
Звіт 

Директора  Відокремленого структурного підрозділу 

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

Білоцерківського національного аграрного університету»  

за результатами діяльності 2022 року та виконання контрактних 

зобов`язань 

 

         Після 24 лютого 2022 року наше життя розділилося на до і після. І 22-й 

вже увійшов в історію, як рік  повномасштабної  війни, страшенної агресії 

лютого ворога -  російської федерації,  воєнного стану в країні,  жахливих 

новин та людського горя, яке було поруч з нами.   

          В наше мирне життя та виконання безпосередніх наших обов’язків 

додалося багато викликів та завдань, з якими колектив коледжу та його 

керівництво не стикалися, так як і весь український народ. 

         Основним завданням я вбачала для себе, як керівника – це збереження 

життя людей за яких безпосередньо несу відповідальність, студентів та 

працівників, а також тих, хто в цей час перебував на території коледжу. 

        Під час воєнного стану ми продовжували надавати освітні послуги та 

навчали і виховували наших студентів, працювали в напрямку ліцензування 

та акредитації освітньо-професійних програм зі спеціальностей, разом з тим 

будували укриття для збереження життя студентів, працівників , мешканців 

села, приймали в нашому гуртожитку переселенців, військових, 

організовували їм харчування, готували передачі для наших захисників в 

зони бойових дій,  проводили ремонтні роботи та прибирали нашу територію, 

приймали активну участь в роботах в навчально-дослідному господарстві та 

на колекційно-дослідному полі. 

        Ніхто з колективу працівників та студентів не стояв осторонь всіх тих 

справ, які додатково потрібно було вирішувати та виконувати. 

        В цей непростий 2022 рік, ми підготували до випуску та вручили 

дипломи молодшого спеціаліста і фахового молодшого бакалавра 187 

випускникам коледжу, в тому числі 151 –  денної та 36 –заочної форми 

навчання. 



         Ми не зупинялися в  профорієнтаційній  роботі для вступу до коледжу 

та серед наших випускників для вступу до  Білоцерківського НАУ. 

         Двері нашого навчального закладу відчинилися для 211 вступників, за 

державним замовленням зараховано – 180 осіб і  31 студент вступив на 

навчання на контрактній основі. 

        Всього контингент студентів коледжу  на 08.11.2022 року склав 735 осіб. 

За денною формою навчання – 668 (Д-607; К-61). За заочною формою 

навчання – 67 (Д-0; К-67). 

            Досить актуально стояли питання початку та особливостей організації 

освітнього процесу в 2022-2023 навчальному році.  Незважаючи на воєнний 

стан ми готувалися до початку навчання в умовах продовження воєнних дій, 

загрози ракетно-бомбових ударів, діяльності диверсійно-розвідувальних 

груп, терористичних актів, можливих (не дай Бог) руйнувань та пошкоджень, 

обмежень у використанні енергоносіїв, комендантської години та інших 

обмежень.  

      Пріоритетом  у діяльності нашого закладу  було і є в першу чергу 
сприяння обороні України, зокрема всебічна підтримка працівників та 
здобувачів освіти, які зі зброєю в руках встали на захист Батьківщини. 
Наступним пріоритетним завданням є гарантування безпечних умов навчання 
та праці для всіх учасників освітнього процесу. Крім того, необхідно 
забезпечувати якість освіти, яка буде впливати на перспективи добробуту 
нинішніх здобувачів освіти, їх родин, громад і країни в цілому впродовж 
десятиліть. 

      У 2022 році було подано ліцензійну справу зі спеціальності 

«Автомобільний транспорт» з метою збільшення ліцензійного обсягу з 25 до 

75 осіб. Наказом МОН України від 03.06.2022 року № 100-л «Про 

розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату на рівні фахової 

передвищої освіти» збільшено ліцензійний обсяг зі спеціальності до 75 осіб.  

            Колектив коледжу в грудні  2022 року завершив роботу  з підготовки  

документів для  акредитації освітньо-професійної програми зі  спеціальності 
«Автомобільний транспорт» та продовжує роботу з удосконалення та 



наповнення матеріально-технічної бази  даного напрямку підготовки.  Далі 
на черзі на акредитації інші ліцензовані в коледжі спеціальності для 
підтвердження спроможності підготовки фахових молодших бакалаврів. 

        Законами України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту» 
визначено, що діяльність закладу освіти провадиться на принципах автономії 
та самоврядування, тобто самостійно визначають форми здобуття освіти та 
організації освітнього процесу. Статтею Закону України «Про освіту» 
здобувачам освіти, які в умовах воєнного стану, були вимушені змінити місце 
проживання, місце навчання, незалежно від місця їх проживання 
(перебування) на час особливого періоду гарантується організація освітнього 
процесу в дистанційній формі або в будь-якій іншій формі, що є найбільш 
безпечною для його учасників. 
       Враховуючи рекомендації Міністерства освіти і науки України та 

Білоцерківського національного аграрного університету ВСП «Маслівський 

аграрний фаховий коледж ім.. П.Х.Гаркавого Білоцерківського НАУ» у 2022 

році  проводив освітній процес максимально наближено до традиційного 
формату, з урахуванням обмежень воєнного часу та безумовного 
забезпечення захисту учасників освітнього процесу. 
         Практичні заняття та практики на технологічному та технічному 
напрямках,  відповідно до законодавства, не можуть ефективно та якісно бути 
проведені в дистанційному форматі. Але з міркувань безпеки, максимально 
використовувалась база навчально-дослідного господарства коледжу  та  
бази практики, які були  готові нас прийняти. 
          Освітній процес в  змішаному форматі в приміщеннях коледжу 
проводився  в межах розрахункової місткості споруд цивільного захисту, що 
можуть бути використані для укриття учасників освітнього процесу в разі 
включення сигналу «Повітряна тривога», або інших сигналів. Також  
враховувалось місткість сховищ, що можуть бути використані такою 
кількістю мешканців гуртожитку, які фактично там проживають.      
           Ми зробили акцент на головному – це підготовка сховищ в 
центральному корпусі для укриття людей.  Сховище №1 розраховане на 184 
особи, сховище № 2 розраховане на 140 осіб. Затратна фінансова частина 



становить біля 400 тис. грн. Ми пройшли комісійне обстеження сховищ 24 
серпня 2022р. та одержали  Акт  - документ, який дає нам право працювати 
офлайн з такою кількість усіх учасників освітнього процесу, які під час сирен 
(небезпеки) можуть поміститися в даних сховищах. Крім того було обладнано 
просте сховище на території навчально-дослідного господарства коледжу, 

яке відповідає вимогам.  
              Виходячи з цих вимог та враховуючи безпекову компоненту, 

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

Білоцерківського НАУ» завершував 2021-2022 н.р. та розпочав 2022-2023 н.р. 

в змішаному (очно-дистанційному) форматі. З урахуванням визначених 

строків скореговано графік освітнього процесу у відповідності до навчальних 

планів та заплановано збільшення тижневого навантаження. В коледжі 

здійснюється внутрішній контроль за забезпеченням якості освіти. Освітній 

процес здійснюється за рахунок інноваційних можливостей освітньої 

платформи Google Classroom. Викладацький  колектив працює над 

урізноманітненням форм навчання студентів дистанційно в синхронному та 

асинхронному режимі.  

               Готуючись до нового навчального року в  корпусах коледжу, 

аудиторіях та лабораторіях проведено косметичні ремонти. В гуртожитку, 
саме головне здійснено реконструкцію каналізаційної системи, яка була в 
аварійному стані і не пережила б зиму. Придбано та встановлено новий 200-
літровий водонагрівач для душу, розпочато ремонтні роботи (закуплено 
матеріали) для ремонту душевих кімнат в гуртожитку. В кімнатах та 
коридорах  проведено санітарне прибирання , ремонт в окремих місцях 
електромережі, заміна електроламп, перевірено протипожежну систему.   
            В умовах воєнного часу ми зобов’язані були забезпечити підготовку 
коледжу до осіньо-зимового періоду та опалювального сезону з урахуванням 
можливостей залучення  альтернативних джерел енергії та гнучкого графіку 



освітнього процесу, адаптованого з метою економного використання 
енергоресурсів. 
            Укладено договори про використання газу на опалювальний сезон  
(хоча можуть бути ще зміни) та закупівлю паливної деревини. Проведено 
підготовку всіх котелень до опалювального сезону.  
            З цими завданнями ми справились, на скільки це було можливо в 
умовах війни та обмеженого фінансування.  
  

           Пріоритетним в роботі керівника є  також збереження колективу та їх 

робочих місць, від чого залежить добробут кожного працівника. Особливо це 

стало актуальним в період воєнного стану.  Взято до уваги, що у 
відповідності до статті 6 Закону України «Про організацію трудових відносин 
в умовах воєнного стану» роботодавець має право збільшувати нормальну 
тривалість робочого часу впродовж тижня до 60 годин, а також відповідно до 
статті 3 зазначеного Закону під час воєнного стану не застосовується вимога 
щодо попередження працівника про зміну істотних умов праці. 
           Забезпечувалась систематична робота  на робочих місцях керівництва 
та адміністративно-управлінського персоналу коледжу з дотриманням 
заходів безпеки. 
               Ми зберегли колектив коледжу та збільшили контингент студентів, 

що є позитивним. За 2022 рік ніхто з працівників не залишив коледж і не 

виїхав за кордон, хоч як важко та небезпечно залишатися в Україні в період 

такої жахливої війни. 

           Навчально-дослідне господарство – є невід`ємною складовою 

частиною освітнього процесу, базою для практичної підготовки зі всіх 

ліцензованих спеціальностей коледжу, а також основним джерелом 

наповнення спеціального фонду. Надскладна ситуація в період війни 

склалася з реалізацією вирощеної сільськогосподарської продукції, 

придбанням матеріалів та засобів для роботи в полі та на фермі. До цих 

складнощів додалися погодні умови, при яких дуже складно було провести 

посів, догляд за посівами та збирання урожаю. Тому керівництву коледжу та 

його колективу потрібно глибоко проаналізувати можливості розширення, 

збереження та удосконалення матеріально-технічної бази НДГ, оперуючи 

економічними показниками та розрахунками  в цей надскладний для коледжу 

та держави в цілому воєнний час. 



 

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ  

 

Багато чого не зробиш, поки не 

вивчишся. Але багато треба зробити, щоб 

навчитись.  

                      Конфуцій 

  

Відповідальна за організацію освітнього процесу заступник 

директора з навчальної  роботи  

 Галина Миколаївна Погорєлова 

  

   Основним завданням педагогічного колективу у 2022 р. - 

 забезпечення якості освіти, що передбачає не лише 

засвоєння студентами певної суми знань, умінь та компетентностей, але й, 

перш за все, виховання патріотів України, готових до військової служби та 

захисту країни, молоді, що поважає чинне законодавство та засади 

демократичної, правової держави, безпека учасників освітнього процесу, 

безпечний освітній процес, готовність до роботи в умовах енергетичних 

обмежень. Триває процес імплементації вимог Закону 

України «Про фахову передвищу освіту» в практику роботи коледжу та 

вдосконалення освітнього процесу в світлі рішень та вимог Закону 

України «Про вищу освіту», Національної доктрини розвитку освіти України, 

концепції національного та патріотичного виховання.                          Стрижнева 

ідея роботи – підготовка конкурентно 

спроможного, сучасного патріота, інноватора, розвиненої особистості, яка 

буде розбудовувати європейську Україну.  

Зусилля педагогічного колективу протягом 2022 р. були спрямовані на 

підвищення якості освітнього процесу в умовах воєнного стану шляхом поєднання 

як традиційних, так і не традиційних способів викладання з використанням 

можливостей дистанційного навчання, що дає змогу перейти до системної моделі 

навчання, організувати творчу спрямовану діяльність студентів. 

Коледж, у тісній співпраці з Білоцерківським національним аграрним 

університетом, впроваджує нетрадиційні форми навчання, вибудовує особистісно 

орієнтований підхід до кожного студента. Так, представники університету є 

частими гостями в навчальному закладі не лише у рамках координації спільної 



діяльності з підготовки спеціалістів, а й проводять зустрічі зі студентами 

випускних груп, мотивуючи до отримання завершеної вищої освіти. Стали 

традиційними лекційні заняття, які проводять викладачі університету як в офлайн 

так і в онлайн режимі. Наші студенти є активними учасниками науково-

практичних конференцій, які проводяться в університеті. Наше партнерство 

передбачає і такий важливий напрям співпраці, як підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників та отримання консультативно-методичної допомоги. 

Одним з пріоритетних напрямів діяльності є співпраця з Миронівським 

інститутом пшениці ім. В.М. Ремесла НААНУ – однією з провідних селекційних 

установ в Україні. Для студентів спеціальності «Агрономія» екскурсії до 

Миронівського інституту пшениці – це не лише зустріч зі справжніми 

хліборобами, науковцями-селекціонерами, а й набуття практичних навичок 

визначення стійкості сортів пшениці озимої до хвороб, проведення 

фітосанітарного моніторингу посівів. Екскурсії по демонстраційних ділянках 

проводять директор інституту Олександр Демидов, який є разом з тим і головою 

Екзаменаційної комісії по прийняттю кваліфікаційного іспиту зі спеціальності 

«Агрономія», заступник директора Володимир Гудзенко (випускник Маслівського 

технікуму), завідувач відділу насінництва та агротехнологій Андрій Сіроштан 

(випускник Маслівського технікуму), науковий співробітник Тетяна Муха 

(викладач коледжу за сумісництвом). Викладачі та студенти коледжу є постійними 

учасниками науково-практичних конференцій, Днів Поля, що проводяться на базі 

інституту. 

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». 

У 2022 році було подано ліцензійну справу зі спеціальності «Автомобільний 

транспорт» з метою збільшення ліцензійного обсягу з 25 до 75 осіб. Наказом МОН 

України від 03.06.2022 року № 100-л «Про розширення провадження освітньої 

діяльності ліцензіату на рівні фахової передвищої освіти» збільшено ліцензійний 

обсяг зі спеціальності до 75 осіб.  

Викладацький колектив коледжу працює за розробленими освітньо-

професійними програми зі спеціальностей та протягом 2022 року тривала 

посилена підготовка до проходження акредитації ОПП зі спеціальності 

«Автомобільний транспорт» у відповідності до нового закону «Про фахову 

передвищу освіту». Робоча група працювала над самооцінюванням освітньо-

професійної програми «Автомобільний транспорт». Акредитаційна справа була 

сформована та подана до ДСЯО у відповідності до графіка. В даний час 

знаходиться на розгляді. Варто відмітити велику пророблену роботу робочої групи 

по підготовці до акредитації ОПП «Автомобільний транспорт». Разом з тим, слід 

пам’ятати, що підготовка до акредитації – це не певний короткий період в рік 

проходження експертизи, а постійна клопітка робота протягом всього 

міжакредитаційного періоду по удосконаленню матеріальної бази спеціальності, 

удосконаленню методичних матеріалів та підвищення професійної майстерності 

викладачів, збереженню та збільшенню контингенту студентів. 

     Контингент студентів на 08 листопада 2022 року склав 735 студентів, в тому 

числі: 

- За денною формою навчання –  668  (Д - 607, К- 61) 

- За заочною формою навчання -  67   (Д - 0, К - 67). 



 

 

 

Загальний контингент в порівнянні з 2021 роком збільшився на 22 особи, за 

рахунок денної форми навчання на 46 осіб, а заочної зменшився на 24 особи. Кількість 

студентів денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням 

становить    91,0 %  (2021 рік – 80,9%). 

 

Контингент студентів Технологічного відділення становить 330 осіб, з них 

298 денної форми навчання та 31 – заочної. Це  45,0% від загального контингента 

студентів коледжу. 
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Контингент студентів відділення Організація виробництва становить 405 

осіб (55,0%), з них денної форми -369 та заочної – 36. 

Контингент студентів денної форми навчання у розрізі  відділень: 
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У 2022 році здійснено третій набір  фахових молодших бакалаврів. 

Прийом студентів за державним замовленням та на навчання за кошти 

юридичних і фізичних осіб до Маслівського коледжу у  2022 році здійснювався 

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

затверджених Міністерством освіти і науки України.  

 

Інформація щодо вступу в 2022 році в порівнянні з 2021 роком 

Табл.1    

Денна 

2021 2022 

Спеціальність Всього Держ 
Конт 

ракт 
Всього Державне 

Конт

ракт 

  І ІІ ІІІ   І ІІ ІІІ  

Агрономія 32 20 9 0 3 23 19 4 0 0 

Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва 

47 33 7 6 1 52 29 6 10 7 

Організація і 

технологія 

ведення 

фермерського 

господарства 

55 20 7 24 4 51 18 8 19 6 

12,2% 

39,0% 
19,2% 

29,5% 

Відділення "Організація виробництва" 

Фінанси, банківська справа і 
страхування 

Організація і технологія ведення 
фермерського господарства 

Менежмент 

Автомобільний транспорт 



Менеджмент 18 10 3 2 3 24 10 4 6 4 

Фінанси, 

банківська 

справа і 

страхування 

17 8 2 0 7 22 10 3 1 8 

Автомобільни

й транспорт 
25 22 0 0 3 39 22 5 6 6 

Всього: 194 113 28 32 21 211 108 30 42 31 

 

 

Заочна форма навчання 

ІІ курс 

2021 2022 

Спеціальність Всього Державн. Контракт Всього Державн. Контракт 

Агрономія 

спеціалізація 

«Організація і 

технологія ведення 

фермерського 

господарства» 

26 0 26 0 0 0 

Технологія 

виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

25 0 25 12 0 12 

Фінанси, банківська 

справа і страхування 
   14 0 14 

Всього 51 0 51 26 0 26 

        Результатам прийому на навчання передувала кропітка робота всього 

колективу коледжу 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 коледжу в 

розділі «Абітурієнту»; 

- Створено електронний реєстр абітурієнтів, який розміщено на сайті 

коледжу; 

- Проведено  Дні відкритих дверей в онлайн-форматі.  

      Аналіз вступної кампанії - 2022 проведено у листопаді на педагогічній раді 

коледжу та у відповідності до прийнятого рішення за результатами 

профорієнтаційної роботи викладачі Почтар Н.І., Слива П.В., Мартиненко І.О. 

відзначені як кращі по результатам проведеної профорієнтаційної роботи. 



Станом на 08 листопада 2022 р. в коледжі навчаються студенти 

пільгових категорій : 

      - діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування – 6 осіб, 

      - інваліди І-ІІ групи – 6 осіб, 

      - учасники АТО – 7 осіб, 

     -  діти учасників АТО – 7 осіб, 

     - діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи – 1 особа, 

      - малозабезпечені –6 осіб. 

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 2022 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 – 1 особи; 

Відмінник освіти – 1 особа;  

Місце за 

рейтингом 

Літня сесія 2022 року Зимова сесія 2022 року 

навчальна 

група 

% якісної 

успішності 

навчальна група % якісної 

успішності 

І АТ - 19 60,8 %  Мен - 21 70,59 % 

ІІ  Мен - 19 59,38 % ФБ-20 70,31% 

ІІІ  ТТ - 19 59,16 % ФГ-20 67,76% 



Вища кваліфікаційна категорія – 21 особа;  

                          З них: викладачі-методисти – 4 особи;  

                                    старший викладач – 8 осіб;  

 І кваліфікаційна категорія – 9 осіб;  

 ІІ кваліфікаційна категорія – 7  осіб;  

 кваліфікаційна категорія «Спеціаліст» - 10 осіб. 

 Організація  освітнього  процесу в умовах воєнного стану здійснювалася 

у відповідності до нормативних документів МОН України. Адміністрація 

коледжу є постійними слухачами нарад, що проводяться МОН з початку 

повномасштабного вторгнення російської федерації. 

 З 24 лютого 2022 року освітній процес здійснювався у змішаному або 

дистанційному режимі. Під час перебування частини студентів у коледжі 

суворо дотримувалися безпекові вимоги, зокрема переривання занять за 

сигналом «Повітряна тривога» і перебування в укритті до її завершення. 

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. Освітній процес здійснюється за рахунок 

інноваційних можливостей освітньої платформи Google Classroom. 

Викладацький  колектив працює над урізноманітненням форм навчання студентів 

дистанційно в синхронному та асинхронному режимі.  

В процесі дистанційного навчання викладачі коледжу використовують такі 

додаткові засоби як: додатки Google  електронна пошта, електронні видання, 

аудіо- та відео навчальні матеріали, освітні веб-сторінки, вайбер-зв’язок, сайти та 

ін.  

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

https://ilearn.org.ua/
https://prometheus.org.ua/
https://vumonline.ua/
https://www.mentimeter.com/
https://get.plickers.com/
https://www.quizalize.com/
https://nearpod.com/


://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 дистанційним навчанням в період воєнного часу не лише 

навчальні заняття, а також частина навчальних практик, консультації по 

написанню курсових робіт, захисти курсових робіт, захисти практики, заліки та 

екзамени проходили в онлайн-режимі.  

 

В 2022 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 воєнним станом в країні, 

студенти другого курсу у відповідності до наказу МОН були звільненні від 

складання ДПА у формі ЗНО. Але, разом з тим, студенти випускних курсів 

зареєструвалися та проходили здачу НМТ для вступу до вишів за ступеневою 

освітою. 

Варто особливо відмітити позитивно-результативну методичну роботу 

викладачів за звітний період: Курнікова С.І. (за відповідальне ведення 

документації голови циклової комісії, розробку НМК з дисциплін та практик на 

високому методичному рівні), Пилипенко Н.П. (удосконалення НМК 

викладача у відповідності до сучасних вимог та розробка багаторівневих 

індивідуальних завдань), Мозгова Ю.С. (участь у навчальних вебінарах з 

метою підвищення свого професійного рівня) 

 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. З метою контролю за якістю надання 

освітніх послуг, в період з 12.12.2022 року по 23.12.2022 року було проведено 

https://kahoot.com/
https://onlinetestpad.com/ua
https://learningapps.org/


директорські контрольні роботи з певних дисциплін. Протягом семестру 

проміжні результати навчання студентів академічних груп заслуховуються на 

методичній раді коледжу. Особлива увага в умовах воєнного стану 

приділяється студентам, які не мають доступу до мережі Інтернет, знаходяться 

за кордоном, перебувають в складних життєвих обставинах.  

За 2022 рік було проведено 14 планових та позачергових засідань 

педагогічної ради коледжу, на яких розглядалися питання організації 

освітнього процесу в умовах воєнного стану, психологічна адаптація до 

надзвичайних умов, розгляд та затвердження Правил прийому на навчання, 

допуск до здачі кваліфікаційних іспитів, аналіз результатів вступної кампанії, 

хід підготовки до акредитації ОПП «Автомобільний транспорт», взаємозв’язок 

навчальної частини з базою навчально-дослідного господарства та інші. ФОТО 

з педрад 

         Чисельність випускників (молодших спеціалістів/фахових молодших 

спеціалістів) у 2022 році склала 187 осіб, у тому числі за денною формою 

навчання – 151 особа, за заочною – 36 осіб,  в порівнянні з 2021 р. -  всього 

випускників - 181 особа, в тому числі за денною формою навчання – 143 особи, за 

заочною – 38 осіб. 

 

 

Висновки Екзаменаційних комісій свідчать про достатній рівень теоретичної 

та практичної підготовки випускників Маслівського коледжу для самостійної 

роботи на виробництві.  

Ступенева система освіти надає широкі можливості для задоволення освітніх 
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Чисельність випускників 

Всього  Денна Заочна 



потреб студента і підвищує гнучкість підготовки фахівців та рівень їх соціального 

захисту в умовах змін, запитів економіки і ринку праці. Вона забезпечує здобуття 

бажаної кваліфікації чи її підвищення за певним напрямом професійного 

спрямування або спеціальністю і базується на відповідних освітньо-професійних 

програмах підготовки. 

