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ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

У рамках реалізації комплексного плану роботи на 2022/23 н.р.  колектив 
коледжу працює у таких напрямках: 

 враховуючи складні умови воєнного стану в Україні, коледж тимчасово 
переміщений до Національного університету «Одеська політехніка»; 

 організований освітній процес в онлайн форматі; 

 пріоритетними у діяльності є забезпечення безпеки освітнього процесу для 
здобувачів освіти і педпрацівників. 

 
ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ 

Контингент здобувачів освіти станом на 01.12.2022 р. 549 осіб, з них – 490 
на бюджетній формі навчання. Успішно проведено вступну кампанію, за 
результатами прийому 2022 року зараховано на навчання 146 осіб: на основі  
базової загальної середньої освіти – 128 ос. (з них – 56 слухачів підготовчих 
курсів; на базі повної загальної середньої освіти 18 ос. з них – 3 слухача 
підготовчих курсів. 10 осіб – державне замовлення і 8 осіб – на вакантні 
бюджетні місця (табл. 1); 

 
Таблиця 1 - Обсяг державного замовлення 

 Відокремленого струтурного підрозділу «Новокаховський політехнічний фаховий 
коледж Національного університету «Одеська політехніка» 2022-2023 н.р. 

 

Спеціальність 
Вступ на основі 

Базова загальна 
середня освіта 

Повна загальна 
середня освіта 

075 Маркетинг 10  
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 10  
071 Облік і оподаткування 10  

121 Інженерія програмного забезпечення 20 3 
141Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка 

40 141 О-3 
141 Е – 2  

133 Комп’ютерні технології в машинобудуванні 20  
275 Транспортні технології 18 2 
Всього 128 10 (+8 

контракт) 
  

 Слід зазначити, що найбільша кількість заяв надійшла від вступників за 
спеціальностями: 141, 121. 
 Основними напрямами удосконалення якісних та кількісних показників 
набору до коледжу ми вбачаємо у здійсненні постійного моніторингу потреб 
ринку праці, аналізі роботи коледжів-конкурентів, перейманні передового 
досвіду в контексті підвищення іміджу коледжу, розширення форм 



профорієнтаційної роботи, зокрема, через налагодження зв'язків у соціальних 
мережах, залучення молоді до наукової діяльності шляхом організації конкурсів 
наукових робіт, лекторіїв, тренінгів, ділових ігор тощо. 
 

Таблиця 2 - Порівняння результатів прийому до 

Відокремленого структурного підрозділу «Новокаховський політехнічний 

фаховий коледж Національного університету «Одеська політехніка» 
 

  Денне відділення 
 
 

     
Прийнято  

 
Шифр та назва спеціальності 

 (за освітньо-кваліфікаційними 
рівнями) 

 

План прийому за 
держ.бюджетом 

Подано 
заяв 

Конкурс 

2021  2022  2021 2022 2021 2022 2021 2022 
 Фаховий  молодший  бакалавр на   

основі   базової   загальної 
середньої освіти 

135 128 535 304  
 

3,9 2,4 135 128 

1 071 Облік і оподаткування 10 10 60 24 6,0 2,4 10 10 
2 075 Маркетинг 10 10 77 43 7,7 4,3 10 10 
3 076 Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 
10 10 66 35  6,6 3,5 10 10 

4 121 Інженерія програмного 
забезпечення 

20 20 76 52 3,8 2,6 20 20 

5 133 Галузеве 
машинобудування 

20 20 88 35 4,4 1,8 20 18 

6 141 Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка 

45 40 86 89 1,9 2,1 45 40 

7 275 Транспортні технології 20 18 82 33  4,1 1,8 20 20 
 

Випуск студентів у 2022 році становить 126 осіб, з яких 122 –молодших 
спеціаліста, 4 – фахових молодших бакалавра; 118 осіб - випускники, які 
навчалися за кошти державного бюджету, 8 випускників - за кошти фізичних 
осіб.  
 

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО - ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 
Забезпечено кадровий потенціал закладу - всього 97 працівників:  
53 педагогічних працівника з них призупинено дію трудового договору без 

збереження заробітної плати – 8; Окрім цього, звільнено - 6, 2-оє у зв’язку зі 
смертю; 

44 – інші співробітники , з них звільнено – 2.   
Навчально-виховний процес у коледжі забезпечують 53 викладачі. 

Кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» мають 27 викладачів  
(51%), «спеціаліст першої категорії» - 10 викладачів (19%), «спеціаліст другої 
категорії» - 12 викладачів (22%), кваліфікаційну категорію «спеціаліст» - 4 



викладача (7%). Із загальної кількості викладачів двоє здобули ступінь кандидата 
наук  - 2 (4%), педагогічне звання «викладач-методист» - 5 викладачів (9,4%). 

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р.    
№ 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-
педагогічних працівників» підвищення кваліфікації педагогічними 
працівниками здійснюється згідно із затвердженим планом підвищення 
кваліфікації. Відповідно до встановленого Законом порядку у 2022 році пройшли 
курси підвищення кваліфікації  45 педагогічних працівників коледжу (табл. 3). 

Таблиця 3 - Підвищення кваліфікації педагогічних працівників  
Відокремленого структурного підрозділу «Новокаховський політехнічний фаховий 

коледж Національного університету «Одеська політехніка» 
у 2022 році 

 
№ 
з/п 

Прізвище, імя 
та 

 по батькові 

Установа, що видала 
сертифікат 

Термін 
проходжен

ня 

Обсяг 
(годин) 

Сертифікат 
учасника 

1.  Вітков  
Віталій 

Володимирович 

Академія професійного 
розвитку «ПРО» 

21.01.22 р. 30 Коучингові 
технології в 
діяльності 

фахівців системи 
освіти 

ТОВ «Академія 
цифрового розвитку» 

23.06.22 р. 2 Цифрові 
інструменти Google 

для вищої освіти 
ТОВ «Академія 

цифрового розвитку» 
29.06.22 р. 2 Можливості Youtube 

для освіти 
НМЦ вищої та фахової 

передвищої освіти 
23.11.22 р. 45 Особливості 

управління 
закладами фахової 

передвищої освіти та 
освітнім процесом в 

умовах 
воєнного стану 

2.  Віткова 
Олександра 
Сергіївна 

Академія професійного 
розвитку «ПРО» 

21.01.22 р. 30 Коучингові 
технології в 
діяльності 

фахівців системи 
освіти 

НМЦ вищої та фахової 
передвищої освіти 

03.02.22 р. 3 Цифрова 
трансформація 

освіти: стан, 
проблеми, 

перспективи 
ТОВ «Академія 

цифрового розвитку» 
23.06.22 р. 2 Цифрові 

інструменти Google 
для вищої освіти 

ТОВ «Академія 
цифрового розвитку» 

29.06.22 р. 2 Можливості Youtube 
для освіти 



CEO UGEN Україна 29.09.22 р. 8 Проєкт розвитку 
співпраці бізнесу та 

освіти «Uni-Biz 
Bridge», 

присвячений 
розвитку soft skills 

Студія онлайн-освіти 
EdEra 

22.11.22 р. 6 Сміливі навчати 

Студія онлайн-освіти 
EdEra 

21.11.22 р. 30 Оцінювання без 
знецінювання 

CEO UGEN Україна 21.11-
22.11.22 р. 

7 Проєкт розвитку 
співпраці бізнесу та 

освіти «Uni-Biz 
Bridge», 

присвячений 
розвитку soft skills 

3.  Войтюк 
Лілія 

Миколаївна 

Академія професійного 
розвитку «ПРО» 

21.01.22 р. 30 Коучингові 
технології в 
діяльності 

фахівців системи 
освіти 

ТОВ «Академія 
цифрового розвитку» 

23.06.22 р. 2 Цифрові 
інструменти Google 

для вищої освіти 
НМЦ вищої та фахової 

передвищої освіти 
23.11.22 р. 45 Особливості 

управління 
закладами фахової 

передвищої освіти та 
освітнім процесом в 

умовах 
воєнного стану 

4.  Глухов  
Олексій   

Анатолійович 

Академія професійного 
розвитку «ПРО» 

21.01.22 р. 30 Коучингові 
технології в 
діяльності 

фахівців системи 
освіти 

5.  Гриненко  
Ірина Олегівна 

Академія професійного 
розвитку «ПРО» 

21.01.22 р. 30 Коучингові 
технології в 
діяльності 

фахівців системи 
освіти 

6.  Діденко Наталія 
Миколаївна 

Платформа онлайн-
курсів Prometheus 

24.09.22 р. 30 Нова фізична 
культура 

7.  Дубина  
Денис 

Анатолійович 

Академія професійного 
розвитку «ПРО» 

