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КІЦМАНСЬКИЙ КОЛЕДЖ
ПОДІЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНОТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
1. Загальна характеристика навчального закладу
В структуру навчального закладу входять такі відділення:
 відділення № 1 («Ветеринарна медицина», «Геодезія та землеустрій»);
 відділення № 2 («Агрономія», «Облік і оподаткування»,
«Менеджмент», «Право»).
Підготовка молодших спеціалістів здійснюється за 7 спеціальностями на
підставі ліцензій і сертифікатів, що діють до 2018-2025 рр.
Таблиця 1.1
Напрями підготовки та спеціальності
№
з/п
1
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Галузь знань
2
07 Управління та
адміністрування
07 Управління та
адміністрування
19 Архітектура та
будівництво
08 Право

Спеціальність
3
071 Облік і оподаткування
073 Менеджмент
193 Геодезія та землеустрій
081 Право

201 Агрономія (Виробництво і
переробка продукції
20 Аграрні науки та рослинництва)
продовольство
201 Агрономія (Організація та
технологія ведення
фермерського господарства)
21 Ветеринарна
211 Ветеринарна медицина
медицина

Кваліфікація
4
Бухгалтер
Організатор
виробництва
Технік-землевпорядник
Молодший спеціаліст з
права
Агротехнік
Фахівець з організації та
ведення фермерського
господарства
Фельдшер ветеринарної
медицини

071 Облік і
оподаткування

25

30

073 Менеджмент

30

-

2. 19 Архітектура та
будівництво

193 Геодезія та
землеустрій

50

25

3.

201 Агрономія
(Виробництво та
переробка
продукції
рослинництва)
201 Агрономія
(Організація і
технологія ведення
фермерського
господарства)

25

20

07 Управління та
адміністрування

20 Аграрні науки
та продовольство

4. 21 Ветеринарна
медицина
5.

08 Право

Заочна

5

Денна

3

4

1
1.

Всього

2

Заочна

Код і назва
спеціальності

Денна

№

Код і назва
напряму
підготовки

Ліцензований
обсяг

Рівень акредитації

У 2018 року набір студентів проводився відповідно до нового переліку
спеціальностей.
Таблиця 1.2
Ліцензовані обсяги прийому

7

8

9

10

І

39

39

-

І

38

38

-

Ліцензія №
636463
від І
10.06.15р

56

56

-

І

51

51

-

І

42

42

-

Номер
сертифіката,
термін дії
ліцензії
6
НД 2593768
01.07.2025
НД 2593769
01.07.2025

Контингент
студентів

Ліцензія №
636463
від
10.06.15р

25

211 Ветеринарна
медицина

60

081 Право

40

Ліцензія
636463
10.06.15р
Ліцензія
636463
10.06.15р

25

№
від І

141 141 -

№
від І

70

53

17

Таблиця 1.3
Контингент студентів за спеціальностями відповідно до переліку 2011 р.
1. 0305 Економіка та
підприємництво
2. 0306 Менеджмент
і адміністрування
3. 0801 Геодезія та
землеустрій

5.03050901
Бухгалтерський облік
5.03060101 Організація
виробництва
5.08010102
Землевпорядкування

4. 0901 Сільське
господарство і
лісництво
5.

25

30

30
50

25

5.09010103 Виробництво і
переробка продукції
рослинництва

25

20

5.09010102 Організація і
технологія ведення
фермерського
господарства

30

20

НД 2593768
01.07.2025
НД 2593769
01.07.2025

І

-

-

І

5

5

14

14

15

15

7

7

Ліцензія
№
636463
від І
10.06.15р
Ліцензія № І
636463
від
10.06.15р

І

6. 1101 Ветеринарія
7. 0304 Право

5.11010101 Ветеринарна
медицина

60

5.03040101
Правознавство

40

25

Ліцензія №
636463
від І
10.06.15р
Ліцензія №
636463
від І
10.06.15р

39

39

13

9

4

Контингент студентів за спеціальностями відповідно до переліку 2015 р.
071 Облік і
07 Управління та оподаткування
2. адміністрування 073 Менеджмент
1.

25
30

3. 19 Архітектура
та будівництво

193 Геодезія та
землеустрій

4.
20 Аграрні
5. науки та
продовольство

201 Агрономія
(Виробництво та переробка
продукції рослинництва)
201 Агрономія
(Організація і технологія
ведення фермерського
господарства)

6. 21 Ветеринарна
медицина

211 Ветеринарна
медицина

60

081 Право

40

7.

08 Право

30

НД 2593768
І
01.07.2025
НД 2593769
І
01.07.2025
Ліцензія
№
636463
від І
10.06.15р

39

39

-

33

33

-

42

42

-

50

25

25

20

Ліцензія № І
636463
від
10.06.15р

36

36

-

30

20

І

35

35

-

102

102

-

57

44

13

25

Ліцензія №
636463
від І
10.06.15р
Ліцензія №
636463
від І
10.06.15р

Контингент студентів на 01.10.2018 р. становить: денної форми навчання
420 осіб, в тому числі за державний бюджет навчаються 377 осіб (89,76 %),
на контрактній основі – 60 особи (10,24 %).
2. Кадрове забезпечення навчального процесу
Таблиця 1.4
Характеристика педагогічного складу
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12

Показники
Штатна чисельність педагогічних працівників, всього осіб
Викладачі, що мають вчений ступінь
Викладачі з відзнакою «Відмінник освіти України»
Викладачі з відзнакою «Відмінник аграрної освіти України»
Викладачі, що мають державні нагороди «Знак пошани»
Викладачі, нагороджені відзнаками Міністерства аграрної політики та
продовольства України
Викладачі-методисти
Старші викладачі
Викладачі, яким присвоєно «вищу категорію»
Викладачі, яким присвоєно «І категорію»
Викладачі, яким присвоєно «II категорію»
Викладачі, яким присвоєно категорію «спеціаліст»

Кількість
68
2
2
1
7
15
17
19
8
9

Таблиця 1.5
Підвищення кваліфікації та стажування
№
1.

