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Звіт 

Директора Відокремленого структурного підрозділу   «Маслівський  

аграрний фаховий  коледж ім. П.Х.Гаркавого Білоцерківського НАУ» за 

результатами діяльності  2021 року 

та виконання контрактних зобов’язань 

 

           За результатами конкурсного відбору на заміщення посади керівника коледжу та 

у відповідності до наказу № 165/ОС від 24 вересня 2021р. по Білоцерківському 

національному аграрному університеті  призначена на другий термін директором  

Відокремленого структурного підрозділу «Маслівський аграрний фаховий коледж 

ім.П.Х.Гаркавого Білоцерківського національного аграрного університету». В своїй 

Програмі кандидата на посаду керівника навчального закладу  я пропонувала на 

обговорення «Проект стратегії розвитку ВСП  «Маслівський аграрний фаховий 

коледж ім.П.Х.Гаркавого Білоцерківського національного аграрного університету», 

враховуючи пророблену роботу за попередній період , зокрема і за 2021р.            

          Сьогодні перед нами стоять серйозні виклики – не лише «вижити» в сучасних 

складних умовах у період реорганізації системи освіти в Україні, а й впевнено 

розвиватися, зберігаючи й примножуючи кращі традиції, сформовані за час існування 

навчального закладу, а це шлях в сторіччя. На даний час колектив здатний виконувати 

всі завдання з підготовки висококваліфікованих фахівців, що ставить перед ним 

Конституція України, Закон України «Про освіту», Закон України «Про фахову 

передвищу освіту», законодавчі акти України, Статут Білоцерківського НАУ та 

Положення про ВСП «Маслівський аграрний фаховий коледж ім. П.Х.Гаркавого 

Білоцерківського національного аграрного університету».           

                 Діяльність колективу Відокремленого структурного підрозділу  

«Маслівський аграрний фаховий коледж ім.П.Х.Гаркавого Білоцерківського 

національного аграрного університету» за звітний період  направлена на 

забезпечення позитивної динаміки розвитку коледжу, як відкритої інноваційної 

системи конкурентоздатної й орієнтовної  на підготовку високваліфікованих 

спеціалістів, виконання державного замовлення на підготовку фахівців у 

відповідності до сучасних вимог, формування викладацького складу та створення 

умов для постійного підвищення рівня їх кваліфікації, створення умов для реалізації 

потенційних можливостей студентів, викладачів і персоналу коледжу, забезпечення 



системного використання  розвиваючих і здоров’язберігаючих педагогічних 

технологій у навчальній та виховній діяльності, а також стійкого фінансово-

економічного стану, нормальну життєдіяльність та ефективне використання 

матеріальних, фінансових та енергетичних ресурсів, підвищення відповідальності 

кожного члена трудового колективу. 

          Стратегічним курсом у моїй роботі є поглиблення і закріплення позитивних 

результатів діяльності коледжу, втілення в життя раніше запланованих заходів з 

розвитку його методичної, наукової та матеріально-технічної бази. Прогнозованість 

результатів, прозорість рішень, відповідальність за доручену справу – ось що має 

визначати спрямованість нашої спільної роботи.  

        Отже, визначальним для коледжу є забезпечення та примноження досягнень і 

кращих традицій, розвиток, поглиблення нових напрямків діяльності, стабільність 

та системність роботи на фоні позитивного морально-психологічного клімату в 

колективі, подальше формування авторитету закладу освіти в регіоні та в Україні 

загалом. 

 

 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ  

 
«Освіта — найбільше із земних благ, 

якщо вона найвищої якості. В іншому разі вона 

абсолютно марна» 

            Р.Кіплінг 

  

Відповідальна за організацію освітнього процесу заступник 

директора з навчальної  роботи  

 Галина Миколаївна Погорєлова 
  

   Колектив ВСП «Маслівський аграрний коледж ім. П.Х. Гаркавого 

Білоцерківського НАУ» в 2021 році спрямував свою діяльність на виконання 

основних принципів освітньої діяльності колективу: 

-         відповідність умов освітньої діяльності та результатів навчання вимогам 

законодавства та стандартам освіти; 

-         раціональність та доцільність використання форм, методів та освітніх 

платформ дистанційного навчання; 



-         створення освітнього середовища, орієнтованого на задоволення потреб 

та інтересів здобувачів фахової передвищої освіти, включаючи надання 

можливостей для формування індивідуальних траєкторій; 

-         творчий пошук резервів, джерел вдосконалення освітнього процесу; 

-         етичність та повага до особистості. 

Головні завдання педагогічного колективу коледжу є: 

1. Формування висококваліфікованого молодшого спеціаліста/фахового 

молодшого бакалавра, що відповідає запитам сучасного АПК України  з 

високим рівнем загальнолюдської культури, толерантності та 

громадянської свідомості, патріотизму, почуттям поваги до культурного та 

історичного минулого України, поваги до Конституції України, Законів 

України, державної символіки. 

 

 

2. Акцентувати увагу викладацького колективу  на забезпечення високого 

рівня практичної підготовки студентів, яка є невід’ємною складовою підвищення 

якості підготовки фахівців. Забезпечення інтеграції освітньої та практичної 

діяльності з метою підготовки кваліфікованих  фахівців аграрного напряму за умови 

максимального використання бази навчально-дослідного господарства коледжу. 

Головні зусилля зосереджені на впровадження нових підходів на основі розвитку 

соціального партнерства з радою роботодавців з питань удосконалення освітнього 

процесу, поліпшення стану матеріально-технічної бази, формування баз практик, 

працевлаштування студентів, шляхом укладання відповідних договорів як з 

державними, так і недержавними підприємствами, установами, організаціями.  

3.  Продовжити тісну співпрацю з Миронівським інститутом пшениці       

ім. В.М. Ремесла НААН України та  Інститутом землеробства НААН            

ім. Л.Погорілого, Інститутом розведення і генетики тварин НААН                  

ім. М.В. Зубця як науково-практичними базами для проведення виїзних лекційних 

та практичних занять, екскурсій на поля селекційної установи, для участі 

студентсько-викладацького складу коледжу в міжнародних та регіональних 

науково-практичних конференціях, виробничого стажування викладачів. 



4. Активізувати міжнародну діяльність з метою забезпечення можливості 

паралельного навчання студентів коледжу і проходження стажування та 

виробничої практики за кордоном. 

5. Забезпечення можливості продовження навчання випускниками коледжу 

за принципом ступеневої освіти у Білоцерківському НАУ та профільних вузах 

України. 

6.      Створення в навчальному закладі безпечних та комфортних умов 

навчання, режиму роботи, умов для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я, 

підтримання здорового способу життя  студентської молоді. 

З метою виконання зазначених завдань створені та працюють педагогічна 

рада, адміністративна рада, методична рада, приймальна комісія,  

циклові комісії, на засіданнях яких розглядаються питання організації освітнього 

процесу, якісної підготовки, формування контингенту студентів, організації 

проведення декад циклових комісій, діяльності органів студентського 

самоврядування. Виконання рішень, прийнятих колегіально, контролюється 

представниками адміністрації. 

 Сьогодні коледж – це заклад фахової передвищої освіти, в якому 

здійснюється підготовка молодших спеціалістів та фахових молодших бакалаврів 

за відповідними освітньо-професійними програмами за такими  спеціальностями: 

- 201 «Агрономія» 

- 201 «Агрономія», спеціалізація  «Організація і технологія ведення 
фермерського господарства» 

- 204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» 

- 073 «Менеджмент» 

- 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

- 274 «Автомобільний транспорт». 

та робітничими професіями: 

- 8322 «Водій автотранспортних засобів (категорія «В»)» ; 

- 8322 «Водій автотранспортних засобів (категорія «С»)» ; 

- 8331 «Тракторист –машиніст сільськогосподарського виробництва 

(категорія «А1») 

- 4115 «Секретар керівника»; 



- 4112 «Оператор комп’ютерного набору»; 

- 7233 «Слюсар з ремонту с/г техніки та устаткування». 

Викладацький колектив коледжу працює за розробленими освітньо-

професійних програм зі спеціальностей та вивчається питання проходження 

акредитації ОПП у відповідності до нового закону «Про фахову передвищу освіту». 

Контингент студентів на 1 листопада 2021 року склав 713 студентів, в тому числі: 

- За денною формою навчання –  622  (Д - 577, К- 45) 

- За заочною формою навчання -  91   (Д - 0, К - 91). 
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Загальний контингент в порівнянні з 2020 роком збільшився на 33 осіб, за 

рахунок денної форми навчання на 28 особи і заочної  - 5 осіб. Кількість студентів 

денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням становить    80,9 

%  (2020 рік – 81,5%). 
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Станом на 01 листопада 2021 р. в коледжі навчаються студенти 

пільгових категорій : 

      - діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування – 3 студента, 

      - інваліди І-ІІ групи – 5 студентів, 

      - учасники АТО або їх діти – 12 студентів, 

      - інші категорії пільговиків –6 студентів 

Стипендія студентам коледжу призначається на підставі Постанови Кабінету 

Міністрів України № 882 від  12.07.2004 року «Порядок призначення і виплата 

стипендій», Постанови Кабінету Міністрів України №1050  від  28.12.2016 року 

«Зміни до постанови №882 від 12.07.2004р.», Постанови Кабінету Міністрів України 

№1047  від  28.12.2016 року «Про розміри  стипендій у державних та комунальних 

навчальних закладах, наукових установах», Постанови Кабінету Міністрів України 

№1045  від  28.12.2016 року «Деякі питання виплати соціальних стипендій 

студентам вищих навчальних закладів» та у відповідності до Положення та правил 

нарахування  академічних та соціальних стипендій у ВСП «Маслівський аграрний 

фаховий коледж ім. П.Х. Гаркавого Білоцерківського національного аграрного 

університету». Протягом 2021 року стипендію отримували до 40% від фактичної 



кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за державним 

замовленням на певному відділенні, курсі за певною спеціальністю. 

      Рейтингові показники успішності студентів навчальних груп за результатами 

літньої та зимової екзаменаційних сесій подано в таблиці 

 

Освітній процес у коледжі забезпечують 47 викладачів, з яких: 

Кандидат наук – 2 особи; 

Відмінник освіти – 1 особа;  

Вища кваліфікаційна категорія – 21 особа;  

                          З них: викладачі-методисти – 4 особи;  

                                    старший викладач – 11 осіб;  

 І кваліфікаційна категорія – 8 осіб;  

 ІІ кваліфікаційна категорія – 6 осіб;  

 кваліфікаційна категорія «Спеціаліст» - 10 осіб. 

В коледжі здійснюється внутрішній контроль за забезпеченням якості освіти, 

який зазнав трансформації в зв’язку з переходом з березня 2020 року на дистанційну 

форму навчання. Викладацький  колектив освоює освітні платформи та 

урізноманітнює форми навчання студентів дистанційно в синхронному та 

асинхронному режимі. З метою забезпечення  повноцінного навчання за 

дистанційною  формою навчальні матеріали висвітлені на  сайті навчального 

закладу (http://www.matbnau.in.ua/) у вкладці «Завдання на період карантину». 

В процесі дистанційного навчання викладачі коледжу використовують такі 

засоби як: додатки Google  електронна пошта, електронні видання, аудіо- та відео 

навчальні матеріали, освітні веб-сторінки, вайбер-зв’язок, сайти та ін. Колектив 

викладачів працює над освоєнням та розміщенням матеріалу у програмній 

платформі MOODLE. Заняття в період карантину проводяться в синхронному та 

асинхронному режимі з використанням Viber, Zoom, Google Meet. 

Місце за 

рейтингом 

Літня сесія 2020 року Зимова сесія 2021 року 

навчальна 

група 

% якісної 

успішності 

навчальна група % якісної 

успішності 

І АТ - 18 60,8 %  Мен - 20 72,19 % 
ІІ  Мен - 18 59,38 % ФБ - 20 68,21 % 
ІІІ  ТТ - 18 59,16 %  Мен-ФБ - 21 67,67 % 



Базовими ресурсами та інструменти, які  використовуються 

викладачами при організації дистанційного навчання: 

Free Он-лайн платформи для самоосвіти із системними курсами; 

iLearn – https://ilearn.org.ua/ (Гейміфікована платформа для підготовки до ЗНО); 

Prometheus – https://prometheus.org.ua/; 

ВУМ  –https://vumonline.ua/; 

Для опитування та залучення групи до роботи –

https://www.mentimeter.com/ https://get.plickers.com/ https://www.quizalize.com/ https:

//nearpod.com/ https://kahoot.com/ (проведення контрольних робіт, зрізи знань, тести 

й оцінювання в ігровій формі); 

https://onlinetestpad.com/ua – конструктор тестів, опитувань, кросвордів, ігор 

та комплексних завдань та готові матеріали; 

https://learningapps.org/ – готові навчальні вправи та інструменти для 

створення тестів, завдань. 

В зв’язку з тривалим карантином не лише навчальні заняття, а також 

частина навчальних практик, консультації по підготовці до ЗНО, захисти 

курсових робіт, захисти практики, заліки та екзамени проходили в онлайн-

режимі. Завдяки злагодженій роботі викладачів, заввідділеннями та кураторів 

навчальний 2020-2021 рік було успішно завершено, жодного студента за 

невиконання навчального плану з коледжу не відраховано. 

В 2021 році студенти коледжу повинні були здавати ДПА у формі ЗНО з 

української мови, математики та історії України. Викладання дисциплін, 

винесених на здачу ЗНО, було спрямовано викладачами для максимально 

можливої якісної підготовки студентів. В зв’язку з епідеміологічною ситуацією, 

студенти другого курсу у відповідності до наказу МОН були звільненні від 

складання ДПА у формі ЗНО. 

Варто особливо відмітити позитивно-результативну методичну роботу 

викладачів за звітний період: Капленко С.М., Мозгова Ю.С., Ворогович Ю.А., 

Некрасова Н.М., Пилипенко Н.П., Погорєлова Г.М., Колісник О.І. 

Для підвищення рівня об'єктивності оцінювання систематично 

проводиться контроль за поточним оцінюванням знань студентів, відвідування 

занять представниками адміністрації, анкетування серед студентів щодо 

виявлення об'єктивності оцінювання та якості освітнього процесу, ефективності 



дистанційного навчання. Для забезпечення контролю  за об’єктивністю 

оцінювання знань студентів напередодні заліково-екзаменаційної сесії 

створюється графік закріплення членів методичної ради та підрозділу боротьби 

з корупцією під час проведення контрольних заходів. 

Протягом 2021 року було проведено виїзні навчальні заняття на базі 

Миронівського інституту пшениці ім.В.М.Ремесла НААН України, виробничого 

підрозділу ТОВ « Урожай»№, переробного підприємства ФОП «Педченко», 

Миронівського відділення Приватбанку, Миронівського відділення Ощадбанку. 

У 2021 році здійснено другий набір  фахових молодших бакалаврів. 

Прийом студентів за державним замовленням та на навчання за кошти 

юридичних і фізичних осіб до Маслівського коледжу у  2021 році здійснювався 

у відповідності до Правил прийому, розроблених на основі Умов прийому, 

затверджених Міністерством освіти і науки України.  

 

Інформація щодо вступу в 2021 році в порівнянні з 2020 роком 

Табл.1 

Денна 
2020 2021 

Спеціальність 
Всьог

о 
Держ 

Конт 
ракт 

Всьог
о 

Державне 
Контрак

т 
  І ІІ ІІІ   І ІІ ІІІ  

Агрономія 59 34 17 8 0 32 20 9 0 3 
Технологія 

виробництва і 
переробки 
продукції 

тваринництва 

49 30 13 3 3 47 33 7 6 1 

Організація і 
технологія 

ведення 
фермерського 
господарства 

20 20 0 0 0 55 20 7 24 4 

Менеджмент 16 10 5 0 1 18 10 3 2 3 
Фінанси, 

банківська 
справа і 

страхування 

11 10 0 0 1 17 8 2 0 7 

Автомобільни
й транспорт 

25 22 0 0 3 25 22 0 0 3 

Всього: 180 126 35 11 8 194 113 28 32 21 

 



 

Заочна форма навчання 

ІІ курс 
2020 2021 

Спеціальність Всього Державн. Контракт Всього Державн. Контракт 
Агрономія 

спеціалізація 
«Організація і 

технологія ведення 
фермерського 
господарства» 

20 0 20 26 0 26 

Технологія 
виробництва і 

переробки продукції 
тваринництва 

21 0 21 25 0 25 

Всього 41 0 41 51 0 51 

        Результатам прийому на навчання передувала кропітка робота всього 

колективу навчального закладу і наших студентів. Протягом звітного періоду 

здійснено такі заходи профорієнтаційної роботи : 

- Розроблено та затверджено на засіданні педагогічної ради план заходів з 
профорієнтаційної роботи на навчальний рік; 

- Поновлено рекламний роздатковий матеріал та інформаційні стенди; 
- Розміщено інформацію по прийому на навчання на сайті навчального 

закладу в розділі «Абітурієнту»; 
- Створено електронний реєстр абітурієнтів, який розміщено на сайті 

коледжу; 
- Проведено  День відкритих дверей.  

      Аналіз вступної кампанії - 2021 проведено на серпневій педагогічній раді 

коледжу та у відповідності до прийнятого рішення за результатами 

профорієнтаційної роботи викладачі Почтар Н.І., Гирич Л.В., Кошинську С.С., 

Моргун О.Г. на початку навчального року отримали грошові винагороди. 

         Чисельність випускників (молодших спеціалістів/фахових молодших 

спеціалістів) у 2021 році склала 181 особа, у тому числі за денною формою навчання 

– 143 особи, за заочною – 38 осіб,  в порівнянні з 2020 р. -  всього випускників - 159 

осіб, в тому числі за денною формою навчання – 135 осіб, за заочною – 24 особи. 



 

Висновки Державних кваліфікаційних комісій і Державних екзаменаційних 

комісій свідчать про достатній рівень теоретичної та практичної підготовки 

випускників Маслівського коледжу для самостійної роботи на виробництві.  

Значна частина  випускників коледжу продовжують навчання для здобуття 

ОКР бакалавра  та в подальшому - магістра. Здебільшого наші випускники 

вступають до Білоцерківського національного аграрного університету за 

напрямками підготовки, а також в інші вищі навчальні заклади ІІІ-ІУ рівнів 

акредитації. 
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Кадрова робота  

Інспектор з кадрів  

Жданов Костянтин Володимирович. 
 