21.01.22 р. 30 Коучингові 
технології в 
діяльності 

фахівців системи 
освіти 

8.  Додрик  
Ольга  

Студія онлайн-освіти 
EdEra 

08.11.22 р. 30 Школа для всіх 



Володимирівна Студія онлайн-освіти 
EdEra 

27.11.22 р. 30 Оцінювання без 
знецінювання 

Студія онлайн-освіти 
EdEra 

01.12.22 р. 6 Сміливі навчати 

9.  Дуганова  
Наталія  

Вікторівна 

Академія професійного 
розвитку «ПРО» 

21.01.22 р. 30 Коучингові 
технології в 
діяльності 

фахівців системи 
освіти 

10.  Зелена  
Людмила  
Дмитрівна 

 

Академія професійного 
розвитку «ПРО» 

21.01.22 р. 30 Коучингові 
технології в 
діяльності 

фахівців системи 
освіти 

11.  Карпік Андрій  
Юрійович 

Студія онлайн-освіти 
EdEra 

16.01.22 р. 30 Школа для всіх 

Студія онлайн-освіти 
EdEra 

25.11.22 р. 30 Оцінювання без 
знецінювання 

12.  Кіца  
Тетяна  

Вікторівна 

Студія онлайн-освіти 
EdEra 

24.11.22 р. 30 Школа для всіх 

13.  Коваленко  
Наталія 

Миколаївна 

Академія професійного 
розвитку «ПРО» 

21.01.22 р. 30 Коучингові 
технології в 
діяльності 

фахівців системи 
освіти 

14.  Колесніков  
Костянтин  
Сергійович 

Академія професійного 
розвитку «ПРО» 

21.01.22 р. 30 Коучингові 
технології в 
діяльності 

фахівців системи 
освіти 

15.  Коровіна  
Вікторія  

Андріївна 

Академія професійного 
розвитку «ПРО» 

21.01.22 р. 30 Коучингові 
технології в 
діяльності 

фахівців системи 
освіти 

16.  Ламберг   
Наталія  

Вадимівна 

Академія професійного 
розвитку «ПРО» 

21.01.22 р. 30 Коучингові 
технології в 
діяльності 

фахівців системи 
освіти 

17.  Левченко  
Людмила  

Григорівна 

Студія онлайн-освіти 
EdEra 

18.11.22 р. 30 Школа для всіх 

18.  Личак  
Валерій  

Олександрович 

Академія професійного 
розвитку «ПРО» 

21.01.22 р. 30 Коучингові 
технології в 
діяльності 

фахівців системи 
освіти 



19.  Макрушина 
Лариса   

Вікторівна 

Академія професійного 
розвитку «ПРО» 

21.01.22 р. 30 Коучингові 
технології в 
діяльності 

фахівців системи 
освіти 

20.  Морозова  
Юлія 

Михайлівна 

КВНЗ «Херсонська 
академія неперервної 

освіти» 

11.02.22 р. 12 Сертифікат учасника 
семінару-тренінгу з 

фінансової 
грамотності 

ТОВ «Академія 
цифрового розвитку» 

22.08.22 р. 2 Цифрові 
інструменти Google 

для вищої освіти 
Всеукраїнська науково-
практична конференція 

31.10.22 р. 30 Організація роботи 
класного керівника в 

умовах воєнного 
стану 

21.  Надєляєв  
Ілля   

Миколайович 

Академія професійного 
розвитку «ПРО» 

21.01.22 р. 30 Коучингові 
технології в 
діяльності 

фахівців системи 
освіти 

22.  Ніколенко 
Олена Петрівна 

ТОВ «НаУрок» 16.09.22 р. 10 Дистанційне та 
змішане навчання в 

умовах війни 
Сумський державний 

університет 
18.10-

24.10.22 р. 
30 Ораторське 

мистецтво 
ТОВ «НаУрок» 25.10.22 р. 2 Підвищення 

кваліфікації 
педагогічних та 

науково-
педагогічних 

працівників: про що 
говорить 

законодавство 
ТОВ «Всеосвіта» 11.11.22 р. 36 Організація 

ефективної 
діяльності 

практичного 
психолога в закладі 

освіти 
23.  Обревко   

Євген  
Іванович 

Академія професійного 
розвитку «ПРО» 

21.01.22 р. 30 Коучингові 
технології в 
діяльності 

фахівців системи 
освіти 

24.  Очкаленко  
Наталя  

Олександрівна 

Новокаховський 
приладобудівний 
фаховий коледж 

21.01.22 р. 18 Ключові вміння ХХІ 
століття, критичне 
мислення та вміння 

розв’язувати 
нестандартні 

проблеми 



25.  Павленко 
Олена Петрівна 

Академія професійного 
розвитку «ПРО» 