Прізвище ім’я
по батькові
Бабюк
Василь
Миколайович

Термін
Місце підвищення
підвищення
завідувач 12.03.2018- Інститут післядипломного
навчання керівників і
відділення, 23.03.2018
спеціалістів ветеринарної
викладач
Посада

2.

Бабяк
Діна
Леонідівна

викладач

04.12.201704.01.2018

3.

Біблюк
Любов
Іванівна

викладач

12.03.2018
–
12.04.2018

4.

Дмитрюк
Василь
Григорович

викладач

12.03.201823.03.2018

5.

Іванцин
Світлана
Євгенівна

6.

Король
Леся Іванівна

викладач

04.12.201704.01.2018

7.

Костинюк
Сніжана
Василівна

викладач

04.12.201704.01.2018

8.

Палагнюк
Василь
Дмитрович
Пілат
Ірина
Василівна

викладач

15.01.201826.01.2018

викладач

04.12.201704.01.2018

10. Ружицька
Юлія
Валеріївна
11. Савчук
Валентина

викладач

29.01.201809.02.2018

викладач

04.12.201704.01.2018

9.

завідувач 12.03.2018
відділення, –
викладач 12.04.2018

медицини Білоцерківського
НАУ
Центр післядипломної
освіти та підвищення
кваліфікації ВНЗ «Київський
університет ринкових
відносин»
Навчально-науковий
Інститут підвищення
кваліфікації та
перепідготовки Подільського
державного аграрнотехнічного університету
Інститут післядипломного
навчання керівників і
спеціалістів ветеринарної
медицини Білоцерківського
НАУ
Навчально-науковий
Інститут підвищення
кваліфікації та
перепідготовки Подільського
державного аграрнотехнічного університету
Центр післядипломної
освіти та підвищення
кваліфікації ВНЗ «Київський
університет ринкових
відносин»
Центр післядипломної
освіти та підвищення
кваліфікації ВНЗ «Київський
університет ринкових
відносин»
Інститут післядипломної
педагогічної освіти
Чернівецької області
Центр післядипломної
освіти та підвищення
кваліфікації ВНЗ «Київський
університет ринкових
відносин»
Інститут післядипломної
педагогічної освіти
Чернівецької області
Центр післядипломної
освіти та підвищення
кваліфікації ВНЗ «Київський

Примітка
Свідоцтво №
СПК 00493712
/00000296-18
Свідоцтво №
12 СПВ 067395

Свідоцтво №
СС22769675
/000144-18

Свідоцтво №
СПК 00493712
/00000295-18
Свідоцтво №
СС22769675
/000143-18

Свідоцтво №
12 СПВ 067392

Свідоцтво №
12 СПВ 067394

Свідоцтво №21
Свідоцтво №
12 СПВ 067393

Свідоцтво №306
Свідоцтво №
12 СПВ 067386

Іллівна
12. Савчук
Ірина
Іванівна

викладач

04.12.201704.01.2018

13. Сорохан
Аліна Іванівна

викладач

04.12.201704.01.2018

14. Тарновецька
Лариса
Дмитрівна

викладач

04.12.201704.01.2018

15. Федорюк
Богдан
Вікторович

викладач

15.01.201826.01.2018

університет ринкових
відносин»
Центр післядипломної
освіти та підвищення
кваліфікації ВНЗ «Київський
університет ринкових
відносин»
Центр післядипломної
освіти та підвищення
кваліфікації ВНЗ «Київський
університет ринкових
відносин»
Центр післядипломної
освіти та підвищення
кваліфікації ВНЗ «Київський
університет ринкових
відносин»
Інститут післядипломної
педагогічної освіти
Чернівецької області

Свідоцтво №
12 СПВ 067391

Свідоцтво №
12 СПВ 067390

Свідоцтво №
12 СПВ 067389

Свідоцтво №22

3. Навчальна робота
Таблиця 1.6

Контр

Держ.

Всього

Заочна
форма

Контр.

Держ.

Всього

На основі
диплому
кваліфіковано
го робітника

Контр.

Держ.

Всього

Контр.

Держ.

