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1. ВСТУП 
В 2019 році робота в Технолого-економічному коледжі Білоцерківського 

НАУ здійснювалась відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу 
освіту», «Про інноваційну діяльність», Національної стратегії розвитку освіти в 
Україні на період до 2021 року, Концепції національного виховання 
студентської молоді, наказів МОН України, регіональних програм у галузі 
освіти, Положення про Технолого-економічний коледж Білоцерківського НАУ, 
Положення про організацію освітнього процесу в коледжі, Положення про 
систему внутрішнього забезпечення якості освіти, Плану стратегічного 
розвитку колежу на 2018-2022 р.р. та інших чинних нормативно-правових 
документів.  

Враховуючи стратегію розвитку освіти в Україні та сучасні світові 
тенденції розвитку системи вищої освіти, 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 безпечність 
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 видатків та утримання навчального 

закладу. 
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, ОМК по контролю. Плани 
роботи виконані.  

Підготовка спеціалістів здійснюється за спеціальностями: 
 

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 
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142 Енергетичне 
машинобудування 

«Монтаж і обслуговування 
холодильно-компресорних машин 

та установок» 

70 

181 Харчові технології «Зберігання, консервування та 
переробка молока» 

«Зберігання, консервування та 
переробка м’яса» 

«Зберігання, консервування та 
переробка плодів і овочів» 

145 

211 Ветеринарна медицина «Ветеринарна медицина» 50 
 
Відповідно до Закону «Про фахову передвищу освіту» коледж набув 

статусу закладу фахової передвищої освіти і в рамках імплементації Закону 
розпочато процес приведення установчих документів у відповідність до Закону 
України «Про фахову передвищу освіту». Підготовка молодших спеціалістів у 
коледжі буде продовжуватись до 2024 року, до випуску останніх груп прийому 
2019 року. В 2020 році буде здійснено перший прийом на підготовку фахових 
молодших бакалаврів.  

 
2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОЛЕДЖ 

- 5 відділень: відділення – технологічне, економічне, ветеринарної 
медицини, холодильно-технологічне, інформаційних технологій; 

- 9 циклових комісій: гуманітарних, природничо-математичних, соціально-
економічних, економічних, спецтехнічних, спецтехнологічних, ветеринарних 
дисциплін, інформаційних технологій, фізичного виховання; 

- Відділ кадрів; 
- Бухгалтерія; 
- Господарська частина; 
- Гуртожитки; 
- Навчально-виробничі майстерні; 
- 40 навчальних груп (денна форма навчання);  
- 8 навчальних груп (заочна форма навчання). 

 
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 – 168; 
- Мультимедійних комплексів – 48; 
- Ноутбуків – 21; 
- Методичний кабінет; 
- Лекційна зала; 
- Актова зала. 
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- 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). 
 

Кадровий склад 
- Загальна кількість працівників – 152 особи. 
В тому числі:  
- Педагогічних працівників – 68  осіб; 
- Адміністративного персоналу – 13 осіб; 
- Фахівців – 31 особа; 
- Технічного персоналу – 40 осіб. 
Навчальний процес забезпечують 68 педагогічних працівників, які 

працюють на постійній основі і троє сумісників.  
Серед штатних педагогічних працівників: 49 викладачів вищої 

кваліфікаційної категорії, 27 викладачів-методистів, 2 старших викладача. 
Мають почесні звання та відзнаки: 
- Відмінник освіти України – 6 осіб; 
- Відмінник агарної освіти і науки – 9 осіб; 
- Знак пошани – 4 особи. 
 

3. ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 
Вступна кампанія 2019 року проводилася відповідно до Умов прийому на 

навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році (Наказ МОН від 
11.10.2018 р. №1096), Правил прийому до Технолого-економічного коледжу 
Білоцерківського національного аграрного університету, затверджених 
педагогічною радою коледжу (протокол № 3 від 12.12.2018 р.). 

Приймальна комісія працювала відповідно до Положення про приймальну 
комісію Технолог-економічного коледжу Білоцерківського НАУ і 
затвердженого плану роботи . 

Вступ на навчання до коледжу відбувся без порушень законодавства і на 
засадах прозорості, відкритості та добросовісної конкуренції. 

Було підготовлено необхідні нормативні документи – положення, накази; 
проведено дні відкритих дверей та майстер-класи на відділеннях, з жовтня по 
липень 2019 року працювали підготовчі курси (всього слухачів – 204 особи), на 
сайті коледжу та в соціальних мережах розміщувалася вся необхідна 
інформація про навчальний заклад і вступну кампанію, було поновлено 
рекламні матеріали та виготовлено інформаційний стенд, інформацію про 
коледж розміщено на сайті «Освіта.ua», підготовлено пам’ятку з 
профорієнтації, навчальний заклад брав участь в Ярмарках вакансій центрів 
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зайнятості регіону та батьківських зборах закладів освіти, чітко працювали 
технічні секретарі та адміністратор ЄДЕБО. 

Колектив коледжу забезпечив виконання державного замовлення по 
набору студентів.  

Інформація про результати прийому наведена в таблицях.  
 

Формування контингенту, 2019 рік (денна форма навчання) 
 

Освітня програма 
Ліцензований 

обсяг 
прийому 

Освіта 9 класів 
Подано 

заяв Зараховано В т. ч. 
державн. контракт 

Зберігання, консервування 
та переробка м’яса 

30 92 28 28 - 

Зберігання, консервування 
та переробка молока 

50 86 29 29 - 

Зберігання, консервування 
та переробка плодів і овочів 

25 9 - - - 

Ветеринарна медицина 50 60 44 34 10 
Монтаж і обслуговування 
холодильно-компресорних 

машин та установок 

50 93 44 34 10 

Комерційна діяльність 50 118 26 16 10 
Інформаційна діяльність 

підприємства 
50 127 50 24 26 

Економіка підприємства 25 96 19 13 6 
Фінанси і кредит 50 90 25 16 9 

Разом 380 771 265 194 71 
 

Формування контингенту, 2019 рік (денна форма навчання) 
 

Освітня програма 
Місць 

(поповнення на 
ІІ курс) 

Зараховано 

11 класів ПТУ 

Зберігання, консервування та 
переробка м’яса 

14 2 1 

Зберігання, консервування та 
переробка молока 

4 - - 

Зберігання, консервування та 
переробка плодів і овочів 

12 - - 

Ветеринарна медицина 22 2 - 
Монтаж і обслуговування 
холодильно-компресорних 
машин та установок 

15 - - 

Комерційна діяльність 28 1 - 
Інформаційна діяльність 
підприємства  

4 2 - 

Економіка підприємства  7 1 - 
Фінанси і кредит 27 - - 

Разом 133 8 1 
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Формування контингенту, 2019 рік (заочна форма навчання) 
 

№ Освітня програма Державне 
замовлення Зараховано В т.ч. 

випускників ПТУ 
1 Комерційна діяльність - 8 1 
2 Монтаж і обслуговування 

холодильно-компресорних 
машин та установок 

10 12 12 

3 Зберігання, консервування 
та переробка молока 

7 2 2 

4 Зберігання, консервування 
та переробка м’яса 

8 9 9 

5 Фінанси і кредит - 1 - 
6 Інформаційна діяльність 

підприємства 
- 7 1 

 Разом 25 39 25 
 
Всього зараховано на денну форму навчання 265 осіб (освіта 9 класів), в 

тому числі за державним замовленням – 194 особи, за кошти фізичних та 
юридичних осіб – 71 особа; на базі 11 класу – 8 осіб, на базі ОКР 
Кваліфікований робітник – 1 особа. 

За заочною формою навчання зараховано – 39 осіб, в тому числі ОКР 
Кваліфікований робітник – 25 осіб; на базі 11 класу – 14 осіб. 

 
4. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 Освітній процес в Технолого-економічному коледжі БНАУ - це система 
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», що здійснюються відповідно до державних 
нормативно-правових актів у сфері освіта та фахової передвищої освіти в 
Україні і регламентується  Положенням про організацію освітнього процесу в 
ТЕК БНАУ. 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 19.02.2015 
року №166 «Деякі питання оприлюднення інформації про діяльність вищих 
навчальних закладів», на офіційному сайті навчального закладу представлено 
повний пакет нормативних документів відповідно до вимог чинного 
законодавства. 

 Навчання в коледжі проводиться за програмою профільної середньої 
освіти та освітньо-професійними програмами фахової підготовки із 
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 соціально-культурній сфері, в галузях 
техніки, технологій системах управління та організації праці в умовах ринкової 
економіки. 
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 Коледж - це сучасний заклад освіти, в якому здобувають фахову освіту за 
6 спеціальностями на денній формі навчання (181 Харчові технології, 051 
Економіка, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 076 
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 142 Енергетичне 
машинобудування, 211 Ветеринарна медицина) та 3 спеціальностями на заочній 
формі навчання (181 Харчові технології, 076 Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність, 142 Енергетичне машинобудування). 

Освітній процес здійснюється 5 відділеннями та 9 цикловими комісіями, 
діяльність яких регламентується відповідними Положеннями, затвердженими в 
установленому порядку. Випусковими є 5 циклових комісій, зокрема циклова 
комісія економічних дисциплін, циклова комісія спецтехнічних дисциплін, 
циклова комісія спецтехнологічних дисциплін, циклова комісія інформаційних 
технологій, циклова комісія ветеринарних дисциплін.  

У 2019 році  з коледжу випущено  272 студенти, з них  230 - денної форми 
навчання та 42 - заочної форми навчання.   

Видано дипломів з відзнакою – 33, з них 32 - на денній і 1 - на заочній 
формі навчання. 

Результати випускових екзаменів (якісна успішність студентів): 
- спеціальність 051 Економіка за ОПП «Економіка підприємства»  - 58,8%; 
- спеціальність  076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»: за 

ОПП «Комерційна діяльність» - 65,2%, за ОПП «Інформаційна діяльність 
підприємства»  - 79,1%; 

- спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за ОПП 
«Фінанси і кредит» - 70,0%; 

- спеціальність 5.05170111 «Зберігання, консервування та переробка 
молока»  - 70,0 %; 

- спеціальність 5.05170109 «Зберігання, консервування та переробка м’яса»  
- 68,0%; 

- спеціальність 5.11010101 «Ветеринарна медицина»: 54,3% з 
неінфекційних хвороб с/г тварин,  65,2% - з інфекційних хвороб с/г тварин; 

- спеціальність 5.05060403 «Монтаж і обслуговування холодильно-
компресорних машин та установ»  - 86,0%. 

 В звітах голів екзаменаційних комісій за результатами складання 
комплексних державних екзаменів за фахом, зазначено, що в Технолого-
економічному коледжі Білоцерківського НАУ здійснюється належна фахова 
підготовка. Випускники коледжу, залежно від обраної спеціальності, повністю 
готові до професійної діяльності на підприємствах, установах і організаціях 
України.  

Навчальний заклад успішно пройшов акредитацію двох освітньо-
професійних програм: «Фінанси підприємства» та «Інформаційна діяльність 
підприємства», про що отримано відповідні сертифікати. 