         Формування кадрового потенціалу в коледжі регулюється статутом 

Білоцерківського національного аграрного університету, Положенням про 

Відокремлений структурний підрозділ «Маслівський аграрний фаховий коледж 

ім.П.Х.Гаркавого Білоцерківського національного аграрного університету», 

Правилами внутрішнього розпорядку, трудовим договором та іншими 

нормативними документами 

Робота інспектора з кадрів включає: 

 облік особового складу коледжу, його підрозділів; 

 оформлення прийому, переведення і звільнення працівників відповідно 

до законодавства про працю, положень, інструкцій, наказів директора коледжу, 

вказівок керівництва вищестоящих організацій; 

 формування і ведення особових справ працівників, вносення змін, 

пов’язаних з трудовою діяльністю; 

 участь у розробленні перспективних і поточних планів з праці і кадрів; 

 заповнення, ведення необхідні матеріали для атестаційної, 

кваліфікаційної і тарифікаційної комісій, проектів документів, що стосуються 

винагород і заохочень працівників; 

 заповнення, ведення обліку і збереження трудових книжок, визначеня 

трудового стажу, видачу довідок про теперішню і минулу трудову діяльність 

працівників; 

 ведення записів в трудових книжках про заохочення і винагороди 

працівників; 

 ведення обліку надання відпусток працівникам; 

 оформлення документів, необхідних для призначення пенсій 

працівникам коледжу та їх сім’ям; 

 після закінчення встановлених строків поточного зберігання підготовка 

документів для здавання їх до архіву. 

 складення встановленої звітності про роботу з кадрами. 

 



 

Загальна характеристика працівників коледжу 

 На 

01.12.2019 

На 

01.12.2020 

На 

01.12.2021 

Всього по штатному розпису одиниць 143 147 147 

В т.ч. штатних одиниць по загальному фонду 100 101 103 

В т.ч. штатних одиниць по спеціальному фонду 43 45 43 

Всього працюючих 110 108 108 

Всього працюючих по загальному фонду 80 83 85 

Всього працюючих по спеціальному фонду 30 25 21 

 

Аналіз працевлаштованих працівників в залежності від віку: 

20-30рр – 15 чол – 14% 

31-40рр – 22 чол – 21% 

41-50рр – 23 чол – 22% 

51-60рр – 38 чол – 36% 

Від 61р. – 8 чол  –  7% 

Цей аналіз свідчить про баланс між досвідченими працівниками старшого віку та 

енергійною, прогресивною молоддю, що поповнює наші кадри.   

Звичайно, не оминає наш коледж і плинність кадрів, що простежується у 

порівняльній таблиці зарахованих та звільнених працівників: 

№ з/п Рік Прийнято працівників Звільнено працівників 

1 2019 34 30 

2 2020 33 27 

3 2021 35 27 

В переліках зарахованих  і звільнених працівників враховані також основні 

працівники та працівники-сумісники, які зараховувалися і звільнялися на посади і 

роботи за внутрішнім і зовнішнім сумісництвом. 

 Станом на 01.12.2021 року з числа працюючих 2 (двоє) працівниць 

знаходяться у відпустках по догляду за дитиною до досягнення ними трирічного 

віку, а також в  сім’ї працівників народилася ще одна дитина. 

 Дирекція коледжу, разом з профспілковим комітетом та інспектором з 

кадрів, не забуває і з вдячністю згадує та запрошує на святкування професійних свят  



пенсіонерів-викладачів, які вийшли на пенсію зі стін нашого закладу, не забули та 

привітали ювіляра Шлапацького Григорія Івановича «95-років» 

    Подяками від Білоцерківського національного аграрного університету було 

нагороджено   з нагоди Дня працівників освіти:  Некрасову Наталію Миколаївну 

– практичного психолога та викладача хімії за плідну працю та професійний підхід 

до виховання студентської молоді; Мартиненко Інну Олександрівну – викладача 

зоотехнічних дисциплін за плідну працю, значний особистий внесок у практичну 

підготовку студентської молоді. 

Подяками Київської обласної ради з нагоди Дня працівників освіти  було 

нагороджено: Гирич Людмилу Владиславівну - викладача зоотехнічних 

дисциплін, за плідну працю та високий професіоналізм; Гетьман Романа 

Володимировича - викладача фізичного виховання за активну і результативну 

роботу, спортивне виховання студентської молоді; Долинюк Галину Василівну - 

викладача економічних, за плідну працю, особистий внесок у справу підготовки 

фахових молодших бакалаврів; Колісник Олесю Іванівну - викладача економічних 

дисциплін, за високий професіоналізм та педагогічну майстерність; Пилипенко 

Ніну Петрівну - викладача технічних дисциплін, за плідну працю та результативну 

роботу по навчанню та вихованню студентської молоді; Плаксенкова Юрія 

Юрійовича - адміністратора бази даних, за високий професіоналізм, плідну працю 

та результативну роботу в ЄДЕБО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Підсумки методичної роботи коледжу за 

2021 рік 

Методист Колісник Олеся Іванівна  

 

 

Організація методичної роботи в коледжі, закладі фахової передвищої освіти, 

покликана підготовити педагогічний колектив до викликів сьогодення. Останні 

стосуються насамперед професійного рівня, швидкої адаптації до зміни форм і 

методів викладацької роботи, переорієнтації на сучасно нового здобувача освіти з 

докорінно іншими запитами та проблемами.  

За таких обставин функціонування методичного кабінету та організація 

методичної роботи повинні бути направленні на випередження можливих вимог як 

з боку керуючих органів, так і з боку здобувачів освіти. 

2021 календарний рік відзначився революційно новими напрацюваннями у 

сфері організації методичної роботи в коледжі. На основних з них хотілось 

зупинитись більш детальніше: 



1. З січня 2021 року запрацював новий програмний продукт «База 

викладачів», призначений 

для узагальнення та 

систематизації всієї 

інформації, що стосується 

напрацювань та 

підвищення кваліфікації 

викладачів. Робота 

проводиться по таких 

напрямах як: атестація, 

взаємовідвідування занять, 

викладачі, виступи, 

відкриті заходи, друковані 

праці, конференції, методичні розробки, нагороди, освіта викладачів, підвищення 

кваліфікації, циклові комісії, трудова діяльність. 

2. З 20 травня 2021 календарного року, розпочата фіксація проходження 

виробничого стажування на базі передових господарств регіону. На сьогоднішню 

дату  

підвищення кваліфікації пройшли 23 члени 

педагогічного колективу, тривалістю в основному 2 год. Видані відповідні 

підтверджуючі сертифікати.  

За 2021 рік всі члени педагогічного колективу пройшли підвищення 

кваліфікації обсягом не менше 30 год. ( за виключенням Скляренка В.Ю, що 

навчається в аспірантурі). Звіт про підвищення кваліфікації розміщений на сайті 

коледжу на початок нового календарного року (див.додаток «Підвищення 

кваліфікації»). 

Щороку викладачі закладів освіти зобов’язані подати інформацію про 

орієнтовне підвищення кваліфікації на наступний календарний рік. Зведені дані, у 

затвердженій формі розміщені на сайті коледжу. 



3. З метою підвищення доступності та оперативності інформації 

методичного спрямування створено сайт методичного кабінету, що діє в межах 

сайту коледжу. 

Він має вкладки: атестація, підвищення кваліфікації, школи майстерності, на 

допомогу, педагогічні інновації, 

на видавничій площині та 

рубрику для планової 

документації.  

Планується надалі  

удосконалення його 

дизайну, розширення наповненості, забезпечення систематичного оновлення та 

практичної цінності у сфері співпраці та обміну досвіду між членами педагогічного 

колективу. 

4. У цьому році була започаткована нова 

традиція – випуск журналу «Вісник методичної служби». За 

останні півроку надруковано два номера, що  включали у себе 

виступи викладачів в межах роботи педагогічної ради, 

Школи педагогічної майстерності та викладача-

початківця. Матеріал є узагальненням досвіду роботи 

членів педагогічного колективу на 

теренах нашого закладу. Журнал, наповнений яскравим 

ілюстраційним матеріалом, фотографіями, активними 

посиланнями. З електронним варіантом методичних збірників 

можна ознайомитись також на сайті коледжу (випуск №1, випуск 

№2).  

Хотілось відмітити особливості структури журналу: поряд із основним 

методичним матеріалом є авторська фотосторінка (ілюстрація коледжу та його 

колективу за різної пори та тематичної спрямованості), практичний тренінг ( з 

поетапними, детальними інструкціями) та сторінка «Перевір себе», на якій у формі 

кросвордів, ребусів та ін. можна перевірити знання нових термінів та понять 

висвітлених у віснику.  

5. За методичної допомоги був створений сайт музею коледжу.  



Він, 

разом з альманахом «Музейна педагогіка та її практичне втілення» були 

представлені на виставці - конкурсі «Ми у творчості знаходимо себе», 

організованого Науково-методичним центром вищої та фахової передвищої освіти.  

6. 2021 рік відзначився  і тим, 

що було проатестовано 25% 

педагогічного колективу (12 осіб). 

Одному з них було присвоєно звання 

викладача-методиста, трьом – старшого 

викладача, а три особи були 

проатестовані на відповідність займаній 

посаді, зокрема і посаді директора.  

7. Урізноманітнення форм і 

методів роботи Школи педагогічної майстерності та Школи викладача –початківця. 

За карантинних обмежень 

засідання проводились як в 

очній формі, так і 

дистанційно. Особливістю 

було проведення тренінгів та 

практичне спрямування 

роботи, направлене на 

підвищення кваліфікації 

членів педагогічного колективу та отримання ними нових практичних навичок, 



особливо у сфері дистанційних форм навчання (див. додаток «Виступи 

викладачів»). 

8. З метою підвищення кваліфікаційного рівня здобувачів освіти протягом 

календарного 2021 року мали місце наступні напрацювання  членами педагогічного 

колективу: 

- проведення екскурсій з метою урізноманітнення форм занять та набуття 

практичних навиків. За сприяння дирекції коледжу було реалізовано понад 10 

екскурсій, 5 з них – професійного спрямування, задіяно 11 викладачів. Поряд з 

екскурсіями, у період послаблення карантинних обмежень, мали місце відкриті 

заняття та виховні заходи (див.додаток «Відкриті заходи»). 

- участь у олімпіадах, що за карантинних обмежень можливо дистанційно. У 

Всеукраїнських олімпіадах з фізики, інформатики, української мови, охорони праці 

прийняли участь студенти нашого коледжу підготовлені викладачами Мозговою 

Ю.С,  Турченко Г.М., Приходченко І.А. Хотілось відмітити викладача Мозгову 

Юлію Сергіївну, яка підготовила студентів до участі більш як у чотирьох 

Всекраїнських конкурсах, організованих ТОВ «На урок» та «Всеосвіта». 

- протягом календарного року надруковано 44 методичні розробки та статті 

дванадцятьма членами педагогічного колективу (див. додаток «Друковані праці»). 

- 11 викладачів взяло участь у 20 конференціях як регіонального, так і 

міжнародного спрямування (див. додаток «Конференції»). 

9. Протягом поточного 

календарного року члени 

педагогічного колективу 

прийняли участь у трьох 

конкурсах методичних 

розробок, організованих 

Науково-методичним центром 

вищої та фахової передвищої освіти (див. додаток «Методичні розробки»).  

Таким чином, високий рівень організації методичної роботи закладу фахової 

передвищої освіти є запорукою  успішного зростання професійної майстерності 

викладача і як наслідок підвищення рівня знань і конкурентоспроможності на ринку 

праці здобувача освіти. 

 



Практична підготовка студентів 

 

Завідувач навчально-виробничою практикою   

Ігор Леонідович Пахович 

 
    Основне завдання закладу фахової передвищої освіти – підготовка студентів до 

практичної діяльності на виробництві. Підготовка до праці включає в себе, з одного 

боку, озброєння основами знань, необхідних в роботі, з іншої – формування 

професійних умінь і навичок. У роботі фахівця велике значення має уміння 

використовувати знання в умовах, що постійно змінюються в практичній діяльності.            

                В коледжі приділяється велика увага практичній підготовці майбутніх 

спеціалістів протягом всього періоду навчання. Для організації успішного 

проходження навчальної і виробничої практики у 2021 році була проведена велика 

підготовча робота, з врахування карантинних обмежень в зв’язку з COVID – 19 , 

досвіду минулих років, обговорено новий підхід до проведення не тільки практик, а і 

практичних занять, удосконалені додатки до робочої навчальної програми дисциплін, 

враховано черговість проведення практик, завантаженість виробничої бази та 

сезонність проведення робіт. 

                  З метою покращення фахової підготовки студентів більшість практичних 

занять та практик викладачі проводять безпосередньо на виробничій базі навчально-

дослідного господарства. Навчання, наближене до виробничих умов дає плідні 

результати.  Варто відзначити активну роботу викладачів: Капленко С.М., Погорєлова 

Г.М., Вакулік С.Л., Пахович І.Л., Рибак С.П., Листуха М.М., Бойко М.П., Долинюк 

Г.М., Дзюбенко О.Г., Скляренко В.Ю., Шлапацька В.Г., Вовк Л.Л., Гирич Л.В., Вощан 

В.Г., Пилипенко Н.П.,                    Колісник О.І. 

      У 2021 навчальному році проводилося професійно-технічне навчання за 

робітничими професіями з видачею свідоцтв. 

 

 

 

 

 

 



Робітнича професія Кількість 

виданих 

свідоцтв 

Оператор із штучного осіменіння тварин і птиці 42 
Тракторист-машиніст сільськогосподарського 
виробництва (категорія А1) 

30 

Лаборант-насінняр 34 
Оператор ветеринарної обробки тварин  35 
Всього  141 

 
         Видано 30 посвідчень державного зразка «Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського виробництва (категорія А1)» видано у 2021 році.   

       У 2022 році слід провести активну профорієнтаційну роботу для набору в групи 

за новими ліцензованими робітничими професіями, які є першим кроком для 

оволодіння спеціальностями фахового молодшого спеціаліста.                                                  

             З метою визначення ефективності практичного навчання студентів у 

поточному році проведено моніторинг стану баз виробничих практик. 

          Дирекція Відокремленого структурного підрозділу «Маслівський аграрний 

фаховий коледж Білоцерківського НАУ» уклала довготермінові угоди про 

співпрацю, підготовку кадрів, надання робочих місць для проходження 

виробничого навчання та виробничої практики з організаціями та підприємствами, 

що є основними базами виробничих практик: 

Бази практики 

Спеціальність : 201 «Агрономія» 
 

№ 

п/п 

Назва підприємства, організації, установи ВТП 
(к-сть чол.) 

ВПП 
(к-сть чол.) 

1 Навч.дослід. господарство Маслівського аграрного фахового 
коледжу 

15 4 

2 Канівський р-н.,ТОВ «Пономар»  2 
3 Миронівський р-н.,ПП «Довіра В» 1 2 
4 Рокитнянський р-н, ТОВ «Агропромкомплекс Насташка»  2 
5 Миронівський р-н.,ПСГП «Наталі»  1 
6 Миронівський інститут пшениці імені В.М.Ремесла 2 3 
7 м.Обухів, ТОВ «ЛАНБЕРРІ»  3 
8 Миронівський р-н, СТОВ «Агросвіт» 2 3 
9 Миронівський р-н.,ФОП «Лемішко Анатолій Васильович»  1 
10 Кагарлицький р-н., ФГ «Олена»  1 
11 Лисянський р-н, філія «Ранок» НВФ «Урожай»  2 
12 Канівський р-н.,ФОП «Загребельний Михайло Васильович»  2 
13 Канівський р-н.,СТОВ «Піщальники»  3 
14 Миронівський р-н.,ПП «Росава-Агро» 1 2 
15 Миронівський р-н.,ПП «Коротищанське»  2 
16 Тетіївський р-н., ДПДГ «Шевченківське»  2 

 

 

 



Спеціальність : 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» 

 

 

 

Спеціальність : 201 «Агрономія»; Спеціалізація: 5.09010102 «Організація і технологія ведення 

фермерського господарства» 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Назва підприємства, організації, установи ВТП 
(к-сть чол.) 

ВПП 
(к-сть чол.) 

1 Канівський р-н.,ПрАТ «Миронівська  птахофабрика» 3 4 
2 НДГ Маслівського аграрного фахового коледжу 16 6 
3 Канівський р-н.,ФГ «Хлібний колос»  1 
4 Кагарлицький  р-н.,ТОВ «Дан–Фарм  Україна» 2 3 
5 м.Миронівка, ТОВ «БМК Матадор»  2 
6 Канівський р-н., ТОВ «Пономар»  1 

7 Миронівський р-н., ФГ «Лещенко»  1 
8 Миронівський р-н.,СТОВ «Господар»  2 
9 Кагарлицький р-н., ПрАТ «Агрофорт»  3 
10 Миронівський р-н.,СТОВ «Зоря»  2 
11 м.Канів,   ТОВ  «Клуб Сиру» 1 2 
12 м.Кагарлик   ПАТ «Кагма»  3 

13 м.Миронівка  ДП «Атлантик  Фармз»  1 
14 м.Тетіїв,  ФГ «Агросвіт»  1 
15 м.Миронівка, ТОВ «Агромир  Плюс»  1 

№ 

п/п 

Назва підприємства, організації, установи ВТП 
(к-сть чол.) 

ВПП 
(к-сть чол.) 

1 Таращанський р-н, СФГ «Натвас»  1 
2 Канівський р-н, ПрАТ«Миронівська птахофабрика» 2 2 
3 Миронівський р-н, ПП «Росава-Агро»  2 
4 Баришівський р-н, ПрАТ «Агрофірма Березанська птах.фаб-ка»  3 
5 Миронівський р-н, СФГ «Гончар Володимир Федорович»  1 
6 Миронівський р-н, ФГ «Терези» 1 1 

7 Миронівський р-н.,СТОВ «Зоря»  1 
8 Миронівський р-н, ТОВ «Кип’ячка - Агро»  1 
9 Миронівський р-н, СФГ «Роси» 1 1 
10 Канівський р-н, ФГ «Маяк»  1 
11 Канівський р-н, АФ «Заповіт Шевченка»  1 
12 К.Шевченківський р-н, СТОВ «А.Ф. Злагода»  1 

13 Навч.дослід. господарство Маслівського аграрного коледжу 12 2 
14 Канівський р-н, СТОВ «Степанецьке»  2 



Спеціальність : 072 «Фінанси, банківська справа, страхування» 
 

№ 

п/п 

Назва підприємства, організації, установи ВТП 
(к-сть чол.) 

ВПП 
(к-сть чол.) 