Всього

071
Облік
і
оподаткування
073 Менеджмент
193 Геодезія та
землеустрій
201 Агрономія
081 Право
211 Ветеринарна
медицина
Разом

Денна форма
На основі
повної
загальної
середньої
освіти*

На основі
базової
загальної
середньої
освіти

Всього

Спеціальність

Результати прийому в 2018 році

11

11

10

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10
9

9
9

9
9

-

1
-

1
-

-

-

-

-

-

-

-

21
15
39

18
8
34

17
8
30

1
4

7
5

2
4

5
1

3
-

3
-

-

-

-

-

105

89

83

6

13 7

6

3

3

-

-

-

Таблиця 1.7
Результати випуску молодших спеціалістів у 2018 році
Шифр та назва спеціальності

всього

Випуск фахівців
з них за формою навчання/фінансування
денна
заочна
бюджет
контракт
бюджет
контракт

5.03050901 бухгалтерський облік
5.03060101
організація
виробництва
5.03040101 правознавство
5.08010102 землевпорядкування
5.09010103
виробництво
і
переробка продукції рослинництва
5.09010102
організація
і
технологія ведення фермерського
господарства
5.11010101 ветеринарна медицина
Всього:

8

8

5

5

15
15

3
15

7

7

9

9

41
100

38
85

12
-

3
15

Якісний
показник
навчання

Загальний %
успішності

Спеціальність

Кількість
студентів

Всього випущено 100 спеціалістів за денною формою навчання.
Таблиця 1.8
Рівень навчальних досягнень студентів
Середній
бал

Кількість
груп із
100%

Пропуски занять на
1 студента,
академічних годин
в т.ч., без
всього поважних
причин

Зимова екзаменаційна сесія
5.03050901
бухгалтерський облік
5.03060101 організація
виробництва
5.03040101
правознавство
5.08010102
землевпорядкування
5.09010103
виробництво
і
переробка продукції
рослинництва
5.09010102 організація
і технологія ведення
фермерського
господарства
5.11010101
ветеринарна медицина
Загалом:

47

99,87 64,59

3,94

3

16,4

6,5

25

100

70,3

4,05

3

15,6

5,6

54

99,6

63,9

3,8

4

18,1

6,5

68

99,9

54,4

3,7

4

19,2

6,4

64

100

57,9

3,8

4

17,3

5,9

30

99,8

56,7

3,75

3

18,1

6,3

148

100

67,36

3,9

7

17,7

3,5

436

99,85 62,07

3,82

28

17,5

5,8

Літня екзаменаційна сесія
5.03050901
бухгалтерський облік
5.03060101 організація
виробництва
5.03040101
правознавство
5.08010102
землевпорядкування

45

100

67,3

4,03

3

15,2

4,2

20

99,57 65,6

4,03

2

14,3

3,2

57

100

66

3,84

4

15,4

4,6

62

100

58,3

3,74

4

16,1

6,2

5.09010103
виробництво
і
переробка продукції
рослинництва
5.09010102 організація
і технологія ведення
фермерського
господарства
5.11010101
ветеринарна медицина
Загалом:

60

100

61,06

3,85

4

15,7

5,8

29

100

56,65

3,75

3

15,4

5,4

148

98,4

67,74

3,97

7

16,1

3,2

421

99,65 63,47

3,88

27

15,5

4,7

Зимову екзаменаційну сесію здавало 436 студентів, якісний показник
62,07%, літню екзаменаційну сесію здавав 421 студент, якісний показник
63,47%.
Виробничі та навчальні практики у Кіцманському коледжі ПДАТУ
проводяться згідно Положення про проведення практики студентів вищих
навчальних закладів України № 93 від 08.04.1993 року.
Для ефективного проходження виробничих практик навчальний заклад
заключив ряд договорів з аграрними підприємствами району, області та ряду
сусідніх областей, а саме:
Відділ Держгеокадастру у Снятинському районі, Заставнівська міська
рада, Відділ Держгеокадастру у Кіцманському районі, ПП "Кайлас-К", ПП
"Всесвіт-Зем", ТзОВ "Брук-Бет", ТзОВ "АТЗТ Мирне", СВК "Зоря", Головне
управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області, Вижницька
РДЛВМ, Хотинська РДЛВМ, Снятинська РДЛВМ, Коломийська РДЛВМ,
ТзДВ "Буковинаплемсервіс", ТОВ "Припруття", ТзОВ "Глобус КО",
Кіцманська міська рада, ТОВ Валявське", Кіцманська РДЛВМ, СтзОВ
"Колосок-2", ФГ "Горлиця-БІФ", Глибоцька РДЛВМ, Українська науководослідна станція карантину рослин ІЗР НААН, ТОВ "Подільський господар",
СВПК "Перемога", ФГ "Нова АВК".
Виробничі та навчальні практики проходяться студентами згідно
графіку навчального процесу та графіку практичного навчання.
Коледж має ліцензію МОН на підготовку робітничої професії "Водій
категорії "В".
Терміни проходження виробничих практик встановлюються у періоди
проведення важливих сільськогосподарських робіт (для економічних
спеціальностей - у період складання річних або квартальних звітів).
Для контролю якості проходження практики студентами керівники
практики від навчального закладу та від господарства тісно співпрацюють у
телефонному режимі, та, як мінімум, один раз за період проходження
практики керівники практик зустрічаються у господарствах.
У навчальному закладі практикуються очні консультації з викладачами
профільних дисциплін та керівниками практики від навчального закладу один
раз у дві неділі на протязі періоду практики, що дозволяє підвищити якість
проходження практики та заповнення звіту-щоденнику.
За правдивість даних звіту-щоденнику несе відповідальність керівник