 У травні - червні 2019 року студенти коледжу складали державну 
підсумкову атестацію у формі ЗНО з української мови та математики або історії 
України.  
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Результати ЗНО – 2019 
 

Навчальна 
дисципліна 

Всього 
студентів 

Оцінки Абсолютна 
успішність, 

% 

Якісна 
успішність, 

% 10-12 7-9 4-6 1-3 

Українська 
мова 262 12 73 155 22 91,6 32,4 

Українська 
мова 

(повторно) 
8 - 1 4 3 62,5 12,5 

Математика 79 - 27 46 6 92,4 34,2 
Історія 
України 175 5 106 63 1 99,4 63,4 

 
В ході незалежного заміру знань студентів випускних груп (шляхом 

дистанційного тестування), яке проводить ДУ НМЦ вищої та фахової 
передвищої освіти Міністерства освіти і науки України отримані вагомі 
результати. 

 
Результати незалежного заміру знань студентів випускних курсів 

 за 2019 рік 
 

Назва ОПП Бал Місце в системі аграрної освіти 

Зберігання, консервування 
та переробка  молока 4,89 IІ 

Зберігання, консервування 
та переробка  м'яса 4,42 ІІ 

Монтаж і обслуговування 
холодильно-компресорних 

машин та установок 
4,51 ІІ 

Комерційна діяльність 4,71 ІV 
  
 Результати незалежного заміру знань дають можливість виявити та 

заповнити прогалини в отриманих знаннях студентів, для викладачів – 
керівництво до впровадження інноваційних форм і методів навчання.  

 Станом на 01.01.2020 року в Технолого-економічному коледжі 
Білоцерківського НАУ навчається 958 студентів, з них: 877 студентів - денної 
форми навчання та 81 студент - заочної форми навчання.  

 Зокрема, в розрізі спеціальностей та форм фінансування інформація про 
контингент студентів є наступною: 
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Контингент студентів коледжу 
 

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 

225 4 229 30 8 38 255 12 267 

051 Економіка 31 24 55 - - - 31 24 55 
072 Фінанси, 

банківська 
справа та 

страхування 

40 35 75 - - - 40 35 75 

076 Підприєм-
ництво, 

торгівля та 
біржова 

діяльність 

104 108 212 - 24 24 104 132 236 

142 
Енергетичне 
машинобуду-

вання 

125 23 148 17 2 19 142 25 167 

211 
Ветеринарна 

медицина 

113 45 158 - - - 113 45 158 

Разом 638 239 877 47 34 81 685 273 958 
 
Перший семестр 2019/2020 н.р. успішно закінчили 839 студентів денної 

форми  навчання, з них на  «відмінно» - 34. Абсолютна успішність – 97,3 %. 
В навчальному закладі проводиться наполеглива робота по удосконаленню 

системи внутрішнього забезпечення якості освітнього процесу. 
Продовж року активно працювала організаційно-методична комісія (ОМК) 

з контролю. Аналіз результатів навчально-виховної роботи на засіданнях ОМК 
дозволив своєчасно впливати на хід освітнього процесу, удосконалювати 
форми, методи і процедури навчальної діяльності студентів і викладачів 
коледжу. 

 Проведено моніторинг думки студентів випускних груп щодо якості 
освітніх послуг, контрольні зрізи знань студентів спеціальностей, що 
акредитувалися. Перевірено дотримання академічної доброчесності при 
виконанні курсових робіт і дипломних проектів.  

 З метою визначення рівня знань, умінь і навичок студентів з предметів 
циклу загальноосвітньої підготовки, були проведені контрольні зрізи знань студентів 
з української мови та математики в усіх групах першого курсу. 

 
Результати директорських контрольних робіт 

Назва дисципліни Група  Середній бал  

Українська мова Т-11 6,2 
В-11 6,5 
Е-11 6,1 

КД-11 6,3 
К-11 4,5 
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К-12 5,8 
Т-12 4,7 

ІДП-11 8,3 
ІДП-12 7,6 
Ф-11 8,1 

Математика К-12 5,7 
ІДП-11 5,3 
ІДП-12 5,8 
Ф-11 5,9 

КД-11 4,6  
Е-11 5,5 
Т-12 4,7 
Т-11 4,5 
К-11 4,5 
В-11 5,3 

 
 За результатами ДКР головами циклових комісій гуманітарних та 

природничо-математичних дисциплін були розроблені комплексні заходи щодо 
підвищення рівня навчальних досягнень студентів. 

 Отже, 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. 

 
5. ПРАКТИЧНЕ НАВЧАННЯ 

У 2019 році згідно з  графіком навчального процесу в коледжі проводились 
навчальні, технологічні та переддипломні практики. Практики проводились 
згідно з Положенням про практичне навчання студентів Технолого-
економічного коледжу БНАУ. 

Основними нормативними документами, які визначають порядок 
проведення всіх видів практик є навчальні плани, наскрізні програми практики, 
які складені відповідно вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики 
спеціалістів. 

Навчальні практики, залежно від спеціальності проводяться у відповідних  
майстернях,  лабораторіях коледжу, оснащених необхідним обладнанням, 
приладами, посудом, реактивами, що забезпечують програму виконання 
практики. Навчальні практики ведуть висококваліфіковані спеціалісти галузі з 
поділом груп на підгрупи. 

Усі практики забезпечені наскрізними програмами, розроблені та 
затверджені робочі навчальні програми. 

 Результати практичної підготовки за 2018-2019 навчальний рік:  
абсолютна успішність  - 100%, якісна успішність -  54-94%. 
 
 
 

11 
 



Спеціальність, ОПП Вид практики Успішність, % Якість, % 
051 Економіка, ОПП 

"Економіка підприємства" 
Набуття робітничої 

професії 
100 68,4 

Переддипломна 100 58,8 
076 Підприємництво, 
торгівля та біржова 

діяльність, ОПП 
"Комерційна діяльність" 

Набуття робітничої 
професії 

100 85,7 

Переддипломна 100 62,2 

076 Підприємництво, 
торгівля та біржова 

діяльність, ОПП 
"Інформаційна діяльність 

підприємства" 

Набуття робітничої 
професії 

100 70,8 

Переддипломна 100 78,2 

072 Фінанси, банківська 
справа та страхування, ОПП 

"Фінанси і кредит" 

Набуття робітничої 
професії 

100 80,0 

Переддипломна 100 60,0 
142 Енергетичне 

машинобудування, ОПП 
"Монтаж і обслуговування 
холодильно-компресорних 

машин і установок" 

Набуття робітничої 
професії 

100 87,8 

Технологічна 100 94,4 
Переддипломна 100 88,8 

181 Харчові технології, ОПП 
"Зберігання, консервування 

та переробка м'яса" 

Набуття робітничої 
професії 

100 82,6 

Технологічна 100 81,8 
Переддипломна 100 68,0 

181 Харчові технології, ОПП 
"Зберігання, консервування 

та переробка молока" 

Набуття робітничої 
професії 

100 91,6 

Технологічна 100 72,2 
Переддипломна 100 80,9 

181 Харчові тахнології, ОПП 
"Зберігання, консервування 

та переробка плодів і овочів" 

Технологічна 100 64,2 

Переддипломна 100 82,3 
211 Ветеринарія, ОПП 

"Ветеринарна медицина" 
Набуття робітничої 

професії 
100 94,8 

Технологічна 100 71,2 
Переддипломна 100 69,5 

 
У 2019 навчальному році проводилося навчання за робітничими 

професіями з видачею свідоцтва внутрішнього зразка. 
 

Робітнича професія Кількість виданих свідоцтв 
Лаборонт хіміко-бактеріологічного аналізу 49 
Продавець-консультант 15 
Обліковець (реєстрація бухгалтерських 
даних) 

39 

Апаратник стерилізації консервів 17 
Санітар (ветеринарна медицина) 39 
Механік холодильних установок 33 
Всього 192 
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Показником результатів професійної підготовки є проходження 
технологічної, переддипломної практик студентами 3,4-их курсів на базових 
підприємствах, господарствах різних областей України та за кордоном. 

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 та конференції із запрошеннями представників 
виробництва. Практики проведено у терміни і в обсязі, які передбачені 
навчальними планами, графіком навчального процесу на навчальний рік. 

Протягом навчального року продовжувалась співпраця і робота по 
поновленню і укладанню взаємовигідних угод з сучасними передовими 
підприємствами, господарствами, організаціями та установами, створювалися 
реєстр даних щодо баз практик та паспорти підприємств, що є базами практик. 

У 2019 році укладено 16 і поновлено 6 угод з підприємствами, 
господарствами та установами. 

Угоди, поновлені в 2019 році: 
1. ТОВ «Візит» - 03 грудня 2019 р. для ОПП «Зберігання, консервування та 

переробка м’яса», ОПП «Ветеринарна медицина» 
2. АТНВП «Візит» - 21 жовтня 2019 р. для ОПП «Ветеринарна медицина». 
3. ТОВ «Антонівський м’ясокомбінат» - 03 грудня 2019 р. для ОПП 

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

4. Фермерське господарство «Чудова марка» - 12.02.2019 р. для ОПП 
«Зберігання, консервування та переробка плодів і овочів», ОПП «Комерційна 
діяльність», ОПП «Фінанси і кредит», ОПП «Інформаційна діяльність 
підприємства» 

5. ПрАТ «Білоцерківський консервний завод» - 13.02.2019 р. для ОПП 
«Інформаційна діяльність підприємства». 

6. ФОП «Долгий М.В.» - 04.01.2019 р. для ОПП «Монтаж і обслуговування 
холодильно-компресорних машин і установок», ОПП «Ветеринарна медицина», 
ОПП «Зберігання, консервування та переробка м’яса» 

Угоди, укладені в 2019 році: 
1. ТОВ «СВК ім. Щорса» - 23 жовтня 2019 р. для ОПП «Ветеринарна 

медицина» 
2. ДАДТ «Шевченківське» - 21 жовтня 2019 р. для ОПП «Ветеринарна 

медицина» 
3. ТОВ «ФудДевелопмент» філія «Білоцерківський молочний комбінат» - 

03 грудня 2019 р. для ОПП «Зберігання, консервування та переробка молока», 
ОПП «Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин і 
установок» 

4. ТОВ «Хеппі Мілк Плюс» - 02 грудня 2019 р. для ОПП «Зберігання, 
консервування та переробка молока» 

5. ТОВ «Магнус» - 20.02.2019 р. для ОПП «Інформаційна діяльність 
підприємства» 
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6. ПП «Мережа» - 14.02.2019 р. для ОПП «Інформаційна діяльність 
підприємства» 

7. ПП «Інтерсофт» - 13.02.2019 р. для ОПП «Інформаційна діяльність 
підприємства» 

8. Філія «Переробний комплекс» ТОВ «Вінницька птахофабрика» -
01.01.2019 р. для ОПП «Зберігання, консервування та переробка м’яса», 
«Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин і установок», 
«Ветеринарна медицина» 

9. Навчальний науково-дослідницький центр БНАУ - 28.10.2019 р. для 
ОПП «Ветеринарна медицина» 

10. ТОВ «Ресіліент Матюші» - 21.10.2019 р. для ОПП «Ветеринарна 
медицина» 

11. ТОВ «Фастівка» - 27.10.2019 р. для ОПП «Ветеринарна медицина» 
12. ПрАТ «Агрофорт» - 28.10.2019 р. для ОПП «Ветеринарна медицина» 
13. БКМ - 09.12.2019 р. для ОПП «Інформаційна діяльність підприємства» 
Студенти коледжу мали можливість проходити практику за кордоном, 

так, були укладені такі угоди: 
14. Договір про співпрацю від 18 квітня 2019 року №190401 з Центрум 

Дорадцтва Едукаційнего ТОВ (Республіка Польща) та громадською 
організацією «Інноваційні технології в освіті» (Україна). За цією програмою у 
2019 році  проходили практики студенти холодильно-технологічного 
відділення. 

