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Коледж є структурним підрозділом Полтавської державної аграрної 

академії з 2004 року.   

В основу діяльності покладені положення Статуту ПДАА, Положення про 

Коледж управління, економіки і права ПДАА, затвердженого 18.09.2016 

ректором Полтавської державної аграрної академії. 

Для забезпечення навчального процесу створена належна матеріально-

технічна база. У 2-х навчальних корпусах розташовано 39 кабінетів та 

лабораторій, із них 4 компютерні лабораторії, обладнано 5 стаціонарних 

мультимедійних аудиторій. У корпусах розташовані бібліотека з читальним 

залом, методичний кабінет, актова зала, їдальня тощо. Для забезпечення 

практичної підготовки використовується навчально-допоміжний корпус в с. 

Калашники 

Коледж має гуртожиток на 450 місць, спортивний майданчик,  тренажерну 

залу, дискоклуб, тенісний зал. 

Навчальний заклад має усі необхідні установчі документи на використання 

споруд: оновлені технічні паспорти на навчальні корпуси по вул. Гагаріна,3 та 

проспекту. Першотравневий, 10. Виготовлено технічний паспорт  на навчально-

допоміжний корпус в с. Калашники Полтавського району.  

Протягом звітного періоду забезпечена діяльність робочих та дорадчих 

органів, органів студентського самоврядування. Адміністративна, педагогічна та 

методична рада, приймальна, стипендіальна комісії функціонували відповідно до 

затверджених Положень про їх діяльність. 

 Забезпечена безперебійна робота усіх систем у гуртожитку та навчальних 

корпусах, працюють усі необхідні інфраструктури. 

Протягом 2018 р. вживалися заходи щодо вдосконалення управління 

навчальним закладом, зміцнення трудової дисципліни, створення у структурних 

підрозділах і на кожному робочому місці умов праці відповідно до вимог 

нормативних актів, а також додержання прав працівників, гарантованих 

законодавством «Про працю». Робота проводилася у тісній взаємодії з 

профспілковим комітетом коледжу  відповідно до положень Колективного 

договору. 

Освітня діяльність здійснюється відповідно до Ліцензії МОН України на 

підготовку молодших спеціалістів та надання повної загальної середньої освіти 

за спеціальностями: 



081 Право (спеціалізація – правознавство); 

072 Фінанси, банківська справа та страхування (спеціалізація – фінанси і 

кредит); 

071 Облік і оподаткування; (спеціалізація – оціночна діяльність) 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (спеціалізація – 

інформаційна діяльність підприємства); 

073 Менеджмент (спеціалізація – організація виробництва);  

201 Агрономія (спеціалізація – організація і технологія ведення фермерського 

господарства). 

Коледж здійснює освітню діяльність за денною та заочною формами 

навчання. У структурі коледжу 3 (три) відділення, 6 циклових комісій, 

навчально-виробничий центр. 

Економічне, юридичне та відділення менеджменту і технології с/г 

виробництва мають контингент студентів не менше 150 осіб.  

Контингент студентів. 

Пріорітетним напрямом діяльності коледжу є формування та збереження 

контингенту. За останні три роки ситуація по контингенту практично стабільна. 

Спеціальність Денна форма 

 

2016    2017      2018 

Заочна форма 

 

2016  2017   2018 

 

Право 188 186 184 47 46 36 

Облік і оподаткування 48 57 48    

Фінанси, банківська справа та 

страхування 

97 106 91 25 18 15 

Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність   

25 38 44    

Менеджмент 105 109 126    

Агрономія 59 62 76    

Всього 522 558 569 72 64 51 

 

Середньорічний контингет складає 620 осіб. Значно збільшилися 

показники по державному замовленню, станом на звітний період у коледжі 

навчається 361 студент за бюджетні кошти. 

Прийом на навчання протягом звітного періоду здійснювався відповідно 

до обсягів прийому, визначених Міністерством освіти і науки України. За 

результататами прийому на навчання у 2018 році у порівнянні з попередніми 

роками показники знизилися. На І курс за денною формою навчання зараховано 

151особу: з них за державним замовленням 113 осіб, за рахунок фізичних та 

юридичних осіб зараховано 38 студентів-контрактників. Причиною зменшення 

контингенту є обєктивне зменшення випускників шкіл і введення ЗНО з 

української мови для студентів коледжів, які навчаються на базі 9 класів. 

Державне замовлення у цілому виконано. Найбільший конкурс на місця 

державного замовлення  був за спеціальністю Право та Менеджмент.  

Педагогічний колектив буде посилювати  свою діяльність, щоб покращити 

ситуацію у наступному році. Формування контингенту студентів коледжу 

здійснюється на основі єдиної програми профорієнтаційної роботи. Заходи щодо 

підготовки до набору студентів розробляються і схвалюються на засіданні 



Педагогічної ради на початку навчального року. Викладачі коледжу закріплені за 

школами Полтави і області, де постійно працюють як з учнями, так і з їх 

батьками і вчителями. 