1 Миронівський р-н, СТОВ «Господар»  2 
2 м.Черкаси, ТВБВ №10023/034 філії АТ «Ощадбанк»  2 

3 м.Київ, ТОВ «Віндфул»  1 
4 м. Бровари, філія №12 ТОВ «ІЗІ-КРЕДИТ»  1 
5 Миронівське відділення ПАТ «Приватбанк»  6 
6 Канівський р-н, філія «Росава» ТОВ «МВФ Урожай»  1 
7 К.Шевченківський р-н, ФГ «Пішки»  1 
8 Драбівський р-н, філія ЧОУ АТ «Ощадбанк»  1 
9 м.Ватутіне, відділення ГРУППТ КБ «Приватбанк»  1 

10 м.Бориспіль, Бориспільський державний історичний музей  2 

11 
 Корсунь-Шевченківський р-н, СТОВ «Агрофірма 
Корсунь» 

 1 

12 Канівський р-н, СТОВ «Агрокомплекс Степанецьке»  1 
13 Корсунь-Шевченківський р-н, АТ «Ощадбанк»  1 

14 
Миронівський р-н, ПАТКБ, «Приватне Миронівське 
відділення» 

 3 

15 Миронівський р-н, Фінансове управління РДА  1 

16 Миронівський р-н, ТВБВ «Ощадбанк»  1 

17 
м.Київ, ТОВ «Міжнародна інвестиційно-консалтингова 
компанія» 

 1 

 
 

 

 

 

Спеціальність : 274 «Автомобільний транспорт» 
 

№ 

п/п 

Назва підприємства, організації, установи ВТП 
(к-сть чол.) 

ВПП 
(к-сть чол.) 

1 Богуславський р-н, ПОСП ім.Т.Г.Шевченка  2 2 

2 Рокитнянський р-н, ПП «Острівське» 2 2 
3 Канівський р-н, ТОВ ГП «Щире» 1 1 
4 Золотоніський р-н, СТОВ «Агрофірма Маяк» 1 1 
5 Миронівський р-н, ФОП «Старинець Віталій Володимирович» 1 1 
6 Рокитнянський р-н, Рокитнянське КАТП 1066 1 1 
7 Канівський р-н, ФГ «Кульша» 1 1 

8 Миронівський р-н., ФОП «Харченко Віталій Григорович» 1 1 
9 Миронівський р-н, ФОП «Горобець Раїса Миколаївна» 1 1 
10 м. Канів, Підприємець «Кононенко Віктор Володимирович»  2 2 
11 смт. Рокитно, ТОВ «ТКС-ТРЕЙД» 1 1 
12 м. Канів, ПП «БВМ- транс» 1 1 
13 Миронівський р-н, ФОП «Моргун Петро Макарович» 1 1 
14 Канівський р-н, ТОВ «Пономар» 3 3 

15 Черкаський р-н, ФОП «Нечитайлов Юрій Володимирович» 1 1 
16 Канівський р-н, ПАТ «Миронівська птахофабрика» 1 1 
17 м. Обухів, ТОВ «Автосвіт» 1 1 

 

 

 

 

 

 



 

Спеціальність : 073 «Менеджмент» 
 

№ 

п/п 

Назва підприємства, організації, установи ВТП 
(к-сть чол.) 

ВПП 
(к-сть чол.) 

1 ПрАТ «Київ-Атлантик Україна», м. Миронівка 2 2 
2 ФОП «Щербініна Алла Григорівна»  1 
3 ТОВ «Клуб сиру», м. Канів 1 2 
4 Миронівський ЗВКК, м. Миронівка 2 3 
5 ПП «Росава-Агро», м. Миронівка  1 
6 СФГ «Бажана В.А.», Миронівський р-н  1 

7 ТОВ «ЦентрУкрАгроКонсалт», м. Київ   1 
8 ТОВ «ЛАН ЛТД», м. Миронівка   1 
9 СТОВ «Зоря», Миронівський р-н  1 
10 ТОВ «Мир-Сем», Канівський р-н  2 
11 Навчально-дослідне господарство МАК БНАУ 14 1 
12 ФОП «Беркут Т.В.», Миронівський р-н 1 1 

13 ПрАТ «Кагма», м. Кагарлик  1 1 
14 ТОВ «Зерноінвест-Д», Миронівський р-н 1 3 
15 СФГ «Обрій», м. Кропивницький 1 1 
16 СТОВ «Агрофірма Маяк», Золотоніський р-н  1 
17 ФГ «Широкоступ», Кагарлицький р-н  1 
18 ПАТ «Богуславська сільгосптехніка», м Богуслав  1 

 

       В зв’язку з карантинними обмеженнями в 2021 році зріс відсоток кількості 

студентів, які проходили виробничу практику в умовах навчально-дослідного 

господарства коледжу. 

       Від керівників господарств, де студенти Маслівського коледжу проходили 

виробничу практику, надійшло багато схвальних відгуків, в яких висловлювалась 

подяка педагогічному колективу за якісну підготовку та виховання студентів. 

Надійшли пропозиції для подальшої співпраці та запрошення на постійну роботу 

випускників коледжу, що є високою оцінкою роботи коледжу в підготовці фахівців. 

          Педагогічний колектив та спеціалісти навчально-дослідного господарства  

працюють над удосконаленням власної бази практик на навчально-виробничих 

підрозділах коледжу: демонтажно-монтажна лабораторія, слюсарна та ремонтна 

майстерні, авто-трактородром, навчально-виробничі лабораторії «Механізація», 

«Рослинництво», «Тваринництво», колекційно-дослідне поле, навчально-виробнича 

ферма.   

           Організація практичної підготовки студентів в коледжі зосереджена на 

активній співпраці з роботодавцями,  представниками бізнесу, освіти з метою 

визначення потреб ринку праці. 



        Показником результатів професійної підготовки є проходження виробничо-

технологічної і переддипломної практик студентами випускних курсів у базових 

господарствах різних областей України та за кордоном. 

         Налагоджено співпрацю з провідними товаровиробниками регіону. Адже нині 

саме ринок праці і роботодавець визначають фахову модель випускника, ті 

професійні компетентності, які повинні сформувати заклади освіти у майбутніх 

фахівців. 

 Практичне навчання 

Практичне навчання вколеджі є невідємним елементом дуальної освіти. 

Воно включає різні види практик (навчальну, технологічну, переддипломну), 

що знайшли практичне відображення на сайті коледжу. 

Для організації та систематичного контролю за якістю та 

кількістю проведення практичних занять, розроблений графік 

практичного навчання, розглянути який можна за посиланням. 

Розглянемо детальніше особливості проведення практик, 

практичних та лабораторних занять та безпосередній захист щоденників - 

звітів в розрізі спеціальностей коледжу. 

Спеціальність «Агрономія» 

 

"Відбір монолітів - 2021" 

Для оцінки стану перезимівлі зернових колосових культур застосовують 

метод відбору монолітів. Одна із загальноприйнятих дат – 23 лютого. 

В ВСП «Маслівський аграрний фаховий коледж ім..П.Х.Гаркавого 

Білоцерківського НАУ» студенти ІІІ курсу спеціальності «Агрономія», групи 

АГРО-18, під керівництвом агронома господарства Листухи М.М. та 

викладача агрономічних дисциплін Капленко С.М. відібрали моноліти для 

визначення життєздатності рослин озимої пшениці та озимого ячменю. 

 



"Заняття із дисципліни "Екологія" зі студентами групи ФГ-19 

(спеціальність «Агрономія» спеціалізація "Організація і технологія 

ведення фермерського господарства" 

На   занятті   із   дисципліни   "Екологія",    під    керівництвом викладача 

Шлапацької Валентини Григорівни, студентами групи ФГ-19 (спеціальність 

«Агрономія» спеціалізація "Організація і технологія ведення фермерського 

господарства") був проведений моніторинг опадів у парковій зоні коледжу. 

Для цього студентами проведено забір снігу із площі 1м2 для визначення 

кількості води, яку отримає грунт після його танення. Товщина снігового 

покриву становила 22 см. Вимір талої води з ділянки площею 0,25 м2 становив 

13,5 л, отже на 1 м2 маємо 54 л води. 

Отримані результати дають реальну картину динаміки зволоження 

ґрунтового покриву. Якщо врахувати, що грунт не промерз, є всі підстави 

вважати, що грунт у парковій зоні буде зволожений до глибини 120 – 140 см, 

що буде встановлено пізніше 

 

"Оцінка стану рослин озимих культур після перезимівлі" 

В перший день весни, 1 березня, студенти ІV 

курсу спеціальності «Агрономія», групи АГРО-17, 

разом з викладачем дисципліни 

«Землеробство» Погорєловою Галиною 

Миколаївною та агрономом господарства Листухою 

Михайлом Михайловичем провели дослідження 

рослин озимих пшениці і ячменю в монолітах, які були 



відібрані на полях ВСП «Маслівський аграрний 

фаховий коледж ім.П.Х.Гаркавого БНАУ». 

Аналіз результатів відрощування монолітів 

озимих культур показав відсутність пошкодження 

озимих рослин в період зимівлі, наявність 

сформованого вузла кущення та відсутність 

ураженості інфекційними хворобами. 

 

"Практичне дослідження механічного складу грунту та його фізико- 

механічних властивостей" 

Під час проведення заняття з дисципліни «Землеробство» викладачем 

вищої категорії Погорєловою Галиною Миколаївною у групі студентів ІІІ 

курсу спеціальності «Агрономія» проведено практичне дослідження 

механічного складу грунту та його фізико-механічних властивостей. 

Досліди, проведені власноруч, спільно зроблені висновки – запорука 

засвоєння навчального матеріалу. 

  

 

 
Робітнича практика "Тракторист-машиніст сільського 

господарства" 

На практиці студенти групи ФГ-19 навчаються виконувати 

сільськогосподарські і меліоративні роботи на колісних тракторах класу до 20 



кН включно, гусеничних тракторах класу до 30 кН включно, 

сільськогосподарських і меліоративних машинах, що агрегатуються з цими 

тракторами, включаючи бульдозери, відповідно до вимог агротехніки та 

агротехнології. Студенти комплектують машинно-тpактоpнi агрегати. 

Виконують щозмінне технічне обслуговування тракторів, 

сільськогосподарських і меліоративних машин, на яких працюють. 

Визначають несправності тpактоpiв, причіпних i начiпних знарядь та інших 

машин, що з ними агрегатуються, усувають їх. 

Керівник практики Бойко М.П. 

 

 
Практичні заняття на колекційно-дослідному полі 

На колекційно-дослідному полі студенти групи ФГ-19 11червня 2021 

року провели практичні заняття з навчальної дисципліни «Ботаніка». Керівник 

практики ПогорєловаГ.М. та завідувач колекційно-дослідним полем Рибак 

С.В., ознайомили студентів з різними представниками основних родин 

рослин: хрестоцвітих, розових, бобових, 

пасльонових, айстрових, лілійних та злакових. 

Майбутні фермери розглянули та вивчили 

морфологічну будову вегетативних та 

генеративних органів рослин, типи листків їх 

жилкування та листорозміщення, різноманітні 

плоди та суцвіття. 

Для потреб коледжанської їдальні 

лаборанти висадили розсаду різноманітних сортів 



томатів. Будуть наші студенти та працівники коледжу зимою забезпечені 

смачними та корисними помідорами, адже вони містять багато вітамінів, 

мікроелементів та антиоксидантів. 

 
"Виробнича технологічна практика у студентів ІV курсу 

спеціальності "Агрономія" 

У ВСП «Маслівський аграрний фаховий коледж ім.П.Х.Гаркавого 

БНАУ» розпочався новий навчальний рік, а у студентів ІV курсу спеціальності 

«Агрономія» - виробнича технологічна практика. 

На цьому тижні роботу почали із збирання врожаю овочів, вирощених 

власноруч на ділянці колекційно-дослідного поля. 

Студенти групи АГРО-18 разом з керівником 

практики Капленко С.М. раділи зібраному врожаю картоплі, моркви, 

столового буряка, адже, результат перевершив очікування. 

 
 
 

 

 



Ландшафтний дизайн та озеленення 

22 вересня у студентів ІV курсу   спеціальності   "Агрономія"   в групі 

АГРО-18 відбулося заняття на тему: "Ландшафтний дизайн та озеленення". 

Разом з керівником практики Капленко С.М. майбутні агрономи 

висадили на клумбі під назвою "Сад каменів" хосту, карликові іриси, 

"морозко" та кущі самшиту. Також висадили деревовидні кущі Лоху 

зонтичного біля паркової алеї, а ще вирізали чагарники клену та дикої 

шовковиці. 

 
 

 
 

Вивчаємо сортові ознаки зернових злакових культур 

Під час виконання програми виробничої технологічної практики 

студенти четвертого курсу спеціальності "Агрономія" вивчають сортові 



ознаки зернових злакових культур, формують сноповий матеріал, вчаться 

розрізняти види і різновидності пшениці і ячменю. 

Для вивчення цієї теми сорти цих культур були вирощені на ділянках 

колекційно-дослідного поля ВСП "Маслівський аграрний фаховий коледж 

ім.П.Х.Гаркавого Білоцерківського НАУ". 

І вже, традиційно, на згадку фотографуються з викладачами циклової 

комісії агрономічних дисциплін. 

 
 

 

Виробнича технологічна практика. Визначення втрат при збиранні 

соняшнику 

На минулому тижні на полях навчально-дослідного господарства ВСП 

"Маслівський аграрний фаховий коледж ім.П.Х.Гаркавого Білоцерківського 

НАУ" відновили збирання врожаю соняшнику. В цьому році, через пізні 

строки сівби весною, молотьба пізніх ярих культур відбувається з запізненням, 

тому всі аграрії спішать встигнути зібрати врожай до настання холодів. Але ж 

хочеться не тільки швидко, а ще й якісно, без значних втрат, щоб не намочило 

і не перестояло. 



Ось і сьогодні студенти четвертого курсу спеціальності "Агрономія" та 

спеціалізації "Організація і технологія ведення фермерського господарства", 

групи АГРО-18 і ФГ-18, разом з агрономом господарства Листухою 

М.М.визначають втрати соняшнику після того, як комбайн JohnDeere 9600 вже 

змолотив поле. 

Всі уважно вдивляються в залишки трести, 

чи бува, немає якісного насіння серед 

залишків пустої лузги. І те насіння, що 

привертає увагу, є пустим і невиповненим, 

втрат по битому насінні також немає. 

 
Визначення біологічної урожайності кукурудзи 

Осінь - це пора яскравих барв, тепла "бабиного літа", грибів і перших 

передвісників майбутніх холодів. Всі господарі-аграрії підганяють останні 

роботи в полі, а це збирання врожаю пізніх ярих культур: сої, соняшнику, 

кукурудзи. 

Однією із тем при вивченні програми Виробничої технологічної практики 

у студентів ІV курсу спеціальності "Агрономія" є "Визначення біологічної 

врожайності кукурудзи". 

Перед збирання цієї культури агроному потрібно спрогнозувати 

майбутній врожай. Для цього є встановлена методика, за якою студенти 

визначають кількість погонних метрів на 1 га для кукурудзи (спосіб сівби 

широкорядний пунктирний з шириною міжряддя 70 см), потім вираховуємо 

кількість рослин на 1 погонний метр і прораховуємо густоту стояння рослин 

на весь гектар. Відбираємо качани з 1 пог.метра, робимо три такі проби (їх 

може бути і більше). З відібраних качанів злущуємо зерно і зважуємо. Вагу 

зерна з 1 погонного рядка множимо на кількість погонних метрів гектара, 

таким чином взнаємо біологічну врожайність кукурудзи перед молотьбою. 



  

 

Посівна кампанія - 2021. Сіємо зернові злакові культури 

Осінь цього року незвична своєю красою, дивує нас багрянцем листя, 

цвітінням хризантем, "бабиним літом" та різних пізноцвітів. Дерева та кущі 

наче вкриті золотом. Ця краса привертає увагу, уповільнює нашу ходу і змушує 

зупинитись, милуватись і насолоджуватись прекрасними миттєвостями. 

Температурні показники, наче "гойдалки", то піднімаються вгору, то 

опускаються до приморозків. Такі особливості щодо температури змушують 

агрономів правильно спрогнозувати цьогорічну посівну кампанію, висіяти все 

в точно встановлені строки. 

Ось і на полях ВСП "Маслівський аграрний фаховий коледж 

ім.П.Х.Гаркавого Білоцерківського НАУ" висіваються озимі зернові культури: 

пшениця та ячмінь. 

18 жовтня відбулося виїзне практичне заняття для студентів ІІІ, ІV курсів 

спеціальності "Агрономія", під керівництвом Паховичa Ігора Леонідовича, 

Погорєлової Галини Миколаївни, Капленко Світлани Миколаївни. 

Консультацію по вивченню технологічних процесів сівби озимих 

зернових культур надавав агроном господарства Листуха Михайло 

Михайлович. Студенти цікавились строками посіву, принципом роботи 

сівалки та які сорти озимої пшениці висіваються. 



 
 

 
 

Посівна кампанія на колекційно-дослідному полі 

 
На колекційно-дослідному полі ВСП «Маслівський аграрний фаховий 

коледж ім. П.Х.Гаркавого Білоцерківського НАУ» було проведено сівбу 

озимих зернових культур. 

Студенти групи Агро-19 разом з зав. колекційно-дослідним полем Рибак 

С.В. та агрономом господарства Листухою М.М. провели посівну кампанію 

різноманітних озимих культур озимої пшениці та озимого ячменю. 

Майбутні агрономи освоїли технологічні процеси сівби: підготовка ґрунту 

до посіву, норма висіву, глибина загортання, ширина міжряддя, та перевірили 

якість сівби озимих культур. 

Велика подяка Миронівському інституту пшениці, який надав посівний 

матеріал різноманітних сортів озимих культур. 



 
 

«Моніторинг колекційно-дослідного поля коледжу» 

 
Початок листопада на один два градуси тепліший, ніж звичайно, 

фіксується мінусове пониження температури вночі, але не стало, а з 

чередуванням плюсових температур. Інколи, ще сонце дарує нам теплі дні в 

останній місяць осені. Ранки або ж морозні, або з сильними туманами, все в 

природі затихає і готується до початку зими. 

11 листопада було підсумовано закінчення польових робіт на колекційно- 

дослідному полі ВСП "Маслівський аграрний фаховий коледж 

ім.П.Х.Гаркавого Білоцерківського НАУ". На сьогоднішню дату визначено 

оцінку стану озимих зернових культур та перевірено вплив строків сівби на 

вегетацію пшениці та ячменю. Встановлено, що рослини мають три 

повноцінних корінці, але на даному етапі ще не фіксується фаза кущення. 

Проведено, також, дослідження грунту, його фізичних показників, якість 

заробки рештків рослин після збирання попередника. Вся площа поля 

здискована і підготовлена до зимівлі. 



 
 

 

Спеціальність «Менеджмент» 

«Виробничо-технологічна практика майбутніх 

менеджерів – крок до професіоналізму» 

 

Навчальна практика з дисципліни "Технологія виробництва 

продукції тваринництва" 

Студенти Групи Мен-19 проходили 

навчальну практику з дисципліни 

"Технологія виробництва продукції 

тваринництва" на виробничій фермі 

навчально-дослідного господарства ВСП 

"Маслівський 

аграрний 

фаховий коледж БНАУ”. Під час практики 

студенти ознайомилися з технологією 

виробництва молока, вирощуванням молодняку 

великої рогатої худоби, системою утримання 

тварин, з особливостями зберігання та підготовки 

до згодовування різних груп 

кормів,технологічними операціями годівлі, 

догляду за тваринами. Приймали участь у деяких 

технологічних операціях. Студенти мали можливість порівняти технології 

отримання   молока   на   прикладі   діяльності   виробничої   ферми   ВСП 



"Маслівський аграрний фаховий коледж БНАУ" та господарств, з якими вони 

ознайомилися під час відео-екскурсій. 

