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1. Загальна характеристика навчального закладу 

Кропивницький коледж харчування та торгівлі створений у 1967 році як 

Кіровоградський технікум радянської торгівлі згідно з Постановою Ради 

Міністрів УРСР від 15.06.1967 року № 229 та наказу Міністра торгівлі УРСР      

від 07.05.1967 року № 135).  

Підготовка фахівців здійснювалася за спеціальностями: 

1016 «Технологія приготування їжі»; 

1718 «Товарознавство та організація торгівлі промисловими товарами»; 

1719 «Товарознавство та організація торгівлі продовольчими товарами». 

У 1991 році перейменований у Кіровоградський комерційний технікум на 

виконання наказу Міністерства торгівлі України від 19.09.1991 року № 62.  

В 1993 році коледж був переданий до системи Міністерства освіти 

України відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України                                        

від 25 грудня 1992 року № 719 та наказу Міністерства освіти України                              

від 18 січня 1993 року № 15 «Про передачу навчальних закладів Міністерства 

зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі до системи Міносвіти України». 

У 2017 році відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України                                

«Про перейменування Кіровоградського комерційного технікуму»                                 

від 24.03.2017 року № 456 змінено тип та перейменовано Кіровоградський 

комерційний технікум у Кропивницький коледж харчування та торгівлі. 

Форма власності – державна. 

Орган управління – Міністерство освіти і науки України. 

Коледж з 21 березня 2008 року очолює директор Барна Тетяна Іванівна. 

Навчальний заклад надає освітні послуги пов’язані з одержанням освіти 

на рівні  кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста.   

Таблиця 1.1. 

Ліцензовані обсяги прийому 

№ 

з/п 

Шифр та найменування 

галузі знань 
Код та назва спеціальності 

Ліцензований 

обсяг 
Термін дії 

ліцензії 
Денна Заочна 

1 2 3 4 5 6 

Підготовка молодших спеціалістів 

1.  

07  

«Управління та 

адміністрування» 

071 «Облік і оподаткування» 25 - 01.07.2019 

076 «Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність» 
60 - 01.07.2019 

2.  

18  

«Виробництво та 

технології» 

181 «Харчові технології» 90 40 01.07.2019 

 

Коледж повторно визнано акредитованим у 2014 році за статусом  

вищого закладу освіти І (першого) рівня акредитації, про що видано 

сертифікати. 
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Відповідно до Акту узгодження переліку спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ОКР молодшого 

спеціаліста з 01 вересня 2016 року введено в дію нові назви спеціальностей: 

 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»; 

 071 «Облік і оподаткування»; 

 181 «Харчові технології». 

У 2015 році коледж повторно пройшов процедуру ліцензування з надання 

освітніх послуг навчальним закладом пов’язаних з одержанням професійної 

освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно-технічного навчання, 

підвищення кваліфікації кухара, офіціанта, бармена, продавця продовольчих 

товарів. 

Коледж визнано атестованим за рівнем повної загальної середньої освіти 

наказом управління освіти і науки Кіровоградської обласної державної 

адміністрації та видано свідоцтво про атестацію серія  ЗНЗ-ІІІ № 120394                   

від 06 квітня 2010 року № 147. 

Нова редакція статуту Кропивницького коледжу харчування та торгівлі 

затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 22 грудня                      

2017 року № 1665. 

Таблиця 1.2. 

Характеристика матеріально-технічної бази та 

інфраструктури закладу 

 

№ 

п/п 

Назви приміщень за функціональними 

признаками 

Загальна площа 

приміщень, м2 

У тому числі: 

власна, м2 орендована, 

м2 

1 2 3 4 5 

 

Площа, яка використовується у 

навчальному процесі, в тому числі: 
3358,1 3358,1 - 

- аудиторний фонд 2154,6 2154,6 - 

-спортивна зала 197,0 197,0 - 

-спортивні майданчики 848,0 848,0 - 

 Адміністративно-службові приміщення 186,0 186,0 - 

 

Допоміжні та підсобні, в тому числі: 604,0 604,0 - 

-бібліотека 65,4 65,4 - 

-читальна зала 88,9 88,9 - 

-інформаційний центр 21,2 21,2 - 

-буфет 18,7 - - 

-медпункт 

-їдальня 

22,3 

439,9 

22,3 

439,9 

- 

- 
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Структурними підрозділами коледжу є: 

1) відділення: 

 комерційне відділення; 

 технологічне відділення. 

2) предметні циклові комісії: 

 технології і хімії;     

 товарознавчих та оргтехнічних дисциплін;  

 обліково-економічних дисциплін; 

 соціально-гуманітарних дисциплін та загальноосвітньої підготовки. 

3) методичний кабінет. 

Адміністративні та господарські підрозділи:  

 навчальна частина; 

 бухгалтерія; 

 господарська частина.    

Робочими та дорадчими органами коледжу є: 

 педагогічна рада; 

 адміністративна рада; 

 методична рада;  

 приймальна комісія.   

У коледжі діють: 

 22 навчальних кабінети; 

 3 комп’ютерні лабораторії; 

 1 кухня-лабораторія;  

 2 спортивні майданчики; 

 1 інформаційний центр. 

У коледжі працюють: 

 профспілковий комітет працівників; 

 студпрофспілка; 

 студентська рада.  

Коледж власного гуртожитку немає. Для забезпечення студентів  житлом 

адміністрацією коледжу укладено угоду з керівництвом будівельного коледжу. 

Всі структурні підрозділи працюють на підставі розроблених і 

затверджених Положень та посадових інструкцій. 
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2. Формування контингенту студентів 

На виконання п. 10.2  контракту велика увага директора у звітному 

періоді приділялася виконанню державного замовлення, формуванню та 

збереженню контингенту студентів. 

Чисельність студентів протягом 2013-2018 років змінювалася з 

урахуванням демографічної ситуації та інших об’єктивних чинників. 

 

Таблиця 2.1 

Динаміка загальної чисельності студентів 

Показники 
2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

Загальна чисельність 

студентів, осіб 
536 503 462 457 405 418 

у т.ч. 
держзамовлення 434 429 423 422 371 386 

контракт 102 74 39 35 34 32 

Денна форма навчання, осіб 447 426 389 385 346 368 

у т.ч. 
держзамовлення 396 397 377 365 324 344 

контракт 51 29 12 20 22 24 

Заочна форма навчання, осіб 89 77 73 72 59 50 

у т.ч. 
держзамовлення 38 32 46 57 47 42 

контракт 51 45 27 15 12 8 

 
Діаграма 2.1 

Динаміка прийому за формами навчання  
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У звітному періоді прийом на навчання проводився згідно із Правилами 

прийому до Кропивницького коледжу харчування та торгівлі. Щороку Правила 

вчасно розроблялися і затверджувалися згідно з Умовами прийому до вищих 

навчальних закладів України. 

В основі всієї профорієнтаційної роботи, в результаті якої формувався 

контингент студентів коледжу, були розроблені плани профорієнтаційних 

заходів. Усвідомлюючи особливості демографічної ситуації, яка склалася в 

державі, появі у сфері освітянських послуг нових навчальних закладів, 

відкриття нових спеціальностей у закладах вищої освіти, що розширило 

можливості вибору для абітурієнтів і відповідно звузило можливості кожного 

конкретного навчального закладу, колектив коледжу дуже відповідально 

ставився до профорієнтаційної роботи: корегувалися підходи, 

урізноманітнювались заходи, зокрема за методикою «Рівний рівному». Для 

врахування регіональних змін на ринку праці адміністрація коледжу тісно і 

комплексно співпрацювала з центрами зайнятості, управлінням освіти, науки, 

молоді та спорту Кіровоградської ОДА, департаментом агропромислового 

розвитку Кіровоградської ОДА. Особливою точкою дотику була робота з 

підприємцями з метою подолання їхнього негативного ставлення до 

працівників, які виявляли бажання навчатись без відриву від виробництва. 

Найпоширенішими формами профорієнтаційної роботи у звітному 

періоді були: 

 попередня співпраця викладачів коледжу з адміністрацією та учнями шкіл 

міста Кропивницького і області; 

 проведення Днів відкритих дверей; 

 проведення декад з кожної спеціальності за участю учнів шкіл та ПТНЗ і 

студентів коледжу; 

 запрошення учнів та вчителів шкіл області на різнопланові тематичні 

заходи, що проводились у коледжі; 

 участь студентів коледжу у міських та обласних заходах, ярмарку 

спеціальностей, на Міжнародній агропромисловій виставці «Агро-Експо»; 

 участь у ярмарку професій при Міському центрі зайнятості; 

 виступи на шкільних батьківських зборах; 

 реклама в місцевих засобах масової інформації (створено телевізійні 

сюжети, друкуються статті про діяльність закладу, у місцевих новинах 

постійно висвітлюються визначні події з життя студентського та 

педагогічного колективів); 

 розміщення інформації, її поповнення та оновлення на Web-сайті коледжу; 

 телерепортажі про життя коледжу; 

 зовнішня реклама: щити, стенди, буклети, проспекти, сіті-лайти; 

 особисті контакти викладачів коледжу з адміністрацією шкіл, класними 

керівниками, випускниками шкіл, екскурсії школярів до коледжу, 

проведення спільних спортивних змагань. 

Така система профорієнтаційної роботи разом з роботою приймальної комісії 

забезпечувала 100% виконання  обсягів державного (регіонального) замовлення. 
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Таблиця 2.2. 

Динаміка прийому студентів за звітний період 

 

 

2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік 

Державне 

замовлення 

Навчання за 

рахунок 

коштів 

фізичних осіб 

Державне 

замовлення 

Навчання за 

рахунок 

коштів 

фізичних осіб 

Державне 

замовлення 

Навчання за 

рахунок 

коштів 

фізичних 

осіб 

Державне 

замовлення 

Навчання за 

рахунок 

коштів 

фізичних 

осіб 

Державне 

замовлення 

Навчання за 

рахунок 

коштів 

фізичних 

осіб 

план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт 

Всього 155 153 23 23 155 155 - - 155 155 19 19 129 129 15 15 161 161 5 5 

Денна 

форма 

навчання 

140 138 6 6 124 124 - - 125 125 13 13 112 112 6 6 136 136 5 5 

Заочна 

форма 

навчання 

15 15 17 17 31 31 - - 30 30 6 6 17 17 9 9 25 25 - - 
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Діаграма 2.2.1 
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Діаграма 2.2.2 

Динаміка фактичного прийому за звітний період  
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Конкурс в цілому по коледжу за 2013-2018 роки становив 2,12 особи на одне 

державне місце. 

Виходячи з того, що Україна знаходиться на такому етапі розвитку, коли 

система освіти має виконувати ще й функцію соціального захисту, в коледжі 

щороку у звітному періоді створювались умови для здобуття вищої освіти за 

державним замовленням дітьми пільгових категорій (таблиця 2.3.). 
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Таблиця 2.3 

Перелік дітей пільгових категорій 
Денна форма навчання 2014 2015 2016 2017 2018 

Зараховано дітей-сиріт 9 4 3 7 8 

Зараховано дітей-інвалідів 1 1 2 2 4 

Діти з багатодітних сімей - 1 1 6 13 

Діти, батьки яких є учасниками АТО - - 3 5 5 

Діти, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи 
- 1 - 2 1 

Діти-переселенці із зони АТО - - 1 2 1 

Діти, батьки яких є учасниками 

Афганістану 
- - - - 2 

Всього пільгових категорій 10 7 10 24 34 

 

Важливою є роз’яснювальна робота, яка проводиться членами 

приймальної комісії зі студентами першого року навчання при укладанні з 

ними угод на підготовку або вибір спеціальності, що став остаточно 

усвідомленим. Щороку адаптація студентів нового набору знаходиться в полі 

зору адміністрації, студпрофспілки і студентського самоврядування. Питання 

вивчається і заслуховується на адміністративних нарадах та педагогічних радах. 