Для реалізації профорієнтаційної роботи щомісяця проводили Дні 

відкритих дверей, працювали зимові та літні підготовчі курси.  Крім цього, 

проводили і інші заходи:  

- розміщення профорієнтаційних матеріалів на дошках оголошень 

загальноосвітніх навчальних закладів м. Полтави та області; на сайті коледжу,  у 

фейсбуці, створена група коледжу,  у інстаграмі  тощо;  

- відправлення електронною поштою листів з профорієнтаційними матеріалами 

директорам шкіл Полтавської області;  

-  участь у виставках навчальних закладів, де розповсюджен буклети, календарі 

тощо серед абітурієнтів, розміщення інформаційних матеріалів у довідниках 

проВНЗ;  

- залучення  студентів  та  студентського  самоврядування  до  

профорієнтаційної роботи;  

- поїздки по школах районів Полтавської області (27 шкіл). 

 

 

Спеціальність  

  

Ліцензов 

аний 

обсяг  

Обсяг 
державно 

го  

замовлен 

ня  

Прийнято  

За державним 

замовленням  

За 

контрак 

том  

Всього  

Право 65 20 20 27 47 

Облік і оподаткування 
30 11 11 1 12 

Фінанси, банківська справа та 

страхування 50 20 20 3 23 

Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність   

25 14 14 0 14 

Менеджмент 50 23 23 13 36 

Агрономія 25 25 25 0 25 

ВСЬОГО  245 113 113 44 157 

 
Таблиця 2. Результати прийому у 2018 році  

  При плануванні профорієнтаційної роботи координуємо свої зусилля зі 

школами міста, районів, центрами зайнятості, базовими підприємствами, 

батьками тощо. Проводимо спільну профорієнтаційну роботу з ПДАА.   Участь і  

перезнтація спеціальностей, за якими здійснюється підготовка у коледжі  була 

поширена у міському будинку  культури, у  виставковій залі БК «Освіта 

Полтавщини» викликала жвавий інтерес серед  випускників шкіл. 

          У 2018 р. успішно завершили теоретичне і практичне навчання у коледжі 

та отримали диплом молодшого спеціаліста 155 осіб, з них Диплом з відзнакою 

отримали 9 осіб. З кожним роком все більше випускників коледжу продовжують 

навчання в аграрній академії. Адже в рамках   співпраці між структурними 



підрозділами коледжу та уакадемії  постійно відбувається спільна 

профорієнтаційна робота зі студентами випускних груп  щодо їх спрямування на 

отримання ступеневої освіти у базовому навчальному закладі. Знайомство 

першокурсників  з особливостями навчального процесу у академії, матеріальною 

базою розпочинається  на першому році навчання і це дає позитивні результати. 

45 % випускників 2018 року продовжують здобуття вищої освіти саме в академії. 

7 випускників вступили до технічного та педагогічного університету на місця 

державного замовлення, 70% випускників-юристів продовжили навчання у 

Полтавському юридичному інституті. 25% випускників різних спеціальностей 

працевлаштувалися і з різних причин не продовжують навчання в жодному із 

вишів.   

Динаміку вступу випускників коледжу до ПДАА можна подивитися у 

презентації до звіту у таблиці 1.3.   

  Протягом 2017 – 2018 навчального року відраховано 36 осіб, у тому 

числі 13 за академічну неуспішність. Це є свідченням обєктивного оцінювання 

успішності студентів коледжу, але з іншої сторони - це втрата контингенту І 

тому значна робота  проводиться щодо збереження контингенту студентів та 

реалізуються наступні заходи: всебічний аналіз причин неуспішності та 

порушень навчальної дисципліни; створення умов для отримання консультацій, 

проведення індивідуальної роботи з невстигаючими, проведення проміжної 

календарної атестації, проведення батьківських зборів тощо. Для всебічного 

аналізу причин неуспішності кожного студента на відділеннях створені ради, до 

складу яких входять завідувач відділення, провідні викладачі відділення та 

старости груп. 

Одним із пріоритетних напрямів роботи у коледжі була і залишається 

профорієнтаційна робота. Адже основною формою наповнення спеціального 

фонду залишається контрактна форма навчання. Приймальна комісія уже 

розпочала  організаційну профорієнтаційну роботу. Кожен із викладачів, членів 

адміністрації  закріплені за школами  районів області та міськими школами.   

                                               Кадрове забезпечення. 

Ефективність діяльності колективу коледжу залежить від якісного 

кадрового забезпечення. У коледжі працює 86 штатних працівників, із них 40 

викладачів (кількість ставок викладачів- 47). Маємо 2 особи, які залучаються за 

(зовнішнім) сумісництвом; надаємо перевагу внутрішньому суміщенню. 

Конфлікт інтересів протягом року не спостерігався Звільнення та прийом на 

роботу здійснювався згідно чинного законодавства. 