Значна частина  випускників коледжу продовжують навчання для здобуття 

ОКР бакалавра  та в подальшому - магістра. Здебільшого наші випускники 

продовжують навчання у Білоцерківському національному аграрному університеті 

за напрямками підготовки, а також в інших вищих навчальних закладах ІІІ-ІУ 

рівнів акредитації. 

Особлива увага педагогічним колективом приділяється питанню 

моніторингу працевлаштування та професійного росту наших випускників. З цією 

метою та для підвищення результативності профорієнтаційної роботи на сайті 

коледжу створено рубрику «Наші випускники», яка постійно поповнюється. 

Особливою нашою гордістю є випускники, які повернулися до свого навчального 

закладу в якості викладачів, є головами Екзаменаційних комісій, випускники, які 

мають вже свої підприємства і, які стали вже для наших випускників 

роботодавцями. 

Протягом звітного періоду проводилася ефективна співпраця із 

роботодавцями за напрямками: 

- проведення навчальних занять, навчальних та виробничих практик на базі 

агропромислових підприємств, організацій та установ; 

- участь роботодавців в роботі Екзаменаційних комісій; 

- залучення роботодавців до зустрічей із студентами; 

- участь роботодавців в обговоренні освітньо-професійних програм за якими 

здійснюється підготовка фахових молодших бакалаврів в коледжі. 

Проблеми та перспективи розвитку: 

1- Забезпечення освітнього процесу належним кадровим потенціалом; 

2- Підвищення професійної компетентності викладачів через єдність  

теоретичної та практичної готовності до здійснення педагогічної 

діяльності; 



3- Посилення ролі циклових комісій у підготовці майстер-класів, 

конференцій, профорієнтаційних заходів, методичних матеріалів, 

посібників; 

4- Урізноманітнення форм співпраці в системі «Ліцей-коледж-університет» 

з метою формування контингенту студентів та забезпечення отримання 

ними ступеневої освіти; 

5- Проведення профорієнтаційної роботи з випускниками шкіл, ПТУ, 

коледжів та забезпечення проведення вступної кампанії 2023 року; 

6- Зміцнення матеріально-технічної бази спеціальностей з метою 

забезпечення якості надання освітніх послуг та підготовки до чергової 

акредитації освітньо-професійних програм зі спеціальностей; 

7- Забезпечення  в навчальному закладі безпечних та комфортних умов для 

навчання здобувачів та працівників. 

  

 

 

 

 



Роботу з кадрами очолює 

Лога Людмила Анатоліївна 

 

         Кадрова робота коледжу 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  з кадрами 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,  внесення 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, визначення 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 

01.12.2020 

На 

01.12.2021 

На 

01.12.2022 

Всього по штатному розпису одиниць 147 147 146 

В т.ч. штатних одиниць по загальному 

фонду 

101 103 102 

В т.ч. штатних одиниць по спеціальному 

фонду 

45 43 44 

Всього працюючих 108 108 100 

Всього працюючих по загальному фонду 83 85 82 

Всього працюючих по спеціальному 

фонду 

25 21 18 

 

 Війна суттєво вплинула на кадровий склад коледжу.  

З початку повномасштабної війни двоє працівників коледжу несуть 

службу в Збройних Силах України, як увільнені від роботи на час 

проходження військової служби за призовом під час мобілізації. 

Протягом звітного періоду викладачі коледжу залишалися на своїх 

посадах. Плинність кадрів спостерігалася серед працівників навчально-

виробничої ферми навчально-дослідного господарства коледжу.Досить 

напружена ситуація складається  зі звільненнями працівників.  На плинність 

кадрів впливає як тривога працівників за життя та здоров’я себе і близьких, 

так і зміни трудового законодавства, які дозволили працівникам під час 

військового стану звільнятися без завчасного двотижневого попередження 

про звільнення. 

Відчувається так званий кадровий голод: наразі вакантною є посада 

завідуючого лабораторією тваринництва, нагальна  потреба у викладачах 

фізики, математики, інформатики та комп’ютерної техніки. Адміністрація 

навчального закладу працює над питанням поповнення кадрового складу 



кваліфікованими спеціалістами та використовує всі доступні заохочувальні 

методи для залучення їх до роботи в коледжі. Співвідношення досвідчених 

викладачів та спеціалістів до молодих дає впевненість в поступальному русі 

та розвитку коледжу. 

  Дирекція коледжу, разом з профспілковим комітетом та 

інспектором з кадрів, не забуває і з вдячністю згадує пенсіонерів-викладачів, 

які вийшли на пенсію зі стін нашого закладу. Нажаль, після початку 

повномасштабного вторгнення росії, пішов у засвіти колишній викладач 

технічних дисциплін Шлапацький Григорій Іванович.  

Але позитивом та нашою впевненістю, що все буде добре, є інформація 

про те, що станом на 01.12.2022 року  дві працівниці знаходяться у 

відпустках по догляду за дитиною до досягнення ними трирічного віку, а 

одна працівниця  - до досягнення дитиною шестирічного віку.  

 

 

 



Підсумки методичної роботи коледжу 

за 2022 рік 

 
За січень – грудень 2022 року робота методичного кабінету була 

направлена на адаптацію та пристосування до зовнішніх викликів 

сьогодення. Організація методичної роботи  у закладі фахової передвищої 

освіти в умовах воєнного стану та повоєнної відбудови України  має неабиякі 

інноваційні здобутки та має цілу низку напрацювань: 

1.Підвищення 

кваліфікації педагогічних 

працівників як на базі Інституту 

післядипломного навчання 

БНАУ, так і на базі інших 

освітніх установ пройшли всі 

члени педагогічного колективу 

(додаток 1). Особливої уваги 

заслуговує той факт, що 

педагогічний колектив успішно завершив навчання за 

програмою “Google Digital Tools for Education/ 

Цифрові інструменти Google для освіти” з 

показником понад 50% від загальної кількості 

працівників та отримав спеціальний статус “Заклад 

освіти - учасник програми Google for Education”     

"Навчайте, де б ви не були" – це ініціатива 

Google, яка допомагає нам із усім необхідним для роботи. Так, надійні 

інструменти для спільного викладання й навчання, доступні без оплати, є 

завжди у нас під рукою, тож освітній процес триватиме, незважаючи ні на 

що. 

Наш коледж приєднався до хмарних сервісів Google Workspace for 

Education та отримав доступ до хмарних сервісів, які з 1 вересня 2022 року  

https://drive.google.com/file/d/12ok5hyKc8u4qZVKjNb_62iRv1vjji1R_/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1IX2oVd-nu4Fx2Xkl79ZLnbTmj8yPtniH/view


використовуються в освітній діяльності як викладачами, так і здобувачами 

освіти. 

Google Workspace  for Education - це набір безкоштовних програм 

Google, розроблених спеціально для навчальних закладів. У пакет Google 

Workspace for Education входять ряд основних та додаткових сервісів Google, 

серед яких Gmail, Google Диск, Google Клас, Google Meet (засіб для 

відеоконференцій), Google Календар, Google Документи, Google Таблиці, 

Google Презентації, Google Форми, цифрова інтерактивна дошка Jamboard та 

багато інших. 

 

 

 

 

 

 

 

 

У Google Workspace  for Education передбачені корпоративні функції, 

тому були створені спеціальні адреси електронної пошти в домені 

навчального закладу (@matbnau.in.ua). Для доступу до освітнього 

середовища коледжу викладачі (через адміністратора) та здобувачі освіти 

(через кураторів академічних груп) отримали облікові записи - адреси 

електронної пошти (user.name@matbnau.in.ua ) та паролі доступу до них.  

 

 



Студенти мають доступ до навчальних курсів, матеріалів лекцій, 

практичних та лабораторних робіт, індивідуальних домашніх завдань та 

тестових завдань.   

 

Зрозуміло, що організація дистанційного та змішаного навчання 

потребує від педагога надзвичайних зусиль, часу, педагогічного таланту. На 

сайті  закладу освіти створено спеціальну сторінку, де розміщено ряд 

матеріалів, які спрямовані на допомогу викладачам та здобувачам освіти. 

Вміння ефективно використовувати сучасні сервіси це показник 

зацікавленості людини у сучасних технологіях та вдосконаленні своїх вмінь і 

навичок. Тому педагогічний колектив коледжу працює над удосконаленням 

технологій дистанційного навчання, організації змішаного навчання. Майже 

90% викладачів коледжу пройшли курси підвищення кваліфікації «Цифрові 

інструменти Google для освіти», а станом на 01.09.2022 наш коледж отримав 



статус “Заклад освіти - учасник програми Google for Education” із 

відповідним присвоєним номером UA-DGTfE-08-22-00046 

  

Усе це дало можливість створити інформаційно-освітнє середовище коледжу: 

 безкоштовне користування хмарними сервісами Google Workspace  for 

Education; 

 створення корпоративної пошти; 

 організація дистанційного навчання за допомогою хмарних сервісів 

Google Workspace  for Education; 

 організація мережевої взаємодії між усіма учасниками освітнього 

процесу, організація постійної взаємодії «викладач-студент»; 

 індивідуалізація процесу навчання, розширення меж самостійної 

діяльності здобувачів освіти; 

 створення процесу освіти, який забезпечить кожному студенту й 

викладачу власну траєкторію саморозвитку. 

Педагогічний колектив коледжу не зупиняється на досягнутому. З 

метою моніторингу якості освітнього процесу, виявлення можливих 

труднощів та проблем при функціонуванні освітньої платформи проводиться 

систематичне опитування (анонімне анкетування) здобувачів 

освіти та членів педагогічного колективу. Його результати 

обговорюються на засіданнях педагогічної та методичної рад. 

Розробляються кроки по їх усуненню.  

 



2. У лютому місяці був надрукований 

третій випуск журналу «Вісник методичної 

служби». Він включив у себе виступи 

викладачів в межах роботи педагогічної ради, 

Школи педагогічної майстерності та викладача-

початківці. Матеріал є узагальненням досвіду 

роботи членів педагогічного колективу на 

теренах нашого закладу. Журнал, наповнений 

яскравим ілюстраційним матеріалом, 

фотографіями, активними посиланнями. З 

електронним варіантом методичного збірнику 

можна ознайомитись також на сайті коледжу.  

Хотілось відмітити особливості структури журналу: поряд із основним 

методичним матеріалом є авторська фотосторінка (ілюстрація коледжу 

зимової пори), практичний тренінг (з поетапними, детальними інструкціями) 

та сторінка «Перевір себе», на якій у формі сканворда можна перевірити 

знання нових термінів та понять висвітлених у віснику.  

3. За звітний період членами педагогічного колективу опубліковано 

цілу низку методичних матеріалів та статей (додаток 2). Матеріали 

публікацій систематично подаються на репозитарій  Білоцерківського 

національного аграрного університету, де коледж займає другу позицію 

серед структурних підрозділів регіонального центру. 

4. 25 березня поточного року було проатестовано 14 членів  колективу, 

серед яких два бібліотекарі.  

https://drive.google.com/file/d/1zF3skYDTD8qJLLYjNhMMw9JOqSsku3XP/view
https://drive.google.com/file/d/1zF3skYDTD8qJLLYjNhMMw9JOqSsku3XP/view


- трьом викладачам присвоєно другу кваліфікаційну категорію; 

- одній особі присвоєно першу кваліфікаційну категорію; 

- одній особі підтверджено першу кваліфікаційну категорію; 

- одній особі підтверджено вищу кваліфікаційну категорію; 

- двом особам підтверджено вищу кваліфікаційну категорію та звання 

старший викладач; 

- двом особам присвоєно вищу кваліфікаційну категорію; 

- одній особі підтверджено вищу кваліфікаційну категорію та звання 

«викладач-методист»; 

- одній особі підтверджено вищу кваліфікаційну категорію та 

присвоєно звання «викладач-методист». 

 

5. 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. таблиця 1.). 



У зв’язку з необхідністю адаптації до несприятливих факторів 

зовнішнього середовища (воєнний стан, перебої з енергопостачанням, 

відсутність зв’язку, неможливість одночасної присутності групи викладачів в 

одному місці і т.д), методисти почали активно практикувати відеоінструкції. 

Особливу цінність мають наступні: 

- «Створення курсів»: містить покрокове пояснення 

створення курсів (віртуальних аудиторій, дисциплін) для 

викладачів на освітній платформі Google Workspace  for 

Education; 

- «Архівування курсів»: після закінчення навчального 

семестру виникає потреба заархівувати вже вичитані курси 

(дисципліни). Як це правильно зробити викладачеві  

допомагає відеопояснення. 

Створенням  інструкційних матеріалів, проведенням індивідуальних та 

групових консультації, забезпечення ефективності та систематичності 

функціонування освітньої платформи забезпечує адміністратор освітньої 

платформи та методист Пилипенко Ніна Петрівна. 

Надання методичної допомоги  у такому форматі проводиться по ряду 

інших питань, що стосуються удосконалення організації освітнього процесу 

та підвищення професійного рівня викладача. Зокрема, практикувалось 

використання відеорекомендацій по створенню електронного 

навчально-методичного комплексу дисципліни. 

Це спонукало членів педагогічного 

колективу удосконалити навчально-

методичні комплекси дисциплін, систематизувати наявні 

напрацювання та привести їх у відповідність до певних 

критеріїв. 

 

Вцілому діяльність членів педагогічного колективу по напряму 

групової (колективної) роботи можна об’єднати у такі позиції: 

 



1. Засідання педагогічної ради як планове, так і  позапланове. 

Онлайн засідання педагогічної ради 

21 березня відбулось онлайн 

засідання педагогічної ради. 

Одноголосно було прийнято рішення 

про перерахунок одноденної заробітної 

плати працівників коледжу на підтримку 

Збройних Сил України. 

Планове засідання педагогічної ради 

27 квітня відбулось планове 

засідання педагогічної ради. 

На порядку денному було 

розглянуто два основних питання: 

- роль навчально-виробничої ферми 

у формуванні практичних фахових 

компетентностей студентів 

спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва»(Леся Вовк); 

- життєстійкість: що це таке і чи можна нею керувати в умовах 

війни(Наталія Некрасова) 

Засідання педагогічної 

ради в онлайн форматі 

Під час засідання члени 

педагогічного колективу 

обговорили особливості 

освітнього процесу 

в умовах військового часу 

та підготовку до вступної 

кампанії 2022. 

"Засідання педагогічної ради" 



02 листопада 2022 року відбулося засідання педагогічної ради. На 

порядку денному розглядалися такі питання: 

1 - Організація роботи по підготовці до проходження акредитаційної 

експертизи ОПП «Автомобільний транспорт» за ОПС  фаховий молодший 

бакалавр». Доповідав Курніков С.І. Рішення Дідковська Т.А. 

2 - Проблеми та результати вступної кампанії 2022 року. Затвердження 

плану профорієнтаційної роботи на 2022-2023 н.р. 

Доповідала Погорєлова Г.М. Рішення Мартиненко І.О. 

Відбулося нагородження викладачів, які привели до навчального закладу 

найбільшу кількість абітурієнтів. (Мартиненко І.О.,Почтар Н.І.,Слива П.В.) 

3 - Підготовка до атестації педагогічних працівників коледжу у 2022-

2023н.р. Доповідала Колісник О.І. Рішення Пилипенко Н.П. 

Остання педагогічна рада в 

І семестрі 

27 грудня 2022 року в 

ВСП «Маслівський аграрний 

фаховий коледж 

Білоцерківського НАУ» 

відбулася остання 

в І семестрі педагогічна 

рада. На засіданні були 

розглянуті питання: 

1. Затвердження документів, що подаються до акредитаційної експертизи 

ОПП «Автомобільний транспорт» 

за ОПС «фаховий молодший бакалавр». Доповідала заступник директора 

з навчальної роботи Погорєлова Г.М. 

(Рішення Дідковська Т.А.) 

2. Завідуючі відділеннями Вакулік С.Л. та Дідковська Т.А. під час 

розгляду другого питання підвели підсумки 



освітньої діяльності за І семестр та накреслили завдання щодо 

забезпечення якості освітнього процесу . 

(Рішення Погорєлова Г.М. ) 

3. Основні аспекти виховної роботи в 

коледжі в умовах воєнного часу: виклики, 

інструменти та можливості. 

Доповідала заступник директора з 

виховної роботи Почтар Н.І. 

Адміністрація коледжу подякувала 

педагогічному колективу за плідну працю 

в умовах воєнного часу та привітала з наступаючими святами. 

2. Робота  викладачів в розрізі циклових комісій. 

Онлайн-засідання циклової комісії технічних та соціальних 

дисциплін  

24 серпня 2022 року відбулося перше онлайн-

засідання циклової комісії технічних дисципліну 

новому 2022-2023 навчальному році. Для 

забезпечення навчального процесу в ході роботи 

викладачами розглянуто та затверджено: 

1. Плани роботи циклових комісій на 2022-

2023 н.р. в умовах змішаного навчання; 

2. Навчальні робочі програми дисциплін, які 

викладаються членами комісій; 

3. Індивідуальні плани роботи 

членів комісії; 

4. Плани роботи кабінетів; 

5. Графік проведення відкритих 

занять; 

 

 

 



Виїзне  засідання циклової комісії агрономічних дисциплін 

11 липня відбулося чергове засідання циклової комісії агрономічних 

дисциплін. На порядок денний було винесено питання, щодо станузернових 

злакових культур на колекційно-дослідному полі коледжу. 

Щорічно на колекційно-дослідному полі навчального закладу 

закладаються ділянки перспективних районованих сортів пшениці,ячменю, 

тритикале селекції Миронівського інституту пшениці ім.В.М.Ремесла. 

Викладачі циклової комісії агрономічних дисциплін,а саме: Пахович 

Наталія Марківна, Вакулік Світлана Леонідівна, Пахович Ігор Леонідович, 

Шлапацька Валентина Григорівна, Капленко Світлана Миколаївна, Рибак 

Світлана Володимирівна, Листуха Михайло Михайлович провели 

обстеження даних посівів на забур'яненість, наявність шкідників і хвороб 

Також було проведено вимірювання вологості зерна на дану дату та дана 

оцінка щодо готовності зернових до збору врожаю. Озимі зернові культури 

вже достигли і потрібно 

формувати сноповий 

матеріал, що ж 

стосується ярих культур, 

то рослинище 

перебувають у фазі 

молочно-воскової 

стиглості, окрім ячменів, 

які вже підлягають збору. 

 

 

Засідання циклової комісії економічних дисциплін 

30 березня відбулось засідання 

циклової комісії економічних 

дисциплін. 

Викладачі обговорили 

особливості заповнення журналів за 



дистанційної форми навчання, поновлення та адаптацію навчально- 

методичних комплексів дисциплін до сучасних вимог освітнього процесу. 

Особливої уваги було приділено підготовці здобувачів освіти до 

державного кваліфікаційного іспиту. 

Засідання циклової комісії загальноосвітніх дисциплін 

Важливе завдання для 

педагогів сьогодні – створити 

умови для продовження 

навчання студентів. 

Тож 30 березня 2022 

року викладачі циклової 

комісії загальноосвітніх 

дисциплін провели чергове засідання в режимі відео конференції. 

Були обговорені питання: 

1. Особливості організації дистанційного навчання в умовах воєнного 

часу. 

2. Проведення тематичного оцінювання знань студентів. 

3. Підтримка та стабілізація психоемоційного стану студентів під час 

проведення он-лайн занять. 

4. Оформлення журналів та іншої навчальної документації. 

5. Скасування ДПА та особливості проведення ЗНО у 2022 році. 

6. Участь викладачів циклової комісії у прибиранні території коледжу. 

 Засідання циклової комісії зоотехнічних дисциплін 

25.10.2022р відбулося 

чергове засідання циклової комісії 

зоотехнічних дисциплін за участю 

адміністрації коледжу Пахович  

Н.М. (директор), Коломійця 

В.М. (заст. директора з 

навчально-виробничої роботи) 

представників БНАУ Власенко 



С.А.(декан, доктор ветеринарних наук, доцент факультету ветеринарної 

медицини), Борща О.В. (доцент, кандидат с.г. наук) та спеціалістів 

господарства Горби І.Л.(зоотехнік), Фесюк 

Т.І.(т.шт.осіменіння), Безверхого М.В. (ветлікар). 

За результатами аналізу огляду НВФ щодо якості проведення 

технологічних процесів годівлі та утримання молочного стада і проведення 

УЗ діагностики тільності, клініко-гінекологічних досліджень безплідності 

корів 

і телиць, було 

зроблено висновки 

про необхідність 

коригування і 

контролю годівлі 

корів за різного 

фізіологічного стану 

та стадії лактації. 

Розглянуто елементи основних технологічних операцій та їх виконання 

для складання технологічної карти виробництва молока на 2023рік. 

Також було розподілено участь членів циклової комісії зоотехнічних 

дисциплін у технологічному процесі виробництва молока на необхідних 

ланках виробництва з метою надання консультаційної та практичної 

допомоги спеціалістам навчальної ферми. 

 

3. Засідання робочих груп. 

Засідання робочої групи: продовження навчання 

12 травня відбулось 

засідання робочої групи. До її 

складу ввійшли адміністрація 

коледжу та куратори випускних 

груп.  



Основним питанням обговорення стало умови та правила вступу  

випускників коледжу до закладів вищої освіти, зокрема, Білоцерківського 

національного аграрного університету. 

 

4. Засідання методичної ради. 

 

24 жовтня відбулось засідання 

методичної ради. Основним питанням 

для обговорення стала якість 

дистанційної форми навчання. Був 

проведений аналіз успішності студентів 

першого курсу та розроблені кроки 

підвищення ефективності освітнього 

процесу. 

 

5. Заходи та зустрічі 

Цьогорічні наукові заходи та зустрічі в Миронівському інституті 

пшениці 



Час воєнного стану – це нові виклики для аграріїв в Україні. У 

хліборобів виникають питання:«Чи вистачить добрив, де зберігати зерно, як 

працюватиме переробна галузь, що буде з експортом?» Як не дивно, але 

війна об’єднала всіх, весь народ 

України. З подвійною силою, з 

притаманною упертістю, всі 

агрогосподарства продовжують свою 

справу. Українці посіяли, плекають 

новий урожай, ось-ось розпочнуть 

жнива. Всьому світу довели істину, 

без українського хліба, зерна, 

насіння, олії, ну ніяк не обійтись, не вижити. 

Продовжує селекційну роботу 

по створенню нових сортів зернових 

злакових культур і Миронівський 

інститут пшениці ім.В.М.Ремесла 

НААН України.ВСП «Маслівський 

аграрний фаховий коледж 

ім..П.Х.Гаркавого БНАУ» тісно 

співпрацює з інститутом, товаришує 

вже давно, нас поєднує спільна історія, близькість розташування, аграрний 

напрямок. Зі стін нашого навчального закладу вийшли майбутні науковці, які 

продовжують вже свою діяльність в інституті. Цьогорічні наукові заходи та 

зустрічі в Миронівському інституті пшениці присвячені 110 річниці з Дня 

його заснування. Цій даті було приурочене виїзне засідання циклової комісія 

агрономічних дисциплін коледжу. 

21 червня викладачі коледжу: Пахович Наталія Марківна, Погорєлова 

Галина Миколаївна, Пахович Ігор Леонідович, Вакулік Світлана Леонідівна, 

Капленко Світлана Миколаївна, Шлапацька Валентина Григорівна, Рибак 

Світлана Володимирівна, Листуха Михайло Михайлович були запрошені на 



огляд демонстраційних ділянок нових перспективних сортів зернових 

злакових культур: пшениці, ячменю, жита, тритикале, вівса. 