 
Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» 

«Навчальна практика з «Банківських операцій» - основа професійних 

знань майбутніх фінансистів» 

Студенти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» завершили Навчальну практику з дисципліни «Банківські 

операції», яка тривала протягом трьох тижнів. Керівник практики Долинюк Г. 

В. організувала проходження практики студентів у відповідності до програми 

практики та сучасних вимог системи освіти. 

Перший тиждень практики проводився дистанційно. Студенти 

виконували індивідуальні теоретичні і практичні завдання. Викладач надавала 

онлайн – консультації. 

 



Спеціальність «Автомобільний транспорт» 

"Виробничо технологічна практика студентів IV курсу 

спеціальності 274 "Автомобільний транспорт" групи АТ-17" 

Виробничо технологічна практика студента IV курсу 

спеціальності 274 "Автомобільний транспорт" групи АТ-17 

Чалого Олександра Миколайовича. Керівник практики, 

викладач циклової комісії технічних дисциплін Вощан 

Володимир Григорович. 

На практиці студент закріплює отримані теоретичні 

знання. 

"Практичне заняття з дисципліни «Технічна експлуатація 

автомобілів» зі студентами групи АТ-18 спеціальності 274 

«Автомобільний транспорт»" 

Практичне заняття з дисципліни «Технічна 

експлуатація автомобілів» проводить 

викладач Вощан В.Г. зі студентами групи АТ-18 

спеціальності 274 «Автомобільний транспорт». 

 
 
 

"Захист Виробничої переддипломної практики студентами гр.АТ-17 

спеціальності "Автомобільний транспорт" 

Нещодавно студенти 4 курсу гр.АТ-17 спеціальності «Автомобільний 

транспорт» завершили проходження виробничої переддипломної практики. 

Базами практики були провідні підприємства Київської та Черкаської областей 

різних форм власності та галузей народного господарства. 

8 червня 2021 року відбувся відкритий публічний захист ВПП. 

Усі студенти-випускники вдало переконали членів комісії у тому, що 

вони успішно пройшли практику, закріпили теоретичні знання, набули та 

удосконалили практичні навички за спеціальністю та отримали схвальні 

відгуки від комісії у складі: директора коледжу Пахович Н.М., заступника 



директора з навчально-виробничої роботи Коломійця В.М. та керівника 

практики Пилипенко Н.П. 

 

 

 
 

"Захист звітів з виробничої технологічної практики студентами 

групи АТ-17" 

29 березня 2021 р. відбувся захист звітів з виробничої технологічної 
практики студентами групи АТ-17 спеціальності 274 «Автомобільний 
транспорт». 

Члени комісії: Пахович 

Н.М., Коломієць В.М., Пахович      

І.Л.,   Вощан В.Г. проаналізували 

та високо оцінили презентовані 

студентські роботи, які містили 

фото та відеоматеріали  

проходження виробничої  

технологічної практики  

на підприємстві. 
 



Спеціальність "Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва" 

"Практичні заняття з дисципліни «Анатомія та фізіологія с/г тварин" 
 

Під час проведення занять з дисципліни «Анатомія та фізіологія с/г 

тварин» студенти вивчали фізіологію статевих органів ВРХ та свиней. А також 

студенти    групи    ТТ-19    під     керівництвом     викладачів Мартиненко І.О 

та Скляренка В.Ю набували вміння у проведенні кастрації поросят та 

обезроження телят. 

  

"Заняття з дисципліни «Годівля сільськогосподарських тварин» зі 

студентами групи ТТ-18 спеціальності «Технологія виробництва та 

переробки продукції тваринництва" 

Заняття з дисципліни  «Годівля 

сільськогосподарських  тварин» проводить 

викладач Гирич Л.В. зі студентами групи ТТ-18 

спеціальності «Технологія виробництва та переробки 

продукції тваринництва». 

Спікер ІІІ-ої робочої групи доповідає про 

результати виконання отриманого завдання. 



"Навчальна практика "Конярство" 

Під час проходження навчальної практики студенти IV курсу групи ТТ- 

17 вивчали годівлю коней та методику сідлання, а також надавали допомогу в 

проведенні планової вітамінізації поголів’я великої рогатої худоби і 

проводили профілактику анемії поросят. 

Практикою керували викладачі Скляренко В.Ю., Гирич Л.В., Баришнік І.М. 

  

 
"Виробничо-технологічна практика у студентів ΙV курсу 

спеціальності 204 «Технологія виробництва та переробки продукції 

тваринництва»" 

Ось і закінчилася виробничо-технологічна практика у студентів ΙV курсу 

спеціальності 204 «Технологія виробництва та переробки продукції 

тваринництва». 

Під час проходження практики студенти закріпили теоретичні знання з 

дисципліни «Технологія переробки продукції тваринництва». Набули 

практичних навичок у визначенні кількості молока у ванні за допомогою 

лінійки та відповідної таблиці,засвоїли правила миття доїльних апаратів, 

приймали участь у перекачуванні молока у цистерну 

молоковозу,ознайомилися з документацією при відправленні молока на 

молокопереробне підприємство «Клуб сиру». Надавали допомогу 

працівникам у підготовці кормів до згодовування, в проведенні санітарного 

дня на фермі. 



  

 
 

Відкрите заняття-конференція за результатами виконання 

навчальної практики з дисципліни «Технологія виробництва продукції 

свинарства» 

27.09.2021року відбулося відкрите заняття-конференція за результатами 

виконання навчальної практики з дисципліни «Технологія виробництва 

продукції свинарства». 

Викладачі Дзюбенко Олена Григорівна та Вовк Леся 

Леонідівна поділились досвідом активізації науково-пізнавальної активності 

студентів, шляхом спонукання їх до поглибленого вивчення проблематичних 

та важливих тем виробництва свинини в Україні. 

Студенти групи ТТ-19 провели дослідження актуальних питань 

професійного спрямування, розробили проєкти покращення технологічних 

процесів у галузі свинарства навчально-дослідного господарства коледжу. 



Відкритий майстер-клас на тему «Як підвищити молочний бізнес» 

21.10.2021 року   викладачі   циклової   комісії   зоотехнічних дисциплін 

Гирич Л.В. Вовк Л.Л, Скляренко В.Ю. та заступник директора з навчально-

виробничої роботи Коломієць В.М. прийняли участь у відкритому майстер-

класі на тему «Як підвищити молочний бізнес». 

Майстер- клас організований видавництвом журналу «Тваринництво 

сьогодні» на базі господарства «Маяк» с. Піщане Золотоніського району 

Черкаської області. Були змістовні і корисні виступи президента громадської 

спілки Українська Кооперативна Федерація Михайла Корилкевича, 

менеджера із збуту компанії Альта Дженетікс Україна Андрія Ласійчука, 

л.в.м. департаменту технічної підтримки групи компаній Livisto, директора 

компанії Біоформула Олени Агєєвої. З розповіддю про досвід ведення 

молочного бізнесу виступив засновник ферми «Маяк» Олексій Миколайович 

Васильченко. Більш детальнішу інформацію про особливості 

 



технології ведення молочного бізнесу від Олексія Миколайовича ми 

отримали під час екскурсії по господарству. 

 
 

"Індивідуальний облік молочної продуктивності" 

Індивідуальний облік молочної продуктивності дозволяє отримати 

дані для проведення племінної роботи та матеріал для аналізу, що 

використовується для оптимізації параметрів технологічного процесу. 

Індивідуальний облік молочної продуктивності здійснюється шляхом 

проведення контрольних доїнь. 

На навчально-виробничій фермі ВСП «Маслівський аграрний фаховий 

коледж ім.П.Х.Гаркавого Білоцерківського 

національного аграрного університету» 

контрольне доїння корів проводиться 

щомісячно. У проведенні даного 

зоотехнічного елементу постійно приймають 

участь студенти - технологи тваринництва. 

Але цього місяця 24 березня контрольне 

доїння допомогали проводити викладі 

циклової комісії зоотехнічних дисциплін. На 

основі аналізу техніки та даних контрольного 

доїння було надано консультативну допомогу. 

 

 



    Дуальна форма навчання  

 
       Дуальна форма здобуття освіти як одна з моделей поліпшення якості 

підготовки фахівців для аграрного сектору економіки України. Особливого 

значення це набуло після прийняття Закону «Про фахову передвищу освіту» для 

забезпечення підготовки фахового молодшого бакалавра, підготовки та 

перепідготовки дорослого населення, здобуття робітничих професій відповідно до 

потреб ринку. Елементи дуальної системи навчання ми вже запроваджуємо в 

нашому навчальному закладі протягом декількох років: навчання та робота на 

підприємстві за напрямом підготовки студента, навчання дорослих, відповідні 

угоди між навчальним закладом та підприємством про підготовку фахівців. В 2021 

році даний напрямок роботи закладу був продовжений.  

      Дуальне навчання – це форма здобуття освіти, заснована на тісній взаємодії 

підприємств, що володіють ресурсами, необхідними для здійснення навчання, 

проведення навчальної, виробничої практики, здійснення інших видів діяльності 

та навчального закладу на основі партнерства між виробництвом та освітою, де 

обидві сторони виступають рівноправними партнерами, які спільно розробляють 

і координують освітній процес, здійснюють контроль за його результатами. 

            Під дуальною системою розуміють концепцію, в якій органічно поєднано 

два місця надання освіти – підприємство та фаховий освітній заклад. Для 

функціонування системи дуальної освіти має бути організовано тісну співпрацю 

різних установ. Передусім має бути налагоджено дієву систему управління 

процесом, упорядковано ефективну структуру, а також механізм гарантування 

якості освіти та виявлено зацікавлену і мотивовану молодь. Перевагою дуальної 

освіти є те, що через навчання на підприємстві досягається максимального 

наближення освіти до реальних умов виробництва. 

       Вивчаючи датський та німецький досвід дуальної освіти, ми знайшли багато 

цікавих та корисних моментів для запровадження в фаховому коледжі. Тому, 

безперечно, нам в цьому напрямку потрібно розвиватися та над цим працювати 

далі, вивчаючи досвід як вітчизняний так і  європейських країн. 



           У рамках державно-приватного партнерства коледж співпрацює з 

Миронівським НДІП  ім.В.М.Ремесла, ПАТ “ЗВКК», СТОВ «Агросвіт», 

СТОВ «Зоря», ТОВ «Клуб сиру», ПрАТ «Миронівська птахофабрика», ПрАТ 

«Кагма», ТДВ «Терезине», ДГ «Еліта» ,СТОВ «Старинська птахофабрика», 

ПрАТ «Київ-Атлантик», ПАТ КБ «Приват-Банк», ТОВ «ВРП Дормаш», ТОВ 

«Агроремтехніка». Ці підприємства забезпечують створення не лише баз 

практичної підготовки, а й реалізацію принципів дуального навчання з подальшим 

працевлаштуванням випускників коледжу за фахом. 

        Дуальне навчання сприяє підвищенню рівня практичної підготовки 

студентів, формує і розвиває в них основні компетенції, що у свою чергу сприяє 

підвищенню ефективності подальшої професійної діяльності, забезпечує 

рівновагу між попитом та пропозицією фахівців на ринку праці. 

          Організація та проведення  дуального навчання в коледжі проводиться 

відповідно до «Положення про порядок організації та проведення дуального 

навчання в ВСП «Маслівський аграрний фаховий коледж ім. П.Х.Гаркавого 

Білоцерківського НАУ», програми дуального навчання, договору між коледжем 

та підприємством та договором між підприємством та студентом.  

 

 
 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Міжнародна діяльність 

            Протягом 2021 року колектив ВСП  «Маслівський аграрний фаховий 
коледж ім. П.Х.Гаркавого Білоцерківського НАУ» продовжував працювати над 
розвитком міжнародного співробітництва, підготовкою студентів до здійснення 
професійної діяльності на рівні світових стандартів, формування сучасної 
особистості, відкритої до діалогу з представниками інших країн, готової до 
інтеграції у світовий культурний простір. 
 
           Основні напрямки міжнародної діяльності: 
- Участь в міжнародних програмах Білоцерківського аграрного університету, 

конференціях, семінарах; 
- Взаємодія з зарубіжними партнерами, міжнародними організаціями, 

посольствами зарубіжних держав з питань реалізації міжнародних зв’язків 
коледжу; 

- Організація міжнародних  відряджень  з метою підвищення кваліфікації 
викладачів, стажування та практики студентів; 

- Удосконалення і розширення баз виробничих практик, стажувань студентів за 
кордоном; 

- Розширення зв’язків з профільними навчальними закладами країн Європи; 
- Наданя інформації по програмах навчання в закордонних навчальних 

закладах. 
         На жаль як і в  2020 році, році пандемії COVID-19, так і в 2021 не всім планам 
та задумам щодо міжнародного співробітництва судилося збутися з причини 
закриття кордонів. Але значна частина нашої роботи перейшла в онлайн-режим.   
 
        Продовжено партнерські стосунки з представниками датських міжнародних 
програм з обміну студентами, які започатковані ще в 2004 році. Студенти 
Маслівського навчального закладу мають можливість пройти практику та 
стажування в одній із самих розвинутих країн Європи, з найбільш розвиненими 
галузями: свинарством, молочним скотарством та рослинництвом, в країні з 
високим рівнем життя  – Данії. 
       З практикантами, які перебувають на практиці та стажуванні в Данії 
проводились он-лайн конференції та постійний зв’язок для вивчення 
європейських прогресивних технологій з виробництва молока та яловичини, 
продукції галузі свинарства та звірівництва. В галузі рослинництва основна увага 
зверталася на технологічні процеси вирощування окремих видів польових 
культур, овочів, плодів, квітів. Студенти та викладачі мали можливість 



познайомитись з сучасним технічним та технологічним оснащенням галузі 
рослинництва і тваринництва, переробними підприємствами.   
 

        Подальший розвиток здобуває співпраця з польськими та німецькими 
фермерами і представниками фірм з обміну студентів для проходження групових 
виробничих практик. Поновлено договори та складено нові з партнерами для 
організації практики за кордоном.  
         Продовжено активну співпрацю з аграрною фірмою «AGROS» Республіки 
Польща, де студенти протягом літнього канікулярного періоду проходили 
практику по вирощуванню та переробці овочевої продукції, вивчали європейські  
інтенсивні технологіі в галузі овочівництва. Результати закордонної практики 
були відображені в звітах студентів та використовувалися при написанні курсових 
робіт зі спеціальності. 
 
       В 2021 році проведено роботу з вивчення досвіду європейських аграрних 
шкіл, зокрема : німецької, датської, польської.     
 
        Даний напрямок роботи коледжу заслуговує на увагу та подальший 

розвиток. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

ВИХОВНА РОБОТА                                                 

                                        

                                           Виховання - вище з благ, але тільки тоді, коли воно 

першого сорту, інакше воно ні на що не придатне. 

Редьярд Кіплінг 

      

                                                   Від правильного виховання дітей залежить 

добробут усього народу. 

Джон Локк 

 

Відповідальна за організацію виховної роботи 

 заступник директора з виховної роботи   

Наталія Іванівна Почтар 

 

Формування національної інтелігенції, сприяння збагаченню й оновленню 

інтелектуального генофонду нації, виховання її духовної еліти – це мета, що стоїть 

перед коледжем на одному рівні з підготовкою висококваліфікованих фахівців. 

Досягнення мети виховання можливе лише за умови комплексного підходу і 

залучення до цієї роботи всього викладацького складу, адміністрації, органів 

студентського самоврядування. 

 



Система заходів з виховання студентів коледжу базується на основних 

положеннях Концепції національної системи виховання з урахуванням 

органічного взаємозв’язку процесу навчання та виховання.  

Головною метою виховання, на досягнення якої спрямовано зусилля 

викладацького колективу  є формування цiлiсної i гармонійно розвиненої 

особистості з високою національною самосвiдомiстю. Така особистість — це 

насамперед громадянин української держави, її патріот, гуманіст, для якого 

пріоритетом є загальнолюдські й загальнодержавні цінності, це людина з високою 

фаховою підготовкою й широким світоглядом, розвинутим інтелектом, належним 

рівнем загальної, політичної та правової культури. Отже, ідеться про необхідність 

систематичного і цілеспрямованого виховання національного типу особистості, 

формування в неї національної свідомості і самосвідомості, завдяки чому 

досягається духовна єдність поколінь, наступність національної культури і 

безсмертя нації. 

До принципів, на яких базуються цілі та завдання виховання, належать: 

— гуманізм і толерантність, повага до студентів, їхніх цiннiсних 

орiєнтацiй i переконань, політичних симпатій, релiгiйних уподобань; 

— урахування iндивiдуальних нахилів i здібностей студентів, рівня їхнього 

інтелектуального та загальнокультурного розвитку, специфіки курсу навчання і 

майбутньої  спеціальності; 

— партнерство як форма стосунків між викладачами i студентами, 

співпраця у розв’язанні питань навчання, відпочинку, побуту, широке 

використання можливостей профкому студентів, підтримка i стимулювання 

студентських iнiцiатив; 

— єдність навчання і виховання, що передбачає добросовісне виконання 

кожним студентом своїх функціональних обов’язків i громадських доручень, 

участь у науково-дослiднiй роботі та громадському житті групи, курсу, коледжу; 

— цілісність i системність виховного впливу на студентів; 

— пріоритет загальнолюдських цінностей, їх органічне поєднання з 

цінностями національними. 



Досягнення мети виховання передбачає розв’язання таких завдань:  

— забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її 

здібностей, власних i суспільних потреб та інтересів; 

— розвиток світоглядної культури молодої людини, її цiннiсних орiєнтацiй 

i створення умов для вільного світоглядного вибору; 

— формування патріотизму i національної свідомості, поваги та любові до 

України, шанування її історії та належне оволодіння державною мовою; 

— розвиток інтернаціональних почуттів, створення умов для розширення i 

поглиблення знань про події у світі, специфіку життєдiяльностi інших держав i 

суспільств, утвердження поваги до звичаїв, традицій, культури народів світу;  

— професійне виховання, яке передбачає становлення юнаків i дівчат як 

досвідчених фахівців, котрі досконало володіють професійними знаннями, вміють 

творчо застосовувати їх на практиці, приймати нестандартні рішення, готових до 

роботи в умовах ринкових відносин; 

— уведення молодих людей у світ господарського, соціального, 

політичного, культурного досвіду цивілізації i свого народу; 

— виховання правової культури, а саме — поваги до Конституції, 

законодавства України, державної символіки, знання та додержання правових 

норм i принципів;  

— формування моральної й естетичної культури, утвердження у свідомості 

молодих людей принципів загальнолюдської моралі, розвиток зрілих естетичних 

смаків, потреб та інтересів, вироблення вміння правильно оцінювати i творити 

добро та красу; 

— охорона i забезпечення розвитку повноцінного фізичного, психічного та 

духовного здоров’я юнаків та дівчат; 

— розвиток екологічної культури, розуміння необхiдностi гармонії між 

людиною i природою та її додержання на практиці, у тому числі в майбутній 

професiйнiй дiяльностi студентів; 

— формування навиків соціальної активності, творчої iнiцiативи, 

підприємництва та особистої відповідальності за прийняті рішення та вчинки;  



— виховання потреби в активній протидії виявам антигромадської 

поведінки, правопорушень, бездуховності, аморальності; 

— оволодіння результативними методами та навиками набуття нових знань, 

формування потреби у постійному інтелектуальному, духовному i моральному 

збагаченні та самовдосконаленні. 