Викладачі сформовані у 6 циклових комісій, із яких 5 є випускаючими. 

Кількісний склад циклових комісій від 5 до 9 викладачів. 

Виробничі, трудові відносини, розподіл навчального навантаження 

відбувається згідно чинного законодавства, колективного договору та Правил 

внутрішнього розпорядку коледжу (прот. №5, 31.03.2017 р). та за погодженням із 

профспілковим комітетом.  

Підготовку молодших спеціалістів здійснюють педагогічні працівники, які 

мають відповідну освіту, кваліфікацію та виробничий досвід. 

Якість підготовки фахівців у значній мірі залежить від професійної та 

педагогічної підготовки колективу. Більше 50% викладачів – це викладачі вищої  



категорії, 10 викладачів мають звання «методист», присвоєне звання «Відмінник 

освіти України» - 2 викладачам, «Відмінник  аграрної освіти та науки ІІІ 

ступеню» – 5; мають трудову відзнаку «Знак пошани» - 5 осіб. Маємо в штаті 1 

к.ю.н.,  к.п.н., к.ф.н., 1 д.п.н., 

План підвищення кваліфікації та атестації педпрацівників виконується у 

повному обсязі. У 2018 згідно плану 8 викладачів пройшли стажування на 

кафедрах академії, 3 викладачі загальноосвітніх дисциплін - у Полтавському 

обласному інституті післядипломної педагогічної освіти; 2 викладачі медичної 

підготовки - у військовому госпіталі м. Полтави;  1 особа – у ВГП Автотранс». 

Підготовка до атестації проходить в атмосфері відкритості. Характеристики 

та атестаційні листи викладачів обговорюються на засіданнях циклових комісій.  

Оцінка діяльності педагогічних працівників, які проходять атестацію, 

доводиться до їх відома під підпис. Наслідки атестації фіксуються в протоколах 

засідань атестаційної комісії, підсумки роботи атестаційної комісії знаходять 

відображення в наказах директора і доводяться до відома працівників коледжу. 

За результатами атестації педагогічних кадрів у 2018 році підтверджено 

кваліфікаційну категорію: 

-   «спеціаліст першої категорії» - 2 особи;   

-  «спеціаліст вищої категорії» - 2 особи;  

-   «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання  «викладач-методист» -  

2 особи; 

Підтверджено педагогічне звання «викладач-методист» - 1 викладачу та  

присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» -1 викладачу. 

Викладачі коледжу входять до складу  обласних методичних об’єднань 

з української мови, інформатики, математики, історії, іноземної мови. 

Підвищення професійної та педагогічної майстерності відбувається і через їх 

участь  у конкурсах, майстер - класах, відвідуванні та проведенні відкритих 

занять 

 

Навчально-методичне забезпечення  освітнього процесу. 

У 2018 році головним напрямом в удосконаленні змісту організаційного та 

навчально-методичного забезпечення освітнього процесу є поєднання 

навчальної, методичної та організаційної діяльності педагогічного колективу, 

спрямованої на формування професійної компетентності та особистісної 

успішності студентів.  

Освітня діяльність здійснювалася згідно затверджених навчальних планів 

та навчальних програм. Забезпеченість НМКД  складає 100%. Навчальний 

процес забезпечений методичними матеріалами та дистанційними курсами. 

Більша частина викладачів мають електронні навчальні матеріали з дисциплін. 

11 викладачів коледжу мають власні освітні веб-сайти. 

 Проводиться робота щодо поповнення бібліотеки новими  підручниками з 

фахових дисциплін та науковими виданнями.  

Одним із факторів, що впливають на якість освітнього процесу в сучасних 

умовах, є застосування інформаційно-комунікаційних технологій при проведенні 

навчальних занять, організації самостійної роботи, підготовці навчально-

методичного забезпечення. Навчальний заклад має достатню кількість  

компютерної техніки для забезпечення цих форм роботи. Продовжується робота 

над впровадженням дистанційних технологій навчання та організації 



зворотнього зв’язку, що дає можливість застосовувати форму дистанційного 

навчання зі студентами-заочниками, тими, хто навчається за індивідуальним 

графіком  та повинна забезпечити більш якісну підготовку студентів-заочників 

Для координації навчально-методичної роботи в коледжі діє методична 

рада, яку очолює заступник директора з навчальної роботи. Згідно з планом 

роботи протягом 2018 року проведено 5 засідань Методичної та 7 засідань 

педагогічної ради, на яких розглядалися питання організації навчального 

процесу, результативності навчання, методичного забезпечення, дотримання 

положень з охорони праці тощо. Методична рада систематизує та поширює 

досвід роботи викладачів щодо впровадження інноваційних педагогічних 

технологій в освітній процес, а саме:  

-узагальнення досвіду циклових комісій з ресурсно-орієнтованого 

навчання студентів; 

− удосконалення дистанційних курсів з навчальних дисциплін;  

− обмін досвідом по створенню конкурсних робіт для участі у конкурсі 

«Педагогічний оскар» при ДУ НМЦ  «Агроосвіта».  