Директор інституту-Демидов Олександр Анатолійович разом з своїми 

колегами: заступником з наукової роботи, Гудзенком Володимиром 

Миколайовичем, завідувачем «Лабораторії селекції озимої пшениці», 

Гуменюком Олександром Володимировичем, завідувачкою «Лабораторії 

селекції ярої пшениці», Пірич Аліною Володимирівною, завідувачем 

«Відділу насінництва та агротехнологій», Сіроштаном Андрієм 

Анатолійовичем провели екскурсію та розповіли про нові напрямки в роботі, 

охарактеризували перспективність нових створених сортів, 

продемонстрували вплив різних попередників на врожайність, ріст і розвиток 

сортів даних культур. 



Таблиця 1 

Виступи викладачів за звітний період 

ПІП 
 викладача 

Виступи Дата Тема виступу 

Дідковська 

Тетяна 

Андріївна 

інші 08.02.2022 "Електронний підручник з діловодства". 

Круглий стіл "Цифрова трансформація освіти: 

стан, проблеми, перспективи" НМЦ ВФПО 

Колісник 

Олеся Іванівна 

ШВП 08.02.2022 Дуальна освіта. Індекс 

конкурентоспроможності 

  інші 20.02.2022 "Музейна педагогіка та її практичне втілення". 

Виступ на онлайн семінарі - презентації на 

тему "Творчий потенціал педагогічних та 

студентських колективів" НМЦ ВФПО 

Мозгова Юлія 

Сергіївна 

інші 03.02.2022 "Електронний підручник з діловодства". 

Круглий стіл "Цифрова трансформація освіти: 

стан, проблеми, перспективи" НМЦ ВФПО 

Некрасова 

Наталія 

Миколаївна 

ШВП 08.02.2022 Емоційний інтелект 

Слива Поліна 

Василівна 

ШПМ 26.01.2022 Дослідження та робота студентів на 

навчально-дослідному господарстві 

Стукаленко 

Ніна 

Вікторівна 

ШПМ 26.01.2022 Нетикет або правила та культура віртуального 

спілкування 

 

6.  2022 рік- був роком закінчення  роботи над науково-методичною 

проблемою коледжу «Міжпредметні зв’язки, інтеграція та ступеневість 

змісту теоретичної та професійно-практичної підготовки як умова 

забезпечення високої якості знань студентів». 

Основними результатами є впровадження нових технологій, методик, 

обмін досвідом, проведення засідань, консультацій, семінарів відповідного 

спрямування. 

Маємо: 

- підвищення рівня досягнень, як мінімум в напрямі ІТ технологій; 

- спільна робота; 

- удосконалення форм і методів роботи; 

- розширення сфери використання онлайн технологій. 



Підсумки роботи над науково-

методичної проблеми підведені на 

засіданні педагогічної ради в питанні: 

«Удосконалення освітнього процесу в контексті 

пошуку та формування науково-методичної проблеми». 

Реалізація проблеми передбачала виконання п’яти основних етапів:   

1. Організаційно-теоретичний та діагностико-прогностичний етап 

на якому ми досліджували і остаточно на кінець навчального року обрали  

найбільш близьку нам науково – методичну проблему. 

2. Пошук шляхів реалізації проблеми. Теоретичне дослідження. На 

якому ми узагальнювали передовий педагогічний досвід 

3. Практичне дослідження проблеми. Простими слова узагальнений 

передовий досвід другого етапу ми повинні впровадити в практику нашого 

навчального закладу. 

Напрями впровадження: 

- Декади циклових комісій; 

- Засідання ШПМ, ШВП, педагогічні ради; 

- Проведення відкритих занять та виховних заходів; 

- Індивідуальна робота викладачів. 

Науково – методична проблема повинна стати тією живильною 

артерією, яка пронизуватиме весь навчально – виховний процес коледжу. 

В ході реалізації практикувались наступні форми роботи: 

№  Форма роботи Зміст роботи Мета роботи 

1. Творчі майстерні педагогів 

з упровадження проблеми 

коледжу 

Творчі майстерні, доробки 

викладачів-методистів, 

старших викладачів, 

узагальнення ППД 

Використання інноваційних 

технологій  навчання та 

виховання.   

2. Засідання циклових 

комісій: «Формування 

конкурентноспроможної  

особистості шляхом 

впровадження інноваційних  

технологій» 

Визначення сучасних 

педагогічних технологій для 

апробації, виявлення ППД 

викладачів, результативності 

їхньої діяльності з проблеми 

Розробки занять та виховних 

заходів 

3. Засідання творчих груп: 

«Інноваційні технології 

навчання» 

«Формування ключових і 

предметних 

Розробка занять та виховних 

заходів 

 Розробка рекомендацій щодо 

роботи викладачів, кураторів. 

Заняття та виховні заходи  



компетентностей» 

4. Батьківські збори: «Стилі 

батьківського виховання та 

їхній вплив на формування 

життєвих компетентностей 

особистості студента» 

Лекторій для батьків різних 

вікових груп 

Допомогти батькам та студентам 

зрозуміти себе, визначити 

причини труднощів та подолати 

проблеми у вихованні 

5. Конференція: «Формування 

життєвих цінностей», 

«Формування 

конкурентоспроможної  

особистості» 

Формування передового 

педагогічного досвіду 

Визначення передового досвіду, 

робота щодо узгодження дій у 

педагогічному колективі. 

Спрямування всіх засобів впливу 

на особистість для поліпшення 

результатів роботи. Продовження 

роботи щодо вивчення та 

узагальнення ППД 

6. Круглий стіл «Вибір 

професії як життєвий проект 

старшокласників» 

Пошук ефективних методів 

профорієнтаційної роботи, 

створення відповідних умов. 

Ознайомлення з позитивним 

досвідом організації 

профорієнтаційної роботи 

7. 

 
Педагогічні читання 

«Конкурентноспроможний 

педагог. Теоретичні 

проблеми в працях 

вітчизняних і зарубіжних 

педагогів» 

Ознайомлення з 

теоретичним досвідом 

навчання 

конкурентоспроможного 

викладача. 

Визначення і побудова моделі 

конкурентноспроможної 

педагога 

8. Звіти творчих груп, 

циклових комісій, 

викладачів 

Відкриті заняття та виховні 

заходи, поповнення банку 

навчально-виховних 

технологій 

Виявлення позитивних 

результатів і вироблення 

рекомендацій. Підготовка 

матеріалів для публікацій. 

 

9. Засідання педагогічної 

ради: «Особливості роботи 

роботи над науково- 

методичною проблемою» 

Узагальнення роботи над 

проблемною темою на рівні 

практичного втілення 

Узагальнення роботи над 

проблемною темою. Аналіз 

практичної роботи над 

проблемою 

10. Створення інформаційно-

методичного банку 

«Формування 

конкурентоспроможної 

особистості. Шляхи, методи, 

форми» 

Поповнення банку даних 

досвіду роботи за 

проблемою 

Поповнення медіатеки 

11. Фестиваль педагогічних 

ідей та знахідок 

Упровадження ППД. 

Пропаганда роботи 

викладача з формування 

професійного фахівця 

Вивчення досвіду викладачів, які 

вже досягли результатів у роботі 

над проблемою, визначення 

впливу методів, прийомів 

технологій, що використовується 

педагогами на результативність 

навчальних досягнень   

12. Постійно діючий 

психолого-педагогічний 

семінар з питань 

подальшого 

запровадження 

інклюзивного навчання 

Підвищення професійної 

компетентності педагогічних 

працівників до роботи в 

умовах інклюзивного 

навчання  

Поглиблення практичних знань 

та умінь при роботі зі студентами 

 

Детальніше ознайомитись з напрацюваннями по роботі над НМП 

можна на сайті методичного кабінету, який запрацював з січня 2022 року.  



7. Активно функціонує сайт методичного кабінету. На ньому не лише 

оновлюється інформація по пропозиціям з підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників, а за його допомогою  відбувається процес 

комунікації з педагогічним колективом в напрямі підвищення методичного та 

педагогічного рівня особливо за дистанційної форми співпраці. 

Особливістю сайту є розміщення презентацій, відеоінструкцій та 

доступних інструкцій, що дозволяють ефективно вирішувати питань згідно 

запитів як здобувачів освіти, так і інших контролюючих органів. 

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 (додаток 3). 

8.  В умовах воєнного часу педагогічний колектив закладу освіти 

має ряд здобудків та перемог. 

Результати заключного етапу виставки-конкурсу «Ми у творчості 

знаходимо себе» 

За результатами заключного етапу виставки-конкурсу «Ми у творчості 

знаходимо себе», організованого Науково-методичним центром вищої та 

фахової передвищої освіти у номінації «Музей як майданчик для діалогу з 

історією та сучасністю» перемогла методична розробка «Музейна 

педагогіка та її практичне втілення». 

Інша робота – «Веб-сайт музею», отримала найвищу оцінку в 45 балів і 

занесена до каталогу кращих робіт. 

Укладачами зазначених вище робіт стали директорка коледжу Наталія 

Пахович, завідувачка музеєм та бібліотекар Тетяна Бережна, завідувачка 

методичним кабінетом Олеся Колісник, викладач технічних дисциплін Ніна 

Пилипенко, завідувачка бібліотекою Світлана Підопригора та 

бібліотекарка Світлана Сільченко. 

Колектив коледжу пишається здобутками своїх колег, які надихають на 

подальшу творчу співпрацю і є прикладом для наслідування. 

https://sites.google.com/view/mkmafk22/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0?authuser=0


 
 

Участь в онлайн семінарі–презентації на тему «Творчий потенціал 

педагогічних та студентських колективів» 

20 січня 2022 року завідувачка 

музеєм Бережна Тетяна 

Іванівна та завідувачка 

методичним кабінетом Колісник 

Олеся Іванівна прийняли участь як 

промовці в онлайн семінарі–презентації на тему «Творчий потенціал 

педагогічних та студентських колективів», організований НМЦ ВФПО. 

Зазначений захід проводився за підсумками проведеної виставки –

конкурсу «Ми у творчості знаходимо себе», у якій методична розробка 

«Музейна педагогіка та її практичне втілення» отримала перемогу. Інша 

робота «Веб-сайт музею», була занесена до каталогу кращих робіт з 

максимальною оцінкою. 

"Результати підбиття підсумків Всеукраїнського конкурсу серед закладів 

фахової передвищої освіти "Електронні освітні ресурси у професійній 

діяльності педагога – 2021" 

За результатами підбиття підсумків Всеукраїнського конкурсу серед 

закладів фахової передвищої освіти «Електронні освітні ресурси у 

професійній діяльності педагога – 2021» електронний підручник 

«Діловодство», укладачами якого є Тетяна Дідковська (завідувачка 



відділення «Організація виробництва») та Юлія Мозгова (викладач фізики), 

увійшов у ТОП-20 кращих робіт. 

Наші переможці стали учасниками-спікерами Круглого столу «Цифрова 

трансформація освіти: стан, проблеми, перспективи». 

За згодою авторського колективу ця робота буде розміщена у вільному 

доступі у Медіатеці електронних засобів навчання Науково-методичного 

центру ВФПО для використання викладачами та студентами освітніх 

закладів України. 

Колектив коледжу пишається здобутками своїх колег, які надихають 

на подальшу творчу співпрацю і є прикладом для наслідування. 

 

 

9.  В умовах воєнного часу заклад освіти проводить активну 

політику по забезпеченню ефективності освітнього процесу, удосконаленню 

форм та методів роботи, постійно адаптуючись до зміни факторів 

зовнішнього середовища. 

 

 

 

 



Особливості проведення занять за  дистанційного та змішаного 

навчання: форми, методи, прийоми 

№ Фото Зміст Посилання 

1  Виробнича 

переддипломна 

практика студентів 

групи МЕН-18 

 

2  Відкритий захист 

щоденників-звітів 

проходження 

виробничої 

переддипломної 

практики   

3 

 

Відкритий захист 

курсових 

робіт студентами 4 

курсу спеціальності 

073 «Менеджмент». 

 

4  «Зустріч студентів 

спеціальності 073 

«Менеджмент» з 

представниками 

кафедри 

менеджменту 

Білоцерківського 

НАУ» 
 

5  Навчальна практика 

з робітничої професії 

"Лаборант-насінняр" 

 
6 

 

"Онлайн лекція 

"Сучасні тенденції у 

молочному 

скотарстві України" 

 

 



7  Останній іспит – 

державний екзамен" 

 

 
8 

 

Студенти ІV курсу 

спеціальності 

"Агрономія", групи 

АГРО-18, 

продовжують 

вивчати посівні 

властивості насіння.  

9  Навчальна практика 

на СТО і АТП 

студенти  групи АТ-

18 

 
‘0  "Навчальна 

практика з 

дисципліни: 

ОРГАНІЗАЦІЯ І 

ПЛАНУВАННЯ 

ФЕРМЕРСЬКОГО 

ГОСПОДАРСТВА 

 

 

11  "Робітнича професія 

"Лаборант-насінняр" 

 

 

12 

 

Позааудиторне 

відкрите заняття 

економічного 

спрямування 

«Фінансовий турнір». 

В турнірі брали 

участь дві команди: 

«Баланс» (група ФБ-  



20) та «Лідери» ( 

група Мен-19). 

13   

Онлайн-лекція на 

тему: «Методологія 

створення 

комплексного 

екологічного полігону 

із поєднанням 

вегетаційного 

будиночка і 

ґрунтових ванн» 

 

14  "Контрольне 

обстеження посівів 

озимини" 

 

 

15  Освітній процес: 

особливості 

проведення. 

 

 
16 

 

Онлайн заняття, 

навчаємось... 

 

 

17 

 

Безперервний 

освітній процес в 

закладі фахової 

передвищої освіти 

 



18 

 

Особливості 

дистанційного 

навчання 

 

 

19 

 

Навчаємось, 

дискутуємо, 

дізнаємось щось 

нове... 

 
 

20  Освіта та сьогодення 

 

 

21 

 

Лекційні, семінарські, 

практичні заняття 

дистанційно 

 

 

22  Переддипломна 

практика у 

студентів групи ФБ-

19 

 

 

23 

 

Весняно-польові 

роботи на 

колекційно-

дослідному полі 

 

 



24 

 

Виїзне засідання 

Циклової комісії 

агрономічних 

дисциплін 

 

 

25  Захист звітів-

щоденників по 

Виробничій 

переддипломній 

практиці 

  

26 

 

Онлайн - захист 

переддипломної 

практики 

студентами групи 

ФБ-19. 

  

27 

 

Захист 

переддипломної 

практики студентів 

групи ФГ-18 

 

 

28 

 

Заключний етап 

посівних польових 

робіт на колекційно-

дослідному полі 

коледжу 

  



29  Захист курсових 

робіт групи ФГ-18 

 

 

30 

 

Захист курсових 

робіт з дисципліни 

"Технологія 

виробництва 

продукції 

рослинництва". 

 
 

31  Виробничий 

технологічний 

процес - заготівля 

сіна 

 

 

32  Кваліфікаційний 

іспит у студентів 

заочного відділення. 

 

 

33 

 

Захист дипломних 

проєктів 

 

 



34 

 

Кваліфікаційний 

іспит у студентів 

групи ФБ-19. 

 

 

35  Кваліфікаційний 

іспит у студентів 

групи Фг-18 

 

 

36  Виробнича 

технологічна 

практика у 

студентів 

спеціальності 201 

"Агрономія" 

 
 

37  Виїзне заняття 

спеціальності 

«Менеджмент» 

 

 



38 

 

"Навчальна 

виробнича практика 

з дисципліни 

«Технологія 

переробки продукції 

тваринництва»" 

 
 

39 

 

"Виробнича 

технологічна 

практика "Польове 

інспектування посівів 

сої"" 

  

40  "Завершення осінньо-

польових робіт, на 

овочевій ділянці" 

 

 

41  "Зустріч 

представників 

Білоцерківського НАУ 

зі студентами" 

 

 

42 

 

"Виїзне екскурсійне 

заняття в 

Миронівському 

інституті пшениці 

ім.В.М.Ремесла" 

  



43  "Практичне 

заняття з 

дисципліни 

"Плодоовочівництво

" 

  

44  "Дослідні посіви 

сортів озимої 

пшениці на 

колекційно-

дослідному полі" 

  

45 

 

"Проходження 

навчальної практики 

на сучасних СТО" 

 

 
46 

 

"Пломбування дерев" 

 

 
47 

 

"Захист звітів 

щоденників з 

Виробничої 

технологічної 

практики" 

  



48 

 

"Захист курсових 

робіт з дисципліни 

"Економічна 

теорія"" 

 

 

49 

 

Консультація з 

навчальної практики 

 

 

50 

 

"Відкрите онлайн-

заняття з фізики" 

 

 
51 

 

"Відкрите онлайн-

заняття з 

дисципліни 

«Автомобілі»" 

 

 
52 

 

"Захист курсових 

робіт з дисципліни 

"Організація та 

планування 

підприємства"" 

  
 



ДОДАТОК 2 

Друковані праці викладачів ВСП "Маслівський аграрний фаховий 

коледж ім. П.Х.Гаркавого Білоцеркіського НАУ" за 2022 рік 

№ ПІП викладача Назва 

матеріалу 

Видання Дата 

публікації 

1 Колісник Олеся 

Іванівна 

метод/матеріал Публікація на сайті 

"Всеосвіта".Матеріал  "Статистика в 

інфографіці"  

Свідоцтво №NH856986 

09.11.2022 

2 Долинюк 

Галина  

Василівна 

метод/матеріал "Бізнес та його особливості в 

сільському господарстві" ТОВ  

"Всеосвіта", сертифікат GO889848 

22.03.2022 

метод/матеріал "Роль куратора в студентському 

самоврядуванніі" ТОВ "Всеосвіта", 

сертифікат KD782445 

23.03.2022 

метод/матеріал "Готовність до інноваційної діяльності 

викладача" ТОВ "Всеосвіта", 

сертифікат LP932641 

23.03.2022 

метод/матеріал "П.Х.Гаркавий - славетний вчений 

селекціонер" ТОВ "Всеосвіта", 

сертифікат МЕ861662 

24.03.2022 

метод/матеріал "Сценарій заходу "П.Х.Гаркавий - 

славетний вчений селекціонер"  

ТОВ "Всеосвіта", сертифікат 

МХ009884 

24.03.2022 

3 Капленко 

Світлана  

Миколаївна 

стаття Журнал "Пропозиції" 

(323),Особливості осіннього захисту 

озимих зернових культур" 

09.2022 

стаття Журнал "Пропозиції" (321) 

"Мінеральне живлення озимих 

зернових культур восени", с.2-5 

07.08.2022 

стаття "Бур'яни: боротьба за майбутній 

журнал" //Пропозиція, №01 (315), 

2022, 66-67 

січень 2022 

4 Пахович Ігор 

Леонідович 

стаття "Бур'яни: боротьба за майбутній 

журнал" //Пропозиція, №01 (315), 

2022, 66-67 

січень 2022 

5 Вакулік 

Світлана  

Леонідівна 

стаття Журнал "Пропозиції" (321) 

"Мінеральне живлення озимих 

зернових культур восени", с.2-5 

07.08.2022 

6 Погорєлова 

Галина  

Миколаївна 

стаття Журнал "Пропозиції" (321) 

"Мінеральне живлення озимих 

зернових культур восени", с.2-5 

07.08.2022 

7 Листуха 

Михайло  

Михайлович 

стаття "Бур'яни: боротьба за майбутній 

журнал" //Пропозиція, №01 (315), 

2022, 66-67 

січень 2022 

8 Стукаленко 

Ніна  

Вікторівна 

метод/матеріал "Нетикет або культура віртуального 

спілкування" Освітній проект "На 

урок";Сертифікат № ДБ-2203287818 

21.03.2022 

 

 



 

метод/матеріал "Рольові бізнес-ігри для 

використання на уроках англійької 

мови за професійним 

спрямуванням";Освітній проект "На 

урок"; Сертифікат № ДБ-2203287817 

21.03.2022 

метод/матеріал Тарас Шевченко. Переклади віршів 

англійською мовою; Освітній проект 

"На урок"; Сертифікат № ДБ-

2203287821 

21.03.2022 

9 Почтар Наталія 

Іванівна 

конференція ДУ НМЦ  Методичні рекомендації " 

Впровадження ефективних моделей 

національно-патріотичного  виховання 

сучасної студентської  

14.01.2022 

10 Турченко 

Галина  

Миколаївна 

метод/матеріал "План-конспект відкритого 

заняття "Документи щодо 

особового складу. Заява. 

Автобіографія. 

Характеристика" Освітній проект "На 

урок";Сертифікат № ДБ- 

17.02.2022 

метод/матеріал "Презентація заняття 

"Презентація "Документи 

щодо особового складу. 

Заява. Автобіографія. 