21.01.22 р. 30 Коучингові 
технології в 
діяльності 

фахівців системи 
освіти 

26.  Петренко 
Людмила 
Василівна 

Студія онлайн-освіти 
EdEra 

02.01.22 р. 30 Школа для всіх 

Міністерство цифрової 
трансформації України 

«Дія» 

08.02.22 р. 6 Фінансова 
грамотність для 

підприємців 
КВНЗ «Херсонська 

академія неперервної 
освіти» 

11.02.22 р. 12 Сертифікат учасника 
семінару-тренінгу з 

фінансової 
грамотності 

НМЦ ПТО у 
Запорізькій області 

05.12.22 р. 6 Організація роботи 
класного керівника в 

умовах воєнного 
стану 

27.  Потапова 
Тетяна  

Володимирівна 

Новокаховський 
приладобудівний 
фаховий коледж 

21.01.22 р. 18 Ключові вміння ХХІ 
століття, критичне 
мислення та вміння 

розв’язувати 
нестандартні 

проблеми 
Академія професійного 

розвитку «ПРО» 
01.12.22 р. 30 Організація 

змішаного навчання 
математики: сучасні 

моделі реалізації 
28.  Потапчук 

Анастасія 
Володимирівна 

Студія онлайн-освіти 
EdEra 

27.11.22 р. 30 Про дистанційний та 
змішаний формати 

навчання 
29.  Розмариця  

Оксана 
Володимирівна 

Академія професійного 
розвитку «ПРО» 

21.01.22 р. 30 Коучингові 
технології в 
діяльності 

фахівців системи 
освіти 

30.  Рочняк  
Олег  

Васильович 

КЗВО 
«Вінницька академія 
безперервної освіти» 

23.09.22 р. 30 ПК вчителів фізики 
та астрономії 

31.  Саврадім  
Людмила  
Василівна 

Академія професійного 
розвитку «ПРО» 

21.01.22 р. 30 Коучингові 
технології в 
діяльності 

фахівців системи 
освіти 

32.  Санін  
Вадим  

Леонідович 

Студія онлайн-освіти 
EdEra 

10.01.22 р. 30 Школа для всіх 

КВНЗ «Херсонська 
академія неперервної 

освіти» 

11.02.22 р. 12 Сертифікат учасника 
семінару-тренінгу з 

фінансової 
грамотності 



Херсонський 
політехнічний фаховий 
коледж Національного 
університету «Одеська 

політехніка» 

10.11.22 р. 6 Методичне 
об’єднання 
викладачів 

бухгалтерського 
обліку  

33.  Семенова 
Тетяна  

Михайлівна 

Академія професійного 
розвитку «ПРО» 

21.01.22 р. 30 Коучингові 
технології в 
діяльності 

фахівців системи 
освіти 

34.  Сидорчук  
Ірина  

Олександрівна 

ДЗВО «Університет 
менеджменту освіти» 
Центральний інститут 
післядипломної освіти 

20.10.22 р. 30 Практико-
орієнтовані 

«СЕКРЕТИ» 
проведення уроку: 

цікаві методи, 
прийоми та 

технології навчання 
35.  Скочеляс 

Оксана Петрівна 
Академія професійного 

розвитку «ПРО» 
21.01.22 р. 30 Коучингові 

технології в 
діяльності 

фахівців системи 
освіти 

Інститут модернізації 
змісту освіти 

15.12. 22 р. 3 Забезпечення 
пріоритетності 
інноваційних 
технологій у 

формуванні змісту 
освіти 

36.  Ткаченко Тетяна 
Олександрівна 

Студія онлайн-освіти 
EdEra 

04.12.22 р. 30 Про дистанційний та 
змішаний формати 

навчання 
37.  Тодоріко 

Євгенія  
Сергіївна 

 

Академія професійного 
розвитку «ПРО» 

21.01.22 р. 30 Коучингові 
технології в 
діяльності 

фахівців системи 
освіти 

ТОВ «Академія 
цифрового розвитку» 

23.06.22 р. 2 Цифрові 
інструменти Google 

для вищої освіти 
ТОВ «Академія 

цифрового розвитку» 
29.06.22 р. 2 Можливості Youtube 

для освіти 
Платформа онлайн-
курсів Prometheus 

04.11.22 р. 30 Медіаграмотність: 
практичні навички 

Студія онлайн-освіти 
EdEra 

04.11.22 р. 30 Школа для всіх 

Студія онлайн-освіти 
EdEra 

09.11.22 р. 6 Сміливі навчати 

38.  Торік  
Володимир  
Васильович 

Студія онлайн-освіти 
EdEra 

12.01.22 р. 30 Школа для всіх 



39.  Туревич  
Олексій  

Володимирович 

Академія професійного 
розвитку «ПРО» 