практики від господарства, за якість перевірки звітів-щоденників несе
відповідальність керівник практики від навчального закладу.
Захист звітів-щоденників проводиться комісією у навчальному
закладі. Студенти представляють презентацію проходження практики в якій
за допомогою відео та фото матеріалів описують найцікавіші епізоди
проходження практики, презентують нові технології, які впроваджуються
господарствами, в яких вони проходили практику, вносять свої пропозиції по
покращенню виробничих процесів.
Студенти мають можливість отримати свідоцтва на наступні робітничі
професії:
Код та найменування професії 4144 Діловод
Код та найменування професії 6131 Озеленювач
Код та найменування професії 6121 Оператор з ветеринарного
оброблення тварин
Код та найменування професії 4112 Оператор комп’ютерного набору
Код та найменування професії 6121 Оператор із штучного осіменіння
тварин та птиці
4. Методична робота
Методичне та організаційне забезпечення освітнього процесу в коледжі
є важливою та необхідною умовою якісного засвоєння програм підготовки
фахівців і включає:
- навчально-організаційні документи циклових комісій;
- навчально-методичну документацію з напряму (спеціальності);
- навчально-методичну документацію з дисципліни;
- інформаційне забезпечення освітнього процесу (підручники і
навчальні посібники, дидактичні матеріали, наочні посібники, комп’ютерні
програми з навчальних дисциплін тощо).
Для організації освітнього процесу, згідно з ліцензійними умовами
надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, визначається мінімальне
нормативне забезпечення навчально-методичною базою.
Навчальні посібники, конспекти лекцій та методичні вказівки
створюються викладачами з дисциплін для студентів конкретних
спеціальностей. Під час створення навчально-методичної літератури
враховуються такі вимоги як високий науковий рівень, доступність, зв’язок з
практикою, наявність міждисциплінарних зв’язків.
Попитом студентів користується електронна бібліотека коледжу, яку
створювали і систематично доповнюють викладачі.
Методична рада – це постійно діючий орган коледжу. Методична рада
визначає основні напрями методичної роботи коледжу, сприяє впровадженню
прогресивних форм і методів навчання та виховання, виконує заходи,
спрямовані на удосконалення освітнього процесу і підвищення якості
підготовки спеціалістів, надає допомогу щодо ефективності організації
методичної та навчальної роботи, здійснює контроль прийнятих рішень і
заходів.

До складу методичної ради входять завідуючі відділеннями, голови
циклових комісій, провідні викладачі.
Очолює методичну раду заступник директора з навчальної роботи
Лакуста Т.І. Засідання методичної ради проводяться відповідно до плану,
який затверджується на початку навчального року.
Важливою складовою педагогічної майстерності викладача є творчий
потенціал, комунікативна культура, педагогічна імпровізація. Творчий
потенціал викладача визначається вмінням зрозуміти проблеми вихованців,
проявляти стійкість у пошуках нового педагогічного підходу. Ефективне
застосування вербальної і невербальної комунікації, організовувати діалогове
спілкування визначають комунікативні уміння педагога. Педагогічна
імпровізація – творча діяльність педагога, що здійснюється в процесі
педагогічного спілкування. Такі питання педагогічної майстерності
висвітлювали у своїх виступах методист коледжу та викладачі під час
педагогічних семінарів-практикумів, які проводились впродовж навчального
року, в першу чергу, для молодих викладачів, для підвищення педагогічної
майстерності яких функціонує «Школа молодого викладача». Відповідно до
наказу директора за молодими викладачами закріплено
викладачівнаставників.
Шляхи активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів
інноваційними методами і прийомами інтегрованого навчання під час
проведення відкритих занять продемонстрували Куспис О.І., Карасьова М.В.,
– викладачі історії, Хімчинська Ж.О. – викладач хімії, Антощук Г.О.–
викладач землевпорядних дисциплін, Король Л.І., Мамаєвська Л.О.,–
викладачі економічних дисциплін, Іванцин С.Є. – викладач агрономічних
дисциплін та інші.
У 2018 році з педагогічного колективу атестувалось 11 викладачів. З
них підтвердили кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» - 5
викладачів, з них 2 атестувались на відповідність раніше присвоєному
педагогічному званню «викладач-методист». Одному викладачу присвоєно
кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії». Кваліфікаційну
категорію «спеціаліст першої категорії» присвоєно 2 викладачам; 3
викладачам присвоєно другу кваліфікаційну категорію.
Таблиця 1.9
Методичне забезпечення
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Циклова комісія
Гуманітарних дисциплін
Природничо-математичних,фізичної культури та ЗВ
Агро-механічних дисциплін
Ветеринарних та зоотехнічних дисциплін
Юридичних дисциплін
Економічних дисциплін

Методичне
забезпечення, %
100
100
100
100
100
100

7.

Землевпорядних дисциплін

100

5. Матеріально-технічне забезпечення
Матеріальна база в цілому відповідає вимогам навчального процесу. В
даний час підготовка спеціалістів проходить в трьох навчальних корпусах.
В навчальних корпусах обладнані 65 кабінетів і лабораторій, актова зала,
3 комп’ютерні класи, бібліотека з книжковим фондом 56528 томів, читальна
зала на 120 місць. Загальна кількість читачів складає 1 120 осіб.
Всі кабінети та лабораторії обладнані необхідними приладами, меблями
навчальними матеріалами у відповідності з діючими нормативами.
Навчальна база постійно вдосконалюється, оновлюється.
Кабінети і лабораторії оформлені у відповідності до Закону України
“Про мови”. Оформлення кабінетів відповідає профілю кабінетів, естетичним
вимогам.
В
навчальному
закладі
функціонує
кабінет
психологічного
розвантаження.
В кожному кабінеті оформлені методичні поради, інструкції з техніки
безпеки, рекомендації до самостійної роботи, інструктивні та нормативнозаконодавчі акти, кваліфікаційні вимоги з дисциплін.
Оснащеність кабінетів відповідає нормативам.
Проведена відповідна робота з забезпечення технічними засобами
навчання. Для розмноження документів, методичних матеріалів працює
чотири копіювальних апарати.
Заняття фізичною культурою та спортом проходять в двох спортзалах,
тренажерному залі, на сучасному стадіоні та спортмайданчику.
Для проведення занять з дисципліни „Основи захисту Вітчизни”
обладнано клас ОЗВ та тир на 75м.
Навчально-виробниче господарство коледжу має 150га землі. Для
проведення механізованих робіт є в наявності трактори - 2 та вантажні
автомобілі різних марок - 1, с.-г. машини - 7, інша техніка.
Для послуг студентів два гуртожитки на 300 місць.
№
Адреси
з
основних
/п навчальних корпусів
1
2
1