Характеристика".Освітній проект "На 

урок".Сертифікат № ДБ- 

17.02.2022 

11 Некрасова 

Наталія  

Миколаївна 

метод/матеріал ДУ НМЦ  Методичні рекомендації " 

Впровадження ефективних моделей 

національно-патріотичного  виховання 

сучасної студентської  

14.01.2022 

12 Гетьман Роман  

Володимирович 

метод/матеріал Публікація на сайті 

"Всеосвіта".Методична розробка 

виховного заходу  

"День українського козацтва" 

Свідоцтво №СР№623145 

08.11.2022 

 

  



ДОДАТОК 3 

Нагороди викладачів за 2022 рік  ВСП "Масліський аграрний фаховий 

коледж ім.П.Х.Гаркавого Білоцерківського національного аграрного 

унівесрситету" 

 

№ ПІП викладача Нагорода Рівень 

нагороди 

Дата Зміст 

1 Вакулік Світлана 

Леонідівна 

подяка Міністерство 2020 за ініціативу та наполегливість, 

високи професіоналізм, сумлінне  

виконання службових обовязків 

та вагомий особистий внесок у  

розвиток сфери освіти і науки 

України 

2 Воронович Юлія 

Андріївна 

подяка інші 03.12.2021 За підготовку учнів до 

Всеукраїнського конкурсу "Слово 

до слова" від ТОВ "На урок" 

грамота МФК БНАУ 2022 За сумлінне  виконання посадових 

обов`язків, креативний підхід та 

інформаційну грамотність,  а 

також активну участь у конкурсах 

методичних розробок та з нагоди 

Дня знань 

3 Гетьман Роман 

Володимирович 

грамота МФК БНАУ 2022 За вміле керування навчальною 

групою, оригінальне мислення 

при вирішенні творчих завдань і 

активну участь в житті коледжу  

та з нагоди Дня знань 

4 Гирич Людмила 

Владиславівна 

грамота МФК БНАУ 2022 за вміле керування навчальною 

групо і оригінальне мислення при 

вирішенні складних завдань та з 

нагоди Дня знань 

5 Дідковська Тетяна 

Андріївна 

грамота МФК БНАУ 2021 За успішну організацію по 

завершенню навчального року 

інше МОНУ 

НМЦВФПО 

2022 ІІІ місце у конкурсі 

"Електронні освітні ресурси у 

професійній діяльності 

педагога" у номінації 

"Електронний підручник, 

електронний навчальний 

посібник" 

грамота МФК БНАУ 2022 За успішну організацію по 

завершенню навчального року. За 

підготовку та  приведення у 

відпвідність до проектів 

Галузевих стандартів зі 

спеціальностей навчальних планів 

та з нагоди Дня знань 



6 Долинюк Галина 

Василівна 

інше МОНУ 

НМЦВФПО 

20222 Диплом учасника 

всеукраїнського конкурсу 

"Електронні освітні ресурси у 

професійній діяльності 

педагога" у номінації 

"Елекронний підручник, 

електронний навчальний 

посібник" 

7 Капленко Світлана 

Миколаївна 

грамота МФК БНАУ 2022 За сумлінне та зразкове 

виконання своїх посадових 

обов`язків, досягнуті якісні та 

кількісні показники в роботі та з 

нагоди Дня знань 

грамота інші 24.05.2022 за високий професіоналізм та 

якісну підготовку студентів до 

онлайн -турніру. МОН 

Державний біотехнологічний 

університет 

8 Колісник Олеся 

Іванівна 

 МОНУ 

НМЦВФПО 

2022 Диплом учасника 

всеукраїнського конкурсу 

"Електронні освітні ресурси у 

професійній діяльності 

педагога" у номінації 

"Елекронний підручник, 

електронний навчальний 

посібник" 

грамота інші 24.05.2022 за високий професіоналізм та 

якісну підготовку студентів до 

онлайн -турніру. МОН 

Державний біотехнологічний 

університет 

9 Коломієць 

Володимир 

Миколайови 

грамота МФК БНАУ 2022 За сумлінну працю ,високий 

професіоналізм та особистий 

внесок в розвиток коледжу і його 

навчально-дослідного 

господарства та з нагоди Дня 

знань 

10 Лога Людмила 

Анатоліївна 

грамота МФК БНАУ 2022 За сумлінну та професійну роботу 

в кадровій справі та з нагоди  

Дня знань 

11 Мозгова Юлія 

Сергіївна 

інше МОНУ 

НМЦВФПО 

2022 ІІІ місце у конкурсі 

"Електронні освітні ресурси у 

професійній діяльності 

педагога" у номінації 

"Електронний підручник, 

електронний навчальний 

посібник" 

12 Пилипенко Ніна 

Петрівна 

грамота МФК БНАУ 

 

 

 

2022 За впровадження інноваційних 

технологій навчання для 

підвищення якості освітнього 

процесу та з нагоди Дня знань 



 

грамота МФК БНАУ 2022 Номінація "Генератор творчих 

ідей" з нагоди "Дня Вчителя" 

13 Почтар Наталія 

Іванівна 

грамота МФК БНАУ 2022 За сумлінну працю, високий 

професіоналізм, вагомий внесок у 

розвиток виховної роботи 

коледжу, за досягнення у справі 

навчання і виховання молодого 

покоління та з нагоди Дня знань 

грамота МФК БНАУ 02.11.2022 За високу результативність в 

проведенні профорієнтційної 

роботи, організаційну та 

методичну майстерність в справі 

збільшення контигенту здобувачів 

освіти коледжу 

інше МОНУ 

НМЦВФПО 

2022 За участь в онлайн-естафеті 

єдності до Дня Українського 

козацтва (свято Покрови) 

14 Рибак Світлана 

Володимирівна 

грамота МФК БНАУ 2022 За велику пророблену роботу з 

поповнення  колекцій 

демонстраційних посівів на 

колекційно-дослідному  полі 

коледжу та з нагоди Дня знань 

15 Турченко Галина 

Миколаївна 

подяка інші 20.01.2022 За пІдготовку учнІв до 

ВсеукраЇнського конкурсу 

"Зимові свята в традиціях нашого 

народу" від проекту "На  урок" 

16 Шлапацька 

Валентина 

Григорівна 

подяка БНАУ 13.10.2020 за багаторічну плідну працю на 

освітянській ниві, педагогічну 

майстерність і професіоналізм 

грамота МФК БНАУ 2022 За сумлінну працю та багаторічне 

виконання обов`язків секретаря 

педагогічної ради та з нагоди Дня 

знань 

подяка МОНУ 

НМЦВФПО 

2020 за вагомий внесок у підготовку 

висококваліфікованих фахівців 

для аграрного сектору економіки 

України, впровадження 

інноваційних технологій в 

освітній процес, плідну співпрацю 

з НМЦ ВФПО 

 

 



Практична підготовка студентів 
 

Завідувач навчально-виробничою практикою   

Ігор Леонідович Пахович 

 
           Підготовка до практичної діяльності на виробництві випускника коледжу 

включає в себе, з одного боку, озброєння основами знаннями, необхідними  в 

майбутній  роботі, з іншого – формування професійних умінь і навичок. Адаптація 

до сучасних умов виробництва, змін, які постійно відбуваються та викликів 

сьогодення – основне завдання кваліфікованого фахового молодшого бакалавра.             

               2022 рік увійшов в історію, як рік повномасштабної війни на території всієї 

України. Тому організація практики  студентів зі всіх напрямків підготовки в 

коледжі, як і в загальному організація всього освітнього процесу в умовах воєнного 

стану та збройної  агресії  російської  федерації, що тривають, потребувала особливої  

уваги.  Використовуючи  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. 

                  У відповідності до рекомендацій МОН, Білоцерківського НАУ та Наказів по 

коледжу , практичне навчання студентів  проводилось, по можливості , максимально 

наближено до традиційного формату з урахуванням обмежень воєнного часу та 

безумовного забезпечення захисту учасників освітнього процесу. Враховуючи 

наявність укриттів , як в центральному корпусі коледжу, так і на території  

навчально-дослідного господарства більшість практичних занять та практик 

викладачі проводили безпосередньо на виробничій базі навчально-дослідного 

господарства та лабораторіях і майстернях коледжу. Навчання, наближене до 

виробничих умов дає плідні результати.  Найбільш активно проводили практики та 

практичні заняття в на базі навчально-дослідного господарства Маслівського 

коледжу викладачі:  Капленко С.М., Погорєлова Г.М., Пахович І.Л.,  Вакулік С.Л., 

Шлапацька В.Г. Рибак С.П., Листуха М.М.,  Гирич Л.В. ,  Дзюбенко О.Г., 

Мартиненко І.О., Курніков С.І.,  Вощан В.Г.,  Маргес А.О.,  Долинюк Г.М., 

Макаренко Ю.М. 

         У 2022 році в ВСП «Маслівський аграрний фаховий коледж ім.. П.Х.Гаркавого 

БілоцерківськогоНАУ» за робітничими професіями було підготовлено: 



  

Робітнича професія Кількість 

виданих 

свідоцтв 

Оператор штучного осіменіння с/г тварин і птиці 41 

Тракторист-машиніст сільськогосподарського 

виробництва (категорія А1) 

30 

Лаборант-насінняр 44 

Оператор ветеринарної обробки тварин  48 

Всього  163 

 

                У 2023 році слід провести активну профорієнтаційну роботу для набору в 

групи за новими ліцензованими робітничими професіями, які є першим кроком для 

оволодіння спеціальностями фахового молодшого бакалавра.                                                   

             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 Обухівський  р-н.,ПП «Довіра В» 1 2 

4 Білоцерківський  р-н, ТОВ «Агропромкомплекс Насташка»  2 

5 Обухівський р-н.,ПСГП «Наталі»  1 

6 Миронівський інститут пшениці імені В.М.Ремесла 2 3 

7 м.Обухів, ТОВ «ЛАНБЕРРІ»  3 

8 Обухівський р-н, СТОВ «Агросвіт» 2 3 

9 Обухівський р-н.,ФОП «Лемішко Анатолій Васильович»  1 

10 Обухівський 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 Обухівський р-н.,ПП «Росава-Агро» 1 2 

15 Обухівський й 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 Обухівський  р-н.,ТОВ «Дан–Фарм  Україна» 2 3 

5 м.Миронівка, ТОВ «БМК Матадор»  2 

6 Канівський р-н., ТОВ «Пономар»  1 

7 Обухівський  р-н., ФГ «Лещенко»  1 

8 Обухівський ий р-н.,СТОВ «Господар»  2 

9 Обухівський  р-н., ПрАТ «Агрофорт»  3 

10 Обухівський 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 Обухівський  р-н.,ПП «Довіра В»  1 

2 Білоцерківський  р-н, ТОВ «Агропромкомплекс Насташка» 2 2 

3 Обухівський р-н, ПП «Росава-Агро»  2 

4 Баришівський р-н, ПрАТ «Агрофірма Березанська птах.фаб-ка»  3 

5 Обухівський  р-н, СФГ «Гончар Володимир Федорович»  1 

6 Обухівський  р-н, ФГ «Терези» 1 1 

7 Обухівський  р-н.,СТОВ «Зоря»  1 

8 Обухівський  р-н, ТОВ «Кип’ячка - Агро»  1 

9 Обухівський  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 Обухівський 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 

Обухівський р-н, ПАТ КБ, «Приватне Миронівське 

відділення» 

 3 

15 Обухівський р-н, Фінансове управління РДА  1 

16 Обухівський  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 Обухівський р-н, ПОСП ім.Т.Г.Шевченка  2 2 

2 Білоцерківський  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 Обухівський р-н, ФОП «Старинець Віталій Володимирович» 1 1 

6 Обухівський р-н, Рокитнянське КАТП 1066 1 1 

7 Канівський р-н, ФГ «Кульша» 1 1 

8 Обухівський р-н., ФОП «Харченко Віталій Григорович» 1 1 

9 Обухівський 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 Обухівський 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 

18 Обухівський р-н, ПП «Євродеталь - К» 3 3 

 
 
 
 
 



 
 

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 

 

        З міркувань безпеки в 2022 році, в період воєнного стану, для проведення 

виробничої практики студентів максимально використовувалась база навчально-

дослідного господарства  коледжу  та  бази практики, які були  готові нас 

прийняти. 

       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 

Навчальні практики з дисциплін професійного циклу 

Спеціальність 201 «Агрономія» 

 

Практичне заняття з дисципліни "Плодоовочівництво на тему: "Формування 

крони та обрізування плодових дерев". Студенти ІV курсу спеціальності 201 

"Агрономія" групи АГРО-19 під керівництвом викладача Капленко С.М. здобували 

навики правильної обрізки дерев зерняткових і кісточкових порід, вивчили, як 

формуються основні типи крон яблуні, ознайомились з садовим інвентарем, який 

використовується при догляді саду, та повторили вивчений матеріал по будові 

дерева. 

http://matbnau.in.ua/news21-22/news196.php 
http://matbnau.in.ua/news21-22/news197.php 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://matbnau.in.ua/news21-22/news196.php
http://matbnau.in.ua/news21-22/news197.php


 

Спеціальність 204 «Технологія виробництва та переробки продукції 

тваринництва» 

Навчальна практика з дисципліни «Технологія переробки продукції 

тваринництва» 

З початком навчаня студенти групи ТТ-20 вийшли на навчальну практику з 

дисципліни «Технологія виробництва продукції свинарства»,щоб закріпити 

теоретичні знання та набути практичних навичок з даної дисципліни. Студенти 

ознайомились з технологією виробництва свинини на навчальній фермі, навчилися 

оцінювати екстер′єр ремонтних свинок, проаналізувати годівлю підсисної 

свиноматки та господарсько-біологічні особливості свиней. 

Крім того мали можливість спостерігати рівня азоту сосуд Д′юара. 

http://matbnau.in.ua/news21-22/news180.php 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спеціальність 201 Агрономія спеціалізація «Організація і технологія ведення 

фермерського господарства» 

 

Навчальна практика з дисципліни: Організація і планування фермерського 

господарства 

 

Студенти 4 курсу спеціальноті «Агрономія», спеціалізація Організація і 

технологія ведення фермерського господарства завершили навчальну практику 

з дисципліни , «Організація і планування фермерського господарства» 

Керівник практики: Макаренко С. Х. 

Мета практики: ознайомлення зі специфікою майбутньої спеціальності, 

отримання первинних професійних умінь і навичок з дисципліни 

База практики: навчально-дослідне господарство ВСП «Маслівський аграрний 

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

За час практики студенти ознайомилися з методикою обчислювання потреби в 

матеріально-технічних ресурсах, з питаннями складання технологічних карт і 

виробничої програми по фермерському господарству, засвоїли методику 

укладання господарських договорів, навчилися проводити розрахунки 

внутрігосподарських витрат, визначати госпрозрахунковий дохід і заробітну плату 

http://matbnau.in.ua/news21-22/news180.php


працівників за кінцевими результатами, складати плани на конкретний період 

виробництва і реалізації продукції. 

http://matbnau.in.ua/news21-22/news75.php 
http://matbnau.in.ua/news21-22/news201.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спеціальність 274 «Автомобільний транспорт» 

 

Проходження навчальної практики на сучасних СТО 

Навчальна практика на СТО і АТП студенти, групи АТ-18, За час 

проходження навчальної практики на сучасних СТО, студенти закріплюють 

теоретичні знання з технічних дисциплін на практиці. 

http://matbnau.in.ua/news21-22/news73.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИРОБНИЧА ТЕХНОЛОГІЧНА ПРАКТИКА 
 

Навчальний семестр у студентів 4 курсу спеціальності 201 "Агрономія", групи 

АГРО-19, розпочинається з Виробничої технологічної практики, яка відбувається 

на базі навчально-дослідного господарства коледжу. 

Майбутні агрономи вивчають виробничі питання, які пов'язані з 

технологічними процесами восени, а це збір врожаю пізніх ярих 

культур:соняшнику, сої, кукурудзи;  розглядають технологічні процеси обробітку 

ґрунту: дискування, оранку, чизелювання; опрацьовують етапи посівної кампанії: 

підготовку насіння та сівбу; беруть участь у технологічних процесах 

післязбирального оброблення насіння: очищенні, підсушуванні та закладання на 

зберігання. 

 Кожний студентський день роботи насичений вивченням чогось нового. От 

http://matbnau.in.ua/news21-22/news75.php
http://matbnau.in.ua/news21-22/news201.php
http://matbnau.in.ua/news21-22/news73.php


і минулий тиждень студенти формували сноповий матеріал зернових злакових 

культур: пшениці і ячменю. 

Роздатковий та виставковий матеріал снопів був зібраний з колекції 

районованих сортів селекції Миронівського інституту пшениці, яку виростили на 

колекційно-дослідному полі коледжу. В процесі роботи студенти-агрономи 

вивчали не тільки сорти, а й види та різновидності даних культур. 

http://matbnau.in.ua/news21-22/news177.php 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовжуючи вивчати технологічні процеси студенти 4 курсу спеціальності 

"Агрономія", групи АГРО-19 ознайомились з методикою  Польового 

інспектування посівів сої. Студенти Волощенко Антон, Сидоренко Олександр, 

Кошкін Зореслав та Кошкін Мирослав під керівництвом Капленко Світлани  

Миколаївни провели заміри рослин, порахували кількість рослин на 1 погонному 

метрі, визначили густоту стояння рослин на 1 га, описали сортові особливості сої 

та розрахували біологічну врожайність культури. 

http://matbnau.in.ua/news21-22/news181.php 
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НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА  З РОБІТНИЧОЇ ПРОФЕСІЇ «ЛАБОРАНТ-

НАСІННЯР» 

У студентів ІV курсу спеціальності 201 "Агрономія" з 24 січня розпочалася 

навчальна практика з робітничої професії "Лаборант-насінняр". 

Програмою практики передбачено ознайомлення з насіннєвим контролем, який 

є важливою складовою частиною системи сортового насінництва. 

Вивчення посівних властивостей насіння майбутні агрономи будуть 

здійснювати під керівництвом Пахович Наталії Марківни та Капленко Світлани 

Миколаївни - викладачів циклової комісії агрономічних дисциплін. 

Перший робочий тиждень студенти групи АГРО-18 розпочали з відбору 

середніх проб насіння в складах навчального господарства ВСП "Маслівський 

аграрний фаховий коледж ім.П.Х.Гаркавого Білоцерківського НАУ". Агроном 

господарства Листуха Михайло Михайлович був присутній на практичному 

занятті і, як досвідчений фахівець, надавав студентам консультаційну допомогу.  

http://matbnau.in.ua/news21-22/news66.php 
Студенти ІV курсу спеціальності "Агрономія", групи АГРО-18, продовжують 

вивчати посівні властивості насіння. 

На практичних заняттях визначають показники чистоти, схожості, енергії 

проростання, маси 1000 насінин, натурної маси зерна, скловидності та типовості. 

Сукупність цих посівних якостей характеризує придатність насіння до посіву. 

http://matbnau.in.ua/news21-22/news71.php# 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://matbnau.in.ua/news21-22/news66.php
http://matbnau.in.ua/news21-22/news71.php


 

 

 

 

 

 

 

При вивчені основних посівних показників насіння студенти ІV курсу 

спеціальності "Агрономія", групи АГРО-18, на одному із практичних занять 

навчальної практики Робітнича професія "Лаборант-насінняр" визначали вологість 

насіння. 

Вологість насіння є одним із важливих показників якості насіння. Зерно або 

насіння сільськогосподарських культур закладають на зберігання в сховище з чітко 

встановленим показником вологості. Наприклад, нормальною вологістю зернових 

культур вважається 14-15%. При підвищені вологості зерно в сховищах може 

швидко самозігріватися, його вражають різні хвороби і особливо плісняві гриби. 

Підвищена вологість призводить до різкого зниження схожості насіння, а іноді і їх 

якості, а також до псування продовольчого і фуражного зерна. Тому так необхідно 

систематично контролювати вологість зерна, щоб регулювати умови його 

зберігання. 

Вологість зерна основних сільськогосподарських культур, відібраних в 

складах ВСП "Маслівський аграрний фаховий коледж ім.П.Х.Гаркавого 

Білоцерківського НАУ", визначали сучасним вологоміром марки WILLE-55 

(одночасно студенти і ознайомились із принцип роботи приладу) під керівництвом 

головного агронома господарства Листухи Михайла Михайловича та керівників 

пракктики Пахович Наталії Марківни і Капленко Світлани Миколаївни. 

http://matbnau.in.ua/news21-22/news76.php 
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ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА 

Переддипломна практика у студентів групи ФБ-19 
 

З 18 по 30 квітня 2022 року студенти групи ФБ-19 (спеціальність 072 

«Фінанси, банківська справа та страхування» проходять переддипломну практику, 

яка є обов’язковим завершальним етапом фахового навчання студентів. 

Студенти мають право проходити практику на підприємствах різних форм 

власності, у фінансових установах, банках. 

Цього складного року майже всі студенти групи проходять переддипломну 

онлайн-практику в «ПриватБанку». Вона містить 10 теоретичних тестів та 5 

практичних завдань.За результатами практики студенти отримують Сертифікат- 

підтвердження. 

http://matbnau.in.ua/news21-22/news122.php 
 

 

 

 

 

 

 

 

Кінцевим етапом проходження виробничої переддипломної практики у 

студентів є захист звітів-щоденник, як підсумковий екзамен перевірки набутих 

практичних навичок. 

Захист звітів-щоденників по Виробничій переддипломній практиці.  

7 травня у студентів 4 курсу спеціальності 201 "Агрономія", групи АГРО-18 

відбувся захист звітів- щоденників по Виробничій переддипломній практиці. 

Екзаменаційна комісія в складі: Паховича Ігоря Леонідовича, Капленко 

Світлани Миколаївни та Листухи Михайла Михайловича, вислухала всі доповіді 

студентів, оцінила найкращі відповіді. 

На "відмінно" захистились такі студенти, як Рогульчик Олександр, Куртуков 

Іван, Сидорчук Михайло, Тарасенко Олександр, Лисенко Олександр, Вакуленко 

Богдан, Рибак Катерина. 

http://matbnau.in.ua/news21-22/news138.php 
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ВИЇЗНІ ЕКСКУРСІЙНІ ЗАНЯТТЯ 

Виїзне екскурсійне заняття в Миронівському інституті пшениці ім.В.М.Ремесла" 

 4 жовтня відбулася екскурсія в Миронівський інститут пшениці 

ім.В.М.Ремесла НААН України. Наукову установу відвідали студенти ІІІ та ІV 

курсу, спеціальності "Агрономія", групи АГРО-20, АГРО-19, ФГ-20 разом з 

викладачами Вакулік Світланою Леонідівною та Капленко Світланою 

Миколаївною. 

Зі структурою, лабораторіями, особливостями наукової діяльності, 

селекційною роботою, насінницькими напрямами майбутніх агрономів і фермерів 

ознайомила завідувачка відділу фітопатології і захисту рослин - Муха Тетяна 

Іванівна. 

Змогли студенти ознайомитись, як визначаються фізичні і борошномельні 

властивості зерна, тіста та як встановлюються хлібопекарські характеристики 

різних сортів пшениці в Лабораторії якості зерна. Про це їм розповіла завідувачка -

 Правдзіва Ірина Володимирівна. 

Про славетну історію та нерозривний зв'язок інститут і ВСП "Маслівський 

аграрний фаховий коледж ім.П.Х.Гаркавого Білоцерківського НАУ" студенти 

дізнались, коли побували в музеї. Увагу привернули не тільки експонати, а й 

старовинні прилади, механізми, сільськогосподарська техніка. 

Екскурсійне заняття було насиченим, пізнавальним і навчальним. 

http://matbnau.in.ua/news21-22/news188.php 
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Виїзне заняття спеціальності «Менеджмент» 

 

16 вересня студенти другого та третього курсів спеціальності «Менеджмент» в 

межах вивчення дисциплін «Вступ для спеціальності» та «Організація 

виробництва» разом з викладачем Колісник О.І відвідали семінар – тренінг 

приватного підприємця, консультанта у сфері малого бізнесу Половця Владислава 

на тему: «Хто такий менеджер?». 

Здобувачі освіти мали змогу ознайомитись з такими поняттями як бізнес-

модель, сегментація цільової аудиторії,типові центри відповідальності в 

організаційній структурі. Отримали відповідь на запитання «Як відкрити власний 

бізнес без стартового капіталу?» та ряд інших. 

http://matbnau.in.ua/news21-22/news179.php 
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РОБОТА КОЛЕКЦІЙНО-ДОСЛІДНОГО ПОЛЯ 
 

Щорічно на колекційно-дослідному полі навчального закладу закладаються 

ділянки перспективних районованих сортів пшениці, ячменю, тритикале селекції 

Миронівського інституту пшениці ім.В.М.Ремесла. 

Весняна посівна кампанія – 2022. 8 квітня на колекційно-дослідному полі ВСП 

"МАК ім.П.Х.Гаркавого Білоцерківського НАУ" відбулася сівба ранніх ярих 

зернових культур - пшениці та ячменю. Спільними зусиллями викладачів циклових 

комісій агрономічних, технічних та економічних дисциплін і працівників коледжу 

було проведено закриття вологи на посівах озимих культур та закладені 

демонстраційні ділянки районованих сортів селекції Миронівського інституту 

пшениці ім.В.М.Ремесла. Також, як і в минулому році, розпочалася робота і на 

овочевій ділянці, де висіяли моркву і столовий буряк та висадили цибулю. 

http://matbnau.in.ua/news21-22/news107.php 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весняно-польові роботи на колекційно-дослідному полі. В цей період 

викладачі та студенти закладають овочеву ділянку, на якій висіяли 

різноманітні сорти та гібриди огірків, кабачків та гарбузів. Здійснили посадку 

різних сортів картоплі для потреб нашої коледжу. 

http://matbnau.in.ua/news21-22/news107.php


http://matbnau.in.ua/news21-22/news125.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В травні  провели заключний етап посівних польових робіт на колекційно-

дослідному полі коледжу, засіяли демонстраційну ділянку насінням сої. 

http://matbnau.in.ua/news21-22/news143.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викладачі циклової комісії агрономічних дисциплін,а саме: Пахович Наталія 

Марківна, Вакулік Світлана Леонідівна, Пахович Ігор Леонідович, Шлапацька 

Валентина Григорівна, Капленко Світлана Миколаївна, Рибак Світлана 

Володимирівна, Листуха Михайло Михайлович разом з студентами спеціальності 

201 «Агрономія» контролюють стан зернових злакових культур на колекційно-

дослідному полі коледжу, проводять обстеження даних посівів на забур'яненість, 

наявність шкідників і хвороб; проводять вимірювання вологості зерна перед 

збиранням врожаю  зернових.  