Для подальшого успішного навчання важливо знати рівень знань 

першокурсників з дисциплін, які не є в переліку вступних екзаменів, тому  

проводяться індивідуальні заняття і консультації. Питання збереження 

контингенту систематично порушується на всіх рівнях від класного керівника 

до директора коледжу. Проводиться індивідуальна робота з студентами, 

батьками, викладачами, вивчаються психологічні особливості студентів, 

проводяться виховні заходи. 

Стан відрахувань за звітний період на денній та заочній формах навчання 

наведений в таблицях 2.4, 2.5. 

Таблиця 2.4 

Відрахування студентів денної форми навчання 

Показники 
2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Відраховано  всього, осіб 16 24 11 17 16 

І курс відраховано,    осіб 6 11 4 8 5 

ІІ курс відраховано,  осіб 1 9 5 8 8 

ІІІ курс відраховано,  осіб 8 3 1 1 2 

ІV курс відраховано,  осіб 1 1 1 - 1 

 

Основними причинами відрахувань були: академічні відпустки в зв’язку 

зі станом здоров’я, вагітністю та пологами, переводом на заочну форму 

навчання, окремі студенти залишили навчання за власним бажанням (зміна 

місця проживання, відсутність коштів на оплату за навчання, виїзд на роботу за 

кордон, у зв’язку зі скрутним матеріальним становищем).  
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Таблиця 2.5 

Відрахування студентів заочної форми навчання 

Показники 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Відраховано всього, осіб 7 14 8 15 6 

3 курс 
відраховано,  

осіб 
5 6 4 6 2 

4 курс 
відраховано, 

осіб 
- 6 2 7 4 

5 курс 
відраховано, 

осіб 
2 2 2 2 - 

Для забезпечення оптимальних умов успішного навчання студентів та 

виконання графіка освітнього процесу, ліквідації академічних заборгованостей 

створено графік консультацій у вільний для студентів час. 

 Під постійним контролем знаходилися: 

 виконання графіка освітнього процесу; 

 робота предметних гуртків, спортивних секцій; 

 терміни виконання завдань самостійної роботи; 

 домашніх контрольних робіт; 

 відвідування навчальних занять студентами; 

 наявність та ліквідація академічних заборгованостей. 

Для збереження контингенту студентів постійно проводилися 

організаційно-методичні заходи: забезпечувалася читальна зала методичними 

матеріалами на електронних носіях: лекціями, тестами, опорними конспектами; 

здійснювалось забезпечення бібліотеки підручниками, посібниками; вільний 

доступ до мережі Інтернет тощо. 
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3. Зміст підготовки фахівців  

На виконання пунктів 10.4, 10.11 зміст підготовки молодших спеціалістів 

у коледжі організований згідно з Законами України «Про освіту», «Про вищу 

освіту». У 2016 році розроблені та затверджені освітні програми профільної 

середньої освіти (ОПП) з усіх спеціальностей за новими шифрами. 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України                                   

від 01.06.2018 року № 570 «Про затвердження типової освітньої програми 

профільної середньої освіти закладів освіти, що здійснюють підготовку 

молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти» розроблені 

освітні програми профільної середньої освіти для здобуття повної загальної 

освіти для всіх спеціальностей. На підставі ОПП розроблені та затверджені 

навчальні плани, навчальні програми та робочі навчальні програми для всіх 

спеціальностей. 

Згідно з положенням про державну підсумкову атестацію студентів 

Кропивницького коледжу харчування та торгівлі розроблено план заходів щодо 

організації, проведення та участі в зовнішньому незалежному оцінюванні. 

Практичне навчання студентів коледжу є невід’ємною частиною 

освітнього процесу та організоване відповідно: 

 Положення про проведення практики студентів вищих навчальних 

закладів України, затвердженого наказом Міністерства освіти України         

від 08.04.1993 року № 93; 

 Положення про організацію і проведення практики студентів 

Кропивницького коледжу харчування та торгівлі; 

 навчальних планів та наскрізних програм практики зі спеціальностей                       

181 «Харчові технології», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність», 071 «Облік і оподаткування»; 

 галузевих стандартів підготовки молодших спеціалістів; 

 графіку освітнього процесу коледжу. 

Залежно від напряму підготовки та спеціальності основними видами 

практики студентів коледжу є навчальна, технологічна та переддипломна. Види 

та тривалість практик відображаються відповідно в навчальних планах, 

наскрізних програмах практики та графіку освітнього процесу. 

Практичне навчання студентів забезпечено робочими навчальними 

програмами з даного виду практик. Ефективно забезпечити проведення 

практики у відповідності з програмою допомагають: 

 методичне забезпечення практики; 

 відповідність об'єктів практики і достатнє їх оснащення; 

 консультації керівників практики. 

Педагогічний колектив коледжу прикладає багато зусиль для підготовки 

висококваліфікованих спеціалістів, здатних до професійного розвитку творчої 

праці, мобільності в освоєнні та впровадженні новітніх технологій. 

Завчасно укладаються договори з відомими підприємствами, 

організаціями та установами різних форм власності міста Кропивницького та 

області, які відповідають вимогам практики. 
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У коледжі обладнано всі необхідні кабінети та лабораторії для 

забезпечення високого рівня знань при підготовці спеціалістів. 

Навчальна практика студентів технологічного відділення проводилась: 

 ресторани «Європа», «Тиха гавань»; 

 їдальня ПАТ НВП «Радій» приватного підприємця комплексу 

громадського харчування Гоца Д.С.; 

 служба ГХ ЛА НАУ. 

Навчальна практика студентів комерційного відділення: 

 магазини «Файно-маркет», ТОВ «Вересень-плюс»; 

 магазини фірмової торгівлі ТДВ «М’ясокомбінат «Ятрань». 

Після закінчення навчальних практик проводяться конкурси професійної 

майстерності з різних спеціальностей, за результатами конкурсу студенти 

нагороджуються почесними грамотами різного виду. 

Технологічна практика студентів спеціальності 181 «Харчові технології» 

проходить в кращих закладах ресторанного господарства міста 

Кропивницького, Кіровоградської області та на базі відпочинку «Жемчужина»  

(с. Кирилівка Якимівського району Запорізької обл.). Студенти під 

керівництвом викладачів-керівників практики самостійно працювали на 

робочих місцях кухарів та офіціантів, виконували обов’язки бригадирів кухарів 

та адміністраторів залу. Студенти виконували програму практики в повному 

обсязі та забезпечували під час курортного сезону харчуванням 200-300 

відпочиваючих одночасно. Керівництво бази відпочинку «Жемчужина» 

щорічно висловлює подяку адміністрації коледжу за бездоганну організацію 

роботи студентів та керівників практики, сумлінне виконання ними службових 

обов’язків та підтримання трудової дисципліни під час проходження 

технологічної практики. 

Переддипломна практика студентів спеціальності 181 «Харчові 

технології» та технологічна практика для спеціальностей 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність», 071 «Облік і оподаткування» є завершальним 

етапом по підготовці молодших спеціалістів. Розподіл студентів на 

технологічну (переддипломну) практику проводиться з урахуванням укладених 

договорів працевлаштування, при цьому завдання програми практики 

конкретизуються з урахуванням специфіки підприємства-замовника та у 

відповідності до майбутньої практичної діяльності випускника. 

Після проходження виробничої практики, виробничо-творчих контактів 

з працюючими спеціалістами студенти значною мірою змінюють ставлення до 

рівня своєї професійної підготовленості: посилюється критичне ставлення до 

своїх знань, умінь і навичок, професійної майстерності, змінюється ставлення 

до обраної професії, підвищується вимогливість до особистої компетентності. 
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4. Організаційне та науково-методичне 

забезпечення освітнього процесу 

На виконання пункту 10.11 організація освітнього процесу та навчально-

методичне забезпечення в коледжі здійснюється відповідно до Законів України 

«Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фізичну культуру і спорт», 

«Національну доктрину розвитку освіти в України», Положення про 

організацію освітнього процесу у закладах вищої освіти України затвердженого 

педагогічною радою коледжу від 05.01.2018 року. 

Розроблено та затверджено навчальні плани, робочі навчальні плани, 

програми навчальних дисциплін згідно з проектами галузевих стандартів, 

освітньо-професійними програмами підготовки фахівців. 

Засобом оптимізації освітнього процесу стало впровадження 

інформаційних технологій. Навчальний заклад забезпечений комп’ютерною 

технікою, в наявності є і використовується мультимедійні проектори та 

мультимедійний комплекс. 

На закінчення звітного періоду в коледжі працює 39 комп’ютерів,                         

5 пристроїв для друку, 2 планшетних сканери, 5 мультимедійних проектори. 

Освітній процес забезпечують дві комп’ютерні лабораторії, інформаційний 

центр.  

В навчальному закладі створено і придбано програмне забезпечення для 

навчання та контролю, створено телекомунікаційну мережу, яка забезпечила 

доступ викладачів і студентів до мережі Інтернет, сайт коледжу. 

Працюючи над методичною проблемою «Інноваційні технології та 

методи особистісно-орієнтованого підходу до підготовки 

конкурентоспроможного фахівця» педагогічний колектив продуктивно 

працював над вдосконаленням навчально-методичних комплексів, 

використанням у семестровому та підсумковою контролі банку тестових 

завдань з усіх навчальних дисциплін та предметів. 

За звітний період значна увага приділялася створенню та оновленню 

навчально-методичного забезпечення, що включає в себе: завдання для 

коригування знань студентів, пакети для проведення віртуальних лабораторних 

робіт, інструктивно-методичні картки до проведення практичних, лабораторних 

робіт, методичні вказівки до виконання самостійної роботи, плани 

семінарських занять та методичні вказівки до їх підготовки, методичні вказівки 

до виконання курсових робіт, методичні вказівки з підготовки до комплексних 

державних екзаменів, методичні вказівки з виконання контрольних робіт для 

студентів заочної форми навчання, навчальні комплекси в електронному виді, 

віртуальні лабораторні роботи, навчально-методичні посібники. 

Широкого розвитку у навчальному процесі набуває комп’ютерний 

супровід лекцій, коли під час традиційної лекції застосовуються  мультимедійні 

технології: відео-демонстрація, навчальні фільми, електронні підручники. 

Викладачі всіх спеціальностей, використовуючи «електронну лекцію», 

реалізують ідею індивідуалізації сприйняття і засвоєння лекційного матеріалу 

студентами на автоматизованому робочому місці, презентація з екранів 
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дисплеїв вивчається студентами самостійно. Головною функцією викладача в 

процесі передачі знань стає загальний коментар та індивідуальні консультації 

студентів. Викладачі розробляють методичні рекомендації щодо найбільш 

ефективного використання електронного підручника та його інформаційних, 

наукових і довідкових матеріалів при вивченні конкретної навчальної теми. 

Для викладання окремих тем практичних та лабораторних занять 

викладачами коледжу розроблені прикладні програми зі спеціальностей. 

На практичних заняттях студенти розглядають окремі теоретичні 

положення навчальної дисципліни, які вивчалися на лекціях і в процесі 

самостійної роботи, та практично застосовують набуті знання, формуються 

вміння шляхом індивідуального виконання відповідно сформульованих 

завдань. Перелік тем і зміст практичних занять передбачені робочою 

навчальною програмою її дисципліни (предмета). Для проведення практичних 

занять викладачами розроблені методичні матеріали: інструктивні матеріали з 

виконання завдань практичних робіт, тести для виявлення ступеня оволодіння 

студентами необхідними теоретичними положеннями, добір практичних 

завдань різної складності та необхідні дидактичні засоби. 

Відповідно до планів роботи та затверджених положень у звітному 

періоду працювала педагогічна та методична рада, проводились наради голів 

циклових комісій, на засідання циклових комісій розглядалися такі питання: 

 аналіз якості знань студентів за результатами директорських контрольних 

робіт; 

 стан навчально-методичної бази навчальних кабінетів; 

 аналіз виконання навчальних планів та програм, написання та здача 

курсових робіт; 

 стан проходження практики студентами, науково-методичне 

забезпечення викладання дисциплін (предметів); 

 виховна діяльність керівників груп; 

 звіти про роботу завідувачів відділень, робота бібліотеки. 