У рамках внутрішньоколеджівського контролю відбувається планомірне 

вивчення стану викладання дисциплін, надання практичної допомоги молодим 

викладачам. Графіки відвідувань занять методистом, головами циклових комісій, 

членами адміністрації та взаємовідвідувань викладачів виконуються. 

Викладачами проведено 6 тижнів предметних циклових комісій, що стало 

не лише поширенням досвіду роботи викладачів, а і презентацією відповідних 

спеціальностей, з якими могли познайомитися студенти інших спеціальностей.  

У рамках співпраці із навчальними закладами області та України у 2018 

році 3 викладачі брали участь у  роботі обласних методоб’єднань, 12 - у науково-

практичних конеренціях, 2 викладачі Балюк В.О., Шестопал О.В. брали участь у  

у майстер – класах з поширення  свогопедагогічного досвіду на базі Державного 

підприємства «НМЦ «Агроосвіта», де виступали лекторами.   

У 2018 році викладачами коледжу створено і буде направлено на виставку 

передового  педагогічного досвіду «Педагогічний оскар» 17 конкурсних  робіт. 
В рамках обміну досвідом на базі коледжу у звітному році були проведені 

засідання Методичної комісії з права та менеджменту Державної установи 

«НМЦ «Агроосвіта», на якому викладачі коледжу зазначених спеціальностей 

презентували свій педагогічний досвід. Незважаючи на відчутну позитивну 

динаміку в роботі викладачів, активність їх щодо публікацій у педагогічній 

пресі, участь у конференціях, формується  рейтинг викладачів, результативність 

у роботі зі студентами,  і за наявності коштів впливає на розмір щорічної 

грошової винагороди – це гарна мотивація викладачів до підвищення 

своєїпрофесійної майстерності.  

Всі зазначені заходи були направлені на покращення професійної та 

педагогічної підготовки  викладацького колективу, а в кінцевому результаті - на 

забезпеченні  якісної підготовки студентів.  

 

Забезпечення якості освітнього процесу 

 Основним завданням колективу у коледжі у 2018 році була якісна 

підготовка майбутніх фахівців. І тому протягом року забезпечувався внутрішній 

контроль за рівнем засвоєння знань, вмінь та компетентностей здобувачів освіти. 



Проводились заходи щодо удосконалення внутрішньої системи забезпечення 

якості освітнього процесу. 

В коледжі здійснювався поточний, директорський, міжсесійний 

(календарна атестація), сесійний та підсумковий контроль знань. Проведення  

всіх видів контролю знань відбувається згідно вимог чинних нормативних 

документів в галузі освіти.  

Результати успішності та виконання навчальних планів завжди в центрі 

розгляду на педагогічній раді; розробляються заходи щодо покращення 

навчальних результатів здобувачів освіти. Проблема відвідування студентами 

навчальних занять тісно пов’язана з їх абсолютною та якісною успішністю, тому 

проводиться робота з контролю за станом відвідування занять студентами.   

Особливого педагогічного та соціального супроводу потребують 11 сиріт 

та 36 осіб з числа соціально  незахищених категорій та  пільгових категорій. 

Більша частина студентів коледжу показують достатній, добрий та 

відмінний рівень знань, про що свідчать результати державної атестації. Але  

великий відсоток і тих, кому потрібна індивідуальна допомога, додаткові 

консультації. 

За результатами здачі державної атестаціїу 2018 році абсолютний показник 

склав -100% та якісний відповідно: Право - 51, 7 %; Менеджмент – 68,8; 

Організація і технологія ведення фермерського гос-ва - 66,7 %; Фінанси, 

банківська справа та страхування - 5о %; Підприємництво та біржова діяльність - 

70 %. 

У 2018 році ДУ «НМЦ інформаційно-аналітичного забезпечення 

діяльності ВНЗ «Агроосвіта» проводила  незалежний моніторинг знань 

випускників коледжу з ліцензованих спеціальностей. На підставі аналізу 

проведених незалежних форм  контролю маємо наступні результати: 

 

Середній бал
Якісний 

показник
Середній бал

Якісний 

показник

081 Право 3,9 57,1% 4,0 76,8%

071 Облік і оподаткування - - 3,8 58,4%

072 Фінанси, банківська 

справа та страхування
3,9 71,9% 4,0 65,5%

076 Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність

- - 4,3 70,0%

073 Менеджмент - - 3,9 68,7%

201 Агрономія 3,9 45,3% 3,7 58,4%

Незалежний замір знань     

(онлайн тестування)

Атестація здобувачів 

освіти (державна 

атестація)Спеціальність

 

 

 

 

 



 

У 2018 році 137 студентів другого курсу, які вступали на основі базової 

загальної середньої освіти, складали ДПА з української мови у формі 

зовнішнього незалежного тестування. З них успішно склали ЗНО 92 %. Не 

справилися із завданнями 11 студентів. На 12 балів склала ЗНО студентка Васюк 

Вікторія ( 21-ОВ), на 11 балів студентка Ємець Марина ( 21-ТО), на 10 балів - 6 

студентів, на «9» – 13 студентів, на «8» – 16 студентів, на «7» – 32 студенти, на 

«6» – 27 студентів, на «5» – 18 студентів, на «4» – 12 студентів. 