15. Угода про міжнародне співробітництво з Міжнародною компанією 
Work Advice, Данія від 09 жовтня 2019 року 

16. Угода про партнерство від 22 квітня 2018 року з компанією Ricken der 
Spreewaldbauer, Німеччина 

Загальна кількість угод -  86, в тому числі за спеціальностями: 
Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин і установок – 19  
Зберігання, консервування та переробка м’яса – 7 
Зберігання, консервування та переробка молока – 6 
Зберігання, консервування та переробка плодів і овочів – 4 
Ветеринарна медицина – 19 
Інформаційна діяльність підприємства – 10 
Фінанси і кредит – 10 
Економіка підприємства – 4 
Комерційна діяльність – 7  

У теперішній час ведеться робота по укладанню та перезаключенню угод 
на проходження практик для ОПП «Зберігання, консервування та переробка 
м’яса», «Зберігання, консервування та переробка молока», «Зберігання, 
консервування та переробка плодів і овочів», «Економіка підприємства», 
«Комерційна діяльність» з приватними підприємствами регіону. 

Сучасні тенденції та інтенсивність розвитку суспільства створюють нові 
передумови для налагодження партнерських відносин. Відділення ветеринарної 
медицини співпрацює з Білоцерківською міською державною лікарнею 
ветеринарної медицини, Державною лабораторією ветеринарно-санітарної 
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експертизи № 1 (ринок) м. Білої Церкви.  Холодильно-технологічне відділення 
співпрацює з компанією Danfoss, яка навчає, як практично знаходити рішення 
в системі обробки, пакування, транспортування, зберігання в холодильниках, 
охолодження продуктів на підприємствах громадського харчування.  

Ця співпраця забезпечує не лише практичну підготовку, а й реалізацію 
принципів дуального навчання з подальшим працевлаштуванням випускників 
коледжу за фахом. 

Для реалізації елементів дуальної освіти був розроблений план 
впровадження дуальної форми навчання в освітній процес ТЕК БНАУ.  

Всі відділення коледжу співпрацюють з факультетами Білоцерківського 
національного аграрного університету, його професорсько-викладацьким 
складом, що дає можливість відвідувати лекції, практичні заняття і отримувати 
знання та закріплювати професійні навички, які необхідні в подальшій 
діяльності кожного студента. 

Протягом навчального року удосконалювалась власна база практик: на 
відділенні ветеринарної медицини проводилась робота по створенню 
лабораторії «Епізоотологія з мікробіологією», закуплені рефрактометри для 
визначення якості меду, pH-метр для дослідження продуктів тваринного 
походження; в лабораторії технологічного відділення були закуплені реактиви, 
посуд, електронні ваги ТВЕ-3-0,1а та ТВЕ-0,21-0,001а; на відділення 
інформаційних технологій для проведення практичних занять  були придбані 4 
комп’ютера; на економічному відділенні установлений мультимедійний 
проектор. 

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 (ТДВ «Золотоніський маслоробний комбінат», ТОВ «Оболонь», 
м. Київ та м. Фастів, ТОВ «Миронівський хлібопродукт», м. Ладижин, 
Пирятинський сирзавод, ТОВ «Житомирський маслозавод», м. Житомир, ТОВ 
«Мілк Лайн», м. Біла Церква, ПРАТ «Росава», ТОВ «Маревен Фуд»  та ін.). 

Відповідно до плану роботи коледжу працювала Служба з 
працевлаштування студентів і випускників. 

 
6. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА, ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Науково-методична робота в коледжі протягом 2019 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, створення оптимальних умов для самоосвіти, 
самовдосконалення, формування якісного освітнього середовища. 

Система організаційно-методичної роботи сприяла якісній реалізації плану 
роботи коледжу на 2019 н.р., своєчасному проведенню педагогічних і 
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методичних рад, підготовці нарад, семінарів з питань науково-методичного 
забезпечення, проведенню відкритих занять, використанню інтерактивних, 
нетрадиційних форм навчання, застосуванню методів співпраці викладачів та 
студентів, інформаційних, електронних, мультимедійних засобів навчання, 
презентації кращих педагогічних практик. 

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 творчих надбань педагогічних працівників 

коледжу, забезпечення умов для ознайомлення з ними всього педагогічного 
колективу; 

− створення оптимального освітнього середовища для формування  
компетенцій, підвищення професійної майстерності, самоосвітньої діяльності 
педагогічних працівників, формування електронного освітнього ресурсу. 

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 адміністрація обирає цікаві й 
актуальні для всіх учасників освітнього процесу теми засідань педагогічної 
ради та інноваційні форми їх проведення: 

− Аналіз ефективності використання сучасних освітніх технологій, форм 
організації освітнього процесу та підходів до оцінювання навчальних досягнень 
студентів ТЕК БНАУ (Харчишина О.М.) 

− Формування ціннісних орієнтацій сучасної української молоді в системі 
виховної роботи коледжу (Єрохіна Н.М.) 

− Презентація досвіду. Захист моделей індивідуальних методик організації 
навчально-пізнавальної діяльності викладачами, які атестуються (Матвієнко 
В.М.) 

− Комплексне та раціональне застосування ІКТ при підготовці молодших 
спеціалістів для забезпечення якості освіти (Бадін О.М.) 

− Протидія та попередження булінгу в коледжі (Єрохіна Н.М.)  
− Використання засобів візуалізації навчального матеріалу на заняттях із 

зарубіжної літератури (Лесь В.М. ) 
− Про посилення практичної складової в підготовці фахівців (Дудник 

Л.А.) 
− Основні засади Закону України «Про фахову передвищу освіту» та їх 

впровадження в діяльність навчального закладу (Лендрик Л.П. ) та інші. 
Для вдосконалення змісту освіти, його навчально-методичного 

забезпечення, підвищення якості освітніх послуг, розвитку управлінської та 
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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 2019 року було проведено 6 засідань 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: 

− Моніторинг навчальних досягнень студентів навчального року 
− Робота зі студентами, які мають підвищену мотивацію до навчально-

пізнавальної діяльності 
− Особистий сайт викладача 
− Підготовка педагогічних працівників коледжу до птимального 

використання інформаційно-комунікаційних технологій 
− Інноваційні аспекти особистісно зорієнтованого розвивального навчання 
− Портфоліо як засіб оцінювання ефективної професійної діяльності 

викладача 
− Підготовка до психолого-педагогічного консиліуму «Психолого-

педагогічне обґрунтування розв’язання актуальних проблем адаптації студентів 
першого курсу» 

− Моніторинг якості освітньої діяльності в навчальному закладі. 
− Модернізація освітнього процесу шляхом упровадження інноваційних 

педагогічних технологій.  
− Організація пошукової, творчої, науково-дослідної роботи в коледжі. 
− Інноваційний потенціал педагога: формування  і реалізація його в 

умовах навчального закладу  
− Формування електронного  освітнього середовища коледжу 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 2019 н. р. працювали школа професійної адаптації 
викладача, психолого-педагогічний семінар, акмеологічний семінар, навчально-
практичні семінари, семінар-практикум «Удосконалюємо професійне і ділове 
мовлення» тренінги, майстер-класи, творчі групи й лабораторії викладачів, 
онлайн-центри тощо. 

Систематично проводились та організовувались групові та індивідуальні 
консультації, круглі столи, дискусії, проводились  методичні оперативки з 
актуальних проблем освітнього процесу. 

 Інформація про професійні здобутки та професійну активність 
викладачів, участь в науково-методиних комісіях, семінарах, тренінгах, круглих 
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столах, проектах, публікаціях, фахових та наукових виданнях, збірниках 
конференцій, а також розробка електронних ресурсів, навчально-методичних 
матеріалів, керівництво науково-дослідною роботою студентів, відомості про 
участь в конкурсах, олімпіадах, спортивних змаганнях оприлюднено на 
офіційному сайті коледжу в розділах: «Про коледж», «Викладачу», «Студенту», 
«Бібліотека», «Практичне навчання», «Виховний простір», у блозі методичного 
кабінету та в соціальній мережі facebook у групі «Технолого-економічний 
коледж Білоцерківського НАУ». 

Проведено атестацію педагогічних працівників – 11 осіб 
Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії» –  1 особі 

(Лесь В.М.) 
Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії» – 1 особі 

(Степанчук С.Л.) 
Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» - 2 

особам (Кривенькій Н.М., Листопад Т.М.) 
Підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» - 2 

особам (Кокоші В. М., Яненку В.Г.) 
Підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та 

педагогічне звання «викладач-методист»  - 4 особам (Дудченко Н. Й., Лендрик 
Н.М., Штиці Л.І.,Щелкуновій А.О.) 

Підтверджено відповідність займаній посаді заступника директора з 
навчальної роботи – 1 особі (Харчишиній О.М.) 

Продовжено роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників. Курси підвищення кваліфікації пройшли 45 осіб: на базі 
Національного університету біоресурсів і природокористування України, 
Інституту післядипломного навчання Білоцерківського НАУ, Комунального 
навчального закладу Київської обласної ради «Київський обласний інститут 
післядипломної освіти педагогічних кадрів», Вінницького фінансово-
економічного університету, Київського національного економічного 
університету імені Вадима Гетьмана та інших.  

Участь у вебінарах – 24 особи. Зокрема, Андрущенко О.А. «Створення 
STEM-центру: поради та принципи»; Лендрик Н.М. Вебінар від Macmillan 
Education «What learning  5 languages has taught me about flt»; Лесь В.М. Вебінар 
«Наочність на уроках зарубіжної літератури як засіб підвищення предметної 
компетенції учнів; Гурський С.П. Вебінар освітнього порталу «На урок» на 
тему: «Оптимізація процесу підготовки до ЗНО» та інші. 

Педагогічні працівники пройшли стажування в  НАСК «Оранта», ТОВ 
«Магнус Лімітед» м. Біла Церква, Фінансовому  управлінні  Білоцерківської 
міської ради, Білоцерківській міській державній лабораторії ветеринарної 
медицини,  «ЖЛК – Україна», ПрАТ «Білоцерківський консервний завод», ТОВ 
«Білоцерківський молокопереробний комбінат», Філія-Головне управління по 
м. Києву та Київській області  АТ «Ощадбанк» , ТОВ «ЗФ» м. Біла Церква, ТОВ 
«Фастівка» ( всього 10 осіб). 