Планово проводився внутрішній різноманітний контроль за організацією 

та проведенням освітнього процесу, проходженням практики. 

Методичною радою розглядаються питання методичного забезпечення 

навчального процесу, роботи циклових комісій, творчих груп; питання 

покращення освітнього процесу, аналізу стану навчання та відвідування занять 

студентами коледжу, стан адаптації студентів нового набору, ознайомлювались 

педагогічні працівники з нормативно-правовою документацією. Методичною 

радою приймаються відповідні рішення. 

На засіданнях циклових комісій обговорювались навчальні програми, 

результати директорських контрольних робіт, затверджувалась тематика та 

якість виконання курсових робіт, заслуховувалися звіти про проходження 

курсової перепідготовки та участі в роботі обласних методичних об'єднаннях, 

здійснювався розподіл попередній педагогічного навантаження викладачів 

тощо. 
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На засіданнях педагогічної ради коледжу розглядалися питання 

організації освітнього процесу, якості теоретичної та практичної підготовки, 

питання роботи відділень, стан викладання окремих дисциплін та предметів, 

підготовки до виробничого навчання, впровадження інноваційних технологій в 

освітній процес.  

Наприклад, теми окремих педрад: 

 класний керівник – активна особистість у створенні виховної системи в 

технікумі; 

 впровадження компетентного підходу в освітній процес; 

 про сучасні форми організації навчально-дослідницької роботи студентів; 

 психолого-педагогічні аспекти активізації навчальної діяльності 

студентів; 

 виховання загальнолюдських цінностей на основі гуманізації виховного 

процесу; 

 про стан роботи педагогічного колективу щодо організації виробничого 

навчання студентів і працевлаштування випускників коледжу; 

 про стан вивчення окремих предметів та дисциплін. 

За підсумками кожного семестру на засіданнях педагогічних рад 

проводився аналіз виконання навчальних планів та програм, рішень попередніх 

педрад, стан успішності за спеціальностями, по курсах, з окремих дисциплін. 

На засіданнях циклових комісій приділялась достатня увага 

індивідуальному підходу, розвитку творчих здібностей майбутніх спеціалістів, 

їхньої самостійної роботи, використання активних форм і методів навчання, 

семінарів і практичних занять, дискусій, бесіди, розгляд педагогічних питань. 

Активно в коледжі проводяться декади спеціальностей.  

Щорічно проводиться декада «Товарознавця-комерсанта»: 

 конкурс професійної майстерності «Комерсант» або «Кращий за 

професією»; 

 виставка тематичних газет, творчих робіт студентів «Товар в мистецтві»; 

 майстер-класи по оформленню подарунків, виїзні майстер-класи, 

екскурсії на провідні підприємства торгівлі та виробничі підприємства 

міста; 

 зустрічі з провідними фахівцями відділу захисту прав споживачів 

Держпродспоживслужби. 

При проведенні декади «Декади технолога» визначними заходами були: 

 фестиваль національної кухні; 

 конкурс офіціантів (робоча мова – англійська); 

 олімпіади з «Хімії», зі спеціальності; 

 батл кухарів; 

 майстер-класи від випускників коледжу, успішних рестораторів; 

 виставка-ярмарок борошняних виробів, нарізання овочів. 

В ході проведення тижні «Професійний бухгалтер»: 

 зустріч з робітниками обласного центру зайнятості на тему: «Трудова  

міграція»; 
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 зустріч з начальником управління структурної статистики фінансів. 

Декада циклової комісії загальноосвітньої підготовки включає: 

 участь у Міжнародному літературно-мовному конкурсі імені 

Т.Г.Шевченка та Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра 

Яцика; 

 конкурси на краще читання поезій української, світової та англійської 

літератури; 

 виховні години на теми: «Мово рідна, слово рідне», «Вивчай українську 

мову» тощо; 

 предметні олімпіади; 

 тиждень правознавства.  

В 2014 році викладачі Герошенко І.О. та Грін Н.М. брали участь у 

семінарі з теми: «Всесвітня торговельна система: сучасна діяльність СОТ та її 

вплив на бізнес». У м. Харкові збірна команда з гирьового спорту зайняла                

ІІІ місце на Всеукраїнських змаганнях серед закладів вищої освіти І-ІІ рівня 

акредитації. 

У лютому 2015 року в м. Харкові збірна команда коледжу з гирьового 

спорту зайняла І місце на Всеукраїнських змаганнях серед закладів вищої 

освіти І-ІІ рівня акредитації. В березні 2015 року викладач Чорна А.А. була 

учасником он-лайн конференції «Сучасні он-лайн взаємодії. Педагогічні 

можливості використання Інтернет-технологій (веб.2.0). 

У 2016 році студенти і викладачі комерційного відділення брали участь у 

Всеукраїнській заочній олімпіаді зі спеціальності «Товарознавство та 

комерційна діяльність» та у Всеукраїнському консьюмерському фестивалі при 

Одеській національній академії харчових технологій. У квітні 2016 викладач 

Бірзул пройшла тренінг для викладачів в м. Києві за прикладними рішеннями 

«1С:Підприємство 8». У жовтні викладач Мазуренко О.Б. прала участь в 

круглому столі на тему: «Міжмережеві педагогічні спільноти: сучасні он-

лайнові інструменти ефективної спільної взаємодії», а в листопаді викладач 

Олексієнко Л.М. брала участь в онлайн-конференції на тему: «Можливості 

інтернету для бізнесу». Студентка групи ТК-24 Єрмолаєва М. стала 

переможницею обласного конкурсу ім.Петра Яцика., студентка групи ОП-23 

Годунко О. стала призеркою в обласному етапі ХVІІІ Міжнародного конкурсу з 

української мови ім. Петра Яцика. 

В березні 2017 року викладач Щербак була членом експертної комісії 

Міністерства освіти і науки України в ДВНЗ «Миколаївський політехнічний 

коледж», а в червні – у КВНЗ КОР «Богуславський гуманітарний коледж                

імені І.С. Нечуя Левицького». Студенти-товарознавці брали участь у ІІІ 

Консьюмерському фестивалі при Одеській національній академії харчових 

технологій. Команда коледжу посіла ІІ місце серед команд-учасників закладів 

вищої освіти, за що отримали цінні подарунки та нагороджені грамотами. 

Збірна команда коледжу зайняла ІІІ місце у військово-патріотичній грі, яка 

проходила серед закладів вищої освіти І-ІV рівнів акредитації міста. 
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У березні 2018 року викладач Грін Н.М. була учасником журі обласного 

конкурсу фахової майстреності по професії «Продавець» серед учнів ПТНЗ 

Кіровоградської області.  У квітні команда студентів коледжу  «Grenday» брала 

участь у ІV Консьюмерському фестивалі, що традиційно проводиться при 

Одеській національній академії харчових технологій в конкурсній програмі 

«Битва стартапів». У травні викладач Щербак І.М. брала участь в 

муніципальному інвестиційному форумі м. Кропивницького на тему: «Експорт 

як шлях до інвестицій», а в червні отримала подяку за вагомий внесок у 

розвиток освітянської справи від редакції газети «Все про бухгалтерський 

облік». В серпні викладач Бірзул Н.Д. отримала сертифікат теоретично-

практичного курсу по роботі з комп’ютерною програмою «М.Е.Дос». У жовтні 

студенти, які навчаються на спеціальності «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» брали участь у Дні гостинності, що проводився 

Харківським державним університетом харчування та торгівлі. 

Найважливішими принципами, що були покладені в систему управління 

педагогічним колективом, були: 

 формування дієздатного колективу, системи підбору, підготовки, 

ефективного використання кадрів, що сприяє покращенню якісного 

складу працівників коледжу; 

 делегування окремих повноважень і завдань заступникам директора та 

завідувачам відділень; 

 координація роботи в колективі з метою самореалізації кожного 

працівника на своєму робочому місці; 

 здійснення комплексного контролю за результатами діяльності 

працівників. 

Колектив Кропивницького коледжу харчування та торгівлі ставить за 

мету виконання головних завдань: 

 здійснення освітньої діяльності, яка відповідає стандартам вищої освіти 

відповідно до вимог Болонського процесу; 

 забезпечення виконання державного замовлення та угод на підготовку 

фахівців; 

 вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці і сприяння 

працевлаштуванню випускників; 

 зміцнення зв’язків з роботодавцями; 

 забезпечення всестороннього розвитку особистості, виховання студентів 

в дусі українського патріотизму і поваги до закону; 

 створення умов для творчого розвитку педагогічних працівників та 

студентів; 

 широке впровадження інформаційних технологій в освітній процес. 

У 2017 році у навчально-методичному журналі «Освіта. Технікуми. 

Коледжі» № 1,2(42)2017 надруковано статті про навчальний заклад «Славне 

минуле, творче сучасне, перспективне майбутнє Кіровоградського 

комерційного технікуму» до 50-річчя з Дня заснування та «Впровадження 
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сучасних навчальних технологій з організації самостійної роботи як засіб 

формування професійної компетентності студентів» викладача Скриник Л.С. 

Значну допомогу в організації освітнього процесу та навчально-

методичної роботи надавала бібліотека коледжу. Своїм головним завданням 

ставить забезпечення необхідною літературою освітній процес, повноцінне і 

якісне обслуговування викладачів і студентів, оперативне інформаційно-

бібліографічне обслуговування читачів на основі широкого доступу до 

бібліотечних фондів. 

Фонд бібліотеки коледжу становить 31385 примірників. Щороку 

проводилась передплата в середньому 12 примірників періодичних 

педагогічних та фахових видань. Доповнюють фонд бібліотеки підручники та 

навчальні посібники на електронних носіях. 

Бібліотека оперативно виконує опрацювання документів, що надійшли, 

веде облік фонду. 

Формування бібліотечного фонду проводиться відповідно до профілю 

навчального закладу, перевага у комплектуванні бібліотеки коледжу надається 

навчальним виданням – підручникам, посібникам, спеціальній та довідковій 

літературі: особливої уваги потребують книги для загальноосвітньої 

підготовки. 

Бібліотека коледжу створює і веде систему традиційних бібліотечних 

каталогів та картотек. У читальній залі бібліотеки створені умови для 

самостійного опрацювання навчальних та методичних матеріалів на 

нетрадиційних носіях (електронні підручники).  

Незмінною формою популяризації літератури залишаються книжкові 

виставки, перегляди літератури, бібліографічні та інформаційні огляди. 

Бібліотекою коледжу, так і покликаннях допомогти студентам у навчанні та 

розширенні кругозору, зокрема, такі: «Молодь за здоровий спосіб життя», 

«Українки в історії», «Кулінарія – це мистецтво», «Ринкова економіка», «Ліна 

Костенко в часах перехідних і вічних», «Рідна мова – то сила культури, а 

культура – сила народу», «Поет народний і великий» (до дня народження 

Т.Г.Шевченка), «Поки живе мова – житиме й народ», «Увійдемо до храму 

В.Сухомлинського», «Пам’ятаємо. Вшановуємо. Не забудемо 1932 - 1933» (до 

дня пам’яті Голодомору), «Україна в полум’ї війни», «Непереможність Крут», 

«Вони здобули перемогу», «Мужність  і біль Чорнобиля» та інші, які 

проводяться щорічно традиційно та до календарних дат.   

Бібліотека коледжу бере активну участь у проведенні всіх масових 

заходів у навчальному закладі, зокрема, тижні спеціальностей, день учителя, 

день людей похилого віку, жіноче свято та ін. Разом з викладачами української 

та світової літератури бібліотека готує та проводить літературно-інформаційні 

години, на яких студенти знайомляться з життєвим та творчим шляхом 

видатних письменників та поетів. 