Миколайчука,3

2

Миколайчука,12

3

Сковороди,4A

Власник майна
3
Держава в особі Верховної
ради України в оперативному
управлінні КТ ПДАТУ
Держава в особі Верховної
ради України в оперативному
управлінні КТ ПДАТУ
Держава в особі Верховної

Документ на право
власності
4
Свідоцтво на право власності
на нерухоме майно САВ №051747
від 29.11.07р.
Свідоцтво на право власності
на будівлі гуртожитків ЯЯЯ
№401054 від 25.07.05р.
Свідоцтво на право власності

ради України в оперативному
управлінні КТ ПДАТУ

на учбовий корпус реєстр. №263 від
19.07.99р.

Стан соціально - побутової сфери
Назви приміщень
за функціональним призначенням

Загальна площа
приміщень, м²

У тому числі
Власна, Орендов
м²
ана, м²

Площа всіх використовуваних приміщень, всього
у тому числі:

15252

15252

-

приміщення для занять студентів,
всього аудиторний фонд
спортивні зали.
Приміщення для науково-педагогічного персоналу
Службові приміщення
Бібліотека, у тому числі читальні зали
Гуртожитки
Їдальні, буфети
Медичний пункт

8946
8712
234
128
991
432
4401
340
14

8946
8712
234
128
991
432
4401
340
14

-

6. Організаційна робота
З метою планомірності в роботі навчального закладу в коледжі
функціонують адміністративна рада, методична рада, педагогічна рада, рада
студентського самоврядування і засідання циклових комісій.
Адміністративна рада засідає щопонеділка і вирішує поточні питання
адміністративної, господарської та педагогічної діяльності.
Педагогічна рада засідає один раз на два місяці і розглядає основні
питання педагогічної діяльності, роботу циклових комісій, окремих
лабораторій та кабінетів.
Методична рада засідає один раз на два місяці і вирішує питання
методичного характеру.
Рада студентського самоврядування засідає щомісяця і вирішує поточні
питання студентського колективу.
Кожного місяця відбувається засідання циклових комісій, на яких
розглядаються питання функціонування і діяльності циклових комісій та
шляхи покращення викладання окремих дисциплін.
Кожного навчального року проводяться декади циклових комісій з
метою висвітлення їх діяльності.
Один раз в рік проводяться загальні збори трудового колективу, на яких
обов’язково заслуховується звіт директора про виконану роботу.
7. Виховна та спортивно-масова робота
Сучасні політичні та соціальні процеси, що відбуваються в Україні, а
також глобальні перетворення в освітній галузі обумовили нові підходи у
виховній роботі коледжу, яка впродовж навчального року була спрямована на

виховання свідомих, соціально активних громадян, творців гармонійних
відносин у всіх сферах суспільного життя, життєво компетентних фахівців,
здатних створювати і впроваджувати в життя найновіші технології.
Серед основних завдань у виховній роботі зі студентською молоддю
пріоритетними стали:




виховання вільно думаючої особистості з глибоким почуттям патріотизму та
чіткою громадянською позицією;
формування національної свідомості, мовної та правової культури студентів;
розвиток
моральності,
духовності,
толерантності,
життєвої
компетентності;озброєння студентів універсальними навичками вирішення
життєвих та професійних завдань;розкриття творчого потенціалу студентів та
їх всебічний розвиток.
Виховна діяльність у коледжі здійснюється
відповідно до
пріоритетних напрямків, визначених Концепцією національно-патріотичного
виховання. Відповідно до їх основних положень було розроблено план
виховної роботи, плани виховної роботи класних керівників та вихователя.
Морально-етичне виховання було спрямоване на розвиток
пізнавальної діяльності студентів, антиалкогольну та антинаркотичну
пропаганду, розвиток здорового способу життя, залучення студентів до
проведення змістовного дозвілля, спортивних змагань, олімпіад, екскурсій.
За основними напрямами виховної роботи проведено позанавчальні
заходи різного спрямування, основні з яких висвітлюються на сайті коледжу.
Проведення виховних заходів
Таблиця 1.10

№Заходи, проведені
з/п технікумом/коледжем
Проведення урочистої
1
лінійки присвяченої дню
.
знань.
2
Посвята в студенти
.
3Зустріч з учасниками
.
АТО
Проведення свята з
4
нагоди дня працівників
.
освіти
Проведення дня
5 студентського
. самоврядування та свята
день студента
Відзначення дня
6
української мови та
.
писемності в технікумі.
7Проведення конкурсу
.
«таланти твої,

Всеукраїн
ські
Обласні
/регіонал
ьні

Відділення

ПІБ/група

№1, №2

всі

№1, №2

І курси

№1

Досягне
ння

ІІ курси

№1, №2

всі

№1, №2

всі

№1, №2

І-ІІ курси

№1, №2

В-12
В-11

І місце
ІІІ місце

першокурснику...» для ст.
І – ІІ курсу

.