21.01.22 р. 30 Коучингові 
технології в 
діяльності 

фахівців системи 
освіти 

40.  Українцева  
Надія  

Миколаївна 

Академія професійного 
розвитку «ПРО» 

21.01.22 р. 30 Коучингові 
технології в 
діяльності 

фахівців системи 
освіти 

41.  Фисина 
Юлія 

Станіславівна 

Академія професійного 
розвитку «ПРО» 

21.01.22 р. 30 Коучингові 
технології в 
діяльності 

фахівців системи 
освіти 

42.  Хищенко 
Тетяна  

Іванівна 

Академія професійного 
розвитку «ПРО» 

21.01.22 р. 30 Коучингові 
технології в 
діяльності 

фахівців системи 
освіти 

ДЗВО «Університет 
менеджменту освіти» 
Центральний інститут 
післядипломної освіти 

20.10. 22 р. 30 Практико-
орієнтовані 

«СЕКРЕТИ» 
проведення уроку: 

цікаві методи, 
прийоми та 

технології навчання 
 25.12-

27.12.22 р. 
24 Міжнародній 

науково-практичній 
конференції 

«Сучасні 
дослідження світової 

науки» 
43.  Ходарєва  

Олена  
Анатоліївна 

Академія професійного 
розвитку «ПРО» 

21.01.22 р. 30 Коучингові 
технології в 
діяльності 

фахівців системи 
освіти 

44.  Шевченко  
Сергій  

Володимирович 

Академія професійного 
розвитку «ПРО» 

21.01.22 р. 30 Коучингові 
технології в 
діяльності 

фахівців системи 
освіти 

45.  Янчук   
Людмила  

Володимирівна 

Академія професійного 
розвитку «ПРО» 

21.01.22 р. 30 Коучингові 
технології в 
діяльності 

фахівців системи 
освіти 

 

 



З метою визначення відповідності педагогічних працівників займаній 
посаді у коледжі щороку створюється атестаційна комісія для організації і 
проведення атестації викладачів. Матеріали атестації зберігаються в особових 
справах викладачів.  Як підсумок -  у 2022 році атестувалося  15 викладачів. З 
них: 

- на підтвердження раніше присвоєної кваліфікаційної категорії «спеціаліст 
другої категорії» - 1 особа ( Карпік А.Ю.); 

- на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії» -1 особа 
( Гриненко І.О..); 

- на підтвердження раніше присвоєної кваліфікаційної категорії «спеціаліст 
першої категорії» -  2 особи ( Фисина Ю.С., Ходарєва О.А.); 

- на присвоєння кваліфікаційної  категорії «спеціаліст першої категорії» - 2 
особи (Віткова О.С.,  Йонда О.М.); 

- на присвоєння кваліфікаційної  категорії «спеціаліст вищої категорії» - 3 
особи  (Зелена Л.Д.,  Торік В.В., Янчук Л.В.); 

- на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст 
вищої категорії» - 3 особи      (Вітков В.В., Макрушина Л.В., Очкаленко Н.О.); 

- на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст 
вищої категорії» та педагогічному званню «старший викладач» - 2 особи 
(Коваленко Н.М., Кузьменко І.В.); 

-  на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст 
вищої категорії та присвоєння педагогічного звання «викладач-методист» - 1 
особа (Хищенко Т.І.). 

 
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 

У коледжі впродовж звітного періоду проводилася системна методична 
робота, яка спрямована на реалізацію науково-методичної проблеми: 
«Забезпечення прогресивної навчальної діяльності здобувачів освіти шляхом 
комплексної реалізації системи інноваційної освітньої діяльності та ефективного 
використання електронних освітніх ресурсів».  Відповідно до визначеної 
проблеми з метою забезпечення системного підвищення якості освіти на 
інноваційній основі, сучасного психолого-педагогічного та науково-
методичного супроводу навчально-виховного процесу, розвитку педагогів і 
вдосконалення їх професійної діяльності, формування методологічної культури 
педагогічних кадрів педагогічний колектив працював над вирішенням 
пріоритетних завдань, а саме: 

- забезпечення умов дотримання вимог діючого законодавства у сфері 
повної загальної середньої освіти, фахової передвищої та вищої освіти; 

- організація роботи щодо моніторингу і забезпечення якості освіти в 
коледжі; 



- дотримання відповідності кадрового забезпечення Ліцензійним 
умовам щодо провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти; 

- підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки 
педагогічних працівників; 

- надання методичної допомоги щодо організації роботи циклових 
комісій і контроль за їх діяльністю. 