Професійному розвитку викладачів сприяла участь у семінарах-тренінгах, 
практичних семінарах, майстер-класах, семінарах-аукціонах, інтернет-
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марафонах, а також онлайн-курсах – 19 осіб, у науково-практичних та 
інтернет-конференціях – 17 осіб, у Державній студентській науковій-
практичній конференції «Наукові пошуки молоді у третьому тисячолітті» на 
базі Білоцерківського НАУ-16 осіб.  

Особливо успішною була участь у тренінгу «Формування компетентності 
підприємливості у сучасному закладі освіти» (Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана) –     Харчишина О.М.; в 
онлайн-курсі «Проектування електронних освітніх ресурсів», участь у 
педагогічному тренінгу «Професійне зростання викладачів – практико 
орієнтований підхід» – Матвієнко В.М.; у науково-методичному семінарі 
«Безпечність харчових продуктів: Законодавство, контроль, стандарти» – 
Єрохіна О.М., Зубрицька В.М.; у педагогічному тренінгу «Творимо завтра вже 
сьогодні: місія викладачів в умовах діджіталізації освітнього процесу» 
(Науково-методичний центр вищої та фахової перед вищої освіти) – Матвієнко 
В.М. та інші. 

Брали участь у складі експертної комісії – проведення первинної 
акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 
5.05060403 «Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та 
установок» у Кам’янець-Подільському коледжі харчової промисловості 
Національного університету харчових технологій з 22 травня по 24 травня 2019 
року - наказ МОНУ № 419-л (Бадін О.М.) 

Також працівники коледжу брали участь у засіданні навчально-
методичних комісій аграрних технікумів і коледжів зі спеціальності 211 
“Ветеринарна  медицина”  (Єрохіна О.М.); з фізичного виховання      (Биковська 
Т.О.); педагогічного досвіду та інноваційних технологій (Матвієнко В.М.), раді 
з виховної, спортивно-масової роботи та студентських справ (Єрохіна Н.М.) 

Брали участь у виставках: «Агро 2019» – Лендрик Л.П., Єрохіна Н.М, 
Матвієнко В.М.;  в XI Міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті» –
Лендрик Л.П., Харчишина О.М., Матвієнко В.М., Дудник Л.А., Бойко Н.М.;    у 
X Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти - 2019» – Харчишина О.М., 
Лендрик Н.М., Однорог М.А., Старовойтова А.А. 

Проведено 12 відкритих занять з навчальних дисциплін: 
Кондиціювання повітря (Бадін О.М.); Українська мова (Дудченко Н.Й.); 
Холодильна технологія (Штика Л.І.); Менеджмент та маркетинг у ветеринарній 
медицині (Матвієнко В.М.); Інформатика, фізика (Бондаренко О.О., Матусевич 
О.В.); Фізика (Москаленко Л.Б.); Українська література (Святецька Л.І.); 
Іноземна мова (Шпаківська О.В.) та інші. 

Викладачами  розроблено 56 навчально-методичних робіт 
(електронний ресурс навчальної дисципліни; навчально-методичний комплекс 
навчальної практики; електронний посібник; мультимедійний посібник; 
робочий зошит; методичні розробки) та створено 15 освітніх сайтів:  
викладачів інформаційних дисциплін, інформатики, електронної комерції, 
української мови і літератури, історії, економічної теорії, основ 
підприємництва, математики, іноземної мови, сайт циклової комісії 
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інформаційних технологій, сайти відділення ветеринарної медицини, фізики, 
електротехніки, спецтехнічних дисциплін, ветеринарних дисциплін. 

Підготовлено і відіслано в редакції газет, журналів, наукових видань, 
інтернет-видань – 42 роботи. Зокрема, Матвієнко В.М. – «Формування 
професійних навичок у студентів коледжу першого року навчання шляхом 
проектної діяльності» – Учительський журнал онлайн;   Вовк Л.А. Горбач О.Я., 
Пешук Л.В. – «Якість варених ковбасних виробів з добавкою “Рекорд 95’' – 
Часопис економічних реформ; Гнєдіч В.І. – «Інноваційний підхід до організації 
практичною навчання студентів – запорука формування професійно-
комунікативно компетентності молодших спеціалістів» – Збірник матеріалів III 
Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції, Умань.; Пересунько 
О.Д. – «Clinical and laboratory diagnostic and treatment of horses babesiosis by drug 
azidin-vetTM produced «BROVAFARMA» – Таврійський науковий вісник; 
Фучило Л.Д. – «Ветеринарна медицина оберігає людство» – Газета 
«Університет, Якісна освіта – запорука фахового професіоналізму», Журнал 
«Тваринництво сьогодні»  №19; Щелкунова А.О. – «Робота з кросвордами на 
практичних заняттях з англійської мови і англійської мови за професійним 
спрямуванням»– Науково-методичний збірник «Теорія і практика професійної 
підготовки сучасного фахівця»; Єрохіна Н.М., Матвієнко В.М. – «Формування 
соціальної компетентності студентів через організацію роботи студентської 
соціальної служби» – «Освітній проект «На Урок»; Однорог М. А. – 
Інституціональні зміни в аграрній сфері України на засадах інноваційного 
розвитку – Електронний науковий журнал “Приазовський економічний вісник”;  
Лендрик Л.П., Гурський С.П. – «Причини появи козацтва. Створення 
Запорозької Січі» – Учительський журнал on-line; Листопад Т.М. – «Права 
людини» – Учительський журнал on-line; Дудник Л.А. – «Контроль знань-один 
з елементів підвищення рівня знань студентів» – Учительський журнал on-line; 
Степанчук С.Л. – «Екологічний проект. Україна без сміття» – Публікація в 
каталозі «Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід» видавництва 
«Плеяда».; Авдєєва Т.В. – «Психоемоційне розвантаження організму засобами 
фізичних вправ в межах адаптації в життєвому просторі» – Учительський 
журнал on-line, видавнича група «Основа»; Дука Н.О. – «З історії українського 
правопису»; «Про відсутність інтересу до навчання та шляхи її подолання» –
Науково-методичний збірник «Теорія і практика професійної підготовки 
сучасного фахівця», випуск, 5 (12); Лесь В.М. – «Крилатий гість – янгол у світі 
фальші» за оповіданням Г.Г. Маркеса «Стариган із крилами» – Науково-
методичний збірник «Теорія і практика професійної підготовки сучасного 
фахівця», випуск, 5 (12); Майборода О.О., Щелкунова А.О. – «Telephone 
conversation: telephone etiquette» (конспект уроку «Телефонна розмова: 
телефонний етикет» з іноземної (англійської) мови за професійним 
спрямуванням) – Науково-методичний збірник «Теорія і практика професійної 
підготовки сучасного фахівця», випуск, 5 (12), Христосенко В.М., Мидловець 
М.В. «Навчання і труд поруч ідуть» – Фахова передвища освіта, № 2  та інші. 

Суттєвим  результатом діяльності викладачів коледжу є участь  у 
конкурсі «Педагогічний ОСКАР 2019» ДУ «Науково-методичний центр 

20 
 



вищої та фахової передвищої освіти», переможцями якого стали Єрохіна 
Н.М., Матвієнко В.М. у номінації «Інноваційний проект в організації виховної, 
соціально-психологічної роботи». Навчально-методичний посібник 
«Організація ефективної системи виховної роботи у коледжі, спрямованої на 
забезпечення якості освіти» (Педагогічний ОСКАР 2019);  Єрохіна О.М. у 
номінації освітній веб-сайт викладача (дисципліни). Освітній веб-сайт 
викладача ветеринарних дисциплін. Електронний освітній ресурс – 1 місце; 
Щелкунова А. О., Майборода О. О. у номінації «Контроль знань». Методична 
розробка «Використання кросвордів з англійської мови (за професійним 
спрямуванням)» – 2 місце. 

Організовано роботу по підготовці більше 50 методичних матеріалів до 
Інституційного Репозитарію Білоцерківського НАУ. Зокрема, навчальні та 
електронні підручники, посібники, електронні практикуми, методичні 
рекомендації, статті, тези доповідей, матеріали конференцій, навчальні та 
краєзнавчі відеофільми, розробили та представили такі викладачі. Єрохіна 
Н.М., Харчишина О.М., Матвієнко В.М., Лендрик Н.М.,       Щелкунова А.О., 
Майборода О.О., Гнєдіч В.І., Худякова Л.К., Вовк Л.А., Петрашенко М.В., 
Дудник Л.А., Старовойтова А.А., Човгун А.М., Андрющенко О.В., Чала І.Т., 
Ніколаєвич В.І., Локванець Т.М. 

У зв’язку із запровадженням електронного ліцензування освітньої 
діяльності в сфері вищої, фахової передвищої освіти до Єдиної державної бази з 
питань освіти було подано інформацію про науково-педагогічних, педагогічних 
працівників коледжу, включаючи відомості про кваліфікацію працівників за 
спеціальністю відповідно до п. 30 Ліцензійних умов провадження освітньої 
діяльності. 

За творчу, ініціативну, наполегливу педагогічну діяльність, спрямовану на 
реалізацію державної політики у галузі освіти, високі досягнення у справі 
навчання і виховання студентської молоді у 2019 році було відзначено 
Грамотою Міністерства освіти і науки України – двох педагогічних 
працівників (Харчишину Н.М., Лендрик Н.М.); Подякою Міністерства 
освіти і науки України – двох педагогічних працівників (Бойко В.М., Рой 
Н.М.);  

Грамотою департаменту освіти і науки КОДА – п’ять осіб (Бойко Н.М., 
Бондаренко О.О. Бондар Н.П., Дудченко Н.Й., Биковську Т.О.); Почесним 
знаком «За впровадження інновацій і освіту» ДУ Навчально-методичного 
центру ВФПО МОН України – двох осіб (Харчишину О.М., Матвієнко В.М.); 
Подякою  ДУ Навчально-методичного центру ВФПО МОН України – 
п’ять осіб  (Щелкунову А.О., Єрохіну Н.М., Бадіна О.М., Бєлякова Є.В., 
Поліщук Н.В.); Подякою Управління освіти і науки Білоцерківської міської 
ради – сім осіб (Загоруйко О.В., Мидловця М.В., Гурського С.П., Дудник Л.А., 
Лісовського О.В., Святецьку Л.І., Кокошу В.М.); Подякою  міського голови – 
п’ять осіб (Заяць Є.Д.,  Дуку Н.О., Рябченко Г.В., Яненка В.Г., Худякову Л.К.,); 
Подякою Білоцерківського національного аграрного університету – п’ять 
осіб (Савчук Л.А., Чалу І.Т., Фучило Л.Д., Ніколаєвич В.І., Покотила Д.І.). 
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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 
зворотнього зв’язку та оперативне висвітлення усіх напрямів роботи. 

Станом на 01.01.2020 року працює п’ята версія сайту, яка розроблена на 
платформі Друпал -7 та обслуговується власним сервером. 