В бібліотеці коледжу постійно ведуться картотеки матеріалів «На 

допомогу класному керівнику групи», «На допомогу освітньому процесу», 

«Картотека забезпеченості підручниками».  
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5. Кадрове забезпечення освітнього процесу 

На виконання пункту 10.1 контракту щодо забезпечення проведення 

освітнього процесу щодо підготовки фахівців відповідних освітньо-

кваліфікаційних  рівнів на рівні державних стандартів якості освіти особлива 

увага у звітному періоді приділялася підбору та розстановці викладацького 

складу. 

Прийом викладачів на роботу, їх звільнення або переведення на іншу 

роботу здійснювався з дотриманням вимог чинного законодавства. На вакантні 

місця приймаються особи, які мають відповідну вищу освіту, досвід роботи, а 

також молоді спеціалісти. 

В даний час у коледжі працює стабільний висококваліфікований 

колектив, 27% педагогічних працівників становлять колишні випускники 

нашого закладу. 

За останні п’ять років прийнято на роботу 6 педагогічних працівників та 

звільнено 8 осіб. Викладачі коледжу об’єднані в 4 циклові комісії. Згідно з 

чинним законодавством, п.1.18 розділу Колективного договору «Виробничі та 

трудові відносини, зайнятість працівників» розподіл навчального навантаження 

відбувався за погодженням з профспілковим комітетом. 

Підготовку молодших спеціалістів здійснюють викладачі та майстри 

виробничого навчання, які мають відповідну освіту, педагогічний, методичний 

та виробничий досвід. 

50% викладацького складу мають педагогічний стаж понад 20 років                  

(19 осіб). 

Чисельність викладачів пенсійного віку на кінець звітного періоду 

становить 2 особи (5,2%). 

На початок 2018-2019 навчального року вакансій немає.  

Освітній процес забезпечують 38 педагогічних працівників, з них 8 осіб з 

числа керівного складу, інших 1 особа. 

Середній вік викладачів складає 46 років. 

У навчальному закладі постійно приділяється належна увага 

вдосконаленню професійної майстерності педагогічних працівників. У звітному 

періоді проводилася систематична робота з підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників згідно розробленого і затвердженого перспективного 

плану підвищення кваліфікації за період з 2014 року по 2018 рік. 

Педагогічні працівники неодноразово, з різних дисциплін, підвищували 

свою кваліфікацію, а саме: 

 навчання на курсах підвищення кваліфікації в Кіровоградському 

обласному інституті післядипломної педагогічної освіти ім. 

В.Сухомлинського - 17 осіб;   

 навчання у ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі» - 23 особи;  

 Інституті державного управління  у сфері цивільного захисту - 1 особа; 

 Університеті менеджменту освіти НАПН України – 4 особи. 
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На засіданнях циклових комісій аналізуються звіти про підвищення 

кваліфікації і видаються рекомендації щодо застосування набутого досвіду в 

навчальному процесі. 

Напрямками підвищення кваліфікації викладачів та керівного складу 

були і є: 

 ознайомлення з сучасними технологіями; 

 підвищення кваліфікаційного рівня з питань використання передових 

технологій навчання; 

 підвищення кваліфікаційного рівня керівного складу з питань організації 

управління, контролю за освітнім процесом. 

Професійна майстерність викладачів є належною умовою для 

наставництва та передачі досвіду молодим викладачам. Для викладачів-

початківців працює методичне об’єднання молодих викладачів, на заняттях 

якого розглядаються питання організації навчального процесу, ведення 

навчальної документації, методики проведення навчальних занять, психології 

та виховної роботи. Викладачі-початківці відвідують заняття своїх колег, 

аналізують успішні форми та прийоми навчальної діяльності. 

Для забезпечення об’єктивності оцінки роботи викладачів в коледжі 

розроблене «Положення про рейтингову оцінку діяльності викладачів». 

Впровадження рейтингової оцінки педагогічних працівників сприяє: 

 удосконаленню фахової майстерності кожного педагога, оволодінню ним 

інноваціями в навчанні, в його творчому педагогічному пошуку, тощо; 

 поширенню педагогічного досвіду; 

 самоконтролю та контролю за виконанням посадових обов’язків; 

 об’єктивності оцінювання діяльності педагога при атестації, при 

преміальному винагородженні. 

Визначення рейтингової оцінки викладачів проводиться на засіданнях 

рейтингової комісії. Оцінка їх педагогічної діяльності абсолютно об’єктивна. 

Адміністрація коледжу надавала суттєвого значення атестації 

педагогічних працівників, яка проводилась згідно з Типовим положенням про 

атестацію педагогічних працівників, перспективного плану атестації 

педагогічних працівників та графіка атестації на рік. Підготовка до атестації 

проходила в атмосфері гласності. Характеристики, дані атестаційних листів 

обговорювалися на засіданнях циклових комісій, педагогічної ради, оцінка 

діяльності педагогічних працівників, які підлягали атестації, доводилась до їх 

відома, про що свідчать їх підписи про ознайомлення. Наслідки атестації 

зафіксовані в протоколах засідань атестаційної комісії, підсумки роботи 

атестаційної комісії знаходили відображення в щорічних наказах директора і 

доводилися до відома працівників коледжу. Скарг на необ’єктивність рішень 

атестаційної комісії не було. 

В звітному періоді було проатестовано 35 педагогічних працівників, з 

яких: 

 на присвоєння кваліфікаційної  категорії  «спеціаліст вищої категорії» -             

5 осіб; 
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 на відповідність раніше присвоєній вищій кваліфікаційній категорії та 

педагогічного звання «викладач-методист» - 4 особи; 

 на відповідність раніше присвоєній вищій кваліфікаційній категорії та 

присвоєння педагогічного звання «викладач-методист» 1 особа; 

 на відповідність раніше  присвоєній категорії «спеціаліст вищої категорії» 

- 12 осіб; 

 на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст» - 1 особа; 

 на присвоєння кваліфікаційної  категорії «спеціаліст першої категорії» -                

6 осіб; 

 на присвоєння  кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії» –              

4 особи; 

 на встановлення 11 тарифного розряду майстрам виробничого навчання – 

2 особи. 

Якісний склад викладачів станом на 01.01.2019 складає: 

 кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» - 21 особа (55%); 

 кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії» - 8 осіб (21%); 

 кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії» - 3 осіб (8%); 

 кваліфікаційна категорія «спеціаліст» - 6 осіб (16%); 

 5 викладачів (13%) мають педагогічне звання «викладач-методист»; 

Порівняльна характеристика якісного складу педагогічних працівників 

коледжу наведена в таблиці 5.1. 

Таблиця 5.1 

Якісний склад педагогічних працівників коледжу 

Всього штатних педагогічних 

працівників 

2014 2015 2016 2017 2018 

42 40 39 42 38 

В т.ч. чоловіків 4 4 4 5 5 

жінок 38 36 35 37 33 

Педагогічне звання «викладач–методист» 4 5 5 5 5 

Мають вищу категорію 19 19 18 20 20 

Мають першу категорію 7 6 7 9 8 

Мають другу категорію 8 7 6 2 3 

Звільнились 1 2 3 - 2 

Прийняті 1 1 - 2 1 
 

Адміністрація коледжу сприяє залученню викладачів до наукової та 

пошукової роботи, професійному росту молодих викладачів. Ведеться робота 

по впровадженню нових педагогічних технологій, опануванню викладачами 

інтерактивних методів навчання. Викладачі підвищують свій професійний 

рівень і шляхом самоосвіти. Підвищенню професійно-педагогічної 

майстерності викладачів сприяє їх участь в обласних та міських конференціях. 
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Викладачі коледжу беруть участь в роботі обласних методичних 

об’єднань викладачів закладів вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації. 

В цілому педагогічний колектив коледжу має значний досвід роботи, 

достатню професійну та педагогічну майстерність, своєчасно підвищує 

кваліфікацію і здатний забезпечити підготовку молодших спеціалістів на рівні 

державних вимог та стандартів.  

Так, за звітний період було випущено: 

842 молодших спеціалістів, в тому числі: 

674 - денна форма навчання ;  

168 - заочна форма навчання.  

Закінчили коледж  з відзнакою 53 студента, в тому числі: 

50 - денної форми навчання  

3 - заочної форми навчання. 
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6. Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу 

Кропивницький коледж харчування та торгівлі розташований на одній з 

центральних вулиць м. Кропивницького. Територія коледжу має капітальну 

огорожу, асфальтоване покриття та освітлення в нічний час. 

Навчальний корпус чотирьохповерховий, загальною площею                        

3358,1 кв.м.  

В коледжі розроблені та затверджені директором паспорти кабінетів, 

лабораторій, в яких відображено матеріально-технічне забезпечення згідно зі 

змістом програм навчальних дисциплін (предметів), лабораторних та 

практичних робіт та кваліфікаційними вимогами до молодшого спеціаліста. 

Згідно з навчальними планами в коледжі створено і відповідно 

обладнано 22 навчальних кабінети та 3 лабораторії,  приміщення для занять 

фізичною культурою та спортом, які забезпечують навчальний процес. Для 

здійснення комп’ютеризації навчального процесу і впровадження 

комп’ютерних технологій обладнані 3 спеціалізовані комп’ютерні лабораторії, 

та інформаційний центр, в яких функціонує 39 сучасних комп’ютера об'єднаних 

в локальну мережу і підключених до мережі Інтернет, та одна кухня-

лабораторія.  

В коледжі організовано обслуговування і поточний ремонт 

обчислювальної техніки. Завдяки цьому всі персональні комп’ютери та 

оргтехніка постійно знаходяться в робочому стані. Складне технологічне 

обладнання обслуговується і ремонтується власними силами – інженером 

комп’ютерних  систем. 

Водопостачання, водовідведення і опалення – централізовані. Для обліку 

енергоресурсів встановлено лічильники. 

За звітний період за рахунок бюджетних коштів та спонсорської 

допомоги були проведені поточні ремонти навчальних кабінетів, 1, 2, 3, 4 

поверхів,  актової та спортивної зали, частково відремонтовано системи тепло- 

та водопостачання, обладнано дегустаційну залу та кабінет організації 

обслуговування в ЗРГ.  

В коледжі постійно проводяться заходи з енергозбереження. В звітному 

періоді було замінено 34 вікна на сучасні металопластикові конструкції,  

встановлено 13 металопластикових дверей.  

В коледжі по можливості оновлюються меблі для навчальних аудиторій 

та службових приміщень. За звітний період було придбано 90 учнівських парт, 

16 стільців, 1 інтерактивна дошка та меблі для дегустаційної зали.  
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7. Виховна, спортивно-оздоровча робота та  

розвиток студентського самоврядування 

 

На виконання пунктів 10.22, 10.23 керівництво коледжу вважає однією з 

найважливіших своїх завдань – це надання можливості займатися фізичною 

культурою та  спортом в позаурочний час на заняттях спортивних секцій, що 

дає можливість їм зміцнювати своє здоров’я та покращувати свою спортивну 

форму.  

Виховна і спортивно-оздоровча робота проводилися згідно: 

 Концепції національно-патріотичного виховання студентської молоді. 

 Концепції гуманітарного розвитку України на період до 2020 року. 

 Загальної декларації прав людини. 

 Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на               

2016-2020 роки. 

 Декларації прав дитини. 

 Закону України «Про освіту». 

 Закону України «Про вищу освіту». 

 Закону України «Про мови». 

 Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» 

від 07.12.2017 року № 2229. 

 Рекомендації науково-методичного центру вищої освіти МОН України: 

«Основні напрямки виховної роботи у закладах вищої освіти». 

 Положення про студентське самоврядування. 

 Методичних рекомендацій з питань організації виховної роботи у 

закладах вищої освіти. 

