, цивільного захисту здобувачів 

освіти та працівників коледжу. Розроблені та виконуються конкретні заходи 

недопущення пожеж у навчальних корпусах, гуртожитках та виробничих 

приміщеннях.  

У гуртожитку №2 виготовлено проєкт та встановлено систему 

автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення  про пожежу та керування 

евакуацією людей в приміщеннях.   

Проведено випробовування пожежної сигналізації (гуртожиток №1, 2, 

навчальний корпус №2, 3, 4), випробовування пожежних гідрантів, пожежних 

рукавів (гуртожиток №1, 2, навчальний корпус №1),  складені відповідні акти. 

Проведено заміри опору ізоляції електричних мереж та електроустановок – 

ТОВ «БЦ ЕЛЕКТРОСЕРВІС». Виконано перевірку пристроїв блискавкозахисту 

відповідно до вимог ДСТУ Б в.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинку і 

споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд». 

Створено сайт Онлайн-центр Служби охорони праці для працівників 

навчального закладу та студентів.   

Приділяється особливий контроль за виконанням робіт з підвищеною 

небезпекою.  

Комісією навчального закладу  проведено  обстеження об’єктів підвальних 

приміщень у разі виникнення надзвичайних ситуацій воєнного характеру, на 

об’єктах виконані облікові картки та вивішені таблички з напрямком руху 

укриття (підвальні приміщення: навчальний корпус №2, 4, гуртожиток №1,2).   

З огляду на актуальність та важливість питання цивільного захисту 

учасників освітнього процесу, з метою упорядкування діяльності коледжу в 

даному напрямку та упередження негативних наслідків надзвичайних ситуацій 

у 2021 році проведено повну реорганізацію діяльності штабу цивільного 

захисту. 

 

 

Директор коледжу         Л.П.Лендрик  