Навчально-методична робота педагогічних працівників коледжу 
здійснюється відповідно планів роботи циклових комісій: 

гуманітарних дисциплін; 
обліково-економічних дисциплін та маркетингу; 
природничо-математичних дисциплін; 
фізичного виховання; 
з галузевого машинобудування; 
з транспортних технологій; 
з електротехніки та електромеханіки; 
з інженерії програмного забезпечення. 
Планувалося пройти акредитацію освітньо-професійної програми                        

275 Транспортні технології, проте, на підставі пункту 1 Постанови Кабінету 
Міністрів України від 14.10.2022 №1164, 02 листопада 2022 року  до ДСЯО було 
подано заяву про умовну (відкладену) акредитацію освітньо-професійної 
програми у сфері фахової передвищої освіти. Було ухвалено рішення про  
«умовно акредитовану (відкладено)» ОПП наказом Державної служби якості 
освіти України від 26.12.2022 р. № 01-10/145. 
 За звітний період всі викладачі працюють відповідно до своїх 
індивідуальних планів методичної роботи. Активною формою підвищення 
фахової майстерності викладачів є участь у конференціях, підготовка до друку 
статей у фахових журналах. Так, протягом 2022 року викладачі брали активну 
участь у проведенні конференцій регіонального, Всеукраїнського та 
Міжнародного рівнів; також  публікуються, як у педагогічній пресі, так і у 
фахових виданнях (табл. 4). 

Таблиця 4 - Участь викладачів коледжу у конференціях та публікації     у фахових 
виданнях   

№ 
з/п 

Автор Назва статті Назва конференції 

1 Морозова Ю.М., 
Петренко Л.В. 

«Контроль і оцінювання 
навчальних досягнень студентів в 
умовах дистанційного навчання» 

 Всеукраїнська науково-
практична конференція 
«Організація роботи класного 
керівника в умовах воєнного 
стану», 31 жовтня 2022 р., 
м. Запоріжжя 



2 Туревич О.В. та 
студент Кушнеренко 
Артем 

«Сучасний стан і перспективи 
розвитку сонячної енергетики 
Херсонщини » 

ІІІ Міжнародна  студентська 
наукова конференція 
«Теоретичне та практичне 
застосування результатів 
сучасної науки»,                                            
07 жовтня 2022 р., м. Біла Церква 

3 Глухов О. А. та 
студент Митрофанов 
Євгеній 
 

«Сучасний стан та перспективи 
розвитку альтернативної 
енергетики в Україні» 

ІІІ Міжнародна  студентська 
наукова конференція 
«Теоретичне та практичне 
застосування результатів 
сучасної науки»,            
07 жовтня 2022 р., м. Біла Церква 

4 Хищенко Т.І. та студент 
Сапожник Володимир 

«Говорити українською – поклик 
моєї душі» 

ІV Міжнародна студентська 
наукова конференція «Сучасні 
аспекти та перспективні 
напрямки розвитку науки»,                  
09 грудня 2022 р., м. Ужгород 

5 Хищенко Т.І. «Незламність сили духу та 
патріотичні звершення – 
квінтесенція життя і творчості 
Олени Теліги» 

Міжнародна науково-практична 
конференція «Сучасні 
дослідження світової науки» 
25-27 грудня 2022  р., м. Львів 

6 Хищенко Т.І. Розробка уроку «Феномен 
«шістдесятництва» в українській 
культурі. Василь Симоненко, 
громадянський вибір поета: 
«Задивляюсь у твої зіниці…», 
«Я...», «Лебеді материнства». 