Спортивна зала є загальнодоступною, вона працює постійно і особливо 

активно у позанавчальний час (заняття спортивних секцій, змагання, спортивні 

свята). Щорічним  стало проведення спортивних свят «Козацькі забави»  та 

«Чарівні дівчата», присвячених Дню Збройних сил України та Міжнародному 

жіночому Дню 8 Березня відповідно, Олімпійського тижня та Олімпійського 

уроку, присвячених Дню фізичної культури і спорту України. 

Протягом року в коледжі проводяться спартакіади серед навчальних груп 

з п’яти видів спорту: легкоатлетичний крос, настільного тенісу, шашок, 

волейболу. Баскетболу, а також турніри з  окремих видів спорту: мініфутболу, 

ДАРТСу, АРМ спорту. Кожного року проводяться «День здоров’я» для 

студентів та працівників коледжу, а також одноденні туристичні походи з 

метою перевірки туристичних навичок та умінь. 

Активну участь беруть збірні команди коледжу  в обласній спартакіаді 

закладів вищої освіти І-ІІ рівня акредитації. Найкращих успіхів  досягають 

команди з:  легкоатлетичного кросу, настільного тенісу, баскетболу, волейболу, 

легкої атлетики, що дає  змогу колективу коледжу посідати високі  місця в 

загальному заліку спартакіади.  

Якщо брати в розрізі за останні п’ять років то продивляється тенденція 

постійно зростаючих результатів. 
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Загальнокомандні обласні змагання серед закладів вищої освіти                            

І-ІІ рівня акредитації: 

- 2014 рік – V місце; 

- 2015 рік  – ІІІ місце; 

- 2016 рік – ІІІ місце; 

- 2017 рік – ІІ місце; 

- 2018 рік – ІІІ місце.  

Це стало можливо завдяки високій професійній майстерності, кропіткій 

та наполегливій праці як  викладача фізичного виховання Тарана О.Б., а  

особливо керівника фізичного виховання Пікаша А.П., який  з 2010 року і по 

цей час є головою методичного об’єднання керівників фізичного виховання 

Кіровоградської області. Пікаш А.П. у 2018 році нагороджений грамотою 

комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України 

за вагомий особистий внесок у справу розвитку фізичного виховання і спорту 

серед учнівської та студентської молоді популяризацію здорового способу 

життя. 

Для підвищення результативності та структурованості виховної роботи в 

навчальному закладі працює: 

 методичне об’єднання класних керівників; 

 рада профілактики правопорушень та правового виховання; 

 студентська профспілка, студентська рада.  

Всі вони працюють під контролем адміністрації або на умовах співпраці з 

нею. Вся робота планується та узгоджується між структурними підрозділами 

адміністрацією. 

З метою підтримки і стимулювання, відповідального ставлення до 

навчання здійснюється ряд заходів: 

 пропаганда досягнень і успіхів кращих студентів; 

 в коледжі діє дошка пошани «Кращі студенти», «Еліта навчального 

закладу», на якій розміщені фотографії кращих студентів, що отримують 

іменні стипендії облдержадміністрації, міської ради та ради народних 

депутатів м. Кропивницького.  

Родзинкою роботи, направленої на виховання творчого ставлення до 

знань та майбутньої професії є традиційні декади та тижні спеціальностей, які 

проводяться щороку. Під час тижнів спеціальностей проводяться зустрічі з 

видатними професіоналами відповідних галузей, різноманітні професійні круглі 

столи, брейн-ринги, майстер-класи, олімпіади презентації студентських груп. 

Заохочення кращих студентів здійснюють адміністрація, студпроспілка та 

студентська рада коледжу. Переможцям змагань вручаються дипломи, грамоти, 

солодкі подарунки. Випускники минулих років, завжди присутні на Тижнях 

своїх спеціальностей.  

В напрямку розвитку позанавчальної діяльності студентів діють гуртки 

технічної творчості при циклових комісіях і лабораторіях: «Ресторатор» 

«Маркетолог», «Хімік», «Бухгалтер», гурток з навчальної дисципліни 

«Товарознавство продовольчих товарів», «Товарознавець», секції з навчальних 
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дисциплін «Історія та правознавство». За останні 5 років гуртки відвідало 522 

студентів.  

Студенти коледжу беруть активну участь в обласних та Всеукраїнських 

конкурсах і олімпіадах. Так, Качур Роман у 2014 році отримав звання «Віце-

Містер Кіровоградщини 2014» у шоу-програмі «Містер Кіровоград 2014», що 

організовувались управлінням у справах сім’ї та молоді Кіровоградської ОДА. 

У грудні 2015 року голова студентської ради Дяченко Аліна взяла участь 

у Всеукраїнському студентському форумі «Студентське самоврядування: 

проблеми та перспективи». 

У 2016 році Рябоконь Дмитро та Литвин Анастасія стали Лауреатами ІІ та 

ІІІ ступенів ІV Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Імперія зірок 2016» 

м. Дніпро. 

В жовтні 2017 року команда коледжу зайняла ІІІ місце у військово-

патріотичній грі «Захисник України» серед студентських команд закладів 

вищої освіти м. Кропивницького. 

У квітні 2018 року команда коледжу «Гермес» зайняла І місце у ХХІ 

міському чемпіонаті з гри «Брейн-ринг» серед студентських та молодіжних 

команд міста. А в жовтні 2018 року дует «Веснянка» стали Лауреатом І премії у 

національному фестивалі-конкурсі дитячої, юнацької та молодіжної творчості 

«Fest миру, радості, добра». 

Щорічно викладачі та студенти коледжу беруть участь у Міжнародній 

агропромисловій виставці «Агро-Експо». Також беруть активну участь у 

спортивних заходах, що організовує Федерація профспілок Кіровоградської 

області. 

З метою виховання морально-етичних якостей громадянина та розвитку 

індивідуальних здібностей в коледжі працюють гуртки за захопленням. 
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Таблиця 7.1 

Участь студентів в гуртках технічної творчості, 

 гуртках за захопленням 

Назва гуртка 

Кількість залучених студентів 

по роках 

2014 2015 2016 2017 2018 
1 2 3 4 5 6 

Гуртки технічної творчості 

в т.ч. «Ресторатор» 15 15 15 15 15 
«Хімік» 15 15 15 15 15 
«Менеджер» 18 17 15 15 15 
«Бухгалтер» 10 10 10 10 10 

Предметні гуртки з навчальної 

дисципліни «Товарознавство 

продовольчих товарів» 
22 16 16 17 15 

Секція з навчальної дисципліни «Історія»  

та «Правознавство» 
14 14 12 12 12 

Разом  94 87 83 84 82 

Гуртки за захопленням 

в т.ч. «Фантом» (на громадських засадах) 14 12 18 10 12 
Вокальний «Гармонія» (на громадських 

засадах) 
6 8 6 6 6 

Разом 20 20 24 16 18 

 

Історія нашого навчального закладу також є потужним виховним 

чинником. Так, у  2017 році  коледж відзначив 50-річчя від Дня заснування. 

Колектив коледжу працює так, щоб художньо-естетичні прояви були 

присутні всюди. Постійно культивується творчий підхід до справи, викладачі і 

студенти цікаво та неординарно проводять свято знань; Дні працівника освіти, 

рідної мови, Святого Валентина, писемності; Козацькі забави, присвячені Дню 

української армії; презентації професій; День відкритих дверей; подаруй дитині 

іграшку до Дня Святого Миколая. 

Слід зазначити, що значна увага приділяється патріотичному вихованню. 

Так вже традиційно, студенти коледжу беруть участь у мітингах присвячених 

Дню визволення України від нацистських загарбників; до Дня Пам’яті 

Голодомору у 1932-1933 р.р., до Дня Соборності України, День пам’яті 

загиблим у Чорнобильській АЕС, а також у покладанні квітів до меморіалу 

загиблим у ІІ Світовій Війні на  8-9 травня День Злагоди та перемир’я. 

Загін волонтерів коледжу, який складається з 10 чоловік, співпрацює з 

обласною організацією товариства Червоного хреста України, міським центром 

соціальних служб для сім’ї дітей та молоді м. Кропивницького.   

Пропаганда здорового способу життя залишається в полі зору 

адміністрації та викладацького колективу коледжу. Щороку студенти коледжу 

відвідують Кіровоградський центр репродуктивного здоров'я і планування сім'ї, 
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де  проводять зустрічі з провідними фахівцями-лікарями, на тему: «Як зберегти 

своє здоров’я». 

Особлива увага в закладі звертається на викорінення шкідливих звичок. 

Щорічно проводилися анкетування на предмет ознайомленості зі шкідливістю 

наркоманії, пияцтва та СНІДу. 

На виконання наказу МОН України від 01.02.2010 року № 58 про 

виконання Державної цільової соціальної програми зменшення шкідливого 

впливу тютюну на здоров'я населення на період 2014-2018 років у коледжі 

проводиться належна організаційна робота. 

Під час щорічного тижня боротьби з шкідливими звичками проводяться 

лекції, бесіди, переглядаються відеофільми, відбуваються зустрічі з лікарями. 

Одну з важливих сторін у формуванні правосвідомості молоді складає 

профілактика правопорушень, яку здійснюють керівники груп, студентська 

рада, рада  профілактики правопорушень. Ведеться індивідуальна робота з 

студентами, вивчення домашніх обставин, взаємин з батьками, систематичний 

контроль за рівнем і якістю виконання обов’язків і доручень. Вона 

доповнюється бесідами, диспутами, лекціями, уроками на правову тематику, які 

базуються на попередньо проведених анкетах. Здійснюються спільні заходи з 

громадськими організаціями, державними правоохоронними органами. 

За звітний період серед студентів коледжу немає таких, за якими за 

зареєстровані випадки правопорушень. 

У коледжі розроблено та затверджено план заходів щодо запобігання 

насильства в сім’ї, працює телефон гарячої лінії щодо насильства в сім’ї. 

В підготовці і проведенні всіх загальних заходів та відкритих виховних 

годин активну участь бере студентська рада коледжу. 

Система студентського самоврядування в коледжі діє у відповідності до 

Закону «Про вищу освіту» та Положення про студентське самоврядування. 

Члени студентської ради залучаються до участі у плануванні роботи, беруть 

активну участь у підготовці і проведенні культурно-масових, спортивних 

заходів, дослідно-пошукової роботи. 

Щороку студентська рада разом з дирекцією коледжу розв’язує актуальні 

питання життя студентів. 

Взаємодія батьків, керівників навчальних груп, викладачів та студентів 

формує соціальне партнерство основних учасників освітнього та виховного 

процесу. 

Керівництво коледжу в звітному періоді домоглося того, що основним 

осередком виховної роботи є група. Невіддільне від навчання, виховання 

студентів реалізовувалося через життя колективу. 

Високі показники вихованців у різних конкурсах, турнірах, олімпіадах, 

аналіз поведінки студентів у коледжі і поза ним, вивчення кар’єрних біографій 

випускників підводить до висновку, що виховна, оздоровча і культурно-масова 

робота у закладі, в котрій керівник займає визначальну позицію, всі виховні 

зусилля направлено на підвищення престижу інтелекту та загальної культури 

студента, формування суспільної позиції і національної свідомості, рис 

громадянина України. 
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8. Фінансово-господарська діяльність 

На виконання пунктів 10.10-10.17 фінансове забезпечення коледжу 

поділяється на фінансування із загального фонду, доходів від надання платних 

послуг за навчання студентів, благодійної допомоги. Усі фінансові 

надходження створюють єдиний фонд фінансування. Фінансово-господарська 

діяльність коледжу здійснюється в межах єдиного кошторису і штатного 

розпису, затверджених Міністерством освіти і науки України,                                     

з 01 січня 2018 року – управлінням освіти, науки, молоді та спорту 

Кіровоградської ОДА, а з 01 серпня 2018 року – департаментом 

агропромислового розвитку Кіровоградської ОДА. 

Обсяги фінансування у звітному періоді із загального фонду наведені в 

таблиці 8.1. 

Таблиця 8.1. 