  Результати   здачі ЗНО з української мови  за спеціальностями відображені  

в таблиці.  

Спеціальність Всього 

складали, осіб

Не склали, осіб Не склали у %

081 Право 40 2 5,0%

071 Облік і оподаткування 15 2 13,0%

072 Фінанси, банківська 

справа та страхування
31 3 10,0%

076 Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність
12 0 0,0%

073 Менеджмент 24 2 8,0%

201 Агрономія 15 2 13,0%

Всього, осіб 137 11 8,0%  

У 2019 р. здобувачі, які навчаються на основі базової освіти, будуть 

здавати ДПА у формі ЗНО уже з 2-ох дисциплін: з української мови  та 

математики або історії України. Лише сертифікат ЗНО не менше ніж 4-бали 

дасть можливість нашим випускникам вступати по ступеневій освіті до академій 

та університетів. І тому перед колективом стоїть задача підтвердити 

професійний рівень викладачів.  

Показником якості підготовки є  і результати участі здобувачів освіти у 

обласних олімпіадах, конкурсах. У коледжі впроваджена система презентації 

освітніх результатів через роботи студентів. Публічні захисти презентацій  

студентів-випускних груп  за результатами проходження виробничих 

технологічних, переддипломних практик; презентації бізнес – проектів 

студентами економічних спеціальностей, що дає можливість підготовки їх до 

обласних та  регіональних  конкурсів. 

Так, у 2018 році Товкач Тетяна (21-ОВ група) зайняла І місце на обласній 

олімпіаді ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації з української мови (викладач Марюхніч 

Т.В.); Савенок Роман (15-ФК група) зайняв ІІІ місце на обласній олімпіаді з 

математики (викладач Шестопал О.В); Горб Микола (група 22-ід) посів ІІ місце 

на обласній олімпіаді з інформатики (викладач Худолій І.І.); Резинка Альона 

(група 22 ід) - ІІІ місце на обласній олімпіаді з інформатики (викладачі Балюк 

В.О. та Кононец Н.В.) 

Студентка Товкач Тетяна представляла Полтавську область на 

Всеукраїнської олімпіаді знавців української мови. 



Сідак Н. (21-то) брала участь у І та ІІ етапі Всеукраїнського проекту 

«Агро-2018»(м. Київ); Замотаєва В. (36юп) брала участь у конкурсі «Сім кроків 

прокурора назустріч суспільству» під егідою Генеральної прокуратури України 

та  багато інших. 

Продовжується тісна співпраця коледжу з Координаційною Радою 

молодих юристів при Головному управлінні юстиції у Полтавській області,  

Першим полтавським місцевим центром з надання безоплатної правової 

допомоги, Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у Полтавській області. Співпраця з органами внутрішніх справ дає 

можливість залучати студентів старших курсів до пошукових дій слідчих, брати 

участь у якості понятих у затриманні, на практиці знайомитися зі специфікою. 

діяльності поліцейських, тощо. Розширюються бази практик з банківськми 

установами; з ПП «Імені Калашника».  

 

Виховна робота та розвиток студентського самоврядування 

Протягом звітного періоду виховна робота у коледжі та гуртожитку 

проводилася згідно з планом виховної роботи, який є складовою Комплексного 

плану коледжу, та у співпраці із студентським самоврядуванням. Впродовж 

багатьох років у коледжі утверджується процес педагогіки співробітництва та 

демократизації навчання. Органи студентського самоврядування (студрада 

коледжу та гуртожитку) забезпечені приміщенням з оргтехнікою, є зал 

психологічного розвантаження для відпочинку, члени студентської ради 

представлені у Стипендіальній комісії, педагогічній раді, поселення і виселення 

із гуртожитку проводиться лише за погодженням із студентською радою тощо.  

Спільними зусиллями колективу під керівництвом заступника директора з 

виховної роботита заступників завідувачів відділень з виховної роботи 

реалізується система соціально - гуманітарної та спортивно-масової роботи, 

результати якої щорічно презентуються на різних майданчиках коледжу, міста та 

області так і за його межами.  