На дану дату моніторингу встановлено, що озимі зернові культури вже 

достигли і потрібно формувати сноповий матеріал, що ж стосується ярих культур, 

то рослини ще перебувають у фазі молочно-воскової стиглості, окрім ячменів, які 

вже підлягають збору.  

http://matbnau.in.ua/news21-22/news125.php
http://matbnau.in.ua/news21-22/news143.php


Членами циклової комісії оглянуто поле сої, на даному етапі рослини 

знаходяться в відмінному стані, перебувають у фазі бутонізації і цвітіння, на 

коренях зафіксовані бульбочкові бактерії та йде процес азотфіксації за допомогою 

них. Відмічена і ділянка, на якій висаджені овочеві культури: морква, буряк, 

картопля, огірки, кабачки, помідори та кукурудза, площа оброблена, доглянута, 

вже зібрано перші врожаї та передано для потреб навчального закладу. 

http://matbnau.in.ua/news21-22/news161.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восени на колекційно-дослідному полі коледжу відбулося завершення осінньо-

польових робіт, на овочевій ділянці збирали врожай картоплі. Спільними 

зусиллями студенти ІІІ і ІV курсів спеціальності Агрономія, групи АГРО-18, 

АГРО-19 та ФГ-19 разом з керівниками навчальної і виробничо-технологічних 

практик Пахович Н.М.,Вакулік С.Л.,Пахович І.Л.,Капленко С.М., викопали, 

зібрали, очистили і відвантажили на зберігання бульби картоплі. 

http://matbnau.in.ua/news21-22/news182.php 
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Міжнародна діяльність 

           В 2022 , році повномасштабної війни в Україні, коли все прогресивне 

людство світу стало на захист інтересів України, дуже важливим є зберегти 

попередні напрацювання в міжнародній діяльності коледжу та встановити нові 

зв`язки та напрацювати напрямки співпраці для  подальшого розвитку 

навчального закладу. 

         Колектив ВСП  «Маслівський аграрний фаховий коледж ім. 

П.Х.Гаркавого Білоцерківського НАУ» продовжував працювати в напрямку 

підготовки 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. 

          В умовах воєнного стану 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 коледжу 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.  

         Студентам, які в умовах воєнного стану вимушені були змінити місце 

проживання на час особливого періоду гарантується організація освітнього 

процесу в дистанційній формі, а також надано право проходження практики та 

стажування в аграрних підприємствах країн Європейського Союзу. 

           Ми продовжуємо співпрацю  з польськими підприємствами  і 

представниками фірм з обміну студентів для проходження групових 

виробничих практик. Поновлено договори та складено нові з партнерами для 

організації практики за кордоном. Так наші партнери з фірми Primavega надали 

допомогу коледжу, придбавши бензиновий електрогенератор для потреб 

студентів та викладачів. 

         Результати закордонної практики були відображені в звітах студентів та 

використовувалися при написанні курсових робіт зі спеціальності. 

       Досвіду європейських аграрних шкіл, зокрема :  датської, польської , 

німецької  використовується педагогами при викладанні спеціальних 

фахових дисциплін.     

  

        Даний напрямок роботи коледжу заслуговує на увагу та подальший 

розвиток. 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

      



ВИХОВНА РОБОТА                                                  

                                                        

Суть виховання полягає саме в тому,  

що старше покоління передає свій досвід,  

свою пристрасть, свої переконання 

 молодшому поколінню. 

А.Макаренко 

 

Відповідальна за організацію виховної 

роботи заступник директора 

 з виховної роботи   

 Наталія Іванівна Почтар 

  

     Виховна робота  у 2022 навчальному році запланована й реалізується на основі 

Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про фахову 

передвищу освіту», «Про вищу освіту», «Про охорону дитинства», «Конвенції про 

права дитини», «Концепції громадянського виховання», «Національної доктрини 

розвитку освіти», «Декларації прав дитини», «Концепції національно-

патріотичного виховання», та інших нормативно-правових документів. 

 



    Виховна робота коледжу спрямована на досягнення головної мети – 

формування та розвиток соціально-зрілої, творчої особистості - громадянина 

України. Пріоритетними  напрямками виховної роботи  на 2022  навчальний 

рік  було визначено:  

 створення в коледжі цілісної моделі виховної системи; 

  посилення національно-патріотичного характеру навчання та 

виховання; 

  удосконалення системи превентивного виховання; 

 урізноманітнення форм і методів співпраці коледжу і сім’ї; 

  інтегрування зусиль органів студентського самоврядування  та 

батьківської громади, педагогічного колективу при організації 

виховної роботи; 

 забезпечення відзначення важливих пам’ятних  та ювілейних дат з 

метою створення ефективної системи національно-патріотичного 

виховання, морально-духовного, культурного розвитку здобувачів 

освіти; 

 максимальне охоплення студентів позаурочною та позаколеджанською 

роботою. 

    Виховна робота направлена на створення сприятливих умов для 

всебічного розвитку здобувачів освіти на кожному з вікових етапів, їх 

адаптації в соціумі, формування демократичного світогляду, ціннісних 

орієнтирів, засвоєння морально-етичних норм, сприйняття власної 

індивідуальності, впевненості в собі, на усвідомленому виборі здорового 

способу життя, на осмислення самовизначення у виборі професії, на 

пропаганду духовних надбань українського народу, на виховання любові до 

рідної землі, мови, на формування правової культури, негативного ставлення 

до протиправних діянь, розвиток студентського самоврядування, співпрацю 

з батьками, з закладами охорони здоров’я та громадськими організаціями. 



  Виховна робота – це один із пріоритетних напрямів усього навчально-

виховного процесу і поєднує в собі цілий комплекс заходів, спрямованих на 

виховання особистості, громадянина, патріота своєї держави, людини 

всебічно розвиненої, інтелектуальної, інтелігентної, вихованої. У нашому 

навчальному закладі першочергову увагу приділяємо національному і 

патріотичному вихованню, формуванню свідомого і відповідального 

ставлення до життя, поведінки, власного здоров'я, здоров'я близьких людей, 

збереження довкілля, активної життєвої позиції, утвердження найкращих 

моральних, духовних якостей, виховання здорових смаків і значення свого 

місця у суспільстві. Виховання особистості – це процес цілеспрямований, 

багатогранний за завданнями і змістом, складний щодо формування і 

розкриття внутрішнього світу студента, різноманітний за формами, 

методами і прийомами. 

  Виховання студентів здійснюється на основі комплексного плану виховної 

роботи в коледжі, що охоплює як загальноколеджанські заходи, так і заходи, 

що проводяться кураторами академічних груп. 

  Виховна робота – це той аспект формування особистості студента, який 

просто не можна відкласти на потім. Дистанційна форма навчання не може 

стати перепоною для проведення заходів, які допоможуть студентам 

сформувати правильні цінності та всебічно розвиватися. 

   Організація освітнього процесу в умовах воєнного стану потребує іншого 

змісту та підходів до проведення виховної роботи. 

   З метою забезпечення безпекової складової здоров’я особистості, 

забезпечення її фізичного, психічного, соціального і духовного 

благополуччя, здобувачі освіти залучаються  до виховного процесу 

дистанційно, заходи, заплановані в річному плані, інтерпретуються для 

виконання за допомогою інтерактивних засобів спілкування . 



  Час дистанційного навчання можна використати для самовиховання та 

саморозвитку . 

   Функціонування системи освіти в умовах воєнного стану характеризується 

інтенсивним пошуком нових підходів до навчання, інноваційних форм 

організації освітнього процесу, ефективних педагогічних та інформаційних 

технологій. 

   Адже потрібно врахувати безліч нюансів: хтось із студентів знаходиться за 

кордоном, хтось працював лише дистанційно, хтось приїхав із регіонів, де 

ведуться активні бойові дії тощо... У будь-якому випадку зрозуміло одне: 

підходити до освітнього і виховного процесу мають змінитися. Старі методи 

та прийоми більше не діють (або діють обмежено). Потрібно шукати нові 

ідеї та рішення. 

  Найважливішими напрямами виховної роботи зараз мають стати:  

 психологічна та емоційна підтримка студентів; 

 навчання правил поведінки в умовах воєнного стану (під час 

повітряних тривог, поводження з вибухонебезпечними предметами, 

перша домедична допомога тощо); 

 адаптація та підтримка студентів - ВПО; 

 розвиток критичного мислення та медіаграмотності; 

 національно-патріотичне виховання.  

   Нова реальність диктує нові правила життя. Тепер одне з найважливіших 

завдань – навчити студентів правилам безпеки, які допоможуть зберегти 

життя.  

Студенти мають знати: 

- які заборони та обмеження діють під час воєнного стану; 

- що таке «тривожна валіза», як її зібрати, що туди покласти; 

- як діяти під час повітряних тривог (що робити, якщо сигнал застав 

удома / на вулиці / в магазині тощо); 



- як поводитися під час обстрілів; 

- що робити у випадку виявлення вибухонебезпечних предметів; 

- як надавати першу домедичну допомогу. 

   Виховна робота з студентами будувалася за напрямками: національно-

патріотичне виховання, родинно-сімейне виховання; професійне виховання; 

художньо-естетичне виховання; екологічне виховання; превентивне 

виховання. Пріоритетним напрямком виховної роботи зі студентами стало 

національно-патріотичне виховання. 

  Національно-патріотичне виховання – один із головних векторів 

діяльності  всього українського суспільства. 

   Стратегічні підходи до національно-патріотичного виховання молоді  в 

системі освіти визначено Указом Президента України від 18.05.2019 № 

286/219 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання», постановою 

Кабінету  Міністрів України від 09.10.2020 № 932 «Про затвердження плану 

дій щодо  реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання на 2020-

2025 роки». 

 Постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2021 р. № 673 

затверджено Державну цільову соціальну програму національно-

патріотичного  виховання на період до 2025 року. Концепцію Програми 

схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів  України від 9 жовтня 2020 

р. № 1233. 

   Метою програми є удосконалення та розвиток цілісної 

загальнодержавної  політики національно-патріотичного виховання шляхом 

формування та  утвердження української громадянської ідентичності.  

  Тепер, в умовах повномасштабної війни, яку розв’язала рф проти України, 

вже ні в кого не викликає сумнівів той факт, що зараз ми маємо приділити 

особливу увагу національно-патріотичному вихованню. Саме тому 

надзвичайно важливо: 

https://osvita.ua/legislation/other/76974/


1. Проводити заходи національно-патріотичної спрямованості. 

2. Займатися волонтерською діяльністю. 

3. Розповідати студентам про українську культуру. 

4. Влаштовувати акції пам'яті. 

5. Проводити години спілкування, присвячені війні рф проти України. 

6. Створювати навчальні проєкти, присвячені борцям за незалежність та 

свободу нашої країни. 

7. Організовувати зустрічі із ветеранами АТО, ООС та війни рф проти 

України. 

   Успішність національно-патріотичного виховання значно підвищиться, 

якщо ми навчимося протидіяти маніпулятивним впливам. Ми живемо в 

умовах потужної інформаційної боротьби. Щодня, щогодини та щохвилини 

на нас впливає величезна кількість різноманітної інформації – тривожної, 

шкідливої, маніпулятивної, обнадійливої тощо. Кількість повідомлень, яку 

ми «перетравлюємо», незрівнянна ні з чим та зростає щодня. Наше завдання 

– критично сприймати будь-яку інформацію, що надходить, вміти її 

аналізувати та доводити це студентам. 

  У початковий період навчання студентів-першокурсників у коледжі 

відбувається процес адаптації до умов навчання. Процес адаптації 

першокурсників до умов навчання у коледжі є складним та багатогранним, 

зумовлений взаємодією психологічних, соціальних і біологічних факторів. 

Пріоритетним напрямом у вихованні студентства є всебічний та 

гармонійний розвиток особистості, здатної до саморозвитку, самовиховання 

і самореалізації у суспільстві, яка керується загальнолюдськими цінностями, 

глибоко розуміє традиції свого народу та примножує їх. 

   Значну допомогу студентам у подоланні труднощів, багатьох з яких можна 

уникнути, має надавати куратор. Головне його завдання – створення 

згуртованого колективу студентів академічної групи, формування студента 



як майбутнього фахівця. Студентська молодь, особливо на перших курсах, 

не має ще життєвого досвіду, не навчилась самостійно здійснювати головні 

функції колективу – навчальну і виховну. Куратор має враховувати, що 

вчорашній школяр за роки навчання звик до того, що в суспільних та 

навчальних справах первинного колективу він постійно отримував допомогу 

з боку класного керівника. Тому роль куратора на першому курсі полягає 

перш за все у згуртуванні колективу, подоланні роз'єднаності та 

відчуженості у взаєминах між студентами. 

  Висока культура мислення, спілкування, мовлення, поведінки, зовнішності, 

жести, міміка, темп і ритм роботи, володіння основами психотехніки, 

морально-духовні цінності, інтелігентність та багато  іншого – це той 

духовний капітал куратора, який є живильним джерелом виховання 

студентів. 

 

 



 

 

 



 

 

 

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.  

Виховну роботу не можна розглядати як шаблон, у якому назавжди усталені ті чи 

інші форми роботи, незмінні методи. Сучасний педагог не обмежений у виборі 

форм організації виховної роботи. Однак при цьому слід мати на увазі вік, потреби 

та індивідуальні особливості студентів, узгоджувати проведення виховних заходів з 

загальною програмою розвитку студентів. 

  



Культурно-масова робота  
  

   З метою створення додаткових умов для самовизначення, саморозвитку, 

самореалізації особистості, формування моральних якостей, розвитку 

творчих здібностей, виявлення та підтримки талановитих та обдарованих 

студентів, організації їх змістовного дозвілля в коледжі працюють гуртки. 

    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.  

  

   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.  

  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 України» 

«Новий рік», до Дня української писемності і мови та інші…).  

    2022 рік розпочався з урочистого свято з нагоди вручення дипломів 

випускникам спеціальності 073 «Менеджмент». Глядачі стали пасажирами  

поїзду № 2022 сполучення «Юнацтво-Доросле життя». До VIP-вагону 

увійшли випускники та їх куратор В.Г.Шлапацька. Пройшовши всі зупинки: 

результати здачі державного екзамену, вручення дипломів, привітальні 

слова від дирекції коледжу та куратора, подяка випускників,  хореографічна 

зупинка від студії «Леді Денс», зупинка «Люблячі батьки», пісня 

художнього керівника коледжу, зупинки вальс та фінальна пісня 

випускників. Прибули на кінцеву станцію «Доросле життя». Це був 

хвилюючий, водночас радісний і сумний день – день прощання і нових 

очікувань, добрих надій і яскравих посмішок. 



 

 

     



   День єднання – нова дата в Україні. Це день, коли ми показуємо усьому 

світу, що ми згуртовані та стоїмо один за одного горою. 

Наша сила у нашій єдності! Коли ми разом нам не страшний будь-який ворог – 

ні зовнішній, ні внутрішній.  Ми віримо в нашу армію, і у наших воїнів – разом 

ми переможемо! 

 

 



 

 

 

 



 

   Сучасна жінка України є уособленням краси, кохання та материнства. 

Сьогодні жінки не тільки є берегинями родинного спокою, але й стоять на 

захисті Батьківщини в одному строю разом із чоловіками  в суворих умовах 

бойових дій . Висловили слова вдячності кожній жінці України. Привітали  з 

Міжнародним жіночим днем!  



 

    Привітали студентів, працівників коледжу, а також переселенців та 

військовослужбовців з одним з найважливіших свят для християн – Воскресінням 

Христовим! Святом, яке знаменує собою Воскресіння Ісуса Христа та утверджує 

християнський світ у вірі та перемозі добра над злом ! Але вкотре нам доводиться 

святкувати його у надзвичайних умовах.  Великдень ми зустріли з невимовним 

болем у наших серцях, адже цього року Великодні дзвони не прозвучали у 

численних, зруйнованих ворогом містах і селах, а Великодню молитву не 

прочитають тисячі закатованих та вбитих українців. 



 

 



 

 



 



День вишиванки — це не лише привід показати красу свого вишитого одягу, але й 

можливість на повні легені сказати: “Я українець — це моя історія та культура і я 

нею пишаюсь!”  

В День вишиванки – улюбленого народного свята, покликаного сприяти єдності й 

культурному відродженню всього багатонаціонального українського народу вдягли 

національне вбрання, вшанували загиблих українців хвилиною мовчання та підняли 

прапор, заспівавши гімн України.  

 



 

 



 



У національно-патріотичному дусі 28 квітня 2022 року в коледжі відбувся черговий 

День відкритих дверей. Гостей, які завітали на захід, познайомили з навчальним 

закладом. А також акцентували увагу на тому, що після війни потрібно буде 

піднімати країну з руїн, тому ринок праці буде потребувати спеціалістів усіх сфер, а 

особливо сільськогосподарського напрямку: агрономів, технологів виробництва і 

переробки тваринництва, фінансистів та банківських працівників, менеджерів, 

автомеханіків та слюсарів з ремонту с/г техніки. Саме такі професії ми пропонуємо 

отримати в нашому коледжі. 

 



 

 



 

 

 День Європи. Європейський вибір України – це запорука її розвитку і 

альтернативи цьому вибору немає. Україна пройшла довгий і тернистий шлях щоб 

довести ідею стати частиною Європейського Союзу до логічного завершення.Нині, 

знову, ми захищаємо європейський вибір зі зброєю в руках, але вже від 

зовнішнього агресора. 



 

1 червня в Україні відзначається Міжнародний день захисту дітей. Цей день 

запроваджений з метою привернення уваги до проблем дотримання прав і 

охорони здоров'я дитини. Саме цього дня ми зігріваємо теплом і любов’ю 

кожне дитяче серце наших студентів, щоб всі вони розуміли, що ми їх любимо і 

хочемо їм радісного і безхмарного дитинства. Дуже хочеться, щоб діти в усьому 

світі, щохвилини, щодня були радісними і щасливими. Адже дитинство – 

найщасливіший час для кожного з нас.  



 

 

День знань 1 вересня – це всенародне свято, яке об’єднує студентів, педагогів і 

батьків, людей різного віку і поколінь. Немає жодного, хто не був би у свій час 

причетним до країни знань, океану добра, що дарує освітній простір! 

   Це свято ми провели онлайн, задля захисту студентів, через повномастштабне 



вторгнення росії на територію України.  Педагогічний колектив підготував 

відеоролик з привітанням для студентів з початком навчального року. 

 5 вересня 2022 року відбулися урочисті з нагоди посвяти першокурсників у 

студенти. Цього року наша дружна родина поповнилася першокурсниками, 

які сподіваємося не лише продовжать здобутки попередніх поколінь, але й 

надалі будуть прославлять добре ім’я коледжу.  

 

 

 

 

 

 

 



   Студенти першого курсу виявились дуже талановитими вони 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. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Першої неділі жовтня ми відзначаємо світле і прекрасне свято – День 

працівників освіти. Напередодні цього свята студенти підготували святкову 

програму та привітали своїх педагогів-наставників. На заході були нагороджені всі 

працівники коледжу в різних номінаціях, прозвучали слова подяки, святкові 

вітання, номери художньої самодіяльності.   

 

 

 

 

 

  Взяли участь в онлайн-естафеті єдності «Ми - нащадки козацької слави». 



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

захисників і захисниць України, Дню Українського козацтва та Покрови 

Пресвятої Богородиці, завжди було насичене козацькою відвагою, змаганнями, 

смачним кулішом, народною піснею та запальними танцями.  

   Та зараз студенти і колектив для наближення нашої перемоги  у це свято 

підготували нашим захисникам смаколики, харчові продукти, окопні свічки. А 

також від щирого серця привітали зі святом та побажали  доброго здоров'я, 

міцності духу, бадьорості, мужності й терпіння. 

 

 



 День української писемності та мови - це свято спрямоване не тільки на 

підтримку рідної мови, її вивчення, розвиток і популяризацію, але й 

демонстрацію її багатства та краси. 

    9 листопада 2022 року в День української писемності та мови працівники 

та студенти долучилися до Радіодиктанту національної єдності – 2022, щоб 

з’ясувати, чи добре знають українську мову, та показати єдність з усіма, хто 

любить і шанує українське слово.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 17 листопада 2022 року, разом із студентством усього світу, студентська родина 

відзначає Міжнародний день студента. Свято, що зближує та об’єднує молодь, 

символізує юність, красу, романтику.  Через масовані атаки росії ми були 

вимушені провести і це свято онлайн, задля збереження життя студентів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Знову коледж радо прийняв гостей. 2 грудня 2022 року до коледжу завітали 

учні Козинської та Маслівської шкіл на День відкритих дверей. Гостей радо 

зустріли, пригостили солодощами, познайомили з навчальним закладом, 

адміністрацією, дали відповіді на запитання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    На день Збройних Сил України   провели захід під назвою «Воїни світла, 

воїни добра». В рамках  загальнодержавного проєкту “Місце шани та 

вдячності” відкрили інформаційний куточок, присвячений нашим студентам 

- Захисникам і Захисницям України, які брали та беруть участь у російсько-

українській війні. За допомогою військових познайомились з вмістом 

військової медичної аптечки, накладанням турнікету, будовою гранатомета 

РПГ та автомата Калашникова, відпрацювали стрільбу з пневматичної зброї.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Як завжди, традиційно жіноча половина коледжу, вдягнувши автентичні 

українські хустки своїх матусь та бабусь, взяли участь у фотосесії, 

присвяченої Дню української хустки . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Надзвичайно подобається студентам робота у волонтерському загоні «Неспокійні 

студентські серця». Важливою була допомога студентам коледжу (Вадиму 

Бесарабу, Ярославу Трояну, Олександру Кривов’язу, Руслану Лісовенку), які зараз 

захищають нашу Батьківщину. 



 

 



  Кожного року 19 грудня в День святого Миколая відвідують вихованців 

центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Оберіг»  з концертними 

програмами, вітаннями і подарунками, які придбали на акціях, організованих 

напередодні.  

  Але, нажаль зараз через повномасштабне вторгнення росії на територію 

України студенти не змогли приїхати та привітати вихованців цього закладу 

як раніше, тому це свято як багато інших ми провели онлайн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Студентське самоврядування  
  

                                             Голова студентської ради 

                                        Нещерет Дар’я 

  

   Міністерство освіти і науки зосереджує увагу на питаннях щодо активізації 

суспільно-значущої діяльності та розвитку студентського самоврядування в 

закладах освіти. Відповідно до статей 28 та 70 Закону України «Про освіту» 

та статті 40 Закону України «Про вищу освіту» в коледжі функціонують 

органи студентського самоврядування, діяльність яких спрямована на 

створення сприятливих умов повноцінного становлення особистості, її 

успішної інтеграції у суспільне життя, залучення до участі студентів у 

державно-громадському управлінні закладом на принципах прозорості і 

відкритості. 

   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 — це форма управління, за якої студенти на рівні 

академічної групи, відділення, гуртожитку, курсу, спеціальності мають право 

самостійно вирішувати питання внутрішнього управління. Головна мета діяльності 

органів студентського самоврядування полягає передусім у створенні умов 

самореалізації молодих людей в інтересах особистості, суспільства і держави. 

 

 

 



  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.  

 

   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.  

  



 

 

    

  

        Студентське самоврядування є своєрідним лакмусовим папірцем для 

визначення того, чи є молодь, студентство споживачем, а чи активним 

учасником суспільного життя. 

 

 

 

  

  

  



Соціально-побутові умови  

Відповідальні за соціально-побутові умови проживання 

студентів у гуртожитку вихователі   

Світлана Володимирівна Рибак та   

Олена Олександрівна Глєбова  

 

Організаційно-виховна робота в гуртожитку має системний 

характер. Вона проводиться згідно з річним і місячним планами 

роботи вихователя. 