.
0

1.

2

День пам’яті жертв
голодоморів.
8
Участь у
Всеукраїнській акції
«Запали свічку»
9Мітинг до Дня Героїв
Небесної Сотні
1Конкурс поезії Тараса
Григоровича Шевченка
Проведення
1урочистого свята з
нагоди міжнародного
жіночого дня 8 березня.
Організація екскурсій
історико-краєзнавчого
1
та
природничого
спрямування

№1, №2
Студентська рада
№1, №2

№1, №2
«Агротехнології»
«Ветеринарна медицина»
«Менеджмент та
бухгалтерський облік»
«Правознавство»
«Землевпорядкування»
«Агротехнології»
«Ветеринарна медицина»
«Менеджмент та бухгалтерський
облік»
«Правознавство»
«Землевпорядкування»

Проведення свята з
1 нагоди вручення
дипломів молодшого
спеціаліста.

1 Тематичні виховні
години
Конкурс
«Студент
року»

7.

1 Участь у фестивалі
« Агрофест»

І-ІІ курси
54 чол.
78 чол.
18 чол.
15 чол.
20 чол.

8090 грн.

№1, №2

1

9.

грамоти

Студентська рада

5.

Секційне засідання
обласного
1
методичного об’єднання
8.
практичних психологів:

І курси

№1, №2

Благодійні акції «Загін
1 милосердя»

6.

ІІ місце
ІІ місце
ІІІ місце

№1, №2
Студентська рада

Проведення святкової
1
зустрічі з випускниками
3.
технікуму.

4.

ТЗП-12
МБО-11
ТР-11

«Міжособисті
сні стосункт в
педагогічному та
студентському
середовищі ».

«Правознавство»

ПВ-21
Гикова
Катерина

4 місце

сертифікат

дипломи

Куратори разом з викладацьким колективом та практичним психологом
організовують проведення виховних, тематичних годин, поза навчальних
виховних заходів, надають допомогу студентам у формуванні студентського
колективу, постійно співпрацюють із студентським активом та органами
студентського
самоврядування.
Проводять
психолого-педагогічні
спостереження, індивідуальну роботу зі студентами, які вимагають
підвищеної педагогічної уваги. Щороку у всіх навчальних групах
проводяться обов’язкові тематичні виховні години під гаслом «Твоє здоров‘я
- в твоїх руках»: «Здоровим бути модно», «Шкідливі звички та їх вплив на
здоров‘я людини», «Свідома молодь проти наркотиків!», «СНІД – чума ХХ

та ХХІ століття» та інші. Також організовано постійно діючу виставку
студентських тематичних стіннівок «Молодь обирає здоровий спосіб життя».
У всіх навчальних групах проводяться виховні години громадянського,
морально-правового, превентивного напряму за тематикою – «Від прав
дитини – до обов’язків громадянина»: «Кримінальна відповідальність
неповнолітніх»,
Як діяти у ситуації ризику», «Міфи і реальності
працевлаштування за кордоном», «Сучасні молодіжні субкультури».
З метою організації та здійснення ефективної соціальної роботи у
навчальному закладі розроблено соціальний паспорт студентів коледжу, що
містить банк даних за відповідними соціальними категоріями: - пільгові
категорії студентів (інваліди дитинства; сироти на повному державному
забезпеченні, особи з числа дітей-сиріт, діти-сироти, які знаходяться під
опікою; діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; діти з
малозабезпечених сімей; студенти-батьки); - «група ризику», що включає
студентів схильних до асоціальної поведінки, та тих, хто потребує
педагогічної корекції; - категорії студентів, стосовно сім’ї ( діти, в яких один з
батьків загинув під час виконання службових обов’язків; батьки-інваліди;
діти-напівсироти; студенти з багатодітних сімей; діти, які проживають в
неповних сім’ях);
Для підвищення педагогічної майстерності кураторів та викладачів
налагоджено систему заходів з удосконалення психолого-педагогічної та
методичної підготовки: - педагогічні читання: «Педагогічна майстерність
викладача - запорука взаєморозуміння між викладачем та студентом»,
«Гендерне виховання», «Лідер, форми лідерства», «Як адаптуватись у
колективі», «Вчимося бути толерантними».
Різноманітні інноваційні форми роботи зі студентами у поза
навчальний час сприяють формуванню їх національної свідомості. Студенти
приймають участь у різних конкурсах та фестивалях та займають призові
місця.
Осередком спортивно-оздоровчої роботи коледжу є залучення більшої
кількості студентської молоді до занять спортом. Формування потреб
здорового способу життя та спортивні амбіції студентів задовольняються
можливостями, до яких входять оснащені велика спортивна та тренажерна
зали, літній спортивний майданчик. За результатами змагань формуються
збірні команди, що беруть участь у міських, обласних та Всеукраїнських
універсіадах та спартакіадах із різних видів спорту серед ВНЗ І–ІІ рівнів
акредитації й посідають призові місця.
Особливу роль приділяється розвитку студентського самоврядування,
залученню студентів до суспільно-корисної діяльності що допомагає
формуванню їх активної життєвої позиції. Студентська організація створила
загін «Милосердя». Силами студентів та викладачів проводяться різні
благодійні акції. Протягом навчального року на засіданнях студентської ради
були розглянуті питання, пов’язані із захистом прав студентів та надання їм
допомоги в складних життєвих ситуаціях.
Поза навчальні виховні заходи та результативність системи виховної