Обсяги фінансування із загального фонду (тис. грн.) 

Період 2014 2015 2016 2017 2018 

Всього 5617,7 6503,7 6802,6 7550,7 9853,3 

 

Обсяги надходжень до спеціального фонду у звітному періоді наведені 

в таблиці 8.2.  

Таблиця 8.2. 

Обсяги надходжень до спеціального фонду (тис. грн.) 

Період 2014 2015 2016 2017 2018 

Всього 396,1 331,0 356,8 426,1 410,0 

у тому числі: 

плата за навчання 270,7 174,0 156,1 189,8 253,1 

господарська діяльність 

реалізація майна 
0,6 0,6 1,5 1,4 1,9 

за оренду майна 4,2 4,4 3,7 0,2 - 

благодійна допомога 120,6 152,0 195,5 234,7 155,0 

 

Усі надходження загального та спеціального фонду бюджету 

спрямовувалися за цільовим призначенням згідно з кошторисом витрат. 

Заборгованості із заробітної плати , стипендії та оплати комунальних послуг у 

звітному періоді не було. Динаміка розподілу асигнувань у звітному періоді 

наведена в таблиці 8.3. 

 

 

 

 

 



31 

Таблиця 8.3. 

Динаміка розподілу асигнувань у звітному періоді (тис. грн.) 

 
ПОКАЗНИКИ 2014 2015 2016 2017 2018 

Загальний фонд 

Державний бюджет 

 програма 2201150 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 ф
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н

д
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Надходження 5617,7 6503,7 6802,6 6159,2 9853,3 

Видатки, всього 5617,7 6503,7 6802,6 6159,2 9853,3 

в тому числі: 

Заробітна плата 2266,0 2508,5 3034,7 4424,7 5536,7 

Нарахування на заробітну плату 813,8 905,2 664,4 1000,3 1225,3 

Харчування сиріт та дітей 

позбавлених батьківського піклування 
231,8 348,1 341,4 291,7 320,1 

Компенсація на одяг та взуття дітей-

сиріт 
11,0 8,6 9,1 8,5 9,9 

Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар 
- - 26,6 2,4 37,7 

Оплата послуг (крім комунальних) - - 17,5 - 36,4 

Комунальні послуги 174,1 188,1 266,2 311,8 394,4 

в тому числі: 

Теплопостачання 123,1 123,0 176,9 214,2 287,0 

Водопостачання 3,9 5,1 6,3 7,3 9,2 

Електроенергія 47,1 60,0 83,0 90,3 98,2 

Стипендія 2078,4 2500,7 2401,7 1,9 2219,6 

Грошова допомоги при 

працевлаштуванні та придбання 

літератури для дітей-сиріт та дітей 

позбавлений батьківського піклування 

42,6 44,5 41,0 - 79,9 

програма 2201190 

Надходження - - - 1391,5 - 

Використання, в тому числі - - - 1391,5 - 

Академічна стипендія - - - 1391,5 - 

Фінансування соціальної стипендії за 

рахунок Мінсоцполітики 
- - - 481,5 - 
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Спеціальний фонд 
ПОКАЗНИКИ 2014 2015 2016 2017 2018 

Надходження, всього 587,0 504,4 483,5 548,7 551,1 

Залишок коштів на початок року 190,9 173,4 126,7 122,6 141,1 

Надійшло за рік 396,1 331,0 356,8 426,1 410,0 

в тому числі: 

Плата за навчання  270,7 174,0 156,1 189,8 253,1 

Оренд, господарська діяльність  4,8 5,0 5,2 1,6 1,9 

Благодійна допомога 120,6 152,0 195,5 234,7 155,0 

Видатки, всього 413,6 377,7 360,9 407,7 441,2 

в тому числі: 

Заробітна плата  155,1 109,7 108,4 93,8 149,4 

Нарахування на  заробітну плату 59,6 42,1 24,2 20,9 33,0 

Предмети, матеріали, послуги 83,2 124,3 140,3 170,0 136,2 

Видатки на відрядження  7,0 6,7 7,2 7,5 4,2 

Оплата послуг (крім комунальних) 26,5 57,2 24,7 52,8 37,7 

Комунальні послуги 26,3 29,3 17,1 53,4 36,7 

в тому числі: 

Теплопостачання  11,9 10,2 8,5 29,4 30,0 

Водопостачання  3,1 1,1 1,3 3,0 0,7 

Електропостачання  11,3 18,0 7,3 21,0 6,0 

Підвищення кваліфікації 2,0 1,1 0,5 0,5 0,5 

Оплата податків, ліцензій 1,5 1,8 - - 0,2 

Оплата страхування пожежної 

дружини 
1,0 - 0,3 2,0 - 

Придбання обладнання і предметів 

довготривалого використання 
31,4 5,5 38,2 6,8 43,3 

 

Стан фінансування коледжу в цілому забезпечує основну діяльність 

навчального закладу. Але фізичне зношування основних засобів, нагальна 

необхідність капітального та поточного ремонтів, необхідність оновлення 

комп’ютерної та офісної техніки, зростання тарифів на комунальні послуги 

вимагали більших коштів. Для покращення рівня господарювання знаходили 

вихід в пошуку додаткових джерел, спонсорів, покращанні догляду за 

основними засобами, переході на постійні режими економії. 

Надходження до спеціального фонду використовувались на заробітну 

плату та нарахування, придбання предметів і матеріалів, оплату послуг, видатки 

на відрядження, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, розвиток 

матеріально-технічної бази коледжу.  

Динаміка прийому студентів на навчання за рахунок коштів фізичних 

осіб наведена у таблиці 8.4. 
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Таблиця 8.4  

Динаміка прийому студентів на навчання  

за рахунок коштів фізичних осіб 

 

Прийом 

всього 

2014 2015 2016 2017 2018 

23 - 18 15 5 

Денна 6 - 13 6 5 

Заочна 17 - 6 9  

 

Динаміка прийому студентів на навчання  

за рахунок коштів фізичних осіб 
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За останні п’ять років коледж оновив свою матеріально-технічну базу 

на  суму 337,1 тис. грн., в т.ч.: 

- за рахунок загального фонду – на 66,7 тис. грн.; 

- спеціального фонду на 2,4 тис. грн.; 

- благодійних внесків на 268,0 тис. грн. 

Для забезпечення освітнього процесу у звітному періоді було придбано: 

 електроплити    2 шт.  (5200,00 грн.) 

 мультимедійний проектор  3 шт.  (8260,00 грн.) 

 інтерактивна дошка   1 шт.  (11178,00 грн.) 

 домашній кінотеатр   1 шт.  (5301,00 грн.) 

 проекційний екран   1 шт.  (1588,00 грн.) 

 касові апарати, ваги   7 шт.  (22577,00 грн.) 

 принтер     4 шт.  (10037,00 грн.) 

 монітор     14 шт. (10300,00 грн.) 

 ноутбук     4 шт.  (19835,00 грн.) 

 системний блок    15 шт.  (33337,00 грн.) 

 сканер     1 шт.  (3590,00 грн.) 

 телевізор     3 шт.  (38340,00 грн.) 
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 теплолічильник    1 шт.  (20520,00 грн.) 

 бойлер     1 шт.  (1000,00 грн.) 

 барна стойка    1 шт.  (600,00 грн.) 

 вітрина     1 шт.  (700,00 грн.) 

 література        (7040,00 грн.) 

 учнівські меблі (столи)   90 шт. (38500,00 грн.) 

 стілець «Ніка»    16 шт. (12768,00 грн.) 

 меблі для дегустаційної зали    (17266,00 грн.) 

У звітному періоді була проведена заміна старих вікон на 

металопластикові в навчальному корпусі в кількості 34 шт. на суму                         

152,0 тис. грн. та дверей на металопластикові – 13 шт. на 59,0 тис.грн. 

Проводилася промивка та гідравлічне випробування тепло системи 

кожного сезону. 

  Були проведені  поточні ремонти господарським способом при участі 

батьків, випускників та спонсорів: в 2018 році було проведено поточний ремонт 

ІІ поверху на суму 29,0 тис.грн., кабінет 201 – 19,0 тис.грн.; в 2016 році – були 

відремонтовані навчальні кабінети 207, 211 на суму 11970,00 грн., опалення – 

5000,00 грн.; в 2015 році були відремонтовані: вестибюль – 14000,00 грн, 

дегустаційна зала – 5800,00 грн.; в 2014 році було проведено ремонт підлоги 

спортивної зали на суму 18,0 тис. грн.  

В 2018 році були виділенні інші надходження спеціального фонду на 

виконання інвестиційного проекту в рамках здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій по програмі 2417363 в                               

сумі 1164,0 тис.грн. на придбання обладнання для кухні-лабораторії. Було 

придбано 80 одиниць, а саме: холодильники (3 шт.), жарочні поверхні (3 шт.), 

блендери (3 шт.), пароконвектолат (1 шт.), шафа пекарська  (1 шт.), міксери                 

(9 шт.), м’ясорубки (4 шт.), слайсер (1 шт.), мікроскопи (3 шт.), фритюрниця                      

(1 шт.), кавомашина   (1 шт.), плита електрична (6 шт.), бойлери (2 шт.), 

телевізор (1 шт.), ноутбук (1 шт.), тісторозкатувальна машина (3 шт.), система 

вентиляції, меблі (столи, стільці, стінка меблева).  

У звітному періоді були проведені документальні перевірки: 

 Управлінням державної праці у Кіровоградській області Державної 

служби України з питань праці. 

 Управлінням соціального захисту населення виконавчого комітету 

Ленінської районної у м. Кіровограді ради. 

 Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 

Кіровоградського обласного відділення виконавчої дирекції. 

 Управлінням пенсійного фонду України у м. Кіровограді Кіровоградської 

області. 

 Територіальною державною інспекцією з питань праці у Кіровоградській 

області. 

 Державною фінансовою інспекцією у Кіровоградській області. 

В ході перевірок правопорушень діючого законодавства не виявлено. 

Зауваження та рекомендації взято до уваги і виконано у встановлені терміни. 
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9. Розвиток соціальної сфери 

У звітному періоді для належного функціонування навчального закладу 

важливе місце відводилось соціальній сфері. Виконання програми соціального 

розвитку коледжу забезпечувало необхідні умови для навчання студентів і 

роботи працівників. Так, за розвиток соціального партнерства в травні 2017 

року директор коледжу Барна Т.І. отримала відзнаку Федерації професійних 

спілок України «Роботодавці. Уряд. Профспілки». 

Для підтримки безпечних умов праці і навчання раз на три роки 

проводяться навчання та перевірка знань працівників з безпеки 

життєдіяльності. Такі навчання в звітному періоді відбулися в жовтні 2016 року 

в Херсонському національному технічному університеті. Щороку в квітні 

проводяться тижні охорони праці присвячені Всесвітньому дню охорони праці. 

Щорічно вони проходять під різними гаслами, в 2018 році девізом було 

«Захищене і здорове покоління». 

За санітарним станом навчальних приміщень та буфету здійснює 

контроль сестра медична, яка систематично організовує медичний огляд 

студентів, обстеження і вакцинацію, веде диспансерний облік.  

Всі працівники один раз на рік проходять обов’язкове медичне 

обстеження. Ведеться облік викладачів і співробітників, які потребують 

оздоровлення. Однак, через відсутність фінансування фонду соціального 

страхування, починаючи з 2014 року, здешевлення вартості путівок на 

оздоровлення не відбувається.  

Інформація про розміри матеріальної допомоги на оздоровлення та премії 

працівникам наведена в таблиці.  

Таблиця 9.1 

Матеріальна допомога та премії працівникам 

тис.грн. 