У системі виховної роботи в гуртожитку важливе місце 

займають вихователі. Їх робота складна й багатогранна. Вона охоплює 

всі сторони формування особистості майбутніх молодших 

спеціалістів. Вихователі сприяють створенню в гуртожитку здорового 

морально-психологічного клімату, організовують проведення засідань 

самоврядування, постійно проводять індивідуальну роботу зі 

студентами, співпрацюють з їх батьками, особливу увагу приділяють 

студентам, які потребують підвищеної педагогічної уваги. Проводять 

виховні заходи у вигляді диспутів, тематичних лекцій та бесід, 

залучають студентів до розвитку їх творчих здібностей у гуртках.  

Поселення студентів у гуртожиток завжди відбувається за 

участю вихователя. Це дає можливість краще пізнати першокурсників, 

познайомитись з їхніми батьками. Пізніше ці знання про студента, 

його захоплення, потреби, проблеми, хобі допоможуть знайти шлях до 

його свідомості і сприйняття ним порад і настанов вихователя, 

спрямованих на користь. З перших днів навчання особлива увага 

приділяється першокурсникам, процесу їх адаптації до нових умов 

життя. З цією метою проводяться загальні збори студентів, які 

мешкають у гуртожитку, на яких вони ознайомлюються з правилами 

внутрішнього розпорядку. У гуртожитку проводяться численні бесіди 



з першокурсниками як в індивідуальному, так і загальному порядку: 

«Ти – студент», «Права і обов'язки студента». Для кращого вивчення 

студентів проводиться анкетування, яке дає змогу дізнатись про 

особисті якості, здібності, склад сім'ї, стан здоров'я першокурсників, 

ступінь вихованості і культури, який у багатьох випадках бажає бути 

кращим. На цьому етапі виховання дуже важливий є поступовий 

перехід студента першокурсника від дитинства до дорослого 

самостійного життя. І поведінка вихователя в зв'язку з цим має бути 

м'якою, толерантною, без, так званих, «гострих кутів». 

Вихователь організовує роботу студентського самоврядування в 

гуртожитку. Рада гуртожитку обирається загальними зборами 

студентів у кількості 10 – 12 осіб. Вплив вихователя на Раду 

гуртожитку є коректним. На засіданнях Ради гуртожитку, на які 

запрошують порушників, студенти дуже активно переймаються 

проблемою дотримання як навчальної, так і загальної дисципліни в 

гуртожитку: ставлять питання, дають поради, цікавляться мотивами 

здійснення того чи іншого негативного вчинку, тобто намагаються 

зрозуміти свого товариша, який оступився і знайти причини такої 

поведінки. У цьому полягає головна роль Ради гуртожитку – 

вирішення соціальних проблем. Хвилюють членів Ради гуртожитку і 

різноманітні побутові проблеми. Постійно проводяться рейди-

перевірки «Готуємось до зими», «Збереження майна», «Економія води 

та електроенергії». У полі зору вихователя знаходяться студенти всіх 

курсів, організація їхнього побуту, навчання, ставлення до майбутньої 

професії, поведінка в колективі, проведення дозвілля. Головним для 

вихователя гуртожитку є підтримання тісного зв'язку з батьками 

студентів, інформування їх про успіхи і порушення дисципліни. 

Головною умовою нормального спільного проживання в гуртожитку 



студентів є панування атмосфери доброзичливості і взаємодопомоги. 

Цьому питанню слід приділяти максимальну увагу, вчити студентів 

цивілізовано вирішувати всі конфліктні ситуації. У своїй роботі 

вихователі гуртожитку використовують такі форми виховної роботи, 

як бесіди, диспути, вечори відпочинку,. Дуже болючою на 

сьогоднішній день є проблема фізичного здоров'я молоді. Піклуючись 

про здоров'я студентів, ведеться пропаганда здорового способу життя. 

З цього питання проводять низку бесід: «Особиста гігієна підлітка», 

«У полоні нікотину», «Ворог підступний і безжальний», «Жінка і 

сигарета», «Зупинись, поки маєш шанс», «Увага – наркоманія!», 

«Життя, обірване голкою», «У полоні в «зеленого змія», «Допоможи 

собі та рідним» і т. інше.  Велику увагу приділяють психічному 

здоров'ю студентів, цікавляться психологією студента-підлітка, 

допомагають йому усвідомлювати себе особистістю, вірити у свої 

сили, позитивно мислити. З цією метою проводяться бесіди «Як 

вибратися із «чорної» смуги», «Захист від стресу», «У чому сенс 

життя?», «Підліток і самогубство», «Шукаймо себе у собі», «Задумай 

бажання». 

 

 

 



 

 

  

 



  

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



   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.   

  

  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



Психологічна служба  
практичний психолог коледжу  

Наталія Миколаївна Некрасова 

 

  Війна впливає на психічне здоров’я кожного громадянина України. Одним із 

головних завдань закладу освіти є повсякденна психологічна допомога та 

емоційна підтримка учасників освітнього процесу. Активну роботу в цьому 

напрямі проводить практичний психолог коледжу Наталія Миколаївна 

Некрасова.  

В умовах дистанційного навчання у результаті карантину та військової 

інтервенції російської федерації до України постало гостре питання стану 

психологічного здоров’я здобувачів освіти та їхніх батьків, що впливало на освітній 

процес та призвело до низки ускладнень для здобувачів освіти: послаблення 

зовнішнього контролю за виконанням навчальних завдань; складнощі в  

самоорганізації  і плануванні режиму навчальної роботи і відпочинку; обмежених 

соціальних контактів, застосування телекомунікаційних технологій у освітньому 

процесі, потребі змінювати усталений ритм життя, - тому  важливим завданням 

було та залишається надання психологічної підтримки всім учасникам освітнього 

процесу відповідно до цілей та завдань системи освіти.   

Діяльність практичного психолога була зосереджена на оптимізації освітнього 

процесу, збереженні психічного здоров'я студентів, сприянні їх особистісному 

розвиткові .   

Одним із важливих  напрямків в роботі практичного психолога - психологічний 

супровід процесу адаптації до умов навчання в коледжі, попередження 

студентських конфліктів, розвиток мотивації до навчання студентів. Для студентів 

були проведені заняття з елементами тренінгу з метою формування команди, 

відпрацювання навичок конструктивної взаємодії, неконфліктних способів 

вирішення проблемних ситуацій.     



Не менш актуальним напрямком роботи є профілактика негативних явищ в 

студенському середовищі, вивчення соціальної ситуації та факторів ризику, 

впровадження нових підходів до організації просвітницько-профілактичної 

діяльності, в тому числі попередження булінгу, конфліктів, узалежнень. Студенти 

навчалися аналізувати та коректувати  власний досвід вирішення конфліктних 

ситуацій, дізналися, які дії можна кваліфікувати як булінг, яка відповідальність 

передбачена за його вчинення, де шукати допомогу та підтримку підлітку у 

складних життєвих ситуаціях. Для студентів проведені заняття «Електронні 

сигарети -  мінімалізація шкоди здоров’ю чи маркетинговий хід?»,  гра «Рожеві 

окуляри», - щоб підвищити рівень знать, уявлень та розуміння проблем, пов’язаних 

із торгівлею людьми.  

Психологічна допомога та емоційна підтримка учасників освітнього процесу, 

спрямована на   збереження і зміцнення психічного здоров’я в умовах військового 

стану, передбачала опанування техніками  стабілізації емоційного стану (як то 

технік заземлення, дихання, самомотивації, тощо) та розвиток  стресостійкості 

особистості.    

     Для учасників освітнього процесу підготовлено ряд рекомендацій з 

актуальних проблем: « Підлітковий вік – вік можливостей і ризиків»,  «Дітям про 

стрес, емоції, стійкість … і не тільки», «Як батькам підтримати дітей під час війни», 

«Попереджений – значить озброєний».   Психологічна просвіта була спрямована не 

лише на учасників освітнього процесу, але й на широке коло громадськості, - в 

ефірі місцевого радіо відбулися ряд програм з актуальних тем підтримки 

психологічного здоров’я в умовах війни: «Обійми – інвестиція у стосунки», «Як 

зберегти психологічне здоров’я під час війни», «Конфлікти – скандал чи потреба 

змін?».  

Актуальні напрямки роботи на 2022-2023 навчальний рік:   

1. Збереження і зміцнення психічного здоров’я, підвищення стійкості до 

переживання наслідків стресу, опрацювання неефективних реакцій на стрес, 



розвиток механізмів стресостійкості, опанування технік стабілізації емоційного 

стану.   

2. Профілактика негативних явищ в студентському середовищі, вивчення 

соціальної ситуації та факторів ризику; здійснення профілактичних заходів щодо 

зниження рівня вживання алкоголю та психоактивних, наркотичних речовин 

підлітками; сприяння створенню безпечного освітнього середовища;   

3. Проведення психологічної просвітницької діяльності, надання інформації 

всім учасникам освітнього процесу щодо збереження їхнього соціального 

благополуччя і психічного здоров’я; психологічної компетентності, зокрема,  

навички спілкування з однолітками і дорослими; вміння розв’язувати чи уникати 

конфліктних ситуацій; долати шкідливі звички; протидіяти насильству; тощо. 

4. Психологічне забезпечення професійної діяльності викладача, розвиток 

психологічної компетентності та професійної рефлексії педагогів, профілактика 

емоційного вигорання педагогічних працівників.  

5. Сприяння розвитку психологічної культури батьків.  

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. 

 

РОБОТА З СТУДЕНТАМИ 

Тренінг на тему: «Мої емоції та мій ресурс під час війни» 

У найскладніший для України час кожен переживає зміни настрою та 

поведінки під час спричинених воєнними діями подій. Здатність людини 

зосереджуватися на важливому та контролювати думки говорить про внутрішню 

гармонію, завдяки якій емоційний стан не залежить від зовнішніх умов і обставин. 



Для того, щоб досягти гармонії потрібно вміти тримати рівновагу, залишатися 

спокійним, контролювати себе у важких і неприємних ситуаціях. 

То ж з 28 по 30 вересня 2022 року у ВСП «Маслівський аграрний фаховий 

коледж Білоцерківського Національного аграрного університету» відбувся тренінг 

на тему: «Мої емоції та мій ресурс під час війни». 

В заході прийняли участь студенти другого курсу, які під керівництвом 

практичного психолога Н.М. Некрасової, говорили про: 

- емоційну сферу людини; 

- звідки взяти ресурс; 

- моє місце в суспільстві під час війни. 

Студенти отримали можливість ознайомитися із поняттями «емоція», 

«емоційний стан», «емоційне благополуччя»,вправами для покращення настрою та 

психічної стабільності, розвинути навички розпізнавати емоційний стан інших 

людей. 

 

 



 

 
 

 



 

 

 
 



 
 

 
 



Онлайн-діалог з психологом 

16 листопада 2022 року студенти ВСП «Маслівський аграрний фаховий коледж 

Білоцерківського НАУ» взяли участь в онлайн-діалозі на тему «Психологічна 

готовність студентської молоді до професійної діяльності та кар’єрне становлення в 

умовах сучасних викликів», організованого Науково-методичним центром ВФПО. 

Психолог, бізнес-консультант, ведучий ТВ- та радіопрограм, автор психологічних 

та бізнес-тренінгів з особистісного розвитку, креативності та стресостійкості, 

консультант у сфері медійного просування бренду, автор ТВ-форматів Вадим 

Колесніков дав відповіді на поставлені студентами-випускниками питання. 

 

 
 



 
 

 
 



 
 

РОЗРОБЛЕНО: 

1. Поради підліткові щодо виховання батьків дітьми 

http://matbnau.in.ua/Psiholog/porady/Advice.pdf 

ПОРАДИ ПІДЛІТКОВІ ЩОДО ВИХОВАННЯ БАТЬКІВ ДІТЬМИ 

Виявляй увагу. Цікався, як почуваються батьки, як справи на роботі і т. ін. 

Чим ти доросліший, тим більше батьки переживають уявне та явне віддалення від 

сім’ї. Вони бояться стати непотрібними. Тож іноді їхні нав’язливі запитання - 

всього лише засіб звернути на себе увагу. Приділяй бесідам з батьками півгодини 

на день.  

Розпитуй батьків про їх минуле. Люди люблять подорожувати в минуле. 

Вони будуть вдячні тобі за приємні відчуття. Крім того, ти можеш дізнатися багато 



несподіваного, наприклад, що вони мали дуже схожі проблеми. Можливо, їх досвід 

стане тобі у пригоді. 

Створюй атмосферу довіри. Розповідай про себе. Ти маєш право на особисте 

життя. Зовсім не обов’язково викладати все. Але якщо ти мовчатимеш, то батьки 

можуть висунути припущення, що ти великий грішник. Вони спробують обмежити 

твою свободу. А ти ж цього не хочеш? 

Метод дистанційної консультації допоможе розв’язати проблему або прийняти 

рішення. Під час вечері ненав’язливо розкажіть про свого друга чи подругу, які 

потрапили у скрутне становище. Попросіть поради. Скоригуйте свою поведінку 

згідно з почутим.  

Доведіть справами, що ви – доросла, достойна довіри людина. Дотримуйте 

обіцянок. Домовившись повернутися, наприклад о 21.00, зробіть це за дві хвилини 

до дев’ятої, - мама буде щаслива. Візьміть на себе частину домашніх обов’язків 

добровільно.  

ЯКЩО ЛЮДИНА ПОВОДИТЬСЯ ЯК ДОРОСЛА, ДО НЕЇ І СТАВЛЯТЬСЯ 

ВІДПОВІДНО! 

2. Інтерактивні вправи: 

1. «Впізнай емоцію»  

 



 

2. «Гра дружба»  

 

 
 

3. Що говорить психологія воєн? 

ЩО ГОВОРИТЬ ПСИХОЛОГІЯ ВОЄН? 

1. Війна – це не конкурс на кращий героїзм. Героями є всі, хто тут. Всі, хто з 

24.02.22 став частиною війни. Героїзмом є життя тут, на своїй землі. Кожен з нас 

уже частина героїчної історії. 

2. В умовах війни країна ділиться на фронт і тил. Фронт – це менша частина 

суспільства, тил – більша. Фронт – це бойові дії, це граничне загострення 

свідомості. В тилу НЕ ПОТРІБНО вести себе так само, як на фронті! Тил – це 

передовсім рутина, самоорганізація, планомірність і холоднокровне формування 

резерву за принципом «кожен на своєму місці». Без тилу фронту не буває. 

3. Війна – це не гра в хорошість. Допомога фронту – це БУДЕННО. Коли 

людина штампує в соцмережах дописи кожні півгодини – значить, у неї купа 

вільного часу. Не обов’язково постійно афішувати свою гіперактивність і 

самостверджуватися на ній.  

4. Війна провокує рефлекс «терміново щось робити». Тому: не щось – а 

конкретно! Наприклад, перш ніж я везу кудись воду чи продукти – я конкретно 

з’ясовую, де це потрібно вже й зараз. Цільово з’ясовуйте потребу! Для цього є 

волонтерські штаби. 



5. Перестаньте докоряти тим чоловікам, хто не на фронті! Воєнні психологи 

стверджують, що гендерні претензії й бичування множать синдром провини, а це 

підриває моральний дух. Зараз не середньовіччя. Потреби фронту – не стільки 

статеві, скільки кваліфікаційні! Потребу фронту визначає Держава через закон. І 

там не випадково прописані ХВИЛІ, тобто почерговість! Нема сенсу задіювати всіх 

одразу й одночасно. 

6. Ключове поняття – РЕЗЕРВ. Зараз на фронті задіяна перша й найбільш 

фахова хвиля. Стійкість країни полягає в наявності РЕЗЕРВУ! Цей резерв зараз 

волонтерить, розвантажує фури, займається логістикою чи просто працює, чекаючи 

на свій час. ТАК МАЄ БУТИ! Чим більше незадіяних людей зараз – тим сильніший 

резерв! 

7. Війна – це колективний феномен. Від природного страху (його не треба 

соромитися) рятує відчуття колективного, відчуття «ми всі як один». Тому в війні 

найважче творчим людям, нон-конформістам, харизматам, мислителям, 

індивідуалістам, «людям не від світу сього», людям культури, теоретикам-

інтелектуалам. Вони не вписуються в грубий час, оскільки мають опір до масового 

мислення. Вони – емпати, які чужий біль переживають як свій. Це їхній дар і кара. 

Це вища форма інтелекту й етики. АЛЕ саме ці люди в майбутньому творитимуть 

для всієї нації героїчний переможний культурний епос, який буде вічним! Це наш 

культурний легіон, який напрацює безцінний гуманітарний спадок нової 

реальності.  

8. Війна – це любов. Дивно й парадоксально, але війна – це любов. До життя, 

до людяності, до рідних людей, до кота, до даху над головою, до країни, до воїна, 

до незнайомця з синьо-жовтою стрічкою, до мови, до-до-до… Ненависть до ворога 

– рівнопропорційна любові до рідного. Це теж зброя. Несамовита Любов до рідного 

нехай тримає нашу високу планку, бо якраз нею ми відрізняємся від ворога. 

9. А про масові матюки й прокльони психологія воєн нічо не говорить, так що 

на здоров'я ))) 



РОБОТА З БАТЬКАМИ: 

Мета: надання допомоги при виникненні проблем у розвитку, навчанні, 

вихованні дітей. 

Було вирішено наступні завдання: 

1. Проведення психолого-педагогічні практикумів для батьків з проблемних 

питань. 

2. Ведення консультативної роботи. 

3. Виступи на батьківських зборах. 

1. Як знайти спільну мову з підлітком? 

http://matbnau.in.ua/Psiholog/porady/Howtofind.pdf 

ЯК ЗНАЙТИ СПІЛЬНУ МОВУ З ПІДЛІТКОМ! 

Батьки часто питають про довіру у стосунках з 

підлітком. Мовляв, зробіть так, щоб мої взаємини із 

сином або донькою були такими, як раніше. Зробити «як 

раніше» неможливо: підліток — це вже не дитина, але 

ще й не доросла людина. Він може вчиняти як дорослий, 

але поки не готовий нести за це відповідальність. Йому 

самому із великими труднощами дається відокремлення від батьків, але без цієї 

сепарації він не стане самостійною особистістю. Будьте терплячі: криза — це 

тимчасово. 

Правило №1: Створіть сіру зону. 

Перший симптом перехідного періоду — протистояння: підліток буде робити 

все, аби докорити вам, нібито спеціально випробовуючи світ на міцність. Так він 

досліджує кордони допустимого. Завданням батьків є зберегти баланс між 

забороненим і дозволеним. Згадайте, як просто було пояснити, що можна, а що ні. 

Вам доведеться сформувати для підлітка третю колонку — так звану сіру зону. В 

ній буде те, що ви не схвалюєте, але готові дозволити. Ваша дитина в будь-якому 

випадку вчитиметься на власних помилках, але краще, якщо вона буде знати про те, 

як ви ставитеся до тих чи інших речей. 



Правило №2: Дотримуйтеся кордонів. 

Друга особливість підліткового віку — прагнення до усамітнення, ізоляції. 

Більшість батьків інтуїтивно усвідомлює потребу дитини у власному просторі, але 

при цьому самі ж втручаються в особисту зону: не стукають у двері кімнати 

підлітка. Але дитина виросла і стала окремою особистістю, тому, якщо ви готові 

виокремити їй простір, поважайте її кордони. 

Правило №3: Поважайте почуття. 

Коли ми говоримо про повагу до простору дитини, не варто забувати про її 

почуття. У будь-якому віці для дитини немає неважливих тем, особливо якщо вони 

стосуються відносин з іншими людьми. Найбільша помилка батьків підлітка — 

знецінення його почуттів. У перехідному віці будь-яка проблема, навіть 

найдріб’язковіша — справжня драма. Важливо навчити дитину правильно називати 

і переживати власні емоції та приймати їх із повагою. Інакше наступного разу ви 

просто про них нічого не дізнаєтеся. 

Правило №4: Знайдіть час для обіймів. 

Малі діти завжди підходять «погладитися» самі. Від підлітка ви цього не 

дочекаєтеся, хоча він так само цього потребує. Але пам’ятайте, що отримувати 

ласку — це право, а не обов’язок підлітка. Тому не ображайтесь, якщо підліток 

невдоволено бубнить: «Я не маленький», — просто зараз непідходящий момент. 

Зрозумійте, коли в цьому є потреба, і підійдіть до нього: легкі обійми в потрібний 

час можуть замінити довгу розмову. 

Правило №5: Замініть критику обговоренням. 

Тут усе просто: сприймайте підлітка як рівного. Дорослі люди не сварять одне 

одного. Вони можуть з’ясовувати стосунки. Але одна доросла людина не вичитує 

іншу з позиції «зверху». Тому, якщо ви хочете знати про проблеми та турботи 

підлітка, досить його сварити. 

2. Як хвалити підлітків: 10 варіантів замість слова «Молодець» 

http://matbnau.in.ua/Psiholog/porady/Howtopraise.pdf 



 

Дякуйте дитині, пояснюючи, чому ви вдячні, за які саме дії: 

Дякую за допомогу з … 

Я дуже ціную те, що ти … 

Дякую, що зробив це … це означає, що я/ми можемо зараз … 

 

Зробіть спостереження за фактами – просто скажіть, що ви бачите, без 

емоцій або суджень: 

 

Чудово! Ми зробили це разом! 

Ти зробив це самостійно! 

Ти зробив це й те, а потім ще й ось це! 

Це забрало так багато часу, але ти впорався! 

 

Покладіть почуття на слова – поясніть, що змушує вас відчувати, 

допоможіть вашим дітям помітити, як їх дії змушують інших відчувати і 

визнавайте власні почуття своїх дітей. 

 

Мені дуже подобається це робити разом з тобою. 

Я так пишаюся тобою, щодня, незалежно від обставин. 

Мені дуже подобається хід твоїх думок. 

 

Нічого не кажіть – нам не потрібно хвалити кожну маленьку дію або 

заповнювати кожну хвилину. Достатньо сидіти й спостерігати за дітьми, які 

захоплені власними досягненнями: не кажіть нічого – просто посміхніться! 

Тільки розширивши зміст слова «Молодець», кажучи те, що ви справді маєте 

на увазі, ви не помітите часу та зусиль, необхідних для того, щоб розповісти вашій 

дитині, як ви себе почуваєте, наскільки втомлені або бадьорі, або наскільки ви 

вдячні, тому що це буде справжнім. 

 

3. Як розмовляти з дитиною, якщо під час війни хтось загинув? 

Якщо хтось загинув, простими словами і чесно відповідайте на запитання 

дитини про нього і про те, що сталося. Смерть найближчих людей діти 

переживають по-різному, залежно від віку, але щоб змиритися з подією, багатьом з 

них потрібна допомога. Це нормально.  

Якщо ваша дитина вже перейшла в підлітковий вік і після смерті когось із 

рідних чи знайомих стала апатичною, неактивною, скаржиться, що зникла 

енергія і нічого не хочеться робити, худне – це ознака депресії. Підліток може 



почати культивувати біль за померлим просто щоб перевести фокус уваги і 

пережити. Адже страждання під час переживання втрати – нестерпні. 

Що можна робити? 

- писати листи померлому; 

- створити книгу пам’яті, де будуть фотографії людини і якісь пам’ятні 

дрібниці; 

- створити «вівтар любові». 

Дозвольте собі розділити це горе з дитиною на двох. Поплачте разом, якщо 

вийде. Скажіть їй, що не варто забороняти собі почуття. Бо якраз не плакати – 

неприродно для організму. 