 Так упродовж  навчального року було проведено:  

 в рамках роботи «Школи лідера» тренінги «Я маю право», «Умій 

управляти власним іміджем» та «Мистецтво спілкування»;  

 квест «Бути здоровим – значить бути щасливим»; 

 інтервезійну ворк-шоп - лекцію «Правові аспекти організації 

майбутнього подружнього життя»; 

 морально-правову експрес-гру «Право, обов’язок, відповідальність»;  

 круглий стіл «Насильство в сім’ї»; 

 заходи з превентивного виховання «Від розваг до відповідальності» 

серед студентів І курсів різних спеціальностей; 

 заходи по попередженню булінгу в загальноосвітніх школах міста; 

Студенти взяли участь у загальноміських та обласних заходах: 

благодійному студентському балі, у ході до вшанування жертв голодомору, в 

обласному конкурсі «Студентський голос Полтавщини-2018»; у заходах до 

вшанування учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи; арт - 

проекті «Полтава вишивана» тощо.  

Студентка коледжу Моїсеєва Наталія брала участь у регіональному 

конкурсі «Студент року - 2018» серед коледжів Полтавської, Харківської, 

Луганської та Донецької областей і виборола ІІІ місце. 



Студенти юридичного відділення взяли участь у Міжнародних науково-

практичних конференціях: «Права жінок в Україні», «Право і суспільство: 

актуальні питання і перспективи розвитку». 

З метою профілактики правопорушень були проведені превентивні заходи 

із залученням працівників ювенальної превенції та Управління юстиції з питань 

запобігання вчинення правопорушень неповнолітніми та роз’яснення норм 

адміністративного й кримінального законодавства, а саме: експрес-гра «Право, 

обов’язок, відповідальність», година спілкування «Кава з поліцейським». 

Організовано і проведено місячник з перегляду документальних фільмів на 

історичну тематику: до сторіччя битви під Крутами, сторіччя революції, Дня 

Соборності, Дня пам’яті, Революції гідності та діяльності Української 

Гельсінської Групи. 

Збільшується кількість студентів, які беруть участь у різних волонтерських 

та благодійних акціях, що виховує відповідальність, милосердя доброту, 

співчуття, гуманізм. Члени волонтерської команди коледжу «Феміда» пройшли 

навчання при Міському центрі соціальних служб для дітей, сім’ї і молоді, 

одержали сертифікати і впродовж року проводили тренінги в школах міста з 

питань адміністративної відповідальності неповнолітніх. За результатами участі 

у ІХ міському конкурсі «Волонтер року» команда коледжу нагороджена 

грамотою та кубком у сфері культурних ініціатив та просвітництва. 

До Дня святого Миколая у коледжі проведена благодійна акція «Вчимося 

робити добро» та акції «Діти – Дітям» за підтримки Товариства Червоного 

Хреста України. Упродовж року проведені розважально-мистецькі заходи до Дня 

Валентина, жіночого свята, Міс та Містер гуртожитку, Дня Знань, Дня 

працівників освіти, Міжнародного дня студента. Функціонують дівочий та 

юнацький гурт, танцювальний ансамбль,  студія вокалу, які стали дипломантами 

«Студентської весни». 

Забезпечено представництво роботи студентського самоврядування 

навчального закладу у заходах обласної студентської ради при Полтавській 

ОДА, інших молодіжних громадських об’єднаннях міста і області. Студенти 

коледжу є членами Міської студентської ради, Студентської республіки, 

Координаційної ради молодих юристів, обласних творчих об’єднань та 

громадських організацій. 

Велика увага приділяється у коледжі і спортивно-масовій роботі, 

формуванню здорового способу життя, фізичної культури. На базі гуртожитку 

створені і діють спортивні секції: футболу, більярду, тенісу, легкої атлетики. 

Працює тренажерний зал. Протягом року проведені змагання з різних видів 

спорту між групами, відділеннями, дружні зустрічі з волейболу з командами 

інших коледжів.  

Студентка коледжу Добош Марія у чемпіонаті України з пауерліфтингу 

виборола ІІІ місце.  

В рамках проведення обласної спартакіади - 2018 серед внз І-ІІ р.а. 

команди коледжу вибороли ІІ командне місце з міні- ІІ командне місце з тенісу,  

ІІІ місце з шахів. В особистому заліку: І місце з тенісу виборов Коваленко В. 

(14фк), ІІ місце з тенісу Соломаха М. (24фк), ІІ місце з шахів зайняв Калайда К. 

Це результат роботи викладачів фізичного виховання. 

Педагогічним колективом особлива увага приділяється дітям, які 

потребують посиленої педагогічної уваги, схильних до асоціальної поведінки. На 

відділеннях функціонують ради відділень, на яких розглядаються питання 



профілактики правопорушень студентів. Питання порушення навчальної 

дисципліни, спілкування у колективі завжди в центрі уваги і керівників груп. 

Постійний контакт з батьками – одна з умов успішного навчання студентів. І 

тому традиційно проводяться на молодших курсах батьківські збори, для 

старших курсів- за потреби, відбувається спілкування керівників груп з батьками 

студентів у телефонному режимі.  окращенню результатів виховної роботи в 

коледжі сприяє робота методоб’єднання керівників  груп, на засіданнях якого 

підіймаються важливі питання виховання та обговорюються шляхи їх 

вирішення, запрошуються спеціалісти, розглядається поведінка студентів, звіти 

кураторів груп.  