 Сайт «Шкільне життя» 
https://www.schoollife.org.ua/142
-2022/ 

7  Хищенко Т.І. Методична розробка виховної  
години «Люди, будьте взаємно 
красивими...»  

https://vseosvita.ua/library/vykho
vna-hodyna-liudy-budte-
vzaiemno-krasyvymy-
621065.html 

8 Хищенко Т.І. Презентація до виховної години 
«Люди, будьте взаємно 
красивими…» 

https://vseosvita.ua/library/prezen
tatsiia-do-vykhovnoi-hodyny-
liudy-budte-vzaiemno-
krasyvymy-621066.html,  

9 Войтюк Л.М. Методична розробка виховної 
години «О рідне слово, хто без 
тебе я»? 

https://vseosvita.ua/library/metod
ychna-rozrobka-vykhovnoi-
hodyny-o-ridne-slovo-khto-bez-
tebe-ia-627482.html 

10 Войтюк Л.М. Розробка уроку «Оскар Уайльд. 
Ідейно-естетичні погляди і шлях 
митця. Проблема краси й моралі у 
творі «Портрет Доріана Грея». 
Система образів» 

 

https://vseosvita.ua/library/oskar-
uaild-ideino-estetychni-pohliady-
i-shliakh-myttsia-problema-krasy-
i-morali-u-tvori-portret-doriana-
hreia-systema-obraziv-
627478.html 



11 Санін В.Л. «ФОП під час воєнного стану: 
особливості оподаткування та 
звітності» 

ІІ Міжнародна  науково-
практична інтернет-
конференція «Сучасний стан та 
перспективи розвитку обліку, 
аудиту, оподаткування та 
аналізу в умовах міжнародної 
інтеграції» 16-17 листопада 
2022 р., м. Херсон-
Хмельницький 

12 Павленко О.П. Методична розробка з української 
літератури «Проблема 
знеособлення людини в 
суспільстві, особистості й натовпу 
в оповіданні В.Дрозда «Білий кінь 
Шептало» 

https://vseosvita.ua/library/proble
ma-zneosoblennia-liudyny-v-
suspilstvi-osobystosti-i-natovpu-
v-opovidanni-volodymyra-
drozda-bilyi-kin-sheptalo-
627980.html 

13 Павленко О.П. Методична розробка з української 
літератури «Більше думай, а тоді 
вирішуй» (урок-квест по творчості 
Г.С. Сковороди» 

https://vseosvita.ua/library/bilshe-
dumai-a-todi-vyrishui-urok-kvest-
po-tvorchosti-hsskovorody-
627978.html 

14 Скочеляс О.П. Розробка уроку з історії України 
«Державний статус УСРР в 1921-
22 рр. Впровадження непу вУСРР» 

https://vseosvita.ua/library/konspe
kt-uroku-z-istorii-ukrainy-dlia-10-
klasu-tema-derzhavnyi-status-
usrr-v-1921-22-rr-
vprovadzhennia-nepu-v-usrr-
627575.html 

 
 Впродовж 2022 року під керівництвом педагогічних працівників студенти 
коледжу брали активну участь у міських, обласних, Всеукраїнських, 
Міжнародних олімпіадах, конкурсах та фестивалях. 

Таблиця 5 - Результати участі студентів коледжу у міських, обласних 
Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах, фестивалях у 2022 р. 

 
Олімпіади, конкурси 

Кількість 
учасників 

Призери 

ХV Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На Урок Осінь –2022»: 
- математика; 
-історія України; 
-інформатика; 
-фізика; 
-українська мова; 
-іноземна мова; 
-зарубіжна література 

 
29 
12 
16 
15 
11 
29 
26 

 
4 
5 
10 
8 
- 
7 
6 

Всеукраїнська дистанційна інтернет-олімпіада «Всеосвіта Осінь – 
2022» з: 
- української мови; 
- зарубіжної літератури 

 
 

17 
4 

 
 
5 
3 

ІІ Міжнародний фестиваль-конкурс учнівської та студентської 
творчості «Змагаймося за нове життя», присвячений Лесі Українці 
(м. Полтава 2022 рік) 

6 5 

Дистанційний конкурс «З Україною в серці» на платформі 13 12 



«Всеосвіта» 
 1 - 
МАН України, обласний заочний конкурс журналістських творів 
«Погляд юних» 

5 5 

VІ Всеукраїнський учнівський літературно-мистецький конкурс 
«Стежками Каменяра» 

3 підсумки 
у квітні 

Всього: 187 70 

Таблиця 6 - Участь студентів коледжу у науково-практичних конференціях  

Назва конференції Кількість 
учасників 

IV Міжнародна студентська конференція «Сучасні аспекти та перспективні 
напрямки розвитку науки»  (м. Ужгород) 

1 

ІІІ Міжнародна студентська наукова конференція «Теоретичне та практичне 
застосування результатів сучасної науки» (м. Біла Церква) 

2 

Всього: 3 
 

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ КОЛЕДЖУ 
Відповідно до Комплексного плану навчально-виробничої, методичної та 

виховної роботи коледжу у жовтні 2022 року проведено моніторинг 
працевлаштування випускників коледжу 2022 р. Моніторинг проведено з метою 
виявлення та відстеження тенденцій працевлаштування випускників коледжу, 
встановлення відповідності фактичних результатів діяльності навчального 
закладу існуючим потребам ринку праці. 