Виховна робота в коледжі несумісна з пропагандою насильства, 

жорстокості, міжнаціональної ворожнечі, людиноненависницьких теорій, 

поглядів, спрямованих на підрив державних інтересів України. 

Сучасний період розвитку суспільства в нашій незалежній державі Україна 

відкриває широкі можливості для оновлення змісту освіти, що дає змогу 

формувати духовно багате покоління людей. Це обумовлює новий підхід до 

виховання студентської молоді. Виникла соціальна потреба у формуванні творчої 

особистості майбутнього спеціаліста, який би зміг розв’язувати як щоденні, так і 

масштабні завдання, що забезпечують не просто виживання, а прогрес нації. 

Ефективність формування творчої особистості, безперечно, підвищується, якщо 

забезпечуються:  

а) засвоєння студентами знань про Вітчизну, народ, його культуру і спосіб 

життя, вмінь та навичок у їх практичному застосуванні; 

б) співробітництво викладачів і студентів у виборі різних форм і видів 

діяльності; 

в) організація активної творчої патріотичної діяльності студентів у 

позааудиторний час. 

Кожен з напрямків виховної роботи спрямований на досягнення мети, 

розв’язання конкретних завдань i передбачає використання відповідних форм та 

методів роботи. Незмінна єдність, взаємодоповнюваність усіх видів виховання є 

важливою умовою результативності виховної роботи в цілому. Формування 

світоглядної культури передбачає збагачення i розвиток світогляду студентiв як 

системи знань i переконань щодо навколишнього свiту та свого місця у ньому, 

кристалізацію життєвих принципів особистісного буття, вироблення вміння 



обстоювати їх на практиці, виховання толерантностi, поваги до людей, які мають 

iншi свiтогляднi цiнностi.  

Провідне значення у формуванні світоглядної культури студентiв має 

належно організований навчальний процес. Важливе значення мають також 

залучення молоді до активного суспільного життя, виконання громадських 

доручень, особиста iнiцiатива й участь у підготовці та проведенні культурно-

масових i громадсько-політичних заходів.  

Процес формування світоглядної культури передбачає вільне світоглядне 

самовизначення кожної молодої людини. 

Реалізація зазначеного та основних завдань і принципів виховної роботи в 

коледжі здійснюється в таких пріоритетних напрямках виховання: 

- Національно-патріотичне виховання.  

- Морально-правове виховання.     

 - Художньо-естетичне виховання.  

- Професійно-трудове виховання.  

- Фізичне виховання.  

- Сімейно-родинне виховання 

 - Екологічне виховання. 

 - Гендерне виховання  

У коледжі створено систему виховної роботи, що дає можливість 

охоплювати виховним впливом усіх студентів — від першого курсу до 

останнього, здійснювати виховний процес як у навчальний, так i в позанавчальний 

час. Виховання студентів забезпечується через дiяльнiсть усіх структурних 

підрозділів коледжу — від студентської академiчної групи до адміністрації. 

Система виховної роботи коледжу передбачає: 

- щомісячне планування позаурочної виховної роботи в коледжі; 

- організацію методичної роботи з актуальних проблем виховання 

студентської молоді; 

- організацію студентського самоврядування; 

- розвиток здібностей студентів у гуртковій роботі; 



- залучення обдарованої молоді до участі у фестивалях, конкурсах, змаганнях 

різних рівнів; 

- співпрацю з позаколеджанськими закладами, громадськими, культурно-

просвітницькими організаціями, правоохоронними органами; 

- сімейне виховання, педагогічний всеобуч  батьків та громадськості; 

- контроль за організацією позаурочної виховної роботи та керівництво нею. 

   Позаурочна робота - складова частина навчально-виховного процесу в 

коледжі, одна з форм організації вільного часу студентів. Позаурочна робота 

проводиться згідно з планами виховної роботи коледжу,  виховних заходів 

коледжу, виховної роботи кураторів груп, виховної роботи гуртожитку, виховної 

роботи вихователя, роботи бібліотеки, роботи гуртків, спортивних секцій. 

Культурно-масова робота 

 
Культурно-масова робота в коледжі проводиться з метою розкриття творчих 

здібностей і талантів студентів, підвищення їх культурного рівня, розвитку 

моральних якостей і спрямована на організацію змістовного дозвілля та 

задоволення естетичних потреб. 



 

Протягом навчального року проводяться культурно-масові заходи за участю 

студентів, працівників коледжу. Це концерти з нагоди державних і професійних 

свят, конкурси, огляди художньої самодіяльності, тематичні вечори, художні 

виставки та творчі зустрічі. 

Для залучення молоді до творчості, змістовного проведення дозвілля, 

підвищення загальнолюдської та сценічної культури в коледжі проводяться 

фестивалі народної творчості, шоу-конкурси, фестивалі… 



 

В коледжі працюють гуртки: вокальний (під керівництвом художнього 

керівника Глєбової О.О.;), хореографічний (під керівництвом Нещерет Д.), 

художнього читання (під керівництвом Антонюк Р.), кулінарний, рукоділля, 

спортивні секції тощо. Для заняття гуртків обладнані кімнати, працюють актова 

зала, спортивна зала, спортивні площадки, стадіон.  В гуртожитку та бібліотеці 

проведений швидкісний інтернет. 

Підсумками роботи гуртківців є виставки творчості студентської молоді, 

конференції, круглі столи. Студенти є активними учасниками в організації і 

проведенні тематичних літературних заходів, народних свят, ювілеїв видатних 

діячів літератури і мистецтва.  

   В коледжі велика увага приділяється збереженню та примноженню 

культурних національних традицій, духовних цінностей, поважного ставлення до 

рідної мови. Свідченням цього є такі щорічні заходи, як «Дні української 

писемності та мови», «Дні рідної мови», тематичні вечори вшанування видатних 

українців, конкурси читців. Студенти коледжу щороку беруть участь в 

Міжнародному конкурсі знавців рідної мови імені Петра Яцика, мовно-

літературному конкурсі учнівської і студентської молоді імені Тараса Шевченка. 



 

 

В навчальному закладі систематично проводяться:  відкриті виховні заходи 

(вечори знайомств, фестивалі презентацій перших курсів «Запали свою зірку», 

свята «До Дня знань», «До Дня вчителя», «До Дня студента», «До Дня захисника 

Вітчизни» «Новорічні бал-маскаради», «Бій під Крутами»,  свята до Дня 

закоханих, свята  «8 Березня», Дні вишиванки, випускні вечори, заходи до 

Шевченківських днів, тематичні виховні години "Голодомор   1932-1933 років",   



«Чорнобиль – життя після катастрофи», до Дня української писемності і мови та 

інші…). Приймаємо участь в акціях: в честь пам’яті «Небесної сотні»,  "За чисте 

довкілля", «Україна – наш дім. Збережемо його»,  всеукраїнських суботниках. 

Не менш талановитими виявились студенти першого курсу, які 

продемонстрували свої здібності і таланти на традиційному фестивалі презентацій 

груп першого курсу «Запали свою зірку». Захід був переповнений  веселими 

сценками, запальними танцями та милозвучними піснями. 

  

   Надзвичайно подобається студентам робота у волонтерському загоні 

«Неспокійні студентські серця».  Вони також взяли  шефство  над вихованцями 

Центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Оберіг». Також кожного року 

1 червня на День захисту дітей та 19 грудня День святого Миколая відвідують 

вихованців центру з концертними програмами, вітаннями і подарунками, які 

придбали на акціях, організованих напередодні. 



 

, 

   Вирішення завдань національно – патріотичного виховання молоді 

залежить від застосування методів та засобів. за допомогою яких здійснюється 

цілеспрямований педагогічний вплив на свідомість і поведінку молоді, 

формування благородних якостей й збагачення їх необхідним життєвим досвідом. 

     Патріотичне виховання у нашому навчальному закладі здійснюється під 

час проведення навчальних занять, через систему виховних заходів, гурткову 



роботу, проведення екскурсій, написання науково-дослідницьких робіт. У своїй 

роботі керуємся Конституцією України, Концепцією Національно-патріотичного 

виховання, Національною програмою «Діти України», нормативними 

документами, наказами, розпорядженнями Президента України, Міністерства 

освіти і науки, обласного та міського управління освіти. 

  В сучасних умовах пріоритетною частиною патріотичного виховання є 

військово-патріотичне виховання, зорієнтоване на формування готовності до 

захисту Вітчизни, розвиток бажання здобувати військові професії , проходити 

службу у Збройних Силах України, як особливому виді державної служби. 

  Системна організація військово – патріотичного виховання молоді має 

бути спрямована на підготовку її до оволодіння військовими професіями, 

формування психологічної та фізичної готовності до служби в Збройних Силах. 

   Аби сформувати у молоді моральний фундамент патріотизму 

організовуємо та проводимо виховні заходи, що формують готовність юнаків до 

строкової військової служби. Заохоченню до військової професії та служби в 

Збройних Силах України сприяють заходи до Дня захисника Вітчизни, Дня 

перемоги: зустрічі з учасниками бойових дій в Афганістані, ветеранами Другої 

Світової війни; військово-спортивне свято «Козацькому роду нема переводу». 

Студенти опікуються ветеранами, надають їм постійну допомогу. 

Організовуємо та проводимо навчально-польові збори та інші 

організаційно-масові заходи військово-патріотичного спрямування. Під час 

проведення польових зборів, з метою національно-патріотичного виховання, 

відбулася зустріч студентів з представниками Канівської спілки учасників АТО 

«Нескорені». Під керівництвом  парамедика  студенти відпрацювали та  закріпили 

знання про надання домедичної допомоги в умовах бойових дій.  

 



 

 



 

 

 

 

 

 

Спортивно-розважальне свято «Поле козацької слави», присвячене Дню 

захисників і захисниць України, Дню Українського козацтва та Покрови 

Пресвятої Богородиці,  насичене козацькою відвагою, змаганнями, смачним 



кулішом, народною пісне та запальним танцем залучило всіх присутніх в 

атмосферу козацтва. 

 

 

До 30 річниці Збройних Сил України відбулося патріотично-спортивне 

свято «Я-Захисник, Я-Цим пишаюсь». Участь у заході взяли команди 

Технологічного відділення та відділення «Організація виробництва». Юнаки та 

дівчата показали вміння виконання стройових прийомів, збирання та розбирання 

автоматів, спорядження магазина патронами, точність в стрільбі, надання 

домедичної допомоги при пораненні та силовій підготовці. В запеклій боротьбі 

перемогу отримала команда Технологічного відділення. Учасники змагань та 

художньої самодіяльності отримали заохочуючі призи.  



 

В своїй роботі дотримуємося Конвенції ООН про права дитини. Особливу 

увагу приділяємо роботі з студентами пільгових категорій та студентам із числа 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Колектив ВСП «Маслівський аграрний фаховий коледж ім.П.Х.Гаркавого 

Білоцерківського НАУ» проявив ініціативність та бажання допомогти  

онкохворим дітям, долучившись до всеукраїнської благодійної акції «Монетки 

дітям», яка проводилась з ініціативи благодійного фонду «Таблеточки» та 

Національного банку України. Ідею долучитись до акції подала студентка ІІІ 

курсу, член студентської ради коледжу Софія Бондар. Сподіваємось, що наша 

невеличка підтримка подарує дітям шанс на одужання. 

  



 

Вже традиційно жіноча половина коледжу, вдягнувши автентичні 

українські хустки своїх матусь та бабусь, взяли участь у флешмобі, присвяченому 

Дню української хустки "Зроби фото з хусткою". 

 

Не менш талановитими виявились студенти першого курсу, які 

продемонстрували свої здібності і таланти на традиційному фестивалі презентацій 

груп першого курсу «Запали свою зірку». Захід був переповнений  веселими 

сценками, запальними танцями та милозвучними піснями. 



 

«Вчитель - це не професія, вчитель - це ціле життя» - під таким гаслом 1 

жовтня 2021 року зібралася вся коледжанська родина ВСП «Маслівський АФК 

БНАУ», щоб привітати своїх наставників. На святі, переповненому осінніми 

щедрими барвами, посмішками, лунали щирі слова вдячності та поваги до всього 

педагогічного колективу. За досягнення на педагогічній ниві викладачів 

нагородили почесними грамотами та подяками. А яке ж свято без музичного 

вітання? Веселі пісні, запальні танці, квіти, солодощі, нагороди від студентів, 

осінні композиції – переповнювали емоції кожного. 



 

  Заходи  до Дня Святого Миколая, були спрямовані на відродження 

національних традицій на роз’яснення духовної цінності свята, виховання 

потреби в культурному та духовному зростанні. 

 



  Так, як саме маленькі українці більше за всіх очікують від цього дня 

приємних сюрпризів, подарунків і див, студенти коледжу запросили Святого 

Миколая  і до  Маслівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. Позитивні 

емоції, гарний настрій, великий заряд енергії отримали всі присутні на святі. 

Сподіваємось ця подія залишить приємні спогади в пам’яті учнів на довгий час. 

 

 



Приєдналися до Міжнародної акції «16 днів проти насильства”, що 

проходила у період з 25 листопада до 10 грудня і мала на меті підвищити 

поінформованість суспільства, масово мобілізувати людей до змін та висвітлити 

питання, пов’язані з проблемами подолання насильства в сім’ї, протидії торгівлі 

людьми та жорстокого поводження з дітьми, гендерного насильства та 

забезпечення рівних прав жінок і чоловіків. 

 

 

 



 

Студентське самоврядування 
 

Голова студентської ради 

Юрій Ярмоленко 
 

Самоврядування у коледжі – це самостійна громадська діяльність студентів 

із реалізації функцій управління навчальним закладом, яка визнається 

адміністрацією коледжу і здійснюється студентами відповідно до мети і завдань, 

що стоять перед студентським колективом. 

 

 

Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів коледжу. 

Студентське самоврядування - це діяльність, за допомогою якої 

максимально виявляються і реалізуються організаторські та творчі здібності 

студентів, формуються моральні якості та почуття патріотизму. 



 

Діяльність органів студентського самоврядування направлена на 

вдосконалення освітнього процесу, спрямованого на якісне навчання, виховання 

духовності та культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної 

активності та відповідальності за доручену справу. 

В коледжі створена модель системи самоврядування – студентська рада, 

суть якої полягає у включенні  студентських лідерів у динамічну систему 

ролей,  яку виконує дирекція коледжу і які є своєрідним тренажером, де практично 

виробляються і закріпляються навички організатора, керівника. Дублюючи 

основні функції дирекції, в її учасників формуються вміння планувати, обирати 

головні напрямки у роботі, чітко налагодити контроль і перевірку виконання, 

правильно розподіляти обов’язки і забезпечити координацію дій. 

Студентським самоврядуванням було виконано великий обсяг роботи для 

урізноманітнення дозвілля студентів, сприяння їх інформаційній обізнаності та 

культурному розвитку. 

   А також створюємо та поновлюємо стенди, випускаємо студентський 

вісник, приймаємо участь в конференціях, засіданнях та тренінгах лідерів 

студентського самоврядування області, висвітлюємо свою роботу в соціальних 

мережах та студентській газеті «Stud-life». 



   Під час дистанційного навчання використовуємо Інтернет ресурси: сайт 

навчального закладу, Facebook, Instagram, Viber, YouTube. 

Студенти, члени ради студентського самоврядування під час дистанційного 

навчання не тільки отримують знання з навчальних дисциплін, а й активно беруть 

участь у різноманітних онлайн-курсах та отримують сертифікати на інноваційних 

онлайн-платформах. 

 

    Студентська рада здійснила змістовну екскурсію в Дендрологічний парк 

"Софіївка" м.Умань з метою ознайомлення з унікальними колекціями рослин з 

різних ботаніко-географічних регіонів світу. 



 

 

Студентське самоврядування – це спосіб, принцип організації 

студентського колективу, що забезпечує комплексний виховний вплив на 

студентів, залучаючи їх до усвідомленої, систематичної участі в справах 

академічної групи та коледжу. Дієвий інструмент, який поліпшує соціально-

психологічний клімат у студентському середовищі. 

 

 

 



Соціально-побутові умови 

Відповідальні за соціально-побутові умови проживання студентів у 

гуртожитку вихователі  

Світлана Володимирівна Рибак та  Олена Миколаївна Свідунович 

Робота в гуртожитку спрямована не тільки на те, щоб створити комфортне 

місце проживання, а й забезпечити сприятливий мікроклімат у студентському 

середовищі, навчити молодь самостійності в побуті, виховати відповідального 

громадянина, вірного товариша, порядну й чесну людину. Ці завдання глибоко 

усвідомлюють працівники гуртожитку, завдяки самовідданій праці яких 

студентам затишно, комфортно, безпечно, цікаво. 

Завідувач та вихователі гуртожитку – Рибак С.В. та Свідунович О.М., 

забезпечують процес адаптації студентів до нових, самостійних умов проживання 

в гуртожитку,  проводять різноманітні заходи: вечори відпочинку, роботу з 

профілактики правопорушень, шкідливих звичок в студентському середовищі 

конкурс на кращу кімнату, гуртки за інтересами.  Вихователі постійно працюють 

над розвитком в студентів культури поведінки, привчають їх до самостійності, 

особливу увагу звертають на дотримання кожним із них елементарних норм 

особистої гігієни. 

 

 



Гуртожиток Маслівського аграрного коледжу БНАУ зданий в експлуатацію 

1972 року. Це п’ятиповерховий цегляний будинок з усіма комунальними 

зручностями:  централізованим тепло-, електропостачанням, а також 

водопостачанням та водовідведенням. Гуртожиток розрахований на 360 місць. На 

даний час в ньому проживає 150 студентів. 

Кімнати, призначені для проживання, теплі, просторі та світлі площею 

18,1м2 та 13,2м2.  В них проживають по 2-3 студенти, що передбачено типовим 

проектом. 