4. РЕКОМЕНДАЦІЇ БАТЬКАМ «Як зберегти внутрішній спокій в 

родині» 

Метою будь-якої сім’ї є прагнення до сімейної гармонії. Вона повинна бути 

збудована на грунті взаємної любові та поваги поміж членами родини. При цьому 

треба враховувати, що всі члени сім’ї різні. Ми хочемо говорити про атмосферу в 

сім’ї, про ауру, енергетику любові, що в ній панує і царює. Нехай кожний із нас 

(маленька у вас родина чи велика, батьки ви чи діти, котрі живуть з ними) 

відповість на запитання, що особисто він зробив, щоби в його сім’ї була гармонія та 

любов. Щоб чогось досягнути, треба докласти зусиль. 

Правильний вибір – любов, навіть якщо перед нашим уявленням стоять гори 

перешкод і ми думаємо: «Але це просто нереально! Це неможливо, я пробував…» 

Однак якщо ми хочемо, щоб у нашій родині насправді була атмосфера любові, то 

ми повинні постійно цьому вчитися. Вірогідно, що за довгі роки спільного, 

сумісного життя члени родини так ніколи й не говорили про свої почуття один 

одному. 

Як членам родини уникнути суперечок, зберігаючи при цьому мир? І як 

навчитися тактично та м’яко висловлювати свої почуття? «Мені не слід було б 

цього говорити!», «І хто мене за язика тягнув?» Напевно, багатьом знайомі подібні 



почуття, що виникають після розмови з ближніми. Спілкування – це мистецтво, 

якому треба вчитися. І як у будь-якій справі, одним воно дається легко, іншим, щоб 

ним опанувати, знадобиться довго і вперто вчитися та працювати. Але навіть якщо 

спілкування дається вам із трудом, ви можете навчитися висловлювати свої думки у 

добрій, поважній манері та бути хорошим співбесідником. Процес спілкування 

криється не тільки у тому, щоб говорити. Дві людини можуть довго розмовляти, 

але безрезультатно. Ну що з того, якщо вони один одного не слухають. Навряд чи 

це можна назвати справжнім спілкуванням. Тому велике значення в успішному 

спілкуванні має вміння слухати. Багато сімей від цього стануть тільки міцнішими, 

якщо навчаться чути один одного і підтримувати відкрите спілкування. Адже 

завдяки відвертому спілкуванню можна уникнути непорозуміння. При цьому не 

забувайте, що природа недарма дала людині двоє вух і тільки один язик. Мабуть, 

щоб більше слухати, ніж говорити. Коли ваші думки розрізнюються, тим більше, 

якщо у вас виникли серйозні непорозуміння, не треба реагувати на все мовчанкою. 

Цим ви тільки продемонструєте, що ігноруєте співбесідника. Завжди пам’ятайте, 

що спілкування – це велике і непросте мистецтво, якому треба постійно вчитися та 

ще й працювати над його вдосконаленням. Воно повинно бути доступним і 

зрозумілим. 

Підтримуючи відкритість у спілкуванні та проявляючи любов, ви навчитеся 

більш вільно висловлювати свої думки, навіть якщо доведеться розв’язувати 

найсерйозніші непорозуміння. 

Дуже важливо вміти спілкуватися завжди, за будь-яких обставин і ситуацій. 

Буває, що в сім’ях іноді розмовляють тільки за необхідності: «Дай ложку!», «Де 

чай?», «Хліба купи!», «Черевики прибери!» Не забувайте, що сім’я – місце 

спілкування. Щоб дійсно це було так, треба виділити час для розмови, хоча б 

просто тому, що ми любимо один одного. Заради цього ми готові жертвувати своїм 

часом: другу, один одному, дітям, батькам, бабусі з дідусем. Усім членам сім’ї слід 

уміти розмовляти. Замислимося над тим, чи створюють атмосферу любові наші 



розмови. Що ми говоримо у сім’ї? Чи можна це назвати любов’ю? Не менш 

важливо не тільки те, що ми говоримо, а як ми говоримо, тобто в якому тоні.  

Коли ми говоримо, чи відчувається в тоні голосу любов? Іноді людина так 

захищає себе: «Та я нічого такого не сказав! Та й взагалі це літературне слово». Але 

деякими літературними словами і тоном голосу можна не тільки дуже образити, але 

навіть убити людину. А можна сказати так, що співбесідник одразу зрозуміє: його 

люблять, тому так говорять. Якщо ми хочемо, щоб у нашій сім’ї була атмосфера 

любові, то не дозволяйте собі розмовляти в образливому тоні, а також кричати, бо 

крик – це прояв слабкості та неповаги. 

Найвище щастя у сім’ї – це коли кожна дитина впевнена, що її люблять 

татусь і матуся, коли дідусь і бабуся впевнені, що їх люблять діти та онуки, коли 

чоловік впевнений у любові дружини, а дружина – в коханні чоловіка. Якщо ти 

хочеш відчути це щастя та бажаєш, щоб тебе любили, почни любити сам! 

Найскладніше для дорослого - зреагувати правильно. Тому нижче викладемо 

сім простих порад щодо впорання з вередуванням. 

1. Спокій, тільки спокій. 

Намагайтеся зберегти самовладання. Пам'ятайте, що кричати і нервувати 

безглуздо, адже дорослий тут - ви. Спокійно поясніть, за необхідності кілька разів, 

що криком і плачем дитина нічого не зможе домогтися. Можливо, реакція послідує 

не відразу - почекайте, поки дитина заспокоїться. Спокійні обійми відмінно 

допомагають під час істерики - не забувайте про них. Повторюйте дитині, що 

любите її, навіть коли вас засмучує її поведінка. 

Запитайте дитину, що саме її настільки не влаштовує. Присядьте, щоб ваші 

очі були на одному рівні, візьміть дитину за руку. Найголовніше в момент істерики 

- ваш спокій. Будьте «якорем» у дійсності, що стала ворожою. 

2. Терпіння. 

Коментарі та поради оточуючих під час істерики є додатковим подразником. 

Постарайтеся вивести дитину в окреме місце - чим менше глядачів, тим краще. 



3. Стійкість і послідовність. 

Не піддавайтеся в жодному разі - ваша заборона повинна бути непорушною 

(адже вона викликана об'єктивними причинами, правда?).  

4. Будьте логічними та зрозумілими. 

Зворотній зв'язок - одна з потреб, задоволення яких малюк намагається 

домогтися. Поговоріть з дитиною.  

5. Не лишайте дитину віч-на-віч з емоціями. 

Залишати дитину одну не варто, навіть якщо істерика вже передається і вам. 

Звичайно, реагувати і вестися не можна. Зрештою, часто вередування - лише 

спосіб дитини затвердити своє «я». Найкраще рішення - зберігати спокій і робити 

те, що ви робили раніше. Так дитина буде розуміти, що крик марний, ваші рішення 

остаточні, але при цьому ви поруч, а вона - у безпеці. 

Зберігайте душевну рівновагу разом. І пам'ятайте, головне у вихованні – 

особистий приклад. Працюйте над собою - і така дрібниця, як дитяча істерика, не 

зможе вивести вас з рівноваги. 

  В цілому виховна робота коледжу  передбачає кінцеву мету – забезпечити 

суспільство високоінтелектуальною, духовно багатою, толерантною елітою, 

виховати життєво компетентну, творчу особистість, здатну до розвитку, 

самовдосконалення, як громадянин, професіонал, носій національної культури. 

Шляхи досягнення даної мети  - це запровадження сучасних моделей виховання, 

впровадження й апробація інноваційних технологій виховання. 

 

  

  

  



 

 
  

   

 



  Спортивно-оздоровча робота 

 

Керівник  фізичного виховання 

Титорчук Людмила Володимирівна 

 

 

Збереження та зміцнення здоров’я молоді є одним із головних завдань 

соціальної програми нашої держави. В аспекті суттєвого погіршення 

психофізичної готовності студентської молоді питання збереження її 

здоров’я неможливо розглядати поза контекстом фізичного виховання, що 

має у цьому ракурсі неабияке соціальне значення. 

Причому, якість  освіти ототожнюють із якістю підготовки 

працездатних фахівців, що забезпечується належним станом їхнього здоров’я 

та є головним рушієм прогресу у всіх сферах діяльності суспільства та 

держави. 

В умовах упровадження дистанційного навчання у зв’язку з війною в 

Україні, це набуває надзвичайної актуальності, коли весь час студенти 

вимушені витрачати лише на розумову активність. Саме тому питання 

збереження та покращання здоров’я студентської молоді, зважаючи на реалії 

сьогодення, є одним із найактуальніших. 

Адекватною та єдино можливою відповіддю на виклики сучасності є 

використання технологій дистанційного навчання студентів для ефективної 

реалізації їхнього фізичного виховання в умовах війни. При цьому однією з 

ключових проблем стає належна організація фізкультурно-оздоровчої 

діяльності студентів для збереження їхнього здоров’я в умовах украй 

обмеженої рухової активності. 

Зважаючи на вище викладене, викладачами кафедри фізичного 

виховання Маслівського коледжу були змінені та доповнені робочі програми 

дисциплін «Фізичне виховання» та «Фізична культура» з використанням 

можливостей сучасних технологій, що забезпечують доставку інформації в 

інтерактивному режимі за допомогою інформаційно-комунікаційних 

технологій. 

Дистанційне навчання в коледжі  організовано за допомогою сучасної 

інноваційної освітньої платформи «Google Classroom ».  

На даний час викладачами фізичного виховання в коледжі 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.  

            Всі викладачі кафедри фізичного виховання пройшли всеукраїнські 

курси “ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ GOOGLE ДЛЯ ОСВІТИ” та отримали відповідні 

сертифікати. 



 
           Викладачі кафедри фізичного виховання в цьому навчальному році: 

- створили віртуальні класи для всих навчальних груп коледжу на  

освітній платформі «Google Classroom »;  

 
- запросили в ці віртуальні класи студентів коледжу; 

 
- систематично студенти цих навчальних класів, отримують завдання 

згідно з розкладом  і календарним плануванням, а також рекомендації, 



необхідні посилання, коментарі, які  допомагають у виконанні завдань, 

аудіо та відео пояснення викладачів; 

 
- також викладачі кафедри фізиного виховання Гетьман Р.В.,Титорчук 

Л.В.,Почтар М.Г. та Гербич Р.С. здійснюють з студентами відео та 

конференц-зв'язок за допомогою програм: «Googl Meet» та «Zoom»; 

 

 
- систематично при викладені завдань на освітню платформу коледжу 

викладчі використовувують такі програми: «Jamboard»,«Googl Keep», 

«Googl Chat», «Googl Календар»,«Googl Документи»,«Googl 

Презентації» та ін.;   



 
-  якщо ж студенти не мають доступу до Інтернету, тоді завдання та 

щоденні консультації надаються студентам в телефонному режимі. 

          Під час дистанційного навчання головне наявність зворотного зв'язку 

між викладачем та студентами. Такий зв'язок простежується. Виконані 

завдання студенти відправляли на перевірку викладачу у віртуальні класи на 

освітній платформі «Google Classroom», приватні повідомлення, на 

електронну пошту, Telegram чи Viber.  

 
            Викладачі виставляли оцінки та бали в електронні журнали груп, 

пишуть коментарі до виконаних завдань та відсилають студентам. Також 

студенти проходять тестування та опитування. 

   
      Боротьба за здоровий побут, активний вплив на правильну організацію 

дозвілля і відпочинку студентів, збереження здоров’я і творчої активності 

https://meet.google.com/
https://meet.google.com/
https://meet.google.com/
https://meet.google.com/


людини – ось першочергові завдання, поставлені тепер перед викладачами 

фізичної культури  ВСП "Маслівський аграрний фаховий коледж ім. П.Х. 

Гаркавого Білоцерківського національного аграрного університету". 

             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. Є в наявності 

борцівський килим. 

             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. 

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 230 студентів. 

Зайнятість студентів фізичним вихованням та спортом 

 

У навчальному закладі навчаються на денній основі 667 студента: 

       віком до 35 років – 584 студент, 

       віком за 35 років – 83 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 

№ 

п/п 
Назва Кількість 

% від загальної 

кількості студентів 

1 Кількість спортивних секцій 10  

2 
Займаються у спортивних 

секціях,студентів 
230 32% 



навчального закладу проходять районні та обласні змагання з футболу та 

легкої атлетики. 

Повномасштабне російське вторгнення в Україну  24 лютого 2022 року, 

в несло свої коректи в навчальний процес. Перехід на змішане навчання 

з послідуючим повним переходом на дистанційне навчання. 

 Призвело до малої кількості змагань: 

Змагання проведені в 2022 навчальному році:  

1. Першість коледжу з міні-футболу(юнаки та дівчата) присвячена «Дню 

фізичної культури і спорту»- вересень 2022р. 

2.Першість коледжу зі стрибків у висоту (юнаки та дівчата) – жовтень 2022р. 

3.Першість коледжу з армреслінгу (юнаки та дівчата)  (юнаки та дівчата) – 

листопад 2022р. 

4. Першість коледжу з Дартсу (студенти та працівники коледжу) 

5.Патріотичне свято « День Збройних Сил України – 6грудня 2022р. 

 

 



 

 



 
 



 
 

 
 

Використання різноманітних видів фізкультурної діяльності при 

дистанційному навчанні сприятиме профілактиці поширених захворювань, 

підвищенню працездатності, організації повноцінного дозвілля, боротьбі зі 

шкідливими звичками, створять умови для пізнання власних можливостей та 

забезпечать оптимальні обсяги рухової діяльності.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 

Ліщенко Юлія Вікторівна 

        Забезпечення гарантій збереження здоров’я і працездатності працівників та 

безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу – один із пріоритетних 

напрямів діяльності Відокремленого Структурного Підрозділу  «Маслівський 

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

аграрного університету». Тому для забезпечення організації роботи з охорони праці 

та безпеки життєдіяльності працівників та  учасників освітнього процесу, а також для 

забезпечення безпечних та не шкідливих умов навчання, утримання і праці, 

запобігання травматизму в питаннях пов’язаних з охороною праці, пожежною 

безпекою та безпекою життєдіяльності,  впродовж 2022 року проведено наступну 

роботу. 

           Розроблено «Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності учасників освітнього процесу ВСП «Маслівський аграрний фаховий 

коледж імені П.Х.Гаркавого Білоцерківського національного аграрного університету» 

та видано Наказ «Про організацію роботи з охорони праці в структурних підрозділах  

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

національного аграрного університету», яким призначено відповідальних осіб з 

питань охорони праці; 

Відповідно до Законів України «Про правовий режим воєнного стану», «Про 

повну загальну середню освіту», Кодексу цивільного захисту України, постанов 

Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 № 138 «Деякі питання використання 

захисних споруд цивільного захисту» та від 24  червня  2022      № 711 «Про початок 

навчального року під час дії правового режиму воєнного стану в Україні», 

Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності 

учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 № 1669, зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України від 23.01.2018 за № 100/31552, на виконання доручення 

Прем’єр – міністра України за результатами наради від 7 червня 2022 року щодо 



підготовки закладів освіти до 2022/2023 навчального року та осінньо-зимового 

періоду 2022 – 2023 років, створення безпечних умов для перебування у закладах 

освіти дітей, учнів, студентів і працівників з урахуванням збройної агресії російської 

педерації, розпоряджень голови Київської обласної державної адміністрації від 

26.05.2022 № 274 « Про заходи з підготовки до організованого початку 2022/2023 

навчального року в Київській області» та від 01.07.2022 № 373, «Про окремі питання 

підготовки закладів освіти Київської області до 2022/2023 навчального року», листа 

Міністерства освіти і науки України від 27 червня 2022 року № 1/7035-22 про 

підготовку до початку 2022/23 навчального року та особливості організації  

освітнього процесу, з метою створення безпечних для навчання та праці учасників 

освітнього процесу в 2022/2023 навчальному році у ВСП «Маслівський аграрний 

фаховий коледж П.Х.Гаркавого Білоцерківського національного аграрного 

університету» видано низку наказів та проведено комплекс робіт для забезпечення 

початку навчального року з 01.09.2022 з урахуванням безпекової ситуації в змішаній 

та дистанційній форматах з дотриманням вимог щодо безпечності освітнього процесу 

та наявності облаштованих найпростіших укриттів, а саме: 

     Видано Наказ «Про організацію укриття працівників та студентів у закладах 

освіти», яким утворена тимчасова комісія для обстеження та визначення стану 

готовності захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення), 

яка знаходиться на об’єкті закладу освіти та має використовуватись для укриття 

учасників освітнього процесу за сигналом «Увага всім!» чи «Повітряна тривога!» із 

залученням представників ДСНС, цивільного захисту та Держпродспоживслужби 

району;  

На виконання Наказу «Про підготовку навчальних корпусів та гуртожитку до 

2022 – 2023 навчального року» створена комісія по підготовці приміщень 

навчального закладу для обстеження наявних будівель (споруди, приміщення) з 

метою встановлення можливості їх використання для укриття персоналу та студентів 

навчального заклад. За результатами обстеження оформлено акт оцінки об’єкта 

(будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання, як укриття, та 



висновок з рекомендаціями, щодо приведення підвальних приміщень до 

використання за призначенням: 

- забезпечено виконання вимог законодавства щодо використання та ремонту 

підвальних приміщень для використання їх як найпростіші укриття; 

- забезпечено утримання укриттів в стані готовності до прийому студентів, 

викладачів та працівників коледжу; 

- приведено в стан готовності наявні підвальні приміщення для використання їх 

як найпростіші укриття, а саме: забезпечено ремонт та встановлення систем 

вентиляції, електрозабезпечення, створення належних санітарно – гігієнічних 

умов (встановлення біотуалетів) для перебування тих, хто в укритті;   

- забезпечено їх медикаментами, медичними засобами надання домедичної 

допомоги, мінімальною кількістю продуктів харчування довготривалого 

зберігання, питною водою та засобами гігієни тощо відповідно до кількості 

місць, а також первинними засобами пожежогасіння                            

(відповідно до встановлених норм для укриттів); 

- розроблено алгоритм щодо порядку дій працівників, студентів, мешканців 

гуртожитку під час отримання сигналу «Увага всім! Повітряна тривога», 

маршрути руху до укриттів, порядок заповнення укриттів, доведено зазначену 

інформацію до відома всіх учасників освітнього процесу, працівників і 

відвідувачів коледжу; 

- забезпечено ефективну роботу системи оповіщення; 

- проведено навчальні евакуації та інструктажі з учасниками освітнього процесу 

щодо дій у разі надходження сигналу «Увага всім! Повітряна тривога». 

            На виконання наказу «Про початок 2022 – 2023 навчального року» інженером 

з охорони праці проведено роз’яснювальну роботу з викладачами та працівниками 

коледжу щодо Порядку дій студентів, викладачів та працівників коледжу при 

отриманні сигналу «Увага всім! Повітряна тривога!». 

 Постійно проводяться вступні та первинні інструктажі з охорони праці, 

пожежної безпеки, щодо безпеки життєдіяльності - всім учасникам освітнього 

процесу; студентам, які цілодобово перебувають у гуртожитку; викладачам, 



працівникам навчально – виробничого підрозділу із засвідченням підписом в 

журналах реєстрації інструктажів з охорони праці та пожежної безпеки.  

       Посадові особи (інженер з охорони праці) та відповідальні особи (інженер 

енергетик, електромонтер з обслуговування та ремонту електроустаткування 2 осіб, 

оператори котельні, в кількості 6 осіб), відповідно до «Закону України з охорони 

праці», нормативно-правових актів з охорони праці, пожежної безпеки та 

відповідно до перспективного плану роботи коледжу і затвердженого графіка 

перевірок пройшли навчання й перевірку знань з питань охорони праці, 

пожежної безпеки на базі ТОВ ОЦ «Фахівець» за програмою відповідно до листа 

ДСНС України від 24 липня 2020 № 26-10774/261-1 і ТОВ «Київський центр 

аудиту» правила охорони праці  під час експлуатації обладнання. Усі інші 

працівники проходять навчання й перевірку знань на базі коледжу. 

            Служба з охорони праці спрямовує роботу на удосконалення 

функціонування системи управління охороною праці та пожежної безпеки. 

      З метою виконання необхідних заходів щодо дотримання вимог охорони 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 2022 році: 

   - проведене аварійне освітлення підвальних приміщень учбового корпусу,  які 

використовуються, як найпростіші укриття; 

- в укриттях встановлені металеві вогнетривкі посилені двері в кількості 6 шт.; 

- встановлені  та облаштовані вентиляційні отвори природної вентиляції в 

кількості 4 шт.; 

- закуплено 2 пожежні щити в укриття; 

- закуплено 4 біотуалети та виносні баки для нечистот; 

- створено запас електролампочок, свічок, ліхтарів; 



У коледжі упродовж 2022 року, враховуючи воєнний стан, здійснювалися усі 

можливі заходи, визначені чинними нормативно правовими актами.  Було 

організовано проведення спеціального об’єктового тренування   (формування ЦЗ ) з 

питань цивільного захисту у ВСП «Маслівський аграрний фаховий коледж ім. 

П.Х.Гаркавого Білоцерківського національного аграрного університету» за темою: 

«Порядок дій працівників та студентів при отримані сигналу «УВАГА», 

«ПОВІТРЯНА ТРИВОГА» із подальшим проведенням евакуації в найпростіше 

укриття».  До навчання залучались керівний склад 5 осіб; комісія з питань 

надзвичайних ситуацій  5 осіб; евакуаційна комісія  12 осіб; пожежно-технічна 

комісія  3 особи; інші працівники 45 осіб; студенти 184 осіб; представники місцевого 

підрозділу ДСНС_2 особи. 

Відпрацьовано  планування документів для організації діяльності з питань 

цивільного захисту: 

- проведено заходи із завчасного накопичення і підтримання у готовності засобів 

радіаційного та хімічного захисту;  

-  створення матеріального резерву та запасу майна цивільного захисту;  

- перевірено стан підготовки керівного складу  коледжу  - стан задовільний;  

- перевірено функціонування системи оповіщення та організація порядку 

доведення до персоналу інформації про загрозу виникнення або виникнення 

надзвичайної ситуації; 

- проведено організаційні заходи щодо забезпечення пожежної та техногенної 

безпеки. 

В зв’язку з переведенням студентів на онлайн – навчання проведено 

роз’яснювальну роботу про «Надзвичайні ситуації техногенного та природного 

характеру», «Правила поведінки учасників дорожнього руху», «Техніка безпеки під 

час канікул», «Правила безпеки в повсякденному житті»; «Правила пожежної 

безпеки», порядок дій під час повітряної тривоги. 

          З педагогічним персоналом, вахтерами та відповідальними особами 

проведено навчання про порядок дій під час проведення освітнього процесу за 

сигналом повітряної тривоги та ознайомлені під підпис у журналі реєстрації. 



         У навчальних кабінетах, кабінеті охорони праці та на 1 поверсі гуртожитку 

оформлено інформаційний куточок з охорони праці та безпеки життєдіяльності. 

          Безпека життєдіяльності мешканців студентського гуртожитку знаходиться 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. Кожного семестру проводяться тематичні 

інструктажі правил безпечної поведінки, режиму дня, правил дорожнього руху, 

запобігання 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 (тренінги щодо 

практичних застосувань вогнегасників та евакуаційних дій, навчання з питань 

охорони  праці ;         

- інструктажі про порядок дій у разі виникнення пожежі;  

     Осередком превентивної роботи з охорони праці є відповідно обладнаний 

кабінет та забезпечений навчально-наочними, навчально-методичними  

матеріалами з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної та 

техногенної  безпеки. 