Для педагогічного зростання та самоосвіти викладачів на сайті 
представлений цілий ряд матеріалів, зокрема нормативно-правові документи в 
галузі освіти, банк даних педагогічних ідей, методичні матеріали, в тому числі 
для слухачів Школи професійної адаптації, кураторів навчальних груп. Активно 
ведеться блог методичного кабінету, сторінка практичного психолога, постійно 
оновлюються матеріали віртуального кабінету української мови та літератури 
та віртуального кабінету фізичного виховання.  

Окрема вкладка «Сайти викладачів» забезпечує доступ до персональ-них 
сайтів викладачів коледжу: викладача іноземної мови Лендрик Н.М. - 
https://nlend75.wixsite.com/greatenglish, викладача історії Гурського С.П. - 
http://gurskihistory.at.ua/, викладача економічних дисциплін Степанчук С.Л. - 
https://kobzon22.wixsite.com/mysite, викладачів інформаційних дисциплін 
Петрашенка М.В. –  https://jsanter.wixsite.com/itek та Матусевич О.В. –  
https://matusevichhelena20.wixsite.com/mysite-1, викладача електротехніки 
Покотила Д.І. - https://thenight1997n.wixsite.com/pokotulo, викладача 
ветеринарних дисциплін Єрохіної О.М. -  https://olenavet.wixsite.com/healthy-
animals та інших. 

На сайті розміщено цілий ряд матеріалів, що носять інформаційно-
консультаційний характер (сертифікати про акредитацію, перелік 
спеціальностей, повний інформаційний пакет для абітурієнтів, розклад занять, 
зміни до розкладу, графік проведення консультацій, розклад екзаменаційної 
сесії, перелік навчальних дисциплін, перелік баз практики, пропозиції по 
працевлаштуванню, тощо). 

Бібліотечно-інформаційний центр 
Робота бібліотечно-інформаційного центру коледжу в 2019 році була 

спрямована на задоволення інформаційних потреб майбутніх фахівців та 
викладачів на основі сучасних освітніх технологій. 

На сайті коледжу бібліотека має свою сторінку, яка постійно поповнюється 
новими матеріалами в рубриках календар знаменних дат, вісник бібліотеки, 
нові надходження, електронна бібліотека та інші. 

Учасникам освітнього процесу пропонуються послуги - доступ до мережі 
Інтернет, отримання інформації першоджерел, періодики, електронних носіїв в 
тому числі користування програмою «Бібліограф» по створенню електронного 
каталогу, електронної картотеки статей та матеріалами електронної бібліотеки, 
яка передбачає самостійне опрацювання студентами матеріалів з практичних, 
лабораторних робіт, навчальних практик, тестового контролю знань та 
навчальних посібників з вивчення дисциплін за освітніми програмами коледжу. 
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Кількість користувачів, що отримали послуги у всіх підрозділах бібліотеки 
– 2248 осіб. 

Кількість відвідувань – 72597. 
Загальний фонд бібліотеки – 56456 прим. (в т.ч. підручників - 50522 прим.) 
Кількість найменувань періодичних видань - 12 назв: 
- Баланс-бюджет 
- Бюджетна бухгалтерія 
- Економіка України 
- Інформатика 
- Інформатика в школі 
- Захист інформації 
- Оплата праці 
- Фінанси України 
- Проблеми програмування 
- Молоко і ферма 
- М'ясний бізнес 
- Здоров'я тварин і ліки 
За 2019р. надійшло - 3427 прим. (3257 підручників з загальноосвітніх 

дисциплін за новою програмою для 11 класу, 37 підручників для забезпечення 
освітньої програми економічного відділення та відділення інформаційна 
діяльність підприємств. 133 підручника для технологічного та ветеринарного 
відділення). 

Загальна кількість бібліографічних записів разом з ретро-конверсійними в 
електронному каталозі за звітний період становить – 58068 од. 

Загальна кількість електронних записів картотеки газетно-журнальних 
статей – 2160 од. 

Бібліотека проводить значну інформаційно-масову роботу. Вона 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: літературно-музичні вечори, вечори-портрети, усні журнали, 
бесіди, конференції та ін. Спільно з кураторами груп, вихователями 
гуртожитків та музеями коледжу проведено - 147 заходів. 

Особливо запам'яталися ті, які відкривають перед молоддю яскраві 
сторінки історії української держави, вчать студентів розуміння і необхідності 
дотримання норм і принципів чинного законодавства України, поваги до прав і 
свобод інших людей, шанобливого ставлення до державних символів. Щороку 
у листопаді проводиться цикл заходів «Невиплакані сльози України» до Дня 
пам'яті жертв Голодомору. 

Як внаслідок голодомору відбулися деформація, денаціоналізація та 
уніфікація української культури та була порушена наступність народних 
традицій досліджували студенти - учасники години історичної пам'яті 
«Трагедія незнищенної волі». Вони висвітлили питання деформації народної 
культури та моралі як наслідок голоду 1932 - 1933 рр., зачитали спогади 
очевидців страшного голоду, виконали частівки про колективізацію, записані в 
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селах Київщини та ознайомилися з літературою, яка розповідає про той 
страшний час. 

Глибокий слід в серцях студентів залишила година-реквієм «Майдан від 
першої особи», де через спогади, пісні та вірші учасників Майдану студенти 
повернулися до героїчних і трагічних подій , які стали переломними в історії 
нашої держави. Гостем заходу був учасник двох Майданів (2004 та 2014 рр., 
учасник АТО Лавренко Олександр Михайлович, який згадав події на Майдані, 
назвав тих з Небесної Сотні, хто став його побратимом і закликав згадати у 
наших молитвах усіх Героїв, які поклали свої голови за наше майбутнє. 

Під час години слави до Дня українського козацтва «Доти буде Україна, 
доки будуть козаки» студенти ознайомилися з різними аспектами життя 
козаків, їх звичаями, віруваннями, легендами, читали вірші та гуморески на 
козацьку тематику, виконували козацькі пісні. Для поглиблення знань про 
життя та побут українських козаків студенти мали можливість ознайомитися з 
переглядом літератури за темою заходу. 

В бібліотеці діє клуб «Цікаві зустрічі». Засідання клубу проводяться 
щомісячно. Традиційно гостями клубу є білоцерківські митці - художники та 
письменники. Так, у клубі відбулася зустріч з поетом, членом Національної 
спілки письменників України, кадровим військовим Андрієм Степановичем 
Кириченком, який презентував свою нову збірку «Гільзи в кишені». 

Про війну молодий талановитий літератор знає не з книг, телебачення та 
соціальних мереж, він з перших днів неоголошеної війни боронив східні 
кордони нашої держави від російських загарбників та сепаратистів. В перервах 
між боями майор писав вірші. 

У творчому доробку молодого поета три збірки: «От така війна...», «Це 
наша правда!» і «Гільзи в кишені». За останню удостоєний міської літературно- 
мистецької премії ім. І.С. Нечуя-Левицького. 

Зустріч пройшла у формі діалогу автора із слухачами. Учасники заходу 
були вражені поетичним і декламаторським талантом Андрія Кириченка. 

Сподобався їм і виступ письменниці Галини Гай, редактора двох збірок 
пана Андрія. 

До Дня Збройних Сил України відбулася зустріч із підполковником у 
відставці, колишнім заступником командира 72-ї ОМБР ім. Чорних запорожців 
Олександром Самарським і волонтером Костянтином Климчуком. 

Бойовий офіцер з гордістю розповів, що 72 ОМБР ім. Чорних запорожців 
здобула нев'янучу славу на полях битв, розпочавши свій бойовий шлях у 
березні 2014 року. Наші герої утримували оборону Маріуполя, Волновахи, 
Амбросіївки, Ізвариного, Авдіївки та багатьох інших гарячих точок. 

Волонтер поділився враженнями від поїздок в зону бойових дій, 
спілкування з бійцями. 

Підлітки цікавилися питаннями боєздатності української армії, технічним 
оснащенням, видами зброї, настроєм бійців, відношенням місцевого населення 
до наших вояків, розведенням військ. 

На всі запитання учасники заходу отримали змістовні відповіді. 

24 
 



Гостею клубу була і головний спеціаліст відділу у справах дітей 
Білоцерківської міської ради Леся Вікторівна Степаненко, яка ознайомила 
студентів з основними питаннями законодавства щодо підлітків та молоді, з 
найбільш поширеними прикладами правопорушень серед молоді, на прикладах 
з життя показала, які наслідки можуть мати звичайні пустощі та який вплив 
вони мали на подальше життя молодих людей. 

 
8. ВИХОВНА РОБОТА 

Протягом 2019 року  виховна робота здійснювалася  відповідно до плану 
роботи коледжу.  

Педагогічний колектив коледжу працював над проблемою  «Формування у 
молодого покоління  високої патріотичної свідомості, почуття відданості, 
любові до Батьківщини, турботи  про благо рідного народу, 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 гуртожитках), 
− робота з батьками, 
− робота з обдарованими студентами, 
− організація гурткової роботи, 
− співпраця з підрозділами та установами Білоцерківської міської ради, 

Київської обласної державної адміністрації, Науково-методичним центром 
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). 

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:  
− сиротам , напівсиротам, 
− дітям-інвалідам, 
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− 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 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 вищеозначеними категоріями та 

студентами з девіантною поведінкою в закладі налагоджена робота соціального 
педагога, практичного психолога та Комісії з профілактики та попередження  
правопорушень, яку очолює, за положенням, директор коледжу Лендрик Л.П.  

Особливе значення в розвитку обдарованих підлітків, у формуванні їх 
здібностей відіграють предметні гуртки. Це величезна робота, яка потребує 
відповідальності від кожного викладача - предметника.  