Показники 2014 2015 2016 2017 2018 

Кількість працівників, які 

оздоровилися на базі практики 
- - - - - 

Матеріальна допомога на 

оздоровлення, в тому числі: 
98,0 103,1 123,9 117,8 206,2 

- педагогічні працівники 69,6 73,1 93,9 117,8 157,9 

- спеціалісти та робітники 28,4 30,0 30,0 - 48,3 

Грошова винагорода 72,7 87,7 98,5 26,9 141,3 

Премії 30,0 13,7 93,2 13,1 174,8 

Індексація заробітної плати 51,3 198,4 - 34,2 7,7 

 

Студентам, які навчаються за державним замовленням, згідно Положення 

про порядок призначення і виплати стипендій, виплачується ординарні, 

персональні, академічні та соціальні стипендії. Інформація про кількість 

студентів, що отримали стипендії в таблиці 9.2. 
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Таблиця 9.2 

Кількість студентів, які отримують стипендію 

№ 

з/п 
Показники 

Роки 

2014 2015 2016 2017 2018 

1.  
Кількість студентів, які 

отримували ординарну 

стипендію, осіб 
254 233 228 129 133 

2.  
Отримували підвищену 

стипендію, осіб 
7 10 9 7 4 

3.  
Отримували персональну 

стипендію, осіб 
2 1 3 - - 

4.  

Отримували соціальну 

стипендію, осіб,  

в тому числі: 
36 28 30 50 44 

- інваліди 4 3 5 7 6 
- чорнобильці - - - 1 1 
- малозабезпечені 11 8 8 9 7 
- сироти 21 17 17 17 15 

 - переселенці  - - - 4 2 

 
- діти, батьки яких є 

учасниками АТО 
- - - 10 12 

 
- діти, батьки яких є 

шахтарями 
- - - 2 1 

5.  
Стипендії Верховної Ради та 

Президента України 
- - - - - 

6.  
Середньорічна кількість 

студентів, які отримують 

стипендію 
263 244 237 136 123 

 

Студентам-сиротам надається грошова компенсація на харчування. По 

роках її сума становила:  

2014 рік – 231,8 тис. грн.,  

2015 рік – 348,1 тис. грн., 

2016 рік – 341,4 тис. грн.,  

2017 рік – 291,7 тис. грн.,  

2018 рік – 320,1 тис. грн.  

Студентам–сиротам проводились всі передбачені законодавством 

виплати. 

Стипендіальний фонд використовувався відповідно положень «Про 

порядок призначення і виплати стипендій студентам Кропивницького коледжу 

харчування та торгівлі», «Про порядок використання коштів, передбачених на 

виплату стипендії, для надання матеріальної допомоги та преміювання». 
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Таблиця 9.3 

Стипендіальне забезпечення студентів 

тис.грн. 

Показники 2014 2015 2016 2017 2018 

Стипендія (академічна і 

соціальна) 
1900,8 1906,2 1883,8 1808,4 2120,1 

Індексація стипендії 106,9 573,1 406,3 41,3 43,4 

Матеріальна допомога 

студентам 
70,7 21,4 111,6 1,9 56,1 

Всього стипендіальне 

забезпечення: 
2078,4 2500,7 2401,7 1851,6 2219,6 

 

Велика увага приділяється організації відпочинку студентів та 

працівників. Цими питаннями опікуються профспілки. Працівники коледжу 

традиційно разом зустрічають Новий рік, відзначають професійне свято, 

8 Березня. Практикуються спільні виїзди на екскурсії та бази відпочинку. 
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10. Робота щодо запобігання проявів корупції та хабарництва. 

На виконання пункту 10.18 в коледжі створено підрозділ з питань 

запобігання та виявлення корупції і призначена уповноважена особа. Щорічно 

затверджується план роботи підрозділу, який передбачає проведення:  

 анкетування щодо проявів процесу хабарництва під час навчання в 

коледжі; 

 класних годин на тему: «Про засади запобігання і виявлення корупції»; 

 тижнів правових знань щодо кримінальної відповідальності за порушення 

діючого законодавства; 

 щосеместрове видання наказів щодо протидії хабарництва і корупції під 

час заліково-екзаменаційних сесій; 

 зустрічі з представниками правоохоронних органів та прокуратури; 

 звіт про роботу підрозділу, який розглядається на засіданнях 

студентської, адміністративної та педагогічної рад; 

 декларації про доходи фізичних осіб; 

 роз’яснювальну роботу з батьками і студентами на батьківських зборах. 
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11. Якість підготовки випускників 

У звітному періоді коледжем підготовлено 842 фахівців за освітньо-

кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста:  

денна форма – 674 особи; 

заочна форма – 168 осіб 

Таблиця 11.1 

Структура випуску фахівців за джерелами фінансування 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Всього випущено 189 172 165 176 140 

в т.ч. денна форма навчання 145 142 133 144 110 

заочна форма навчання 44 30 32 32 30 

В складі денної форми навчання: 

держзамовлення 
117 131 126 138 107 

контрактники 28 11 7 6 3 

Частка випускників, які навчалися за 

держзамовленням, денна форма навчання  
96,3 73,8 65,4 41,8 46,2 
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Таблиця 11.1.1 

Структура випуску фахівців за джерелами фінансування (денна форма навчання) 

Спеціальність 

2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік 

в
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5.03050901 

«Бухгалтерський облік» 
18 15 3 16 15 1 15 15 - 14 14 - - - - 63 59 4 

071 «Облік і 

оподаткування» 
- - - - - - - - - - - - 12 12 - 12 12 - 

5.03051001 

«Товарознавство та 

комерційна діяльність» 

63 50 13 52 46 6 50 45 5 45 45 - - - - 210 186 24 

076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність» 

- - - - - - - - - - - - 50 47 3 50 47 3 

5.05170101 «Виробництво 

харчової продукції» 
64 52 12 74 70 4 68 66 2 85 79 6 29 29 - 320 296 24 

181 «Харчові технології» - - - - - - - - - - - - 19 19 - 19 19 - 

Всього  

по денній формі навчання 
145 117 28 142 131 11 133 126 7 144 138 6 110 107 3 674 619 55 
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Діаграма до таблиці11.1.1 

Структура випуску фахівців за джерелами фінансування (денна форма навчання) 
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Таблиця 11.1.2 

Структура випуску фахівців за джерелами фінансування (заочна форма навчання) 

Спеціальність 

2014 рік  2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік 
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5.05170101 «Виробництво 

харчової продукції»  
28 15 13 17 15 2 20 14 6 32 23 9 - - - 97 67 30 

181 «Харчові технології» - - - - - - - - - - - - 30 27 3 30 27 3 

5.03051001 «Товарознавство 

та комерційна діяльність» 
16 4 12 13 - 13 12 - 12 - - - - - - 41 4 37 

Всього  44 19 25 30 15 15 32 14 18 32 23 9 30 27 3 168 98 70 
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Діаграма до таблиці 11.1.2 

Структура випуску фахівців за джерелами фінансування (заочна форма навчання) 
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За період 2014-2018 років у коледжі: 

 налагоджена система галузевих зв’язків між коледжем та керівниками 

провідних торговельних підприємств, закладів ресторанного 

господарства нашого міста з питань організації практики та 

працевлаштування випускників; 

 щорічно на засідання педагогічної ради розглядається питання про стан 

роботи педагогічного колективу по працевлаштуванню випускників та 

розробляються заходи щодо покращення результатів діяльності. За 

останні три роки суттєвих зауважень до якості підготовки фахівців не 

було; 

 проводяться презентації випускників, декади спеціальностей та конкурси 

професійної майстерності; 

 до складу журі конкурсів професійної майстерності та запланованих 

заходів залучаються керівники підприємств торгівлі, харчування, 

промисловості та провідні спеціалісти галузі; 

 організовуються зустрічі з представниками базових підприємств, 

підприємств-замовників та випускниками коледжу. 

Для успішного працевлаштування випускників наші студенти паралельно 

з навчанням на денному відділенні можуть отримати робітничу кваліфікацію за 

спорідненою спеціальністю, наприклад: 

 випускники спеціальностей 5.05170101 «Виробництво харчової 

продукції» та 181 «Харчові технології» разом з дипломом молодшого 

спеціаліста отримують свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації 

кухаря, офіціанта або бармена; 

 випускники спеціальностей 5.03051001 «Товарознавство та комерційна 

діяльність» та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» - 

продавця продовольчих товарів. 

Маючи декілька професій, випускники коледжу мають більшу 

перспективу працевлаштуватися. 

Багаторічна плідна співпраця педагогічного колективу та керівництва 

коледжу з провідними підприємствами міста допомагає взаємовигідному 

спілкуванню потенційних роботодавців і студентів ще під час технологічних і 

переддипломних практик. Саме в цей час студенти свідомо демонструють 

набуті ними знання та навички, а керівники підприємств (та їх підрозділів) 

підбирають для себе молодих фахівців на вакантні посади. За 2014-2018 роки 

почала активно розвиватися мережа підприємств торгівлі та закладів 

ресторанного господарства міста: відкриті супермаркети «АТБ», «Фуршет», 

«Копілка», на 2018 рік заплановано відкриття ще одного супермаркету «АТБ» 

та фірмового магазину ТДВ «М’ясокомбінат «Ятрань».  

Разом з тим, працевлаштування випускників коледжу може бути суттєво 

збільшено за умови належного оформлення їх на роботу на приватних 

підприємствах торгівлі і закладах ресторанного господарства.  

Випускники коледжу продовжують навчання в закладах вищої освіти                 

ІІІ-ІV рівня акредитації:  
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 Київському торговельно-економічному університеті; 

 Київському національному університеті харчових технологій;  

 Харківському державному університеті харчування та торгівлі; 

 Одеській національній академії харчових технологій; 

 Полтавському університеті економіки і торгівлі; 

 Кіровоградському національному технічному університеті тощо. 

 

Таблиця 11.2 

Чисельність випускників, які продовжили навчання  

у закладах вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації 

 

Рік 

випуску 

Всього 

випускників 

Продовжили навчання  

у закладах вищої освіти ІІІ-ІV рівня 

акредитації 

Всього % 

2014 145 19 13,1 

2015 142 31 21,8 

2016 133 13 9,8 

2017 144 31 21,5 

2018 110 20 18,1 

 

Якісна підготовка фахівців – головне завдання над яким працював 

педагогічний колектив коледжу. Рівень підготовки студентів до навчальних 

занять, якість викладання навчальних предметів і дисциплін та рівень 

успішності в групах аналізувався на адміністративних нарадах, педагогічних і 

методичних радах, де приймались відповідні рішення, метою яких було 

покращення показників навчання і усунення виявлених недоліків. Згідно з   

навчальними планами студенти виконували та захищали курсові проекти та 

роботи. Адміністрацією коледжу системно здійснювався контроль за станом 

підготовки та змістом і якістю написання зазначених курсових робіт. 

В таблицях 10.3-10.7 наведені абсолютні та якісні показники успішності 

навчання та написання курсових робіт. 
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Таблиця 11.3 

Якісні показники успішності  по денній формі навчання, в % 

№ 

з/п 

Код 

спеціаль-

ності 

Спеціальність 
2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2017-

2018 

2018-

2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  5.03050901 Бухгалтерський облік 72,5 70,4 67,7 58,5 57,0 

2.  071 «Облік і оподаткування» - - - 58,0 63,3 

3.  5.03051001  
Товарознавство та 

комерційна діяльність  
60,3 62,2 63,1 59,9 56,7 

4.  076 
«Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність» 
- - - 56,6 62,6 

5.  5.05171010 
Виробництво харчової 

продукції  
61,8 63,3 60,1 58,4 59,7 

6.  181 «Харчові технології» - - - 62,1 60,3 

Всього по денній формі навчання 62,6 63,8 62,0 59,2 59,9 

 

Діаграма до таблиці 11.3 

Якісні показники успішності  по денній формі навчання, в % 
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Таблиця 11.4 

Показники абсолютної успішності по денній формі навчання, в % 

№ 

з/п К
о
д

 

сп
ец

іа
л
ь
н

о
ст

і 
Спеціальність 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2017-

2018 

2018-

2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  5.03050901 Бухгалтерський облік 100 100 100 100 100 

2.  071 «Облік і оподаткування» - - - 100 99,7 

3.  5.03051001  
Товарознавство та 

комерційна діяльність  
100 100 100 100 99,9 

4.  076 
«Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» 
- - - 100 100 

5.  5.05171010 
Виробництво харчової 

продукції  
99,9 99,9 99,9 100 100 

6.  181 «Харчові технології» - - - 100 99,9 

Всього по денній формі навчання  99,9 99,9 99,9 100 99,9 
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Таблиця 11.5 

Якісні показники успішності випускників за денною формою навчання 

 

Спеціальність 

2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік 

в
и

п
у
ск

, 
о
сі

б
 

в
 т

.ч
. 