На кожному поверсі передбачені кімнати для відпочинку, кімнати для 

самопідготовки, побутові кімнати, кімнати для приготування їжі, санітарно-

гігієнічні  приміщення, а також  кімната гурткової роботи, обладнані кімнати 

вихователя та коменданта. На першому поверсі гуртожитку розміщена кімната 

відпочинку 

 

На поверхах куточки протипожежної безпеки. Контроль за дотриманням 

належного санітарного стану та збереження майна покладається на старосту 

блоку. У вестибюлі гуртожитку стенди: символ держави, правила проживання, 

склад студентського самоврядування та рішення ради гуртожитку, інформаційний 



вісник. Для чергового по гуртожитку відведено ізольоване місце з пропускним 

обладнанням. Чергування  цілодобове.  

 

Проживання студентів здійснюється згідно розробленого положення про 

студентський гуртожиток. 

Біля гуртожитку розташована спортивна площадка та створено місце для 

відпочинку. Неподалік паркова зона з відповідно обладнаними куточками для 

відпочинку. 

                         Студенти, які проживають у гуртожитку, перебувають під 

постійним контролем педагогів, до яких можуть звернутися за любою порадою чи 

допомогою. В гуртожитку організовано чергування викладачів.  



 

 

         Необхідною передумовою успішної організації виховного процесу в 

гуртожитку є широке залучення студентів до органів самоврядування. 



  Головним органом студентського самоврядування, через який 

здійснюється керівництво виховною роботою, є рада гуртожитку, яка вибрана на 

загальних зборах студентів, що проживають у гуртожитку. Рада гуртожитку 

служить для залучення максимальної кількості студентів до організації 

самопідготовки, культурно-масової, спортивної роботи, для покращення 

побутових умов. 

 

 

  Актив гуртожитку, в тому числі і старости поверхів обираються 

в перші місяці навчального року (вересень-жовтень). Щоб актив працював 

продуктивно, вихователь спочатку вивчає особові справи студентів, 



придивляється до їхньої поведінки, а потім вносить свої пропозиції щодо його 

складу. В раду гуртожитку рекомендуються  студенти згідно їх ділових і 

моральних якостей. 

                           Кожного понеділка проводяться засідання ради, на яких 

розглядаються актуальні  питання із життя гуртожитку.  

         Студентська рада гуртожитку на чолі з вихователями та комендантом 

організовують належні умови для проживання та дозвілля мешканців гуртожитку. 

Постійно проводиться гурткова робота, конкурси на кращу секцію, кращу 

кімнату, спортивні змагання, відкриті виховні заходи, вечори відпочинку. Для 

навчання та проведення дозвілля в гуртожитку проведений Інтернет. У коледжі 

функціонує медпункт. 

 



 

 

 

З метою організації змістовного дозвілля студентів проводиться цілий ряд 

спортивних, культурно-масових та виховних заходів. Цікаво проходять вечори 

відпочинку і святкові дискотеки. Упродовж року проводяться лекції, бесіди. 

тренінги на теми: «Профілактика злочинності, алкоголізму та насильства серед 

молоді», «Репродуктивне здоров’я дівчат, Планування сім’ї», «Крадіжка – це 

злочин», «Геть паління – ми за здорове покоління» та інші, зустрічі студентів із 

психологом. 



  

 



 

 Систематично проводяться рейди-перевірки санітарного стану кімнат і 

місць спільного користування, а також дотримання студентами гігієнічних норм. 

На екранах чистоти виставляються оцінки, на основі яких проводиться конкурс на 

кращу кімнату гуртожитку.  

 



 

Головна мета діяльності студентського гуртожитку – задоволення потреб 

студентів у забезпеченні житлом, створенні для них належних умов для 

проживання, занять, відпочинку, розвитку фізичної культури та проведення 

просвітницької та виховної роботи. 

Сучасний період розвитку суспільства в нашій незалежній державі Україна 

відкриває широкі можливості для оновлення змісту освіти, що дає змогу 

формувати духовно багате покоління людей. Це обумовлює новий підхід до 

виховання студентської молоді. Виникла соціальна потреба у формуванні творчої 

особистості майбутнього спеціаліста, який би зміг розв’язувати як щоденні, так і 

масштабні завдання, що забезпечують не просто виживання, а прогрес нації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Психологічна служба 
 

Робота практичного психолога ведеться відповідно до Закону України «Про 

освіту», Положення про психологічну службу у системі освіти України (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 22 травня 2018 року № 509, 

зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31 липня 2018 року за № 

885/32337 та організована відповідно плану роботи практичного психолога на 

2021 рік. 

Протягом року було вирішено наступні завдання: 

1. Забезпечення супроводу особистісного, інтелектуального творчого і 

професійного розвитку студентів. 

2. Забезпечення індивідуального підходу у навчанні і вихованні студентів 

навчального закладу. 

3. Надання психолого – педагогічної допомоги у кризових ситуаціях. 

4. Консультування батьків, викладачів та адміністрації щодо питань 

виховання та навчання студентів. 

5. Формування психологічної студентів, викладачів, батьків. 

6. Створення оптимальних умов для особистісного та інтелектуального 

розвитку обдарованих студентів. 

Робота психологічної служби здійснюється за наступними напрямками: 

► психодіагностичний; 

► консультативний; 

► корекційно-розвивальний; 

► просвітницький; 

► профілактичний; 

► організаційний. 

У вересні-жовтні було здійснено психологічний супровід адаптаційного 

періоду студентів І курсу.  

В результаті проведення діагностування першокурсників щодо визначення 

рівня адаптованості, на основі якого надавалися рекомендації кураторам 



академічних груп, батькам, викладачами. Результати обговорювались на 

педагогічній раді. З студентами з низьким рівнем адаптованості та підвищеною 

тривожністю проводились індивідуальні заняття. 

Tренінг адаптації першокурсників до умов навчання в коледжі 

Метою тренінгу є сприяння психологiчнiй адаптації першокурсників до умов 

навчання, зокрема корекція хибних очікувань i типових ілюзій щодо навчання; 

підвищення мотивації навчання; знаходження оптимальних моделей поведінки в 

студентському середовищі; добір оптимальної стратегії навчання. 

Студенти отримали можливість сформувати позитивне відношення до 

власного “Я”, підвищення навиків емоційної регуляції поведінки, зниження 

тривожності та невпевненості у собі, адекватної самооцінки та навичок 

самовиховання; розвинути навички позитивної соціальної поведінки, 

саморегуляції та самоконтролю. 

 

 
 
 До Міжнародної акції «16 днів проти насильства», що проходила у період 

з 25 листопада до 10 грудня було проведено наступний ряд заходів. Зокрема: 

►Тренінг на тему: «Булінг як явище, його форми та учасники» 

В заході прийняли участь студенти першого курсу, які під керівництвом 

практичного психолога, ознайомились з поняттям, формами, структурою булінгу, 

розвивали вміння пошуку шляхів виходу зі складної ситуації, формували навики 

відповідальної та безпечної поведінки, профілактики насилля в студентському 



середовищі, виховували почуття емпатії та переживання до особи, яка зазнає 

насильство. 

 

 
 

 
 



 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
► «Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок» 

 

 
 
► Тренінг на тему: «СНІД: подумай про майбутнє - обери життя» 

Метою тренінгу було привернення уваги студентів до проблеми цінності 

людського життя, підвищення рівня інформованості з проблеми ВІЛ/СНІД, а 



також формування толерантного ставлення до людей, які живуть з позитивним 

ВІЛ-статусом. 

 

 
 

 

►  2 грудня Міжнародний день боротьби з 

рабством 

 

 

 

 

 

► 3 грудня - Міжнародний день 

людей з обмеженими фізичними 

можливостями 
 
 
 

 
► 5 грудня – Міжнародний день 

волонтера 
 
 
 
 
 



► 6 грудня – Вшанування пам'яті студенток розстріляних у Монреалі 

 

 
 



 
 

 
► 9 грудня – Міжнародний день боротьби з 

корупцією 
 
 
 
 
 
 

 



► 10 грудня – Міжнародний день прав людини 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кожного тижня відбувається  гурток "Психологічна студія" на якому 

проведено тренінги з таких на тем:  

1. "Кібербулінг: новітні небезпеки в інтернет-просторі".  

Студенти ознайомилися з поняттям "кібербулінг", розглянули всі "за" і 

"проти" роботи в мережі Інтернет. Розвивали вміння, навички роботи в Інтернеті. 

Виховували професійні риси, почуття відповідальності, вміння усвідомлювати з 

якою метою використовувати мережу Інтернет, звертали увагу до питання 

насилля засобами Інтернет, до пошуку виходу із небезпечних ситуацій. 

Повторили правила етикету під час спілкування в соціальних мережах. Сприяли 

розвитку відповідальності за власні вчинки. 

 

 



 
 



 
 
 
 
 

 
 

 



2. «Дружба єднає щирі серця».  

Студенти мали змогу підвищити рівень знань про особливості дружніх 

стосунків, підвести до усвідомлення необхідності шанобливих стосунків, 

отримали інформацію про дружбу, і про те, якою вона повинна бути; сформувати 

навички конструктивного спілкування, цінування своїх товаришів і допомагати 

одне одному. Розвивали форми і навички особистісного спілкування в групі 

однолітків, способи взаєморозуміння. 

 
 



 
 
3. Дискусія на тему: "Формування позитивної Я-концепції. Я – в 

минулому. Я – тепер.  

Студенти висловлювали власну думку про формування Я-концепція, сприяли 

усвідомленню залежності та впливу інших людей, обставин, способу життя на Я-

особистість, формували впевнену поведінку та як Я-концепція впливає на 

соціалізацію особистості. За допомогою різноманітних вправ та ігор студенти 

мали можливість активiзувати процес самопiзнання, саморозкриття, самоаналiзу, 

oволодiння навичками поведiнки впевненої особистостi та основами успiшного 

спiлкування. 

 



 
 
4. «Наркогенні речовини - підступний ворог людства».  

Студенти прийняли участь в анкетуванні, творчих завданнях, вправах. В 

атмосфері сприятливого міжособистісного спілкування студенти отримали змогу 

розвивати вміння розрізняти факти і міфи про наркогенні речовини, сформували 

вміння застосовувати отримані знання в повсякденному житті, вміння 

конкретизувати життєві цілі, а також перепони, які можуть виникнути на шляху 

їх досягнення. Увага учасників була звернута на існування певних суспільних 

стереотипів стосовно людей, які вживають наркогенні речовини. Студенти 

оволоділи навичками відмови на сумнівні пропозиції друзів, зрозуміли силу 

впливу близького оточення підлітків на їх поведінку та особисту долю. 



 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
Практичним психологом проводились виступ на педагогічній нараді за 

результатами діагностики, на тему: «Про адаптацію студентів нового набору до 

умов освітнього середовища коледжу». 



 

 
 

Виступ на черговому засідання Школи педагогічної майстерності, що 

відбулося у форматі онлайн конференції на тему: Психологічна рівновага під 

час та після коронавірусної хвороби (COVID-19). 

 
 
 

У 2021 році постійно проводились індивідуальні консультації студентів та 

викладачів. Із кураторами академічних груп здійснювались консультаційні бесіди 

за результатами діагностики. 



Практичним психологом проводились заняття з І та ІІ курсом за програмою 

«Попередження, виявлення та реагування у випадку сексуального насильства над 

дітьми», що мали на меті розвиток критичного мислення в студентів, навчання 

застосуванню алгоритму реагування у ситуації загрози вчинення насильства. 

На виконання  Закону «Про освіту» та Конвенції про права дитини, 

прктичним психологом було оформлено соціальний паспорт коледжу. Постійно 

здійснювалась співпраця з соціальними службами і організаціями району, 

органами місцевого самоврядування, Ювенальною превенцією та іншими 

організаціями. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спортивно-оздоровча робота  

 
Керівник фізичного виховання 

Титорчук Людмила Володимирівна 
 

Фізичне виховання і спорт у навчальних закладах України є невід’ємною 
частиною формування загальної та професійної культури особистості, збереження 
та зміцнення здоров’я, організації та забезпечення здорового способу життя, 
підвищення рівня працездатності, створення умов для продовження активного 
творчого довголіття людини. 

Особливого значення це набуло зараз, коли несприятлива екологічна 
обстановка негативно впливає на організм молодої людини, яка в умовах нових 
економічних стосунків у державі витримує значні психофізичні навантаження. 
Світова практика підтверджує, що фізична культура і спорт є найбільш 
економічно вигідним та ефективним засобом профілактики захворюваності 
населення, зміцнення генофонду особливо під час пандемії COVID-19. 

Боротьба за здоровий побут, активний вплив на правильну організацію 
дозвілля і відпочинку студентів, збереження здоров’я і творчої активності людини 
– ось першочергові завдання, поставлені тепер перед викладачами фізичної 
культури  Маслівського аграрного фахового коледжу. 
             Для занять фізичною культурою у коледжу створено найсприятливіші 
умови. До послуг студентів спортивна база: стадіон з футбольним полем, 
волейбольним і баскетбольним майданчиками, споруджено спортивний 
майданчик, на якому розміщено гімнастичне містечко, поле для гри в міні-футбол, 
волейбольна площадка; ігровий спортивний зал і зал для занять атлетичною 
гімнастикою і гирьовим спортом. Є в наявності борцівський килим, універсальні 
спортивні тренажери, де можна розвивати всі групи м’язів. 

Студенти коледжу неодноразово ставали призерами обласних та районних 
змагань з різних видів спорту. 
             Для сприяння у підготовці всебічно розвинених молодих спеціалістів, 
збереження і зміцнення здоров’я, фізичної підготовленості студентів до 
високопродуктивної праці й захисту Батьківщини в коледжі організовано і 
працюють десять спортивних секцій, якими керують викладачі фізичної культури 
з таких видів спорту: міні-футбол, волейбол(юнаки), волейбол (дівчата), 
баскетбол(юнаки), баскетбол(дівчата), настільний теніс, легка атлетика, 
бадмінтон, дартс, ЗФП. 
Функціонують 11 збірних команд з таких видів спорту: 

1.Волейбол(юн.) – 12 осіб; 
2.Волейбол(дівч.) – 12 осіб; 
3.Міні - футбол – 15 осіб; 
4.Футбол – 19 осіб; 
5.Баскетбол(юн.) – 12 осіб; 
6.Баскетбол(дівч.) – 12 осіб; 
7.Теніс настільний – 6 осіб; 
8.Шахи – 6 осіб; 



9.Шашки – 6 осіб; 
10. Легка атлетика – 8 осіб; 
11.Дартс – 5 осіб. 
12.Бадмінтон (юн.) – 10 осіб; 
13.Бадмінтон (дівч.) – 10 осіб. 

В спортивних секціях займаються понад 220 студентів. 
 

  

Зайнятість студентів фізичним вихованням та спортом 

 
У даний час викладачами фізичного виховання працюють:  

Титорчук Л.В. – завідуюча кафедрою  фізичного виховання, викладач І категорії; 
Гетьман Р.В.- зав. кабінетом кафедри фізичного виховання, викладач І категорії; 
Почтар М.Г- викладач спеціаліст; Гербич Р.С.- викладач спеціаліст. Кількість 
штатних працівників - три чоловіка та одна жінка.  
У навчальному закладі навчаються на денній основі 650 студента: 
       віком до 35 років – 571 студент, 
       віком за 35 років – 79 студента. 
           В коледжі добре поставлено спортивно-масову та фізкультурно-оздоровчу 
роботу. Проводиться спартакіада, яка включає в себе види спорту, які 
культивуються в нашому регіоні, спортивно-розважальні вечори. На базі 
навчального закладу проходять районні та обласні змагання з футболу та легкої 
атлетики. 

Змагання проведені в 2021 навчальному році: 
1.Першість коледжу з армреслінгу (юнаки та дівчата) – березень 2021р. 
2. Першість коледжу з бадмінтону (юнаки та дівчата) – березень 2021р. 
3. Першість коледжу з настільного тенісу (юнаки та дівчата) – квітень 2021р 
4.Волейбол (юнаки та дівчата ) – квітень 2021р. 
5.Перетягування канату (юнаки та дівчата ) –  квітень 2021р. 
6.Першість коледжу з баскетболу (юнаки та дівчата) – травень 2021р. 
7. Легко- атлетична спартакіада присвячена «Дню вчителя», - вересень 2021р. 
8. Першість коледжу з міні-футболу(юнаки та дівчата) присвячена «Дню фізичної 

культури і спорту»- вересень 2021р. 
9. Кубок відділень з футболу (юнаки)- жовтень 2021р. 
10.Спортивно - розважальне свято «Поле козацької слави» присвячене дню 
Захисника Вітчизни –  жовтень 2021р. 
11.Патріотично-спортивне свято «Я-Захисник, Я- Цим пишаюсь»,  приурочене до 
6 грудня – Дня Збройних Сил України – грудень 2021р. 
 

№ 
п/п 

Назва Кількість 
% від загальної 

кількості студентів 
1 Кількість спортивних секцій 10  

2 
Займаються у спортивних 
секціях,студентів 

220 31% 



 
 
 

 

            
Спортивно - розважальне свято «Поле козацької слави» 

 
 

  



           
Патріотично-спортивне свято «Я-Захисник, Я- Цим пишаюсь 

 
 
 
 

 
Бадмінтон 

 
Теніс настільний 



 
Легка атлетика 

 

 
Волейбол 

 

  
Міні-футбол 



 
Футбол 

 
Баскетбол 

  
Армреслінг 

 
 
 



 

  
 

                                               Нагородження 
 

Фізична культура і спорт стали невід’ємною частиною студентського 
життя. Вкрай важливо, щоб кожний студент усвідомив: заняття фізкультурою – в 
інтересах самої людини. Не обов’язково кожному бути, скажімо, майстром 
спорту, переможцем спортивних змагань. Так питання не ставиться. Воно стоїть 
так, що без регулярних занять фізкультурою не можна бути здоровим у повному 
розумінні цього слова. А бути здоровим, турбуватися про своє довголіття треба, 
насамперед, самому. Фізкультура, спорт – це молодість, краса, здоров’я. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОХОРОНА ПРАЦІ 
  

Координує роботу інженер з охорони праці  

Жданов Костянтин Володимирович 
  

           Створення безпечних умов праці та навчання – один із пріоритетних 
напрямів діяльності Відокремленого структурного підрозділу «Маслівський 
аграрний фаховий коледж ім. П.Х. Гаркавого Білоцерківського НАУ». Тому для 
забезпечення працівників та учасників освітнього процесу в питаннях пов’язаних 
з охороною праці, пожежною безпекою та безпекою життєдіяльності, перед 
початком та в продовж нового 2020-2021навчального року: 
  

1. Видано низку наказів, що стосуються: 

 Положення про службу з охорони праці; 
 Положення про енергетичну службу; 
 Затверджено перелік оновлених посадових інструкцій, інструкцій з 

охорони праці, безпеки життєдіяльності учасників освітнього 
процесу та інструкцій з пожежної безпеки; 

 призначення відповідальних осіб з питань охорони праці та 
пожежної безпеки; 

 організації роботи з  охорони праці та пожежної безпеки; 
 створення комісії для перевірки знань з питань охорони праці та 

пожежної безпеки працівників коледжу; 
 дотримання вимог пожежної безпеки; 

-    забезпечення безпеки життєдіяльності та збереження життя і здоров’я 
учасників освітнього процесу; 

-   комісій з питань надзвичайних ситуацій, обстеження приміщень і  споруд; 
-  дотримання режиму роботи в навчальному році; 

-  профілактики щодо безпеки життєдіяльності студентів, які цілодобово 
перебувають у гуртожитку;   

- покращення протипожежного стану тощо 
  

2. Посадові особи (директор, його заступники, інженер з охорони праці) та 
відповідальні особи (інженер енергетик, інженер з ремонту, завідуючий 
лабораторією рослинництва, комендант гуртожитку, зоотехнік), а також 

викладач дисциплін «Охорона праці», «Безпека життєдіяльності», відповідно 
до «Закону України з охорони праці», нормативно-правових актів з охорони 
праці, пожежної безпеки та відповідно до перспективного плану роботи коледжу 



та затвердженого графіка проходять навчання й перевірку знань з питань 

охорони праці, пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності на базі ТОВ 
«Гефест» і ТОВ «Полісся-Промбезпека». Усі інші працівники проходять 
навчання й перевірку знань на базі коледжу. 
  