Результативність продемонстрували такі викладачі: 
− Єрохіна О.М. - Державна студентська науково-практична конференція 

«Наукові пошуки молоді у третьому тисячолітті», БНАУ, 19 квітня 2019 року  
(В-42- Мачуліна І.- грамота за участь); 

− Човгун А.М. - Державна студентська науково-практична конференція 
«Наукові пошуки молоді у третьому тисячолітті», БНАУ, 18 квітня 2019 року  
(В-41 - Яценко Д.– призер);  

− Фучило Л.Д. - Державна студентська науково-практична конференція 
«Наукові пошуки молоді у третьому тисячолітті», БНАУ, 19 квітня 2019 року. 
(В-42 -  Коцуба Я., Копайгородська І. – грамота за участь); 

− Пересунько О.Д. - Державна студентська науково-практична 
конференція «Наукові пошуки молоді у третьому тисячолітті», БНАУ, 18 квітня 
2019 року  (В-41 -Лахтадир А. – призер);  

− Поліщук Н.В - Державна студентська науково-практична конференція 
«Наукові пошуки молоді у третьому тисячолітті», БНАУ, 19 квітня 2019 року 
(Т-31 – Жигун В., Ковтун А. – І місце); 

− Бєляков Є.В. - Державна студентська науково-практична конференція 
«Наукові пошуки молоді у третьому тисячолітті», БНАУ, 18 квітня 2019 року 
(Т-32 -  Зінченко С. – І місце);  

− Дудник Л.А. - Державна студентська науково-практична конференція 
«Наукові пошуки молоді у третьому тисячолітті», 18 квітня 2019 року  (Т-32 -  
Гапоненко І. –ІІІ місце);  

− Бондар Н.П. Конкурс знавців української писемності ім. П. Яцика, 
обласний тур  (В-21 –  Лисенко К. -  ІІ місце.); 

− Святецька Л.І. Державна  студентська науково-практична  конференція 
«Наукові пошуки молоді у третьому тисячолітті», БНАУ, 18 квітня 2019 року  
(К-31 - Огняннікова М.– ІІІ місце); 
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− Покотило Д.І. - Міжнародна студентська науково-практична 
конференція «Інноваційні технології в агрономії, землеустрої, та  садово-
парковому господаостві»18 квітня 2019 року  (К-32 - Фещенко І.- К-11, 
Дищливий Д. – сертифікати учасників); 

− Андрющенко О.В. - Державна студентська науково-практична 
конференція «Наукові пошуки молоді у третьому тисячолітті», БНАУ, 18 квітня 
2019 року (Гаркуша – Омельченко К., Ф-31,Сідорова В., Ф-31, Шестопал А.,Ф-
31, Пінчук А.,Ф-31 – сертифікати за участь);  

− Науковий семінар в БНАУ на кафедрі «Підприємництва торгівлі та 
біржової діяльності» на тему «Дорожня карта розвитку підприємницької 
діяльності» ( Куц А.,Ф-31 сертифікат за участь); 

− Вовк Л.А. - Державна студентська науково-практична конференція 
«Наукові пошуки молоді у третьому тисячолітті», БНАУ, 18 квітня 2019 року  
(Сідорова В., Ф-31 – грамота за участь); 

− Гнєдіч В.І. -  Державна студентська науково-практична конференція 
«Наукові пошуки молоді у третьому тисячолітті», БНАУ, 18 квітня 2019 року 
(сертифікат за участь Сич А.,КД-21); 

− Науковий семінар в БНАУ на кафедрі "Підприємництва торгівлі та 
біржової діяльності" на тему "Дорожня карта розвитку підприємницької 
діяльності», грудень 2019 (сертифікати за участь  

Сич А.,КД-31,Шинкарук А.,КД-31); 
− Кокоша В.М. - Державна студентська науково-практична конференція  

« Наукові пошуки молоді  у третьому тисячолітті», БНАУ, 18 квітня 2019 року 
(сертифікат за участь Єрохіна Д. ІДП-32); 

− Науковий семінар в БНАУ на кафедрі "Підприємництва торгівлі та 
біржової діяльності" на тему:  "Дорожня карта розвитку підприємницької 
діяльності» грудень 2019 року (сертифікат за участь Коваль Д.,КД-21); 

− Худякова Л.К. – Державна студентська науково-практична конференція 
«Наукові пошуки молоді у третьому тисячолітті», БНАУ, 19 квітня 2019 року 
(сертифікат за участь Шаравара В., КД-21); 

− Однорог М.А. - Державна студентська науково-практична конференція 
«Наукові пошуки молоді у третьому тисячолітті», БНАУ, 18 квітня 2019 року ( 
Сідорова В., Ф-31 – грамота за участь); 

−  Савчук Л.А. Науковий семінар в БНАУ на кафедрі "Підприємництва 
торгівлі та біржової діяльності" на тему:  "Дорожня карта розвитку 
підприємницької діяльності» грудень 2019 року (Бєлєзьорова О., Е-11, 
сертифікат за участь). 

Студенти коледжу разом із наставниками брали активну участь не тільки в 
предметних гуртках,  конференціях та олімпіадах, а й в інших різноманітних 
заходах від міжнародних до коледжанських. 

МІЖНАРОДНІ: 
Історичний конкурс «Лелека» Гурський С.П., Пендер О.В., Листопад 

Т.М. 
Усього учасників -  88 із них: 
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- 8 дипломів «Золотий лелека», 
- 31 диплом «Срібний Лелека», 
- 32 дипломи «Бронзовий Лелека», 
- 17 студентів отримали сертифікат учасника Міжнародного конкурсу. 
Математичний конкурс «Кенгуру» Рой Н.М., Павлюк Н.В. 
Усього учасників – 28 
Відмінний результат – 11 
Добрий результат – 9 
Сертифікат учасника – 8 
Конкурс з інформатики та комп’ютерної грамотності  «Бобер» Бойко 

В.М., Загоруйко О.В. 
Усього учасників – 34 
Відмінний результат – 11 
Добрий результат – 18 
Лауреатів – 5 
Гра зі світової літератури  «Sunflower» Лесь В.М. 
Усього учасників – 27 
Дипломи: 
І ступеня Всеукраїнського рівня -1 
ІІ ступеня Всеукраїнського рівня -2 
ІІІ ступеня Всеукраїнського рівня -4 
І ступеня Регіонального  рівня -7 
ІІ ступеня Регіонального рівня -1 
Сертифікат учасника – 12 
Природознавча гра «Геліантус» з біології, хімії, фізики, географії. 

Савчук Л.А., Заяць Є.Д., Бойко Н.М. 
Усього учасників – 103 
Дипломи: 
 І ступеня – 6, 
ІІ ступеня – 12, 
ІІІ ступеня – 17. 
Грамоти з предметів: 
біологія – 10,хімія – 7,фізика – 7,географія -3. 
Міжнародна українознавча гра   «Соняшник-2019» Дудченко Н.Й., 

Святецька Л.І., Бондар Н.П., Дука Н.О. 
Дипломи: 
І ступеня Всеукраїнського рівня - 4 
ІІ ступеня Всеукраїнського рівня - 9 
ІІІ ступеня Всеукраїнського рівня – 8 
І ступеня Регіонального рівня - 11 
ІІ ступеня Регіонального рівня - 8 
ІІІ ступеня Регіонального рівня – 10 
Сертифікат учасника - 12 
Мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді ім. 

Т.Г. Шевченка. – Христосенко В.М. 
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Усього учасників - 12 
Міжнародна соціально-екологічна акція «Всесвітній день прибирання      

в Україні.  
 Студентський парламент. 
ВСЕУКРАЇНСЬКІ: 
− XXІ зліт лідерів аграрної освіти м. Харків,готувала учасників 

заступник директора з виховної роботи Єрохіна Н.М. (Геращенко Л., ІІ місце, 
вокал «Софіївські зорі»); 

− Всеукраїнська олімпіада з інформатики і комп'ютерної техніки; 
− Всеукраїнський студентсько - учнівський конкурс соціальних 

відеопроектів «Чесність починається з тебе» - Худякова Л.К. (Марченко К., ІІ  
місце); 

− Всеукраїнська предметна олімпіада «Олімпус. Осіння сесія» - Савчук. 
Л.А., Рой Н.М., Лендрик Н.М., Губатенко Н.А 

− Всеукраїнська предметна олімпіада «Альбус» - Савчук. Л.А.  
Усього: 16 
ІІ місце -  Шикун В., В-21, 
ІІ місце -  Дяченко Д.,В-21, 
ІІІ місце - Бакал Р., В-21. 
− Всеукраїнський місячник «Спорт для всіх – спільна турбота» з 

благоустрою спортивних майданчиків – ІІ місце; 
− Всеукраїнська акція майстер-клас   « Намалюй свою писанку» - 

Костенко Н.М. (375 учасників); 
− Обласний та Всеукраїнський конкурс   юних екскурсоводів  «Край, в 

якому я живу» - Костенко Н.М. (Стеценко Ю.-  ІІ місце); 
− Всеукраїнський конкурс з фізики «Левеня». 
Усього: 67 
Відмінний результат – 5. 
Добрий результат – 19. 
Сертифікат учасника – 43. 
− Семінар ДУ «НМЦ вищої та фахової передвищої освіти» на тему 

«Сучасні виховні проблеми: виклики та шляхи їх реалізації» (01.03.2019р.) -  
Єрохіна Н.М; 

− Всеукраїнська акція «Україна наш дім – збережемо його» (267 
учасників); 

− Всеукраїнський фотоконкурс «Великі світлини маленьких місць» (23 
експонати); 

− Всеукраїнська олімпіада з української мови -  Бондар Н.П.; 

Математика 
Усього – 51 
ІІ місце – 4, ІІІ - 6 
Дипломів - лауреат -  18 
Дипломів – учасник - 23 

Біологія 
Усього - 41 
Дипломів - лауреат -7 
Дипломів – учасник -34 

Іноземна мова 
Усього – 16 
Дипломів-лауреат – 5 
Дипломів- учасник - 11 
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− Засідання Ради з виховної ,спортивно – масової  роботи та 
студентських справ на базі ДУ « Науково-методичний центр ВФПО» - Єрохіна 
Н.М.; 

− Всеукраїнський конкурс молодіжних проектів з енергозбереження 
«Енергія і середовище» -  Покотило Д.І.,студенти групи К-21 (увійшли в 
десятку кращих). 

РЕГІОНАЛЬНІ:  
Патріотичний фестиваль «В ім’я Батьківщини» - Дука Н.О.( Стеценко Ю., 

ІДП-31, І місце). 
 
ОБЛАСНІ: 
− XІX обласний огляд-конкурс читців ім., Т.Г.Шевченка -  Бондар Н.П. 

(Стеценко Ю.ІІ місце); 
− Обласна олімпіада з математики - Рой Н.М. (Шевчук Анна ІІІ місце); 
− Обласна олімпіади з інформатики і комп’ютерної техніки – Бойко В.М., 

Матусевич О.В. (Дудінов Д., ІДП-31); 
− Обласний конкурс «Юні екскурсоводи» -  Стеценко Ю. – ІІ місце 

(Костенко Н.М.); 
− Постійна участь у засіданнях обласної студентської ради; 
− Обласна міжвузівська науково-практична  конференція «Українська 

революція 1917-1921 рр.: становлення української державності» на базі ВП 
НУБіП «Немішаєвський агротехнічний коледж» -  Гурський С.П. (5 учасників – 
дипломи лауреатів); 

− Обласний огляд музеїв закладів освіти Київщини - Костенко Н.М.; 
− Обласний молодіжний форум на базі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди за участі 
Президента  України Петра Порошенка –  Середа А., Е-31; 

− Молодіжний захід «Українська ідентичність» для студентів вищих 
навчальних закладів І- ІV рівнів акредитації. (Степаненко Н., Пилипчук К.). 

МІСЬКІ:  
Конкурс робіт молодих майстрів традиційного декоративно-вжиткового 

мистецтва та народних промислів «Краса руками молодих» - представлено  45 
експонатів.  

1. Конкурс читців творів  Л. Костенко «Поезія – безсмертний дотик до 
душі» -  Дудченко Н.Й., (Стеценко Юлія - ІДП-31 – І місце). 

2. Конкурс читців творів Лесі Українки – Святецька Л.І.(Шевчук А., ІДП-
12–ІІ місце).  