        На кожному поверсі навчального корпусу та у гуртожитку розташовано плани 

евакуації на випадок пожежі, повітряної тривоги або інших стихійних лих. 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



Основними завданнями ВСП «Маслівський аграрний фаховий коледж  ім. 

П.Х.Гаркавого Білоцерківського національного аграрного університету» на 

поточний 2023 рік з охорони праці та безпеки життєдіяльності  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 

посвідчення даної КТП. 

2. Закупити засоби індивідуального захисту для електротехнічного 

персоналу коледжу;                                                                                                     3. 

Продовжити ремонт та облаштування підвального приміщення гуртожитку для 

використання його, як найпростіше укриття;                                                    4. 

Забезпечити пожарним щитом нову лабораторію механообробних робіт; 

5. Комплексне розв’язання завдань з питань 

охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки на основі 

розроблених комплексних заходів із цих питань; 

6. Зацікавити кожного члена колективу в безпечному протіканні освітнього 

процесу, умовах праці, стану робочих та навчальних місць, підвищенні ефективності 

функціонування служби з охорони праці; 

7. Продовжити вирішення та усунення недоліків і проблем пов’язаних з 

питанням охорони праці та пожежної безпеки; 

8. 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 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:  

  

 Проведена заміна труб (каналізаційна система 70 м  та система 

водозабезпечення 70 м) в підвальному приміщенні гуртожитку; 

 Проведено поточний ремонт каналізаційної системи, а саме проведена 

часткова заміна труб від КНС до відстійника;  

 Проведено експертизу газових котлів та продовжено термін 

експлуатації;  

 Замінено газовий клапан на мінікотельні навчального  корпусу; 

 Закуплено однофазний  генератор для забезпечення безперебійної 

роботи бухгалтерії; 

 Проведено заміну насосу та реле тиску свердловини № 2 (навчальний 

корпус) та заміну реле тиску свердловини №1(гуртожиток); 

 Окультурено свердловину №1 для забезпечення питною водою 

мешканців гуртожитку; 

 Облаштування клумб перед головним корпусом; 

 Регулярно проводилось косіння в весняно-літній період навколо 

будівель, у парку, автодром та стадіон; 

 Проведено поточний ремонт будівлі даху гуртожитку, малих корпусів 

  та навчального  корпусу (зоотехнія); 

 Постійно ведеться обладнання та ремонт додаткового приміщення для 

музею коледжу; 



 Проведено роботи по відновленню системи водопостачання пожежних 

кранів; 

 Проведено заміну електромережі адміністративних кабінетів; 

 Проведено поточний ремонт в навчальних аудиторіях та лабораторіях; 

 Розпочато роботу по модернізації та ремонту демонтажно - монтажної 

лабораторії  в навчально-дослідному господарстві; 

 Покладено штукатурну плитку в санітарних вузлах та душових 

кімнатах гуртожитку; 

 Проведено штукатурні та малярні роботи в підвальному приміщенні 

учбового корпусу для облаштування його як найпростішого  укриття. А 

саме:  

          - забезпечено ремонт та встановлення систем вентиляції;  

          - для створення належних санітарно – гігієнічних умов закуплено 

та встановлено 4 біотуалети для перебування тих, хто в укритті;   

           - встановлено вогнетривкі вхідні та аварійні двері в кількості 6 

дверей; 

           - забезпечено місцями для сидіння в кількості 40 лавочок; 

           - забезпечено мінімальною кількістю продуктів харчування 

довготривалого зберігання, питною водою та засобами гігієни; 

           - укомплектовано 2 колективні медичні аптечки; забезпечено їх 

медикаментами та медичними засобами надання домедичної допомоги; 

 Проведено заміну битих непрацюючих зливних баків унітазів у 

туалетах гуртожитку в кількості 8 шт.; 

 Облаштовано аварійне освітлення в підвальному приміщенні головного 

навчального  корпусу;  

 Замінено водопровідні крани в умивальниках гуртожитку; 

 Замінено бойлер у душовій кімнаті на більш потужний (гуртожиток); 

 Постійно проводиться заміна старих світильників на більш сучасні та 

економічні в коридорах, аудиторіях і кімнатах. 

 Проведено ремонт електропідстанції на виробництві навчально – 

дослідного господарства, а саме: 



       - заміна автоматів 100 А в кількості 3 шт; 

       - замінено розрядники в кількості 3 шт; 

       - проведена заміна запобіжників ПС - 10 в кількості 3 шт.; 

      - замінено електролічильник; 

 Упорядковано та частково розчищено ЛЕП від захаращення зеленими 

насадженнями (деревами) протяжністю 300 м; 

 

Основними завданнями на поточний 2023 рік є: 

 Проведення капітального ремонту в  кабінеті «Диспечерська 

навчальної частини» ; 

 Проведення ремонту в підвальному приміщенні гуртожитку 

(електрофікація, малярні та штукатурні роботи); 

 Завершення ремонту демонтажно - монтажної лабораторії; 

 Постійний контроль та забезпечення необхідними матеріалами  

навчальних , побутових і службових приміщень, а також прилеглої 

території. 

 Забезпечення будівельними матеріалами для проведення ремонтних 

робіт фойє актової  зали  навчального  корпусу; 

 Капітальний ремонт даху та забезпечення необхідними будівельними 

матеріалами для проведення ремонту кабінетів навчального корпусу 

(амбулаторія) та облаштування їх; 

 Поточний ремонт даху учбового корпусу.  

 

 

 

 

 

 

 



НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО 

Очолює роботу заступник директора з навчально-виробничої роботи 

Володимир Миколайович Коломієць   

         Навчально-дослідне господарство ВСП «Маслівський аграрний фаховий 

коледж ім. П.Х.Гаркавого Білоцерківського національного аграрного 

університету» є невід`ємним підрозділом навчального закладу, який 

спроможний готувати фахівців з напрямків підготовки: 

- Агрономія 

- Виробництво та переробка продукції тваринництва 

- Організація і технологія ведення фермерського господарства 

- Економічного спрямування та менеджменту 

- Автомобільного транспорту 

       Навчально-дослідне господарство Маслівського аграрного 

фахового коледжу має важливе значення в формуванні практичних умінь і 

навиків майбутніх фахівців з усіх напрямів підготовки коледжу, а також 

являється основним наповнювачем спеціального фонду.  

         Практична складова має визначальне значення  в підготовці  фахового 

молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) .   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.  

    Навчально-дослідне господарство ВСП «Маслівський аграрний 

фаховий коледж  ім. П.Х.Гаркавого Білоцерківського НАУ»   включає 621,1 

га землі, в тому числі 599 га – ріллі,   навчально - виробничу ферму, 



колекційно – дослідне поле, машино – тракторний парк, навчальну 

бухгалтерію. 

           Такі видів практик з усіх спеціальностей  як  навчальна практика;  

виробнича  технологічна та виробнича переддипломна (передвипускна) 

практики забезпечуються в повній мірі  проведенням на базі навчально-

дослідного господарства коледжу. 

         В 2022 році , в період повномасштабної війни та воєнного стану було 

скореговано виконання програм навчальних практик лише в умовах 

навчально-дослідного господарства.  Вже починаючи з весни ми продумали, 

як убезпечити студентів , викладачів та працівників господарства під час 

практики та роботи .  Таму було обладнано сховище, яке відповідає вимогам. 

Разом з тим , одночасно працювати в НДГ могла така кількість учасників 

лсвітнього процесу, яка вміщалась у сховищі.  

         В весняно-літній період та вересень-жовтень 2022 року , коли коледж 

працював в змішаній формі навчання, на базі НДГ були проведені навчальні 

практики з агрономії у відповідності до графіку,  а також студенти старших 

курсів проходили агрегатну практику за індивідуальним графіком. 

         Колекційно-дослідне поле відіграє значну роль у формуванні умінь та 

навиків з навчальних практик напрямку «Агрономія». Значна частина 

овочевої та плодової продукції , вирощеної студентами та персоналом 

коледжу, йшла на харчування в їдальню для ЗСУ, переселенців та потреб 

студентів і працівників. 

       Зі спеціальності «Виробництво та переробка продукції тваринництва» 

студенти мали змогу проходити практичну підготовку , використовуючи 

навчальну ферму протягом року. 

         Значна робота проводилась викладачами технічних дисциплін та 

персоналу коледжу по створенню нової демонтажно-монтажної лабораторії 

на території машино-тракторного парку НДГ, так як попередня лабораторія 

була в аварійному стані. Підготовлено приміщення, вставлено вікна і двері, 



встановлено оснащення. Для повноцінного фукціонування лабораторії 

планується виділення додаткових коштів та продовження робіт з наповнення 

матеріальної бази у відповідності до освітньо-професійної програми 

підготовки фахового молодшого бакалавра. 

  

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО, ЯК ВИРОБНИЧА БАЗА 

ПРОХОДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ, ВИРОБНИЧИХ І ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ 

ПРАКТИК 

Контрольне обстеження посівів озимини 

На календарі 23 лютого – ця дата є однією із важливих для агрономів всіх 

господарств, сьогодні проводять відбір монолітів на полях засіяних озимими 

зерновими культурами. 

Цей захід здійснюють в зимовий період для визначення життєздатності 

рослин до настання весни, щоб завчасно виявити можливий відсоток 

ослаблених, зріджених площ озимих культур та для складання плану 

весняних агрозаходів.  

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

Білоцерківського НАУ», сьогодні, в цей день, на полях, де висіяні озимі 

зернові культури, агроном господарства Листуха Михайло Михайлович та 

завідуючий практичним навчанням і викладач агрономічних дисциплін 

Пахович Ігор Леонідович провели контрольне обстеження посівів та 

фітосанітарний огляд рослин. 

Під час моніторингу було встановлено, що всі сорти озимої пшениці, а їх 

в господарстві висіяно аж дев’ять, це: Етана, Скаген, Колонія, Трудівниця 

Миронівська, Берегиня Миронівська, МІП Ассоль, МІП Естафета, МІП 

Дніпрянка, МІП Тайра, добре перезимували. 

В відмінному стані і посіви озимого ячменю сорту Хайлайт. Пахович І.Л. 

та Листуха М.М. провели заміри висоти рослин, оглянули кореневу систему 

на наявність хвороб, проаналізували фазу вегетації в даний період, оцінили 

відростання зелених листків пшениці і ячменю та відмітили відсутність 

загиблих рослин. 

http://matbnau.in.ua/news21-22/news83.php 
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Участь у весняній посівній кампанії викладачів циклової комісії 

агрономічних дисциплін 

   

Основні робочі питання – це сівба соняшнику і кукурудзи, моніторинг 

насіннєвих ділянок по розмноженню сортів озимої пшениці і ярого ячменю, 

огляд поля люцерни та оцінка якості обробітку грунту на площі, де буде 

висіватись соя. 

Завідуючий лабораторї рослинництва навчально-дослідного господарства 

коледжу, Листуха Михайло Михайлович ознайомив з новими 

перспективними сортами озимої пшениці Миронівської і Одеської селекції, 

це - Ассоль, Естафета, Дніпрянка, Берегиня Миронівська, Трудівниця 

Миронівська . Викладачми було визначено  норми висіву польових культур, 

внесення мінеральних добрив,глибина загортання насіння, кількість висіяних 

насінин на один погонни метр та показник  вологи в грунті на сьогоднішню 

дату. 

Проведено огляд робочої техніку та задіяних агрегатів в полі. 

http://matbnau.in.ua/news21-22/news127.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виробничий технологічний процес - заготівля сіна 

Після сівби пізніх ярих культур, розпочинається заготівля сіна 

багаторічних бобових і злакових трав. В ВСП "Маслівський аграрний 

фаховий коледж ім.П.Х.Гаркавого БНАУ" розпочато виробничий 

технологічний процес - заготівля сіна. 9 червня розпочалося тюкування 

скошеної і висушеної люцерни – багаторічної бобової культури. . Студенти 

ІІІ курсу спеціальності "Агрономія", групи АГРО-19 виконують програму 

виробничої технологічної практики, опрацьовують теми:"Налаштування 

тюкувального преса-підбирача Джон Дір-342","Вивчення технологічного 

процесу заготівлі сіна", "Оцінка якості готовності сіна перед пресуванням". 

http://matbnau.in.ua/news21-22/news127.php


Керівник практики Листуха Михайло Михайлович допомагає студентам 

опанувати ази цього процесу, навчає, відповідає на запитання студентів, 

скеровує їхню роботу. 

http://matbnau.in.ua/news21-22/news150.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перші жнива – 2022. 

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

Білоцерківського НАУ" розпочалися перші польові роботи по збиранню 

врожаю злакових зернових культур. Завідуючий лабораторією 

"Рослинництва" навчально-дослідного господарства Листуха Михайло 

Михайлович приступив до обмолоту поля озимого ячменю сорту Хайлайт. 

Робота кипить, працює сільськогосподарська техніка, зерно обмолочується 

комбайном Джон Дір, а вивіз з поля на тік здійснюється машиною КАМАЗ. 

Директор навчального закладу Пахович Наталія Марківна відмітила: "Це, 

без перебільшення, найскладніша збиральна кампанія за 30 років 

незалежності України, працювати потрібно в умовах воєнного стану, але всі 

вмотивовані,як ніколи. Всі працівники господарства, викладачі та студенти 

докладають максимум зусиль, щоб зібрати врожай цього року, переробити та 

зберегти готову продукцію". 

http://matbnau.in.ua/news21-22/news159.php 
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       В звіті надається характеристика та зміст основних  практик зі 

спеціальностей, проведення яких забезпечується базою навчально-

дослідного господарства.            

        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 фахового коледжу. 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 фахівці 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.  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 продукції  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. 

Студенти економічного напрямку підготовки при проходженні практик 

використовують результати фінансово-господарської діяльності навчально-

дослідного господарства та коледжу в цілому. Головну роль в організації 

такої практики відіграє навчальна бухгалтерія. 



 Майбутні спеціалісти - механіки автомобільного транспорту також 

мають можливість в повній мірі виконати програму навчальних та 

виробничих практик в навчально-дослідному господарстві коледжу. 

Значний зміст в покращення практичної підготовки студентів 

спеціальності «Автомобільний транспорт» має перенесення демонтажно-

монтажної лабораторії на територію машино-тракторного парку навчально-

дослідного господарства коледжу. Це дає можливість більш повноцінно 

використовувати всю базу для проходження всіх практик та проведення 

лабораторно-практичних занять з даного напрямку підготовки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



        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 

2022р. та щоквартально звіти про його використання.  

Фінансові результати діяльності ВСП «Маслівського аграрного фахового 

коледжу ім.П.Х.Гаркавого Білоцерківського національного аграрного 

університету» за 2022 рік в порівнянні з 2021 роком  

 

   У 2022 році надходження коштів становило 35 930,90 тис.грн., з них: 

- по загальному фонду – 20 525, 88тис.грн., 

- по спеціальному фонду –15 405, 02тис.грн., 

Надходження 2021 2022 

 Всього:  33 411 815,67  35 930 899,15  

 Загальний фонд   19 872 753,00  20 525 881,00  

 підготовка кадрів 

закладами фахової 

передвищої освіти 

16 800 753,00  16 723 781,00 

 

 стипендія  2 597 900,00  3 802 100,00  

Фонд розвитку 474 100,00  -  

 Спеціальний фонд  13 539 062,67 % 15 405 018,15 % 

 навчання  613 760,00 4,5 667 839,01 4,3 

 госп. діяльність, в т.ч.:  12 925 302,67  14 737 179,14  

рослинництво  9 172 434,06 67,8 11 286 104,42 73,3 

 тваринництво  3 231 326,17 23,8 2 959 155,56 19,2 

 гуртожиток  432 164,00 3,2 470 825,00 3,1 

інші 89 378,44 0,7 21 094,16 0,1 

      



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

- оплата праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну 

плату становлять: загальний фонд 11287,65 тис. грн., спеціальний фонд – 4075,35 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; 

- . нарахування на оплату праці становить: загальний фонд – 2472,00 тис.грн. та 

спеціального фонду – 930,00тис.грн.; 

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

фонд –  514,93 тис.грн., спеціальний фонд – 9331,25 тис.грн.; 

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв: загальний фонд -2377,14 тис.грн., 

спеціальний фонд – 99,44 тис.грн.; 

- придбання основного капіталу: загальний фонд -0,00 тис.грн., спеціальний 

фонд – 499,96 тис.грн.; 

-  по благодійному фонду надійшло 3 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 92,5%  за рахунок навчально-дослідного господарства.  

Статистичні показники за останні 3 роки: 

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%  

2022рік: 

Всього надходжень – 35 930 899,15 грн. 

За рахунок загального фонду – 20 525 881,00грн. (57,1%)  (в   т.ч.   стипендія         

3 802 100,00 грн.)  

За рахунок спеціального фонду – 15 405 018,15 грн. (42,9%) 

Не враховуючи стипендії співвідношення  ЗФ до СФ  52,1% : 47,9%  

 

Показники господарської діяльності по навчально дослідному центру  

ВСП "Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ"  

за 2020-2022 р. 

  
Одиниця 

виміру 
2020 2021 2022 

1 2 4 5 5 

Землекористування         

Всього земельних угідь га 599 599 599 

з них сільгоспугідь га 599 599 599 

в т.ч. ріллі га 599 599 599 

(крім того взято в аренду) га 0 0 0 

З наявної площі ріллі  було 

використано під посів 
        

Пшениця озима га 154 136 140 

Ячмінь га - 17 24 

Просо га 64 - - 

Кукурудза га - 30 - 

Cоя га 176 165 240 

Соняшник га 102 136 105 

Інше (кормова база) га 93 115 90 



Товарна продукція рослинництва         

Пшениця озима ц 3960 6070 5875 

Ячмінь ц - 744 923 

Просо ц 1300,1 - - 

Кукурудза ц - 2202 - 

Cоя ц 1352 3316,5 2801,5 

Соняшник ц 1735 2923,5 2424,5 

Урожайність          

Пшениця озима ц/га 32,08 51,01 41,96 

Ячмінь ц/га - 43,76 38,46 

Кукурудза ц/га - 73,4 - 

Просо ц/га 21,91 - - 

Cоя ц/га 8,67 20,1 17,51 

Соняшник ц/га 17,01 23,2 23,09 

Поголів'я худоби середн.         

ВРХ голів 115 113 99 

в т.ч. корови голів 61 54 47 

Продуктивність худоби         

Надій на 1 Ф.к. л 4640,56 4968 4518 

Середньодобовий надій на 1 Ф.к. л 12,78 13,61 12,38 

Приплід ВРХ голів 46 29 50 

Вихід телят на 100 корів голів 75,41 53,7 106,4 

Продукція тваринництва         

Валовий надій молока л 283074 267492 211228 

Реалізовано молока л 262015 255938 192761 

Собівартість грн. за 1 кг/л         

Пшениця озима кг 2,77 1,68 2,12 

Ячмінь кг - 1,5 1,91 

Кукурудза кг - 1,17 - 

Просо кг 2,92 - - 

Cоя кг 8,63 3,44 6,25 

Соняшник кг 4,57 4,43 5,28 

Молоко  л 5,35 5,80 7,68 

Реалізаційна ціна грн. за 1 кг/л         

Пшениця озима кг 6,17 7,24 4,52 

Ячмінь кг - 5,6 4,2 

Кукурудза кг - 4,86 - 

Просо кг 6,6 - - 

Cоя кг 11,03 17,68 12,17 

Соняшник кг 13,02 20,16 15,07 

Молоко  л 9,73 10,2 11,44 

  



 

 

АНАЛІЗ фінансових результатів по ВСП "Маслівський аграрний фаховий 

коледж Білоцерківського НАУ" за 2022 рік 

 

Придбано техніки та устаткування для потреб коледжу: 

1. Комп’ютерне обладнання – 147685,00грн. 

2. Дизельний генератор -2шт. – 105000,0грн. 

3. Зварювальний апарат – 4100,00грн. 

4. Транспортер ТСН-160 – 112500,00грн. 

5. Водонагрівач – 6250,00грн. 

6. Придбано автомобіль ВАЗ LADA212140 – 233300,00грн. 

7. Стенд для двигуна – 8770,00грн. 

Види 

продукції 

Кількіст

ь 

товарної 

продукц

ії, ц 

Собівар

тість, ц. 

грн 

Повна 

собіварті

сть всієї 

продукції 

тис. грн 

Реалізацій

на ціна, 

грн    (без 

ПДВ) 

Виручка 

всього 

тис. грн 

(без 

ПДВ) 

Результат, тис.грн 
Рентабел

ьність, % 

Прибуто

к 
Збиток 

 

Озима 

пшениця 2021 853,3 168,00 143,35 389,10 332,02 188,663   131,61 

Озима 

пшениця 2022 5211,9 212,00 1104,92 397,55 2071,99 967,067   87,52 

Соняшник 

2021 1510,7 443,00 669,24 1445,59 2183,85 1514,609   226,32 

Соняшник 

2022 1780,4 528,00 940,05 1217,19 2167,09 1227,038   130,53 

Соя 2021 1993,0 344,00 685,59 952,89 1899,11 1213,520   177,00 

Соя 2022 1503,4 625,00 939,63 1221,18 1835,92 896,299   95,39 

Ячмінь 2022 250,4 191,00 47,83 368,42 92,25 44,426   92,89 

РАЗОМ по 

рослинництву 13103,1   4530,61   10582,23 6051,621 0 133,57 

Молоко 1985,44 746,00 1481,14 925,90 1838,33 357,19   24,12 

ВРХ (ж.в.) 162,49 4145,07 673,53 3532,05 573,923   -99,61 -14,79 

Разом по 

тваринництву 2147,93 4891,07 2154,67   2412,25 257,58   11,95 

Всього     6685,28   12994,48 6309,20 0,00 94,37 



 
 

8. Господарчий інвентар – 251207,00грн. 

9. Продукти харчування – 61180,00грн. 

10.Придбано медикаменти – 3896,00грн. 

11.Медикаменти для тварин – 75721,00грн. 

12.Придбано миючих засобів – 27403,00грн. 

13.Придбано будівельних матеріалів – 329382,00грн. 

14.Проведено роботу з поточного ремонту системи водопостачання на суму 

180027,00грн. 

15. Проведено роботу з поточного ремонту каналізаційної мережі на суму 

155966,00грн. 

 

     Основні завдання  колективу Відокремленого структурного 

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

БНАУ» на 2023 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  
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На шляху до Перемоги. 
   В українців споконвіку існує традиція взаємодопомоги, суспільної праці, 

піклування про ближнього. Раніше таких людей називали доброчинцями, 

громадськими діячами, альтруїстами; а з кінця ХХ століття – волонтерами. 

Волонтером може стати кожен та кожна, хто прагне зробити внесок у Перемогу 

України. 

   З початку повномасштабного вторгнення у ВСП «Маслівський аграрний 

фаховий коледж Білоцерківського НАУ» одразу розпочали допомагати ЗСУ та 

переселенцям. Процес допомоги армії та вимушеним переселенцям у коледжі 

чітко налагоджений, триває постійно, і всі зусилля закладу спрямовані на 

спільну перемогу в цій війні заради незалежної України, заради світлого 

майбутнього кожного українця. 

   Підводячи підсумки минулого року, зазначимо, що доброчинність наших 

викладачів,  студентів та колективу стали невід’ємною органічною частиною 

цього складного воєнного періоду. 

   А також, хочемо щиро подякувати ректору Білоцерківського НАУ, професору 

Олені Шуст за високу оцінку волонтерської роботи колективу в особі директора 

коледжу Наталії Пахович. 

   У цей рік особливо згуртованою стала робота на шляху до Перемоги 

відокремлених структурних підрозділів, які входять до Регіонального 

університетського центру під керівництвом Білоцерківського національного 

аграрного університету. 

  Разом ми сила! Разом до Перемоги! 
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