роботи коледжу, гуртожитків, клубів поза навчальної діяльності постійно
висвітлюються в новинах на сайті коледжу та районній та обласній пресі.
Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота
№
з/п
1
2

Заходи, проведені
коледжом
Першість з міні-футболу
серед академічних груп

5

9

3 місце
І місце
гр. В-31
І місце
"Ветеринарна
медицина"

Першість з
легкоатлетичного кросу
серед ЗВО І-ІІ р.а

5 місце
І місце
"Ветеринарна
медицина"

Першість з легкої атлетики
серед відділень
Першість з легкої
атлетики серед ЗВО І-ІІ
р.а

4 місце

Першість з тенісу
настільного серед відділень

І місце
"Землевпорядкування
Першість з тенісу
настільного серед ЗВО І-ІІ
р.а

10

11

3 місце

Першість з
легкоатлетичного кросу
серед академічних груп
Першість з
легкоатлетичного кросу
серед відділень

8

6 місце
І місце
"Ветеринарна
медицина"

Першість з гирьового
спорту серед відділень
Першість з гирьового
спорту серед ЗВО І-ІІ р.а

12

І місце
І місце
"Агротехнології"

Першість з вільної боротьби
13
серед відділень
Першість з вільної
боротьби серед ЗВО І-ІІ
р.а.

14

15
16
17

Досягнення
І місце
гр.В-31
І місце
"Ветеринарна
медицина"

Першість з міні-футболу
серед ЗВО І-ІІр.а.
Першість з міні-футболу
серед ЗВО І-ІІр.а.
(дівчата)

6

7

Всеукраїнські
/регіональні

Першість з міні-футболу
серед відділень

3

4

Обласні

І місце
І місце
"Ветеринарна
медицина"

Першість з волейболу
серед відділень юнаки
Першість з волейболу
серед ЗВО І-ІІ р.а. юнаки

І місце
Всеукраїнські спортивні
ігри серед аграрнихЗВО ІІІ р.а. з волейболу юнаки

12місце

18

Всеукраїнські спортивні
ігри серед аграрнихЗВО ІІІ р.а. з волейболу дівчата

12місце

Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота в коледжі
регламентується чинними законами та положеннями про фізичну культуру та
спорт у вищих навчальних закладах.
Зміст фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи складають
масові фізкультурно-оздоровчі,
спортивні,
військово-патріотичні,
пропагандистські заходи
що розробляються керівником фізичного
виховання, радою спортивного клубу, кабінетом з фізичного виховання на
поточний навчальний рік. Такими заходами є змагання між академічними
групами перших курсів з метою відбору у спортивні секції, змагання між
курсами, відділами, відкриті турніри, товариські зустрічі, заходи проведені в
рамка декади
циклової комісії природничо-математичних дисциплін,
фізичного виховання та Захисту Вітчизни, Олімпійського тижня, тижня
фізичної культури присвячені знаменним і історичним датам і т.і. .
У 2018 р. було проведено низку запланованих заходів: змагання з мініфутболу, легкоатлетичного кросу, гирьового спорту та волейболу серед груп
нового набору, перетягування линви, легкої атлетики, яка включала шість
видів: біг 100м, 400м,1500м, естафетний біг 4х100м, штовхання кулі, стрибки
в довжину з розбігу. Кількість студентів, які активно брали участь у
запланованих фізкультурно-оздоровчих та
спортивно-масових заходах
становить 392 особи. Переможці змагань були нагородженні спортивними
грамотами, медалями.
Щодо спорту, то в коледжі культивуються такі види як футбол та мініфутбол, волейбол (юнаки та дівчата), легка атлетика, настільний теніс,
гирьовий спорт, легкоатлетичний крос. Для цього налагоджена робота
спортивних секцій з перелічених видів спорту, яка охоплює 119студентів, що
систематично відвідують тренування і працюють над досягненням
спортивного результату.
Викладачі фізичного виховання коледжу у цьому навчальному році
більше уваги приділяли ігровим видами спорту, щоб покращити свої
рейтинги серед команд вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, а в
інших видах – зусилля тренерів були направлені на утримання лідируючих
позицій. Так було заплановано, а згодом і проведено на 50% більше
товариських зустрічей з волейболу та міні-футболу у порівнянні з минулим
роком. Проведена таким чином робота принесла позитивні результати.
У 2018 р. серед студентів коледжу були проведенні змагання з волейболу,
міні-футболу, легкої атлетики, настільного тенісу з метою набору у секції,
змагання з армреслінгу серед юнаків, з гирьового спорту та силових
екстримальних вправ, спартакіада з легкої атлетики, змагання з
легкоатлетичного кросу, з волейболу між юнаками навчальних груп, між
дівчатами навчальних груп, між збірними командами відділів з міні-футболу,
з настільного тенісу, з шашок та шахів.
Спортивним клубом коледжу були проведенні такі спортивні заходи