3. Участь в акціях «Чистий берег» - 50 студентів, «Збережемо дендропарк 
«Олександрію» - 300 студентів. 

4.  Флешмоб, присвячений Дню вишиванки (760 учасників). 
5.   Міський конкурс « Біла Церква очима молодих» – 27 експонатів. 
6.  Стажування  в підрозділах  міської державної адміністрації - 25 

студентів. 
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7. Участь в урочистостях  з нагоди відзначення Дня українського 
добровольця – 210 студентів. 

8. Конкурс читців-декламаторів творів Т.Г. Шевченка «Кобзарева зоря» - 
Бондар Н.П., (Стеценко Ю.- ІДП-31- І місце). 

9. Зустріч молодіжного активу з міським головою. 
10. Конкурс читців-декламаторів  творів І. Франка «Великий Каменяр» 

Дука Н.О., (Пилипчук К. -  В-21 - І місце). 
КОЛЕДЖАНСЬКІ:  
− День знань – Нагалевська Н.В.,Лесь В.М.(КД-21); 
− Дебют першокурсника «Кожен студент – зірка» - Андрющенко О.В.  

(Ф-21); 
− Вітання колективу з Днем працівника освіти – Нагалевська Н.В., 

вокальний гурток; 
− Заходи, присвячені Дню захисника Батьківщини – Яненко В.Г.; 
− Заходи, присвячені Дню звільнення України від німецько-фашистських 

загарбників – Гурський С.П.; 
− День української писемності та мови – Бондар Н.П.; 
− Конкурс читців «Огонь в одежі слова» - Дука Н.О.; 
− Відкрита виховна година, присвячена вшануванню пам’яті жертв 

Голодомору «Запали свічку пам’яті» - Бондаренко О.О.; 
− Відкрита виховна година «Права та обов’язки студента» - Москаленко 

Л.Б.; 
− Акція, присвячена Дню боротьби зі СНІДом – Пендер О.В., соціальна 

студентська  служба; 
− Зустріч з ветеранами Збройних сил України та учасниками АТО – 

випускниками коледжу. – Яненко В.Г., куратори груп; 
− Акція «Подаруй дитині радість» (відвідання міського дитячого 

будинку) – соціальна студентська служба; 
− Вітання колективу з новорічними святами – Нагалевська Н.В.; 
− Відкрита виховна година ,присвячена Дню соборності України. – 

Савчук Л.А. (В-11); 
− Відкрита виховна година, присвячена Дню пам’яті Героїв  Небесної 

Сотні – Губатенко Н.А. (К-22); 
− Виставка поробок «Краса руками молодих» - студентський парламент; 
− Шевченківський марафон, присвячений Дню народження Т.Г. 

Шевченка – Бондар Н.П., студентський парламент; 
− Привітання з 8 Березня – Нагалевська Н.В.; 
− Заходи, присвячені Дню довкілля -   студентський парламент; 
− Акція «Намалюй писанку» - Костенко Н.М. (412 студентів, викладачів 

та співробітників); 
− Свято Великодня – Костенко Н.М., Кривенька Н.М.; 
− Відкрита виховна година, приурочена вшануванню пам’яті аварії на 

ЧЕС  «Дзвони Чорнобиля» - Загоруйко О.В. (ІДП-21); 

31 
 



− День пам'яті жертв депортації кримських татар – студентський 
парламент; 

− Флешмоб, приурочений до Свята української вишиванки – Єрохіна 
Н.М., Нагалевська Н.В., куратори груп; 

− Виставка студентських робіт «З Україною в серці»  - Гурський С.П.; 
− Екскурсія  в дендропарк «Софіївка» м.Умань -  Єрохіна Н.М.; 
− Урочистості з нагоди 75-ти річчя коледжу – оргкомітет; 
− Патріотичний фестиваль «В ім’я Батьківщини» з залученням школярів 

міста(136 осіб) і 25студентів коледжу – Єрохіна Н.М., Нагалевська Н.В. 
На базі коледжу діють три прапороносні групи,  які є постійними 

учасниками загальноміських заходів: 
− Всеукраїнський день прапора, 
− День міста, 
− День українського козацтва, 
− День української мови, 
− День вшанування пам’яті жертв Голодомору, 
− День Збройних сил України, 
− День вшанування пам’яті Небесної Сотні, 
− День Європи, 
− Захід з нагоди 33-ої річниці аварії на ЧАЕС. 
Відповідальний за підготовку прапороносних груп – Яненко В.Г.,від 

студентського парламенту відповідальний Богдан О. (КД-21). 
Студенти, які успішно навчалися та брали активну участь у 

різноманітних заходах,  були нагороджені іменними стипендіями, а саме: 
-  Президента України – Сідорова Вікторія (Ф-31); 
- голови Київської обласної державної адміністрації – Середа Анастасія 

(Е-31), Пилипчук Катерина (В-21); 
- міського голови – Стеценко Юлія (ІДП–21); Яценко Дарья (В-41), 

Шаравара Владислав (КД-21); 
- Черих Данило (К-41), Яценко Роман (КД-21), Петровський Юрій (К-

31), Дубова Євгенія (К-31). 
Також кращих студентів нагороджено  почесними грамотами, екскурсіями, 

найактивніших представлено  в експозиції «Студентський олімп». 
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. 

У 2019 р. студентський парламент очолював  Нечипоренко Максим, гр., 
К-32. 
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З ініціативи парламенту були започатковані акція 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, основні з яких: 

- участь у загальноколеджанських, загальноміських та всеукраїнських 
заходах; 

- активна участь у  роботі Регіональної студентської ради; 
- допомога коледжу в організації прибирання, ремонтів, озеленення 

територій; 
- спільна робота зі студентською соціальною службою щодо проведення 

різноманітних акцій; 
- узяв участь у міських екологічних акціях із впорядкування зелених 

територій, дендропарку «Олександрія»,  «Чистий берег», Всеукраїнська акція 
«Україна наш дім – збережемо його». За результатами участі у місячнику 
«Спорт для всіх – спільна турбота» з благоустрою спортивних майданчиків 
міста коледж виборов ІІ місце та отримав кубок; 

- питання пропусків занять без поважних причин, незадовільних оцінок 
окремих студентів; 

- поточні питання та проблеми організації дозвілля та побуту у 
гуртожитках; 

- опіка ветеранами, привітання їх зі святами. 
Двадцять років поспіль в коледжі діє соціальна студентська служба 
Протягом  2019 року студентська соціальна служба (далі - ССС) коледжу 

провела 32 загальні засідання, на яких розглядались і вирішувались поточні 
питання. 

 1. Проводилась робота щодо збирання та оновлення банку даних дітей-
сиріт, напівсиріт, дітей з обмеженими можливостями, дітей з малозабезпечених 
сімей та інших категорій, які потребують особливої уваги та допомоги. 

 2. Проводилися лекції та заходи з метою запобігання прояву негативних 
явищ в студентському середовищі. 

3. Проведена акція на підтримку сиріт та малозабезпечених студентів, які 
проживають в гуртожитку.  

4. 21.12.2017 р. волонтери відвідали спеціалізований дитячий будинок м. 
Біла Церква до Дня святого Миколая та передали іграшки, книги, канцтовари та 
ліки згідно з переліком для дітей. 

5. Проводили ярмарки солідарності з метою підтримки дітей зі складними 
захворюваннями спеціалізованого дитячого будинку по вул. Крижанівського. 

Коледж має гуртожиток, у якому  проживає: 
- 152 особи        (дівчата і хлопці), вихователь Кривенька Н. М.); 
- виховна робота в гуртожитку проводиться згідно з  планом, який 

вихователь гуртожитку складає на весь навчальний рік. При плануванні 
враховуються побажання, пропозиції та інтереси мешканців гуртожитку; 

- у цьому навчальному році в гуртожитку проведено такі  заходи: «Дебют 
першокурсника», «Таланти твої, гуртожиток!», «А Масляна вже на порозі», 
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захід до Дня українського козацтва, «Міс гуртожиток - 2019», «Намалюй свою 
писанку». 

На таких вечорах, студенти розкривають свої можливості, таланти, пишуть 
сценарії та виготовляють костюми. Протягом року в гуртожитку працювали 
такі гуртки: «Шейпінг», психологічний клуб «Пізнай себе». Також ведеться 
своєрідний літопис «Книга рекордів гуртожитку». Постійно випускалися 
фоторепортажі та стінівки. 

На базі коледжу діють три музеї. 
Зразковий Музей історії Технолого-економічного коледжу,  Зразковий 

Музей народного побуту Київщини - керівник Костенко Н.М., патолого – 
анатомічний  музей  - керівник Ніколаєвич В.І. 

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 
– 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. 

Основна форма роботи музею – екскурсії, у  розповіді екскурсовода 
червоною ниткою проходить думка про велике історичне і художнє значення 
українського народного костюма, його високий мистецький рівень. У ньому 
яскраво відбиваються світогляд, естетичні уподобання, сама психологія 
українського народу. Це самобутнє явище посідає визначне місце не тільки в 
національній, а й у європейській та загалом світовій культурі. 

Фольклорною групою, яка діє при музеї,  підготовлено та проведено 
фольклорно-етнографічні свята: « А вже весна, а вже красна…», « Їду, їду 
Калиту кусати», « Три празники в гості» та інші. 

У Музеї  Народного побуту Київщини стало доброю традицією проведення 
майстер-класів з різних видів народності творчості. Проведено майстер-класи із 
топіарі, керівником музею Н.М. Костенко – з традицій вишивання весільного   
рушника, з писанкарства – майстринею О.Т. Колтик. 

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. 
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Забезпечували організацію виховної роботи в закладі: циклова комісія   
кураторів, комісія з профілактики та попередження правопорушень, 
батьківський  комітет, студентський парламент, студентські ради відділень та  
гуртожитків, студентська соціальна служба, університет «Здоров’я», 
Університет правових знань. 

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 
розглядали на засіданнях педагогічної та адміністративної ради. 

В 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 коледжу надається можливість займатися обраним видом 
спорту у міських секціях з: баскетболу, боксу, вільної боротьби, важкої 
атлетики, фехтування, плавання, тхеквондо, авіамодельного спорту, боротьби 
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);  
- тенісу настільного (15 осіб); 
- шахів (10 осіб); 
- шашок (10 осіб); 
- гирьового спорту (12 осіб); 
- баскетболу (дівчата) (14 осіб). 
В коледжі проведено студентську спартакіаду з 6 видів спорту (міні-

футболу, настільного тенісу, шашок, шахів, перетягування канату, 
легкоатлетичного кросу), участь в яких взяло близько 400 учасників. Кращих 
студентів було відібрано для участі в міських студентських змаганнях. 

Багато років поспіль команди Технолого-економічного коледжу 
Білоцерківського НАУ виборюють І місце у загальнокомандному заліку серед 
ВНЗ І-ІІ p.a. міста. У 2019 році отримали «Спортивного Оскара» за кращу 
постановку навчальної та спортивно-масової роботи серед студентської молоді 
в м. Біла Церква. 