з 
в
ід

зн
ак

о
ю

 

в
и

п
у
ск

, 
о
сі

б
 

в
 т

.ч
. 

з 
в
ід

зн
ак

о
ю

 

в
и

п
у
ск

, 
о
сі

б
 

в
 т

.ч
. 

з 
в
ід

зн
ак

о
ю

 

в
и

п
у
ск

, 
о
сі

б
 

в
 т

.ч
. 

з 
в
ід

зн
ак

о
ю

 

в
и

п
у
ск

, 
о
сі

б
 

в
 т

.ч
. 

з 
в
ід

зн
ак

о
ю

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5.03050901 «Бухгалтерський облік» 16 
3 

18,8% 
16 

3 

18,8% 
15 

1 

6,7% 
14 

1 

7,1% 
12 

2 

16,7% 

5.03051001 «Товарознавство та комерційна 

діяльність» 
63 

3 

4,8% 
52 

3 

5,8% 
50 

6 

12% 
45 

7 

15,6% 
24 

2 

8,3% 

076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» 
- - - - - - - - 26 

4 

15,4% 

5.05070101 «Виробництво харчової 

продукції» 
64 

1 

1,6% 
74 

5 

6,8% 
68 

4 

5,9% 
85 

3 

3,5% 
29 

2 

6,9% 

181 «Харчові технології» - - - - - - - - 19 
2 

10,5% 

Всього  

по денній формі навчання 
143 

7 

4,9% 
142 

11 

7,8% 
133 

11 

8,3% 
144 

11 

7,6% 
110 

12 

10,9 
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Таблиця 11.6 

Рівень успішності та якості захисту курсових проектів (робіт) 

на денній формі навчання, в % 

 

Спеціальність 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

у
сп

іш
н

іс
ть

 

я
к
іс

ть
  

у
сп

іш
н

іс
ть

 

я
к
іс

ть
  

у
сп

іш
н

іс
ть

 

я
к
іс

ть
  

у
сп

іш
н

іс
ть

 

я
к
іс

ть
  

у
сп

іш
н

іс
ть

 

я
к
іс

ть
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Всього по спеціальності 

5.03050901 

«Бухгалтерський облік», 

в тому числі: 

100 63,9 100 56,3 100 76,7 100 57,1 100 54,2 

навчальна дисципліна 

«Економічний аналіз» 
100 66,7 100 50,0 100 86,7 100 57,1 100 58,3 

навчальна дисципліна 

«Фінансовий облік» 
100 61,1 100 62,5 100 66,7 100 57,1 100 50,0 

Всього по спеціальності 

5.03051001 

«Товарознавство та 

комерційна діяльність», в 

тому числі: 

100 64,5 100 65,2 100 63,9 100 61,1 100 58,3 

навчальна дисципліна 

«Організація і технологія 

торговельних процесів» 
100 66,2 100 67,9 100 64,2 100 59,2 - - 

навчальна дисципліна 

«Товарознавство 

продовольчих товарів» 
100 62,8 100 62,4 100 63,6 100 62,9 100 58,3 

Всього по спеціальності 076 

«Підприємництво , 

торгівля та біржова 

діяльність», в тому числі: 

- - - - - - - - 100 64,6 

навчальна дисципліна 

«Організація і технологія 

торговельних процесів» 
- - - - - - - - 100 64,6 

Всього по спеціальності 

5.05170101 «Виробництво 

харчової продукції» 

100 61,3 100 64,1 100 60,4 100 60,9 100 58,2 

навчальна дисципліна 

«Організація виробництва в 

ЗРГ» 
100 64,0 100 64,1 100 60,7 100 57,1 100 60,0 

навчальна дисципліна 

«Технологія виробництва 

кулінарної продукції» 
100 58,5 100 64,0 100 60,0 100 64,7 100 56,3 

Всього  

по денній формі навчання 
100 63,2 100 61,9 100 67,0 100 59,7 100 58,0 
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Таблиця 11.7 

Якісні показники успішності випускників за заочна формою навчання 

 

Спеціальність 

2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік 

в
и

п
у
ск

, 
о
сі

б
 

в
 т

.ч
. 

з 
в
ід

зн
ак

о
ю

 

в
и

п
у
ск

, 
о
сі

б
 

в
 т

.ч
. 

з 
в
ід

зн
ак

о
ю

 

в
и

п
у
ск

, 
о
сі

б
 

в
 т

.ч
. 

з 
в
ід

зн
ак

о
ю

 

в
и

п
у
ск

, 
о
сі

б
 

в
 т

.ч
. 

з 
в
ід

зн
ак

о
ю

 

в
и

п
у
ск

, 
о
сі

б
 

в
 т

.ч
. 

з 
в
ід

зн
ак

о
ю

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5.03051001 «Товарознавство та комерційна 

діяльність» 
16 - - - - - - - - - 

5.05170101 «Виробництво харчової 

продукції» 
28 - 17 - 20 - 32 1 - - 

181 «Харчові технології» - - - - - - - - 30 - 

Всього 44 - 17 - 20 - 32 1 30 - 
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Діаграма  

до таблиці 11.7 

Якісні показники успішності випускників за заочна формою навчання 
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Підсумком спільної діяльності педагогічного колективу і студентів та результатом показників якості підготовки 

спеціалістів являється Державний комплексний кваліфікаційний екзамен як завершальний етап навчання. 

ДККЕ включає перевірку теоретичних знань за допомогою тест-контролю та виконання практичного завдання.
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Таблиця 11.8 

 

Рівень успішності та якості знань випускників за результатами державної атестації 

 (денна форма навчання) 

Спеціальність 

2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік 

в
и

п
у
ск

, 
о
сі

б
 

У
сп

іш
н

іс
ть

, 

%
 

Я
к
іс

ть
, 
%

 

в
и

п
у
ск

, 
о
сі

б
 

У
сп

іш
н

іс
ть

, 

%
 

Я
к
іс

ть
, 
%

 

в
и

п
у
ск

, 
о
сі

б
 

У
сп

іш
н

іс
ть

, 

%
 

Я
к
іс

ть
, 
%

 

в
и

п
у
ск

, 
о
сі

б
 

У
сп

іш
н

іс
ть

, 

%
 

Я
к
іс

ть
, 
%

 

в
и

п
у
ск

, 
о
сі

б
 

У
сп

іш
н

іс
ть

, 

%
 

Я
к
іс

ть
, 
%

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

5.03050901 «Бухгалтерський 

облік» 
16 100 62,5 16 100 50,0 15 100 66,7 14 100 57,1 12 100 58,3 

5.03051001 «Товарознавство та 

комерційна діяльність» 
63 100 63,4 52 100 57,7 50 100 62,0 45 100 57,8 24 100 58,3 

076 «Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність» 
- - - - - - - - - - - - 26 100 61,5 

5.05070101 «Виробництво 

харчової продукції» 
64 100 62,5 74 100 63,5 68 100 63,3 85 100 60,0 29 100 58,6 

181 «Харчові технології» - - - - - - - - - - - - 19 100 63,2 

Всього  

по денній формі навчання 
143 100 62,8 142 100 57,1 133 100 64,0 144 100 58,3 110 100 59,6 
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Діаграма  

до таблиці 11.8 

 

Рівень успішності та якості знань випускників за результатами державної атестації 

 (денна форма навчання) 
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12. ЗАГАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ 

 
№ 

з/п 
Показники 2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Кількість ліцензованих 

спеціальностей 
3 3 3 3 3 

 

Контингент студентів на всіх 

курсах навчання (всього) 
503 462 457 405 418 

 в т.ч. денна форма навчання 426 389 385 346 368 

 за державним замовленням 

денна форма навчання 
397 377 365 324 344 

 відрахованих денна форма 

навчання 
24 11 17 16 8 

 
Кількість відокремлених 

підрозділів 
– – – – – 

 
Кількість відділень денної 

форми навчання  
2 2 2 2 2 

 Заочна форма навчання 1 1 1 1 1 

 Кількість циклових комісій 4 5 5 4 4 

 

Кількість співробітників 

(всього) 
67 62 57 61 58 

 в т.ч. педагогічних, з них 42 40 39 42 38 

 викладачів–методистів 4 5 5 5 5 

 вищої категорії 19 19 18 20 20 

 першої категорії 7 6 7 9 8 

2.  

Кількість будівель 1 1 1 1 1 

 загальна площа 3358,1 3358,1 3358,1 3358,1 3358,1 

 на одного студента 

приведеного контингенту 
6,7 7,3 7,3 8,3 8,0 

3.  
Кількість комп’ютерів 

на 100 студентів 
7,6 7,6 7,6 11,0 11,0 

4.  
Загальний фонд власної 

бібліотеки 
32456 32242 31726 31723 31385 

5.  
Забезпеченість студентів 

гуртожитками (% від потреби) 
100 100 100 100 100 

6.  

Частка випускників, які 

працюють  за фахом (%)  

денна форма навчання 

62,1 71,1 66,2 71,5 77,3 

 

Звіт директора про результати виконання умов контракту щорічно 

заслуховується на загальних зборах трудового колективу та подається до 

Міністерства освіти і науки України до 15 січня. 

Директор коледжу                                                                                        Т.І.БАРНА  
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За 2013-2018 роки 38 студентів денної форми навчання були відраховані 

за невиконання вимог навчального плану, 32 особи – за власним бажанням, 17 

осіб переведені на заочну форму навчання, 4 особи переведені до іншого 

навчального закладу, 1 особа – у зв’язку зі смертю. 

      

«Молодь за здоровий спосіб життя», «Духовні криниці», «Українки в 

історії», «Кулінарія – це мистецтво», «Символи Батьківщини», «До джерел 

рідної культури», «Ринкова економіка», «Ліна Костенко в часах перехідних і 

вічних», «Рідна мова – то сила культури, а культура – сила народу», «Він стирає 

кордони» (до 200-річчя М.Гоголя), «Поет народний і великий» (до дня 

народження Т.Г.Шевченка), «На варті вітчизни», «Поки живе мова – житиме й 

народ», «Увійдемо до храму В.Сухомлинського», «Козацтво й Україна», 

«Світове спільництво – міжнародний тероризм», «Пам’ятаємо. Вшановуємо. Не 

забудемо 1932 - 1933» (до дня пам’яті Голодомору), «Україна в полум’ї війни», 

«На допомогу класному керівнику», «Жити за законами держави», 

«Непереможність Крут», «Вони здобули перемогу», «Мужність  і біль 

Чорнобиля», «Кіровоградщина – перлина скіфського степу», «Ми різні, а мрії у 

нас одні», «Слава захисникам Вітчизни», «Об’єднана Європа і Україна», 

«Кіровоград через призму часу», «Слава жінкам України», «В гармонії з 

природою», «Вчителю, перед ім’ям твоїм схиляють я…», «Письменники – 

ювіляри» (серія книжкових полиць), «День людей похилого віку», «Стоп 

насильству», «200-річчя Вітчизняної війни 1912 р.», «Видатні земляки», 

«Заповідні місця Кіровоградщини», «Кіровоградська степова перлина 

України», «Кохання – це палке почуття, але панувати над серцем повинен 

розум», «Новинки учбової літератури» . 

 