Велика увага приділяється і роботі зі студентами у гуртожитку. Робота 

вихователів гуртожитку, які цілеспрямовано і систематично докладають зусилля 

до організації дозвілля та відпочинку студентів, організації їх побуту: проведено 

збори проживаючих «Мистецтво жити в колективі», зустріч з адміністрацією 

коледжу, гуртожитку; квест «Бути здоровим – значить бути щасливим»;  «День 

студентського самоврядування»; «Вечір поезії»; «Love story» - фотосесія для 

закоханих; вечір гітаристів – аматорів; «Українські жарти» за мотивами  шоу 

«Хто зверху»; конкурс «Кращий староста поверху»тощо.   

 

Співпраця з Полтавською державною аграрною академією 

Протягом звітного періоду підтримувався тісний взаємозв'язок з 

факультетами і кафедрами ПДАА та розширювалися напрями співпраці:  

- знайомство з матеріально-технічною базою ПДАА студентів –першокурсників 

(факультет обліку та фінансів; факультет економіки та менеджменту; факультет 

агротехнологій та екології; факультет ветеринарної медицини);  

- проведення спільної профорієнтаційної роботи, участь у ярмарці-професій 

(поїздки до- Шишацького, Новосанжарського районів); 

- проведення виробничих закордонних практик та навчання у тісній взаємодії з 

міжнародним відділом академії; 

- участь викладачів та студентів коледжу у конференціях, «круглих столах», 

тренінгах (н-д, факультет економіки та менеджменту «16 цілей розвитку»); 

- залучення науковців академії до освітнього процесу в коледжі: кафедри 

експлуатації машин та обладнання (доц., к.т.н. Ляшенко С.В.); факультету 

ветеринарної медицини (проф., д.в.н. Кулинич С.М., к.в.н. Локес-Крупка Т.П.); 

кафедри селекції, насінництва та генетики (проф., к.с/г.н. Маренич М.М., доц., 

к.с/г.н Юрченко С.О.), кафедра рослинництва (доц., к.с/г. н. Філоненко С.В.); 

- залучення науковців академії в якості Голів державних комісій (проф., д.с/г.н. 

Писаренко П.В., доц., к.е.н. Галич О.А., доц., к.е.н. Безкровний О.В.; 

- підвищення кваліфікації викладачів коледжу та стажування на кафедрах 

академїі; 

- участь студентів коледжу у заходах академії. 

 

Фінансово-господарська діяльність. 

Фінансування навчального закладу здійснюється за рахунок бюджетних 

асигнувань та коштів спеціального рахунку.  

 Кошти, що виділяються з державного бюджету використовуються за 

цільовим призначенням у відповідності до економічної класифікації видатків 

бюджету. 



Основна частина видатків коштів спеціального рахунку – це заробітна 

плата, оплата комунальних послуг, придбання будівельних матеріалів для 

косметичних ремонтів навчальних споруд, обслуговування комп’ютерної 

техніки, її оновлення, придбання навчальної літератури.   

Заборгованість по виплаті заробітної плати, комунальних платежів на день 

звіту відсутня. 

Надходження коштів по коледжу  у 2018 році відображено у таблиці: 

 

тис. грн. %

2016 6875,3

2959,8                        
із них на 

комунальні    

144,2 

3915,5 57,0 209,0 45,3

2017 9293,9

4908,5                   
із них на 

комунальні  452,8
4385,4 47,2 80,0 21,0

2018 9924,0

5347,5                  
із них на 

комунальні 442,5
4576,5 46,1 86,4 26,9

Благодійна 

допомога, 

тис.грн.

Натуральні 

надходження, 

тис.грн.

У тому числі

спеціальний фондРік

Загальне 

фінансування, 

тис. грн.

бюджетні 

кошти, 

тис.грн.

 
 

Фінансове забезпечення навчального закладу   (2018 рік за 11 місяців) 

 

 

2016 17905 9,99

2017 20852 9,77

2018 18214 11,15

Рік

Бюджетне 

фінансування 

на 1 студента,  

грн.

Кількість 

студентів на 1 

штатну одиницю 

викладача

 
 

Загальне фінансування складає 9924,0 тис.грн , із них по загальному фонду 

(за 11 місяців) -5347,5 тис грн. 

 Спеціальний фонд коледжу формують власні надходження за надані 

послуги, які проводяться у відповідності до нормативно-правових документів. 

Фактичні надходження до спеціального фонду у 2018 році (за 11 місяців) склали 

4576,5 тис.грн. Якщо говорити про шляхи наповнення рахунку власних 

надходжень то це: 1) за надання освітніх послуг; 2) оплата вартості проживання 

у гуртожитку; 3) за рахунок благодійних коштів; 4) за рахунок надання платних 

послуг (ксерокопіювання), 5) за оренду приміщень.  