3.Служба  з  охорони  праці  спрямовує  роботу  на  удосконалення  функ

ціонування  системи управління охороною праці та пожежної безпеки. 

  З  метою  виконання  необхідних  заходів  щодо  дотримання  вимог  охо-
рони  праці,  пожежної безпеки, техногенної безпеки головному бухгалтеру 
Коледжу службою охорони праці надана заявка з найменуванням заходів (послуг) 
та їх приблизною вартістю. Згідно  із запланованими заходами та наявністю 
(виділенням) коштів на їх здійснення у 2021 році  

проведено: 
- встановлено автоматичну протипожежні сигналізацію гуртожитка– 444000, 00 

грн.; 
- встановлено автоматичну протипожежні сигналізацію навчального корпуса– 

474025, 07 грн.; 
- встановлення відеоапаратури у навчально-дослілному господарстві –44880,00 

грн. 
  

4. У  коледжі  упродовж  2021  року   не зважаючи на карантин 

здійснювалися    усі    можливі заходи, визначені  чинними  нормативно-
правовими актами.    Відповідно    до    плану    роботи коледжу проведено низку 
заходів.  
             - лекції     з     тем:     «Надзвичайні ситуації  техногенного та природного 

характеру»,  «Правила поведінки учасників дорожнього руху», «Техніка безпеки 
під час новорічних свят»,  «Правила  безпеки  в  повсякденному житті»; 

 з педагогічним персоналом проведено навчання з питань 
пожежної безпеки та ознайомлені під підпис у журналі реєстрації 
інструктажі про порядок дій у разі виникнення пожежі; 

 тематичні   виховні   години,   заходи   лікувально-
профілактично-оздоровчого 
характеру  та  інструктажі  з  питань  безпеки  життєдіяльності  згідно  з
  планами  виховної роботи керівників академічних груп під час 
виховних годин  протягом року; 

   проведено  на уроках «Охорони праці»    тренінг-
практикум  «Надання   першої   допомоги   в   умовах 
сьогодення   (відпрацювання   практичних 
дій    в    умовах    виникнення    нещасних 



випадків)»  за  результатом  яких  студенти   показали    знання    і    вмі
ння  швидко    й    організовано    реагувати    у наданні першої допомоги 
постраждалим. 

 проведено навчання з пожежної безпеки з допоміжним та 
обслуговуючим персоналом; 

 проведено планове тренування евакуації мешканців 
гуртожитку. 

  

Осередком  превентивної  роботи  з  охорони  праці  є  відповідно  облад-
наний кабінет  та  забезпечений  навчально-наочними,  навчально-методичними 
матеріалами   з   питань   охорони праці,   безпеки   життєдіяльності, пожежної  та 
техногенної  безпеки. 

На      кожному     поверсінавчального  корпусу  та  у  гуртожитку   розташов
ано плани    евакуації    на    випадок пожежі або інших стихійних 
лих.  У   навчальних   кабінетах, 
кабінеті   охорони   праці   та   на   1   поверсі   гуртожитку   оформлено   куточк
и   безпеки життєдіяльності. 

Безпека  життєдіяльності  мешканців  студентського  гуртожитку  знаходить
ся  у  полі зору адміністрації та служби з охорони праці. Усі мешканці гуртожитку 
перед поселенням проходять вступний і первинний інструктажі з охорони праці 
та безпеки життєдіяльності 
з  обов’язковою  реєстрацією  у  журналі.  Що семестру  проводяться  тематичні  
інструктажі  з 
правил   безпечної   поведінки,   режиму   дня,   правил   дорожнього   руху,   зап
обігання травматизму тощо. 

Активну  участь  у  створенні  безпечних  умов  проживання бере  Рада 
студентського самоврядування. Однією з її функцій є:  

-     організація самообслуговування у гуртожитку;  
- систематична  перевірка  санітарно-

гігієнічного  стану  кімнат,  кухонь,  санвузлів;  
-     залучення  до  проведення  заходів  з  безпеки  життєдіяльності  (тренінг

и  щодо 
практичних  застосувань  вогнегасників  та  евакуаційних  дій,  навчання  з  пита
нь  охорони). 

5.  Основними   завданнями   Маслівського аграрного фахового коледжу ім.. 
П.Х. Гаркавого на поточний 2022 рік є: 

1. Отримати декларацію на експлуатацію трансформаторної підстанції ТП 
№81, яка живить машинно-тракторний парк та тваринницьку ферму. Для цього 
необхідно – провести діагностику, ремонт, випробування, експертне обстеження 
та опосвідчення даної КТП.  



2. Закупити засоби індивідуального захисту для електротехнічного 
персоналу коледжу. 

3. Комплексне  розв’язання  завдань  з питань 
охорони  праці,  безпеки  життєдіяльності, пожежної безпеки  на основі 
розроблених комплексних заходів із цих питань;  

4. Зацікавити  кожного  члена  колективу  в  безпечному  протіканніосвіт
нього 

процесу,  умовах  праці,  стану  робочих  та  навчальних  місць,  підвищенн
і  ефективності функціонування служби з охорони праці;  

5. Продовжити вирішення та усунення недоліків і проблем пов’язаних з 
питанням охорони праці та пожежної безпеки; 

6. Організація і проведення профілактичних заходів спрямованих на 
збереження життя і здоров’я учасників освітнього процесу та працівників нашого 
навчального закладу. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АДМІНІСТРАТИВНО – ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

  

Роботу даного напрямку координує – 

Інженер – енергетик, завідувач господарвтсвом  

 Микола Іванович Бондар  
 

  

 
Робота колективу направлена на поліпшення матеріального стану 

навчальних , побутових і службових приміщень, а також прилеглої території. 
Працівниками адміністративно-господарського підрозділу були виконані 
наступні роботи на прилеглих територіях та в приміщеннях, а саме:  

  

 Продовжено облаштування бруківки біля головного корпусу. 

 Проведено ремонт та модернізацію наявної теплотраси в повному обсязі  

довжиною 420 метрів (труби для відновлення магістралі теплотраси 

496480,00 грн., та виконанно роботи на суму 90105,00 грн.) 

 Облаштовано пожежну сигналізацію в гуртожитку на         суму 444000,00грн 

 Встановлено пожежну сигналізацію в центральному  корпусі на суму 

474025,07 грн, встнавлено пожежні люки на суму 15416,67 грн. 

 Встановлення відеоспостереження на території навчально-дослідного 

господарства коледжу на суму 44880,00 грн. 

 Проведено експертизу газових котлів та продовжено термін експлуатації  

 Замінено газовий клапан на мінікотельні учбового корпусу № 2 

 Закуплено 150-кіловатний котел на твердому паливі для корпусу 

мехенізації, з метою розширення матеріальної бази для нових напрямків 

підготовки на суму 124583,33 грн. 

 Придбано резервні насоси для безперебійної роботи котелень навчального 

закладу  

 Закуплено трьохфазний  дизельний генератор для забезпечення 

безперебійної роботи котелень  на суму 88020,00 грн. 

 Отримано декларацію на безпечну експлуатацію газових котлів. 

 Проведено заміну насосу скважени № 2 (навчальний корпус) 



 Окультурено скважену №1 для забезпечення питною водою мешканців 

гуртожитку 

 Проведенно облаштування клумб перед головним корпусом 

 Збільшили якість та площу території вуличного освітлення 

 Регулярно проводилось косіння в весняно-літній період навколо будівель, у 

парку, автодрому та стадіону. 

 Проведено поточні ремонти дахів  будівель з частковою заміною шиферу. 

 Закупленно запчастини та відремонтовано альтанку на суму 90375,00грн. 

 Обладнання та ремонт додаткового приміщення для музею коледжу 

 Частково відновлено систему водопостачання пожежних кранів 

 Проведено заміну електромережі адміністративних  кабінетів 

 Проведення поточного ремонту в навчальних аудиторіях та лабораторіях 

 Розпочато роботу по модернізації та ремонту лабораторії механізації в 

навчально-дослідному господарстві 

 Відремонтовані пожежні драбини  

 Розпочато модернізацію 2 поверху гуртожитку  

 Покладено плитку в санітарних вузлах та в кухнях на 5 поверсі гуртожитку 

 Для потреб навчально-виробничих підрозділів відновлено роботу 30-

кіловатного генератора 

 Проведено ремонт кімнати в гуртожитку для проведення гурткової роботи 

зі студентами 

 Проведено часткову заміну дверей в окремих кімнатах  гуртожитку 

 Виконаний ремонт у ізоляторі з відновленням душу та санвузла та заміною 

вікна. 

 Проведено заміну битих непрацюючих унітазів у туалетах гуртожитку 

 

 Облаштування  аварійного освітлення в навчальних корпусах та в 

гуртожитку  

 Замінено водопровідні крани в умивальниках гуртожитку. 

 Замінено бойлер для  душу в гуртожитку  на більш продуктивний. 



 Проведено  ремонт  душових кімнат.  

 Придбано газонокосілки для облаштування території  навчального закладу 

в теплу пору року. 

 Проведення інтернету та улаштування WI-FI мережі в навчально-

дослідному господарстві. 

 Постійно проводилася  заміна електроламп  на більш сучасні та економні в 

навчальних корпусах та гуртожитку. 

 Проведено розчищення та обрізання дерев в праковій зоні коледжу на суму 

48000,00 грн. 

 Придбано та встановленно вікна гуртожитку на суму 49257,00 грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО 

Очолює роботу заступник директора з навчально-виробничої роботи 

Володимир Миколайович Коломієць   

       Навчально-дослідне господарство Маслівського аграрного фахового 

коледжу має важливе значення в формуванні практичних умінь і навиків 

майбутніх фахівців з усіх напрямів підготовки а також являється основним 

наповнювачем спеціального фонду.  

           Біля 60% навчального матеріалу в підготовці  фахового молодшого 

бакалавра (молодшого спеціаліста) займає практична складова.  Значна увага 

приділяється питанню організації проходження практики студентами. Обсяги та 

види практичної підготовки фахівців забезпечують набуття умінь та навичок, 

передбачених освітньо-кваліфікаційною характеристикою  спеціаліста. Базами 

виробничої практики є навчально-дослідне господарство коледжу та 

підприємства, що за профілем, обсягами і станом фінансово-господарської 

діяльності, матеріально-технічного забезпечення, рівнем організації виробничих 

процесів і управлінської діяльності, кваліфікаційним складом кадрового 

потенціалу забезпечують необхідні умови для досягнення мети і завдань 

практики.  

          Підготовку аграрних кадрів технологічного, економічного та інженерного 

напрямків не можливо уявити без поля, колекційно-дослідного поля, навчальної 

ферми, навчальної бухгалтерії, сільськогосподарської та автомобільної техніки. 

 В навчальних планах всіх спеціальностей підготовки молодших спеціалістів 

та фахових молодших бакалаврів в Маслівському коледжі (крім спеціальності 072 

«Фінанси, банківська справа та страхування»)  відображено такі види практик: 

- навчальна практика; 

- виробнича технологічна практика; 

- виробнича переддипломна практика. 

 Базою для проходження практик зі спеціальностей є навчально-дослідне 

господарство Маслівського аграрного фахового коледжу ім. П.Х.Гаркавого 

Білоцерківського НАУ, яке включає 621,1 га землі, в тому числі 599 га – ріллі  



навчально - виробничу ферму, колекційно – дослідне поле, машино – тракторний 

парк, навчальну бухгалтерію. 

 В умовах навчально-дослідного господарства Маслівського аграрного 

фахового коледжу ім. П.Х.Гаркавого Білоцерківського НАУ проводяться всі 

навчальні практики. 

 Так, ознайомлювальна практика є першою серед практик освітнього 

процесу підготовки майбутніх агротехніків. Студентів знайомлять зі структурою 

навчально-дослідного господарства, структурою посівних площ, технологічними 

процесами виробництва та переробки продукції рослинництва, які вони будуть 

детально вивчати на заняттях. 

 Місцем проведення навчальної практики з ботаніки є поля, луки, ліси, 

колекційно-дослідні ділянки навчально-дослідного господарства коледжу. 

Студенти проводять аналіз флори, збирають гербарій рослин, закріплюють знання 

з морфології рослин, набувають вміння визначати рослини, користуючись 

визначниками. 

 На практиці з ґрунтознавства майбутні молоді спеціалісти вивчають 

ґрунтовий покрив зони розміщення навчального закладу: копають грунтові 

розрізи, вивчають механічні, фізичні та фізико-хімічні властивості грунтів. 

Проводять польове обстеження грунтів. Знайомляться з ґрунтовими мапами. 

  Навчальна практика з землеробства проводиться в умовах навчально-

дослідного господарства Маслівського аграрного коледжу ім. П.Х.Гаркавого 

Білоцерківського НАУ. Як результат проходження практики, студенти вміють 

розпізнавати бур’яни, складати  карту забур’яненості , знайомляться з сівозмінами 

навчально-дослідного господарства,  самостійно складають сівозміни різних 

типів, приймають участь в технологічних процесах обробітку грунту (основного, 

передпосівного, протиерозійного). 

 Під час проходження навчальної практики з агрохімії, студенти проводять 

розрахунки норм внесення мінеральних добрив на запрограмований урожай та 

безпосередньо вивчають процес внесення добрив в умовах навчально-дослідного 



господарства коледжу (основне удобрення – внесення органічних добрив, 

підживлення озимих зернових культур добривами, внесення добрив при посіві 

ярих культур). Безпосередньо в польових умовах студенти проводять листову 

діагностику живлення рослин. 

 В навчально-дослідному господартві коледжу є всі умови для якісного 

проведення навчальних практик з фахових дисциплін: 

- «Захист рослин» 

- «Технологія виробництва продукції рослинництва» 

- «Селекція і насінництво с/г культур» 

- «Кормовиробництво» 

- «Плодоовочівництво» 

 Для цього в умовах навчально-дослідного господарства створено 

лабораторію рослинництва (завідуючий лабораторією Листуха М.М.), де студенти 

практично в умовах виробництва відпрацьовують навики визначення показників 

посівної якості насіння, вивчення дії засобів захисту рослин, вивчають елементи 

технології вирощування польових, кормових та плодоовочевих культур. 

 

 

 



 

          На другому курсі студентів спеціальностей агрономічного напрямку 

готують з робітничих професій «Тракторист-машиніст с.г. виробництва» та «Водії 

автотранспортних засобів категорії «В» і «ВС» (Ліцензія серія АЕ № 636598 

від04.06.2015) 

 Студенти старших курсів напрямку підготовки «Агрономія» після 

одержання робітничих професій проходять агрегатну практику в умовах 

навчально-дослідного господарства під керівництвом викладача та майстра 

виробничого навчання. 

 Ретельна підготовка в навчальному закладі ведеться при підготовці до 

проходження студентами виробничої технологічної практики в умовах навально-

дослідного господарства, в зв’язку з тим, що дана практика носить індивідуальний 

характер і кожен студент закріплюється за конкретним робочим місцем. Готується 

наказ на проходження практики, складається графік, студент виконує щоденник-

звіт про проходження виробничої технологічної практики. 

 По завершенню виробничої практики, в навчальному закладі проводиться 

відкритий захід по захисту звіту з практики, де присутні представники навчально-

дослідного господарства, керівництво навчального закладу, студенти інших 

спеціальностей. 



  

 

По завершенню виробничої практики, в умовах навчально-дослідного 

господарства Маслівського аграрного коледжу ім. П.Х.Гаркавого 

Білоцерківського НАУ, майбутні фахівц з напрямку «Агрономія» готові до 

проходження виробничої переддипломної (передвипускної) практики на інших 

аграрних підприємствах та в подальшому працевлаштуванні наших випускників. 

            Одна з важливих лабораторій по підготовці спеціалістів напряму 

«Агрономія» - це колекційно-дослідне поле, яке забезпечує інтеграцію 

навчальної, дослідної та практичної діяльності з метою підготовки кваліфікованих 

фахівців аграрного профілю. Колекційно-дослідне поле забезпечує створення 

колекції с/г рослин, вивчення їх морфологічних та біологічних характеристик, 



операцій технології вирощування культур, дотримання умов проведення 

дослідницьких робіт згідно з навчальними планами програми окремих дисциплін. 

Зараз робота на колекційно-дослідному полі продовжується, придбано колекцію 

зернових, технічних, овочевих та декоративних культур, для того щоб зробити 

колекційно-дослідне поле навчального закладу справжньою лабораторією для 

навчання майбутніх спеціалістів сільського господарства і очолюють дану роботу 

голова циклової комісії агрономічних дисциплін Капленко С.М. та завідувач 

колекційно-дослідним полем викладач Рибак С.В.  

 



 

НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧА ФЕРМА 

Головний напрям формування якісного рівня освіти, який сприятиме 

професійному розвитку та набуттю практичних вмінь та навичок майбутніх 

спеціалістів в галузі тваринництва  - залучення студентів до практичної діяльності 

на навчально-виробничій фермі, основним завданням якої є практична підготовка 

до самостійної роботи на посадах молодшого спеціаліста, поглиблення та 

закріплення теоретичних знань та практичних навичок, збір матеріалу для 

написання курсової роботи. 

 Навчально-виробнича ферма  організована з метою поліпшення якості 

підготовки   молодших спеціалістів, фахових молодших бакалаврів техніків-

технологів з виробництва та переробки продукції  тваринництва шляхом 

поєднання теоретичного навчання з продуктивною працею, що дає можливість 

поглиблено вивчити технологією виробництва продукції тваринництва, а також  

формувати навички організаторської і суспільно-виховної роботи майбутніх 

фахівців. 