районного масштабу:
 Змагання з волейболу та настільного тенісу;
 Відкритий кубок Кіцманського району з гирьового спорту;
 В рамках районних сільських спортивних ігор волейбол ;
 Спартакіада з легкої атлетики серед школярів району;
 Районна спартакіада допризовної молоді;
Міжобласний турнір з волейболу на кубок Героя України Володимира
Івасюка.
В змаганнях обласного рівня брали участь команди з гирьового спорту –
5 місце, відкритий чемпіонат Кіцманського району – ІІІ місце.
Окрім секційної роботи проводиться спортивна робота
інструкторського спрямування для студентів, що самостійно займаються
атлетичною гімнастикою, армреслінгом, паверліфтингом, баскетболом,
настільним тенісом.
Для студентів, які працюють над окремими фізичними якостями такими
як гнучкість, стрибучість, швидкість, корекція постави, програми по втраті чи
набору ваги над загальним фізичним розвитком задля доброго здоров'я та
самопочуття. Чисельна кількість таких студентів складає 60 чол.
Колектив фізичного виховання коледжу постійно докладає зусилля для
популяризації здорового способу життя, залучення молоді до занять
фізкультурою та спортом, зміцнення спортивної бази нашого навчального
закладу.
8. ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА
Профорієнтаційна робота як невід’ємна складова функціонування
навчального закладу має кілька пріоритетних завдань, зокрема:
 організація агітаційно-роз’яснювальної роботи в загальноосвітніх
навчальних закладах;
 рекламно-інформаційна діяльність у засобах масової інформації;
 участь у виставках, конкурсах, ярмарках, презентаціях;
 проведення Днів відкритих дверей, інших масових заходів;
Налагоджена взаємодія навчального закладу із органами управління
освітою районів міста Кіцмань та Чернівецької області.
Забезпечується оперативне та об’єктивне поширення інформації про
діяльність навчального закладу шляхом:
 розповсюдження інформаційних матеріалів коледжу поштою та
електронною поштою у загальноосвітніх закладах регіону, банківських
установах, на підприємствах, у організаціях; серед учасників пробного
ЗНО;
 розміщення листівок коледжу у громадському транспорті міста,
маршрутних таксі; аудіо та відеоматеріалів на регіональному радіо;
 публікацій інформації на сайтах, у тому числі власному, у друкованих
ЗМІ;

До профорієнтаційної роботи залучені педагогічні працівники
юридичних дисциплін, економічних дисциплін, ветеринарних дисциплін,
землевпорядних дисциплін, агрономічних дисциплін, природничоматематичних дисциплін, гуманітарних дисциплін,
випускники та
працівники коледжу.
При проведенні профорієнтаційних заходів використовуються
різноманітні друковані (буклети, плакати, оголошення) та відео інформаційні
матеріали.
9. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
По загальному фонду коледж в 2018 році профінансовано на 100%,
капітальні видатки - не фінансувались.
Надійшло коштів по Спеціальному фонду в 2018 році – 2260490 грн.
Заборгованостей по оплаті комунальних послуг, виплаті заробітної плати
та стипендій в коледжі немає
10.ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
№ п/п

Назва заходу

Виконання

Приміт
ка

Житлово-побутові
умови
Встановлення
модуля
Опалення
всіх навчальних корпусів та
1.
котельні на твердому гуртожитків твердим паливом
паливі
На
- частковий ремонт коридорів, сходів, кухонь
2. Проведення капітального та
перспективу
часткового ремонту: (вказати в гуртожитках,
об’єкти)
- частковий ремонт коридорів, сходів, передбачається
аудиторій в навчальних корпусах,
- теплотраси на дільницях «котельня- закупівля
гуртожитки» «котельня-навчальний корпус №1», кухонних
електро«котельня-навчальний корпус №2»
плит, заміна
вікон, дверей,
Проведено щорічний Проведено косметичний ремонт :
3.
тощо
косметичний ремонт
- гуртожиток №1 (2-5 поверхи), №2 (3,4 поверхи),
(огляд, обстеження,
- сходових кліток гуртожитку №1, №2,
технічне обслуговування, - коридорів гуртожитку №1, №2,
вказати об’єкти,
- чистка пічок та димоходів в агро корпусі,
систематичність
- надвірних туалетів в навчальних корпусах №1,
проведення)
№3,
- технічне приміщення бібліотеки,
- Частковий ремонт трубопроводу в приміщенні
котельні, ремонт
теплотраси з котельні до
юридичного
корпусу, від спортзалу до
центрального корпусу.
- Ремонт стояків опалення в навч. корпусі № 1
- Встановлення 10 додаткових електричних

автоматичних вимикачів.
- огляд та обстеження гуртожитків щодо
готовності для прийому студентів проводиться
систематично - щорічно перед початком
навчального року та вибірково протягом року по
окремих питаннях (теплоізоляція, водопровідна та
каналізаційна
система,
система
тепло
забезпечення, тощо) комісією утворюваною
наказами директора, кошти на дану діяльність не
залучаються.
- технічне обслуговування систем водопостачання,
тепломережі,
каналізації
проводиться
систематично
відповідними
працівниками
навчального закладу в межах їх посадових
обов’язків

4.

Здійснено заміну (вікон, Здійснено заміну:
дверей, сантехнічних
- 1 шт. вхідних дверей в гуртожитку №2
вузлів, меблів, кухонних - 6 унітазів в гуртожитку №1
плит тощо, вказати
- частина електричної проводки в навчальних
вартість)
корпусах та гуртожитках
- заміна стояків водопроводу в навчальному
корпусі №1
- заміна стояків водопроводу в гуртожитках №1
та №2
придбання
літератури
у
бібліотеку
Навчальнонавчального
закладу
матеріальна база

Директор Кіцманського
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01.01.2019р

Ю.М.Філіпчук