З метою недопущення заборгованості по заробітній платі по спеціальному 

рахунку протягом звітного періоду були проведені заходи, направлені на 

економію фонду заробітної плати, економію споживання енергоресурсів. Значно 

зменшено показники споживання електроенергії за рахунок використання 

економних лампочок, перехід на роботу у ІІ зміни та відключення від опалення 

корпусу по вул Гагаріна, 3 - це дозволило зменшити споживання теплової 

енергії. 



Проведення зазначених заходів дало можливість без затримки виплачувати 

заробітну плату, своєчасно здійснювалися розрахунки з установами, 

організаціями, банками, постачальниками енергоносіїв, іншими організаціями. 

На день звіту заборгованість по всім видам видатків відсутня. 

Хоча поточного року прийнято на І курс навчання за кошти фізичних та 

юридичних осіб на 50 осіб менше, ніж в минулому році, вдалося забезпечити 

проведення першочергових заходів, необхідних для підтримки  життєдіяльності 

коледжу, в тому числі за рахунок благодійної допомоги, а саме:  

- проведена заміна вікон  у гуртожитку на металопластикові (за рахунок 

проживаючих);  

- виконано роботи по реконструкції переходів гуртожитку у навчальні 

аудиторії;  

- виконані роботи по реконструкції колодязя керування холодного 

водопостачання гуртожитку;  

- виконаний поточний ремонт навчальних кабінетів в навчальному корпусі, 

косметичні ремонти учительської, серверної, холу на ІІ поверсі та ремонт 

переходів між поверхами у гуртожитку. 

- заміна електролічильника в навчальному корпусі 2; 

- заміна труб на пластикові в теплопункті гуртожитку.  

Незважаючи на обмежене фінансування, велика увага з боку адміністрації 

коледжу приділяється розвитку соціальної сфери.  Протягом 2018 року було 

здійснено:  

- преміювання всіх працівників коледжу до Дня працівників освіти; 

преміювання за викононаня плану по формуванню контингенту, виконанню 

заходів по економії тощо. 

- надано матеріальну допомогу працівникам, які звернулися з 

відповідними заявами.  

Адміністрація коледжу підтримує тісний зв'язок іх профспілковим 

комітетом. Матеріальна допомога студентам коледжу надавалася із рахунку 

профспілкового комітету коледжу. Студентка - сирота оздоровлена  у таборі 

відпочинку. 

Відповідно до Закону «Про вищу освіту» виділялися кошти для 

проведення культурно-масових заходів, які проводилися студентами; для 

ремонту кімнати відпочинку (придбання будівельних матеріалів); відрядження 

студентів  на Всеукраїнські олімпіади,  обласні  конкурси, олімпіади. 

Згідно з колективним договором на рахунок профспілкового комітету із 

заробітної плати були перераховані кошти в сумі 49159,49 грн., із стипендії – 

14916,07 грн.  

Звіт про надходження і використання натуральних надходжень та коштів 

благодійної допомоги у 2018 році подано у додатку до Звіту.  

Головним завданням фінансово-господарської діяльності є планове, 

зважене управління витратною частиною бюджету, пошук шляхів економії 

коштів та збільшення розмірів спеціального фонду 

У зв’язку з економією коштів у штаті зменшено штат технічних 

працівників, але господарська частина утримувала приміщення коледжу, 

гуртожитку та прилеглої території, дотримуючись санітарно-гігієнічних норм, 

своєчасно в зимовий період проводилось прибирання снігу та льоду. Це стало 

можливим завдяки відповідальному керівництву заступника директора з 

господарської частини,  завідувачу корпусів та  завідувача гуртожитку.  



Підсумовуючи, хочу зазначити, що колектив коледжу спрямовує свою 

діяльність на вирішення нагальних проблем, які стосуються  усіх напрямів 

роботи  коледжу. 

Особливо актуальним стає питання якісної підготовки фахівців. У 2019 

році для студентів, які закінчують здобуття повної загальної середньої освіти 

ДПА у формі ЗНО буде проводитися з 2-х дисциплін: з української мови, з 

історії України або математики. І це ставить перед колективом ще більші 

вимоги. І тому основне завдання педагогічного колективу утримувати високий 

рейтинг підготовки майбутніх фахівців. 

Серед основних завдань колективу на 2019 рік виділяємо: 

1. Акредитація освітніх програм за 6-ма спеціальностями. 

2. Створення передумов для формування контингенту студентів та 

забезпечення прийому на навчання згідно ліцензованого обсягу. 

3. Пошук нових шляхів з метою поповнення спеціального рахунку для 

оновлення комп’ютерної бази та покращення матеріально-технічної бази 

коледжу. 

4. Удосконалення системи практичної підготовки студентів, 

розширення співробітництва з провідними підприємствами у сфері фінансів, 

маркетингу, ІТ-сфери як із потенційними роботодавцями.  

5. Активізація зв’язків з кафедрами та факультетами базового 

навчального закладу.  

 

Директор коледжу                                                    О.М. Козаченко 