Навчально – виробнича ферма забезпечує безперервність виробничого 

процесу з врахуванням графіка навчально-виробничого навчання студентів, 

розробленого відповідно до діючого навчального плану із спеціальності  

«Технологія виробництва та переробки тваринництва». 

 

 

За період практики студенти повинні набути конкретних умінь та навичок з 

обслуговування тварин і тваринницьких об’єктів, наукової організації праці, 

управління виробництвом. 

Так, під час ознайомлювальної практики у студентів відбувається 

формування трудових навичок із спеціальності, знайомляться з вимогами щодо 

охорони праці та виробничої санітарії під час роботи на тваринницькій фермі та 

безпосередньо з тваринами. Набувають практичного досвіду з визначення 

племінної цінності тварин, оцінювання продуктивності сільськогосподарських  

тварин, визначення маси тварин, ведення документації. 

Навчальна практика з робітничої професії «Оператор штучного осіменіння 

с/г тварин» проводиться з метою набуття студентами навичок з одержання, оцінки 



якості, розбавлення, заморожування і розморожування сперми, підготовки тварин 

до осіменіння, техніки штучного осіменіння різних видів с.г. тварин, визначення 

строків вагітності, профілактика яловості самок. Практика проводиться на базі 

навчально-виробничої ферми коледжу. 

Керівники навчальної практики з анатомії і фізіології с/г тварин 

прищеплюють студентам навики визначення топографічного розташування 

внутрішніх органів, кісток, м’язів,  суглобів, ділянок тіла тварини, показників 

фізіологічно стану тварин.  

Під час навчальної практики з розведення с/г тварин студенти набувають 

умінь та навичок у визначенні типів конституції, оцінці екстер’єру, обчисленні 

приростів оволодіння технікою нумерації різних видів тварин. 

 

На практиці з годівлі студенти ознайомлюються з методами зоотехнічного 

аналізу і способами оцінки поживності кормів, значенням окремих поживних і 

біологічно-активних речовин для організму тварин та їх впливом на 

продуктивність, стан здоров’я, якість продукції, технологічними властивостями 

кормів, сучасними та перспективними технологіями зберігання і підготовки 

кормів до згодовування тваринам, методами оцінки якості кормів, методами 

контролю повноцінного живлення тварин. 



Метою практики з технології виробництва молока і яловичини є набуття 

навичок оцінювання екстер’єру за конституцією, ведення первинного обліку 

молочної продуктивності, планування надоїв молока, бонітування тварин, 

складання і аналіз раціонів годівлі для тварин різних видів і різного фізіологічного 

стану, відбирання середньої  проби молока. 

Під час навчальної практики з технології виробництва продукції свинарства  

студенти набувають навичок проведення оцінки екстер’єру   свиней залежно від  

напряму продуктивності, визначити відгодівельні і м’ясні якості тварин на 

підставі даних про контрольну відгодівлю, проводити мічення тварин різними 

способами, складати плани парувань і опоросів при застосуванні турових, 

цілорічних, потоково-циклічних опоросів, складати раціони годівлі для різних 

статево-вікових груп свиней. 

Навчальна практика з технології переробки продукції тваринництва з 

основами виробничої санітарії передбачає набуття професійних умінь і навичок із 

визначенням порід забійних тварин та їх категорії вгодованості згідно з діючими 

стандартами, визначити якість обробки сировини і готової продукції, визначити 

термічний стан м’яса, проводити санітарну оцінку консервів, оцінювати якість 

готової продукції. 

Особлива  увага в коледжі приділяється організації та проведенні 

виробничої технологічної практики, яка проводиться в межах навчально-

дослідного господарства коледжу так і на інших сільськогосподарських і 

переробних підприємствах. Перед направленням студентів на практику вони 

ознайомлюються з завданнями і програмою практики, формою ведення 

щоденника-звіту, переліком додатків до нього. 

У період технологічної практики студенти працюють на робочих місцях, 

передбачених програмою, ведуть систематичні записи в щоденниках-звітах, 

виконують індивідуальні завдання дотримуються внутрішнього трудового 

розпорядку і техніки безпеки на місцях. Після проходження практики студенти 

здають щоденник-звіт з висновком керівника практики, характеристикою, 

завіреними печаткою і підписом керівника. 



Захист виробничою технологічної практики проходить у відкритій формі, 

на його проведення запрошуються студенти спеціальності, інших груп та курсів, 

викладачі. Наказом директора коледжу призначається комісія для захисту 

виробничої технологічної практики. Щоденники – звіти зберігаються в архіві 

коледжу протягом п’яти років. 

Не лише студенти технологічних напрямків підготовки мають можливість 

проходження практик в умовах навчально-дослідного господарства коледжу, а й 

студенти економічного напрямку підготовки та техніки-механіки автомобільного 

транспорту також мають можливість в повній мірі виконати програму навчальних 

та виробничих практик в навчально-дослідному господарстві коледжу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Бухгалтерія – це мистецтво. 
 Професія, що вимагає таланту і терпіння.  

Особливий дар бачити за цифрами  
складний світ економіки у її взаємозв’язку і гармонії.  

Йоганес Штемлер 
 

Головний бухгалтер Валентина Миколаївна Бенедик ,  

провідний економіст Марина Сергіївна Дремлюга 

                Адміністрація коледжу приділяє увагу фінансово-економічній 

діяльності. З метою забезпечення громадського контролю за ефективністю 
розподілу та використання статей кошторису оприлюднено на веб-сайті коледжу 
кошторис за 2021 р. та щоквартально звіти про його використання.  

Фінансові результати діяльності ВСП «Маслівського аграрного фахового 

коледжу ім.П.Х.Гаркавого Білоцерківського національного аграрного 

університету» за 2021 рік в порівнянні з 2020 роком  

У 2021 році надходження коштів становило 33 411,82 тис.грн., з них: 
- по загальному фонду – 19 872,75 тис.грн., 
- по спеціальному фонду –13 539,06 тис.грн. 

Надходження 2 020 2 021 

 Всього:  25 980 309,13  33 411 815,67  

 Загальний фонд   16 292 190,00  19 872 753,00  

 підготовка кадрів 
закладами фахової 
передвищої освіти 

13 713 090,00  16 800 753,00 
 

 стипендія  2 579 100,00  2 597 900,00  

Фонд розвитку   474 100,00  

 Спеціальний фонд  9 688 119,13  13 539 062,67 % 

 навчання  603 548,00 6,22 613 760,00 4,5 

 госп. діяльність, в т.ч.:  9 084 571,13  12 925 302,67  

рослинництво 5 997 441,60 61,91 9 172 434,06 67,8 

 тваринництво 2 642 454,00 27,28 3 231 326,17 23,8 

 гуртожиток 391 311,00 4,04 432 164,00 3,2 

інші 53 364,53 0,55 89 378,44 0,7 

      



 
Показники господарської діяльності по навчально дослідному центру ВСП 

"Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ" 

за 2019-2021 р. 

  
Одиниця 

виміру 
2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 

Землекористування         

Всього земельних угідь га 599,00 599,00 599,00 

з них сільгоспугідь га 599,00 599,00 599,00 

в т.ч. ріллі га 599,00 599,00 599,00 

(крім того взято в аренду) га 0,00 0,00 0,00 
З наявної площі ріллі  було використано 

під посів         

Пшениця озима га 90,00 154,00 136,00 

Ячмінь га 24,00 - 17,00 

Просо га - 64,00 - 

Кукурудза га 92,00 - 30,00 

Cоя га 205,00 176,00 165,00 

Соняшник га 83,00 102,00 136,00 

Інше (кормова база) га 105,00 93,00 115,00 

Товарна продукція рослинництва        

Пшениця озима ц 3924,50 3960,00 6070,00 

Ячмінь ц 689,00 - 744,00 

Просо ц - 1300,10 - 

Кукурудза ц 4749,27 - 2202,00 

Cоя ц 3760,00 1352,00 3316,50 

Соняшник ц 2000,00 1735,00 2923,50 

Урожайність         

Пшениця озима ц/га 51,93 32,08 51,01 

Ячмінь ц/га 44,25 - 43,76 

Кукурудза ц/га 64,50 - 73,40 

Просо ц/га - 21,91 - 

Cоя ц/га 19,28 8,67 20,10 

Соняшник ц/га 24,10 17,01 23,20 

Поголів'я худоби середн.        

ВРХ голів 111,00 115,00 113 

в т.ч. корови голів 60,00 61,00 54 

Продуктивність худоби        

Надій на 1 Ф.к. л 4543,21 4640,56 4968 

Середньодобовий надій на 1 Ф.к. л 12,60 12,78 13,61 

Приплід ВРХ голів 49,00 46,00 29,00 

Вихід телят на 100 корів голів 81,67 75,41 53,70 



Продукція тваринництва        

Валовий надій молока л 272592,50 283074,00 267491,50 

Реалізовано молока л 253948,00 262014,50 255938,00 

Собівартість грн. за 1 кг/л        

Пшениця озима кг 2,00 2,77 1,68 

Ячмінь кг 2,76 - 1,50 

Кукурудза кг 1,82 - 1,17 

Просо кг - 2,92 - 

Cоя кг 4,25 8,63 3,44 

Соняшник кг 3,11 4,57 4,43 

Молоко  л 5,09 5,35 5,80 

Реалізаційна ціна грн. за 1 кг/л        

Пшениця озима кг 4,58 6,17 7,24 

Ячмінь кг 4,60 - 5,60 

Кукурудза кг 3,53 - 4,86 

Просо кг - 6,60 - 

Cоя кг 8,76 11,03 17,68 

Соняшник кг 9,68 13,02 20,16 

Молоко  л 8,83 9,73 10,20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНАЛІЗ 

фінансових результатів по ВСП "Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ"  

 за 2021 рік 
           

Види 
продукції 

Кількість 
товарної 

продукції, 
ц 

Собівартіс
ть, ц. грн 

Повна 
собівартість 

всієї 
продукції 
тис. грн 

Реалізаційна 
ціна, грн    

(без ПДВ) 

Виручка 
всього 

тис. грн 
(без 

ПДВ) 

Результат, тис.грн 

Рентабель
ність, % Прибуток Збиток 

Озима 
пшениця 2020 856,1 277,00 237,14 707,88 606,01 368,874   155,55 

Озима 
пшениця 2021 3964,8 168,00 666,09 619,84 2457,56 1791,474   268,96 

Соняшник 
2020 834,0 457,00 381,14 1981,58 1652,64 1271,502   333,61 

Соняшник 
2021 962,8 443,00 426,52 1557,32 1499,39 1072,870   251,54 

Соя 2020 756,84 863,00 653,15 1670,38 1264,21 611,057   93,55 

Соя 2021 750,1 344,00 258,03 1430,57 1073,07 815,036   315,86 

Ячмінь 2021 499,5 150,00 74,93 491,29 245,40 170,475   227,53 

Кукурудза 
2021 1299,3 117,00 152,02 426,03 553,54 401,522  264,13 

РАЗОМ по 
рослинництву 9923,44   2849,01   9351,82 6502,809 0 228,25 

Молоко 2636,16 580,00 1528,97 991,21 2613,00 1084,03   70,90 
ВРХ (ж.в.) 99,504 5615,00 558,71 3386,10 336,93   -221,78 -39,70 

РАЗОМ по 

тваринництву 2735,67   2087,69   2949,93 862,24 0 41,30 

Всього   4936,70  12307,75 7365,05  149,19 

 

 

Використання коштів здійснювалося у таких видатках (тис.грн.): 

- оплата праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну 

плату становлять: загальний фонд 13829,90 тис. грн., спеціальний фонд – 4816,95 

тис. грн. В тому числі працівникам було виплачено матеріальну  допомогу на 

оздоровлення та премію за результатами роботи за рік, в межах економії коштів по 

фондах. 

- придбання предметів, матеріалів, оплата послуг та інші видатки (загальний 

фонд –  157,95 тис.грн., спеціальний фонд – 7886,73 тис.грн) 

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (загальний фонд -2552,90 

тис.грн., спеціальний фонд – 49,99 тис.грн.) 



- придбання основного капіталу(загальний фонд -734,1 тис.грн., спеціальний 

фонд – 424,67 тис.грн.) 

- А також по благодійному фонду надійшло 32 тис.грн. 

Дані економічної та бухгалтерської звітності ВСП «Маслівський аграрний 
фаховий коледж БНАУ» є доступними матеріалами в навчальному процесі студентів. 
Звітність використовується при вивченні фінансових та економічних дисциплін, 
проведенні тематичних практичних занять, при виконанні студентами курсових робіт 
та звітів з виробничих практик. 

ВСП «Маслівський аграрний фаховий коледж БНАУ» є неприбутковою 
організацією і працює на забезпечення потреб навчального процесу. 

    Наповнення спеціального фонду ВСП «Маслівський аграрний фаховий коледж 

БНАУ» виконується на 90%  за рахунок навчально-дослідного господарства.  

Статистичні показники за останні 3 роки: 

2019рік: 

Всього надходжень – 23 364 400,85 грн. 
За рахунок загального фонду – 13 326 595,00 грн. (57%)  (в   т.ч.   стипендія         

2 701 613,00грн.)  
За рахунок спеціального фонду – 10 037 805,85 грн. (43%) 

Не враховуючи стипендії співвідношення  ЗФ до СФ  51,4% : 48,6%  

2020рік: 

Всього надходжень – 25 980 309,13 грн. 

За рахунок загального фонду – 16 292 309,13 грн. (63%)  (в   т.ч.   стипендія         
2 579 100,00грн.)  

За рахунок спеціального фонду – 9 688 119,13 грн. (37%) 

Не враховуючи стипендії співвідношення  ЗФ до СФ  58,6% : 41,4%  

2021рік: 

Всього надходжень – 33 411 815,67 грн. 

За рахунок загального фонду – 19 872 753,00 грн. (60%)  (в   т.ч.   стипендія         
2 597 900,00 грн.)  

За рахунок спеціального фонду – 13 539 062,67 грн. (40%) 

Не враховуючи стипендії співвідношення  ЗФ до СФ  57% : 43%  

       За звітний період 2021 року придбано матеріалів та проведено робіт: 



Придбано техніки та устаткування  для потреб коледжу  

1. Принтер Epson L- 3 шт.  – 22000грн. 

2. Книги на загальну суму  - 41443,00 грн. 

3. Матраси ватні на суму – 46500,00 грн. 

4. Котел дров’яний – 124583,33 грн. 

5. Бензокоса  2 шт. – 6750,00 грн. 

6. Дизельний генератор  - 88020,00 грн. 

7. Косарка роторна  - 2875,00 грн. 

8. Мегаометр – 7200,00 грн. 

9. Придбано автомобіль CHEVROLET COBAT – 294666,67 грн. 

10. Перфератор  - 3250,00 грн. 

11. Вологомір  - 7671,67 грн. 

12. Медикаменти – 1857,00 грн 

13. Придбано медичні препарати  для тварин  - 39110,00 грн. 

14. Придбано господарського інвентарю та миючих засобів  на суму  - 13742,00 

15. Придбано будівельних матеріалів  -217059,00 

16. Пожежна безпека:  

- Встановлено автоматичну протипожежну сигналізацію гуртожитка – 
444000,00 грн, 

- Встановлено автоматичну протипожежну сигналізацію навчального  
корпусу  – 474025,07 грн. 

- Пожежні люки придбано на суму  - 15416,67грн. 
17. Відеоапаратури у навчальному –дослідному господарстві – 44880,00 грн. 

18.  Придбано пакет послуг інтернет провайдера  на обслуговування 

виробничої частини  - 6000,00 грн. 

19. Придбано та встановлено вікон на суму  - 49257,00 грн. 

              Відновлення теплотраси: 

20. Придбано труб для відновлення магістралі теплотраси  на суму –     

496480,00 грн. 

21.  Робота  по відновленню теплотраси – 90105,00 грн. 

22. Відремонтовано та поновлено запчастини до альтанки  на суму - 90375 грн. 



23. Розчищено парк та територію  коледжу – 48000,00 грн.  

Антикорупційні заходи в ВСП «Маслівський аграрний фаховий 

коледж ім. П.Х.Гаркавого Білоцерківського НАУ» 

Відповідно до Державної програми щодо реалізаці засад державної 

антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017р.р., 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015р. №265, 

статей 78-79 Закону України «Про вищу освіту», Законів України «Про 

організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю», «Про 

запобігання корупції», актів Кабінету Міністрів України, доручень Міністерства 

освіти і науки України, з метою профілактики та недопущення правопорушень у 

2020 року  в коледжі проводилася системна профілактична робота, спрямована на 

запобігання проявам корупції, хабарництву та посадовим зловживанням,  а саме: 

1. Поновлено наказ про забезпечення прозорості освітнього процесу, який 

доведено до кожного учасника; 

2. Проводились обговорення питань протидії корупції та хабарництву на нарадах 

педагогічних працівників, засіданнях циклових комісій, зборах студентів, раді 

студентського самоврядування, зборах навчально-допоміжного та 

обслуговуючого персоналу; 

3. На офіційному веб-сайті Відокремленого структурного підрозділу 

«Маслівський аграрний фаховий коледж ім. П.Х.Гаркавого Білоцерківського 

НАУ» оприлюднюються Положення та інші документи, якими регулюється 

порядок здійснення освітнього процесу, інформація про склад керівних 

органів; 

4. Інформація, що надходила до «Скриньки довіри» своєчасно опрацьовувалась 

та оперативно вживалися заходи реагування; 

5. Забезпечено роботу телефонної «Гарячої лінії» та оперативне реагування на 

звернення, що на неї надходили; 

6. Проведено та проаналізовано анонімне соціологічне опитування «Чи має місце 

в коледжі корупція та хабарництво»; 



7. Забезпечено поширення знань про антикорупційне законодавство та 

інформування учасників освітнього процесу про негативний вплив корупції на 

авторитет суспільства в цілому та заходи щодо її запобігання; 

8. Проведено заходи зі студентами щодо гідного ставлення до навчання, 

підвищення успішності та необхідності дотримання повсякчасно етичних 

норм; 

9. Проведено тематичні лекції з питань профілактики правопорушень, посадових 

зловживань та хабарництва. 

            Всі ці заходи спрямовані на запобігання проявам корупції та хабарництва, 

забезпечення прозорості освітнього процесу, миттєве поширення інформації та 

сприяння співпраці здобувачів освіти з адміністрацією. 

 

     Основні завдання  колективу Відокремленого структурного 

підрозділу «Маслівський аграрний фаховий  коледж 

ім.П.Х.Гаркавого БНАУ» на 2022 рік відображені в Проекті Стратегії 

Розвитку  Відокремленого структурного підрозділу «Маслівський аграрний 

фаховий коледж ім. П.Х.Гаркавого Білоцерківського НАУ» на  2021-2026 роки 

http://matbnau.in.ua/advertisement/Vybory/ProektRozvytku.pdf 

http://www.matbnau.in.ua/advertisement/Vybory/ProektRozvytku.pdf  

 

 

 

  

 
 