Результати виступу у змаганнях 
Обласні студентські змагання:  волейбол, дівчата - II місце 
      міні-футбол - І місце 
Регіональні змагання: волейбол, дівчата - І місце 

волейбол, юнаки - III місце  
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міні-футбол - II місце 
Всеукраїнські спортивні ігри серед аграрних ВНЗ І-ІІ p.a.: 

теніс настільний - III місце  
баскетбол, юнаки - III місце  
легкоатлетичний крос - II місце 

Коледж виборов загальнокомандне V місце у Всеукраїнських спортивних 
іграх серед 117 ВНЗ І-ІІ р.а.  

За підсумками Всеукраїнських спортивних ігор серед студентів агарних 
закладів вищої освіти у 2005 – 2019 рр. Технолого-економічний коледж 
Білоцерківського НАУ посів ІІ загальнокомандне місце. 

Близько 200 студентів постійно займаються фізичними вправами та 
спортом. 

Спортивно масова робота протягом року висвітлюється у віртуальному 
кабінеті фізичного виховання, (створено у 2017 році), який 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 
коледжанські 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 2019 році 

Джерело надходження коштів Сума, грн. 
Бюджетні асигнування на поточні видатки 13703699,66 
Бюджетні асигнування на капітальні видатки 990209,95 
Бюджетні асигнування на виплату стипендії 3125967,16 
Надходження від плати за надання освітніх послуг 3328900,87 
Надходження від від додаткової (господарської) діяльності 802678,27 
Надходження плати за оренду майна  14711,35 
Всього 21966167,26 

 
Використано коштів у 2019 році 

 
Напрям використання коштів Загальний 

фонд % Спеціальний 
фонд % 

Оплата праці 10324171 57,90% 2489781,29 59,40% 
Нарахування на оплату праці 2261010 12,70% 619116,88 14,80% 
Стипендії 3125967,16 17,50%     
Грошове забезпечення дітям- 
сиротам 371119,25 2,10%     
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Надання матеріальної допомоги 
студенту, що перебуває в 
академічній відпустці за 
медичними показниками 

12500 0,10%     

Оплата теплопостачання 98000 0,50% 383852,17 9,20% 
Оплата водопостачання та 
водовідведення 29600 0,20% 74493,75 1,80% 

Оплата електроенергії 100400 0,60% 142839,18 3,40% 
Оплата природного газу 506899,41 2,80% 176157,83 4,20% 
Витрати на утримпння установи 
(оплата послуг сторонніх 
організацій, придбання 
матеріалів, сплата податків та ін.) 

   307924,42 7,30% 

Попередня оплата на придбання 
матеріалів на капітальний ремонт 
фасаду навчального корпусу № 1 

990209,95 5,60%    

Всього  17819876,77 100,0 4194165,52 100,0 
 
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 . 

Розрахуннки 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 
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 2019 рік надійшло благодійних внесків на рахунок Благодійної 
організації Благодійний фонд «Нащадки Юр'єва» від благодійників в сумі 
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531821,50 грн. (П'ятсот тридцять одна тисяча вісімсот двадцять одна гривня 50 
копійок.) 

Протягом 2019 року придбано товарів, оплачено послуг: 
 

Комп’ютерна техніка (ноутбуки, системні блоки, монітори, 
мультимедійні проектори, телевізори) 158 618,00 грн. 

Проекційний екран 3 717,00 грн. 
Кондиціонер 10 800,00 грн. 
Лабораторне обладнання, реактиви 13 220,00 грн. 
Спортивний інвентар 7 510,00 грн. 
Програмне забезпечення Windows 10 1 188,00 грн. 
Дошка шкільна 3 488,00 грн. 
Підручники для бібліотечного фонду 1 697,07 грн. 
Підписка періодичних видань 9 819,87 грн. 
Вішалки для одягу 3 300,00 грн. 
Електротовари 15 222,97 грн. 
Сантехнічні матеріали 3 289,60 грн. 
Господарські та будівельні товари, миючі та дезінфікуючізасоби 27 309,23 грн. 
Утримання автомобільного транспорту 15 218,60 грн. 
Вогнегасники 2 040,00 грн. 
Технічне обслуговування вогнегасників 4 818,00 грн. 
Електроконвектор 2 473,00 грн. 
Охоронна система сигналізації в гуртожитку № 1 20 517,62 грн. 
Ремонт системи опалення та водопостачання в гуртожитку № 1 67 935,78 грн. 
Оплата електричної енергії за грудень 2018 року по ТЕК БНАУ 36 592,96 грн. 
Послуги Інтернету за 4-й квартал 2019 року по ТЕК БНАУ 5 895,00 грн. 
Електровимірювальні роботи 16 857,29 грн. 
Огляд-ревізія системи блискавкозахисту 2 965,60 грн. 
Промивка внутрішньобудинкових систем опалення 3 120,00 грн. 
Мікрохвильова піч 1 395,00 грн. 
Навчання з техніки безпеки 2 550,00 грн. 
Металопластикові вікна 26 815,00 грн. 
Прання білизни 3 089,00 грн. 
Ремонт комп’ютерної техніки та обладнання 2 270,00 грн. 
Запасні частини та комплектуючі то комп’ютерної техніки 11 000,00 грн. 
Виготовлення рекламної продукції 9 040,00 грн. 
Діагностика системи відображення інформації 300,00 грн. 
Ремонт  системи відображення інформації 780,00 грн. 
Тюль 1 600,00 грн. 
Інформаційно-консультаційні послуги 550,00 грн. 
Виготовлення проектно-кошторисної документації на заміну вікон 
в гуртожитку №2 14 275,00 грн. 

Надання матеріальної допомоги 7 000,00 грн. 
Встановлення вхідних дверей в навчальному корпусі №2 30 650,00 грн. 
Інші витрати 588,00 грн. 
 Всього 549 515,59 грн. 
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11. АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКА РОБОТА 
На виконання заходів щодо підготовки навчальних корпусів та 

гуртожитків до нового навчального року та початку опалювального сезону 
виконано такі заходи. 

У навчальному корпусі № 2: проведено капітальний ремонт підсобного 
приміщення відділення ветеринарної медицини; замінено електропроводку 
аудиторії № 207; відремонтовано каналізаційну систему аудиторії 106; замінено 
вхідні двері (2 одиниці); облицьовано стіни аудиторії № 302; демонтовано 
трубопровід холодної води та проведено частковий ремонт аудиторії 103; 
замінено сантехнічне обладнання аудиторій 304, 305, 210. 

У навчальному корпусі № 3 проведено ремонт даху веранди, ремонт стін 
гардеробу. 

У навчальному корпусі № 4 проведено ремонт даху з частковим 
утепленням, поточний ремонт стелі аудиторій № 7 та 8. 

У навчальних корпусах проведено ревізію та ремонт пластикових вікон, 
здійснено перевірку та придбання вогнегасників. 

У навчальному корпусі № 1 проведено: капітальний ремонт буфету; 
виконано роботу з перевірки системи заземлення (занулення, блискавкозахист). 

 Здійснено промивку систем опалення в гуртожитках та  проведено 
очистку вентиляційних каналів та димоходів. 

У гуртожитках коледжу проведено:  
гуртожиток № 1 
- капітальний ремонт даху; 
- проведено роботи з реконструкції системи опалення (ІІІ та ІV поверху); 
- установку охоронної системи сигналізації;  
- зрізання дерев навколо гуртожитку; 
- заміну стільниць аудиторії 8; 
- встановлення мультимедійного екрану аудиторії №3, 6, 9); 
гуртожиток № 2 
- заміна вікон (80%); 
- частковий ремонт покрівлі. 
У гуртожитках коледжу проведено поточний ремонт кімнат та місць 

загального користування. 
У навчальних корпусах проведено поточний ремонт кабінетів, лабораторій, 

місць загального користування. 
 

12. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 
  Координує роботу провідний інженер з охорони праці Покотило Дмитро 

Іванович Питання безпеки життєдіяльності, створення належних санітарно-
гігієнічних умов та профілактика травматизму є одним із пріоритетних 
напрямів у роботі коледжу. Відповідно до вимог Законів України «Про охорону 
праці», «Про вищу освіту», «Про освіту» та інших нормативно-правових актів з 
охорони праці у закладі забезпечено безпечні та нешкідливі умови навчання, 
режиму роботи, формування здоров’язбережувальних компетентностей 
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учасників освітнього процесу, що є важливим чинником функціонування 
коледжу.  

У 2019 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. 
 Організовано проведення обов`язкових попередніх та періодичних 

медичних оглядів працівників. Відповідно до нормативних вимог у коледжі 
ведуться журнали реєстрації всіх видів інструктажів з охорони праці, реєстрації 
інструкцій, реєстрації актів про нещасний випадок. До початку навчального 
року проведено санітарно-епідеміологічне обстеження наявних приміщень 
коледжу відповідно до санітарних вимог та отримано від 
Держпродспоживслужби у Білоцерківському районі санітарний паспорт 
коледжу.  

Загальне керівництво і відповідальність за організацію протипожежної 
безпеки покладено на викладача спецтехнічних дисциплін Мидловця Максима 
Володимировича. Розміщено в кожному навчальному кабінеті, майстерні, 
лабораторіях інструкції з охорони праці, пожежної безпеки. Спільно з 
Державною службою з надзвичайних ситуацій України проведено 
загальнооб’єктові навчання з питань протипожежної безпеки та щорічне 
технічне обслуговування всіх наявних вогнегасників. Оновлено 
протипожежний інвентар (вогнегасники, пожежні щити, пожежні рукава та ін.). 
Проводяться навчання та перевірка знань з питань протипожежної безпеки 
здобувачів освіти та працівників коледжу. Розроблені та виконуються 
конкретні заходи недопущення пожеж у навчальних корпусах, гуртожитках та 
виробничих приміщеннях. Оброблені дерев`яні конструкції горищ навчального 
корпусу №1 загальною площею 646,30 м2. Змонтована та використовується 
автоматична протипожежна сигналізація а також встановлені сповіщувачі 
«Ревуни» на кожному поверсі у гуртожитках коледжу.  

Проведено випробовування: 
- пожежної сигналізації (гуртожиток №1, 2, навчальний корпус №1) та 

складені відповідні акти.  
- 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».  
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Приділяється особливий контроль за виконанням робіт з підвищеною 
небезпекою. Замінені застарілі автоматичні вимикачі в гуртожитках, 
навчальних корпусах (100 штук).  

Проведено позаплановий інструктаж з пожежної безпеки з студентами та 
співробітниками коледжу 09.12.2019 року. 

Роботу штабу цивільного захисту координує начальник штабу Покотило 
Дмитро Іванович. Покотило Д.І. та заступник директора з АГР  Шлапак Л.С. 
пройшли навчання та перевірку знань у сфері цивільного захисту в Навчально-
методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 
(посвідчення КОФ №003823, КОФ №003824). Проведено об’єктове тренування 
з цивільного захисту (червень 2019 року). 

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 2019 р. проведено повну реорганізацію діяльності штабу цивільного захисту. 
Проведено об’єктове тренування з цивільного захисту (червень 2019 року). 
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