Кількість випускників 2022 р. 126 осіб. Вдалося опитати 64 випускника (з 
іншими втрачений зв'язок). Результати моніторингу такі:  21 особа (32,8% від 
загальної кількості опитуваних) продовжило навчання у закладах вищої освіти, 
21 особа (32,8% від загальної кількості опитуваних) розпочали трудову 
діяльність.  У 2022 році наші випускники продовжили навчання у таких закладах 
освіти: 
 Національний університет  «Одеська політехніка» - 11 осіб; 

Київський національний транспортний університет – 1 особа; 
Київський національний авіаційний університет– 1 особа; 
Одеський національний технологічний університет-1 особа; 
Київський університет ринкових відносин-1 особа; 
Харківський політехнічний інститут-1 особа; 
Миколаївський університет кораблебудування-1 особа; 
Новокаховське ПТУ №14-1 особа; 
Бериславський медичний коледж-1 особа. 

 
 
 
 



ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

Протягом звітного періоду виховна робота у коледжі проводилась 
переважно дистанційно. Виняток становить січень та лютий 2022року.  

Так, упродовж року було проведено: 
 

Таблиця 7 – Виховна робота у коледжі 
№ Дата Назва заходу 

1  14.01.2022р.   Привітання студентами коледжу Новокаховську громаду зі святом 
Василя 

2 18.01.2022р.   Виховні години, присвячені  Дню Соборності в Україні 
3 18.01-

15.03.2022р. 
 Проведення ІІ Всеукраїнського дистанційного конкурсу «На струнах 

кобзаревої душі» 
4 26.01.2022р.  Участь у міському заході «Створення ланцюга єдності» 
5 26.01.2022р.   Виховні години « Під Крутами пішли в безсмертя» 
6 01.02.2022р.  Виховні години « Домашнє насильство – як йому протидіяти» 
7 03.02.2022р.  Участь у Всесвітньому дні читання вголос 
8 09.02.2022р.  Участь у Всеукраїнському онлайн-флешмобі «Разом до найкращого 

інтернету» 
9 14.02.2020р.  Дистанційний  захід «Love story», присвячений Дню Святого 

Валентина 
10 15.02.2020р.  День вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 

пам’яті 31-ї річниці виведення військ з Республіки Афганістан 
(дистанційно) 

11  16.02.2022р.   Участь у державному заході «День Єднання» 
12  08.05.2022р.    Виховний захід «День пам’яті та примирення» (дистанційно) 
13 08.05.2022р.  Дистанціний колежанський захід, присвячений Дню народження 

рідного коледжу 
14 20.05.2022р.  Виховний захід «Дань вишиванки» (дистанційно) 
15 01.07.2022р.  Відеопривітання випускників коледжу «Майьбутнє у 1000 доріг» 

(дистанційно) 
16 01.09.2022р.  Виховні години, присвячені початку нового навчального 

року(дистанційно) 
17 28.09.2022р.  Відео привітання, присвячене Дню народження рідного міста 

«Тримайся, рідненька!» (дистанційно) 
18 04.10.2022р.  Серія відеопривітань від студентів з Днем працівника освіти 

(дистанційно) 
19 14.10.2022р.  Виховні години, присвячені Дню захисника України та Дню 

Козацтва(дистанційно) 
20 08.11.2022р.   Загальноколежанські батьківські збори(дистанційно) 
21 09.11.2022р.  Виховні години, присвячені Дню української писемності та 

мови(дистанційно) 
22 17.11. 2022р.  Відеопривітання від викладачів, присвячені Дню 

студента(дистанційно) 
23 21.11.2022р.  Виховні години, присвячені Дню гідності та свободи(дистанційно) 
24 26.11.2022р.  Виховні години, присвячені Голодомору «Пам’ятаємо. 

Єднаємось.Переможемо» (дистанційно) 
25 06.12.2022р   Виховний захід «День збройних сил України» (дистанційно) 
26 24.12.2022р Відео- та фотопривітання з наступаючим Новим ром та Різдвом 

Христовим «Разом крокуємо у перможний та мирний 2023 рік» 
(дистанційно) 

 



 Виховна робота у коледжі спрямована на реалізацію таких основних 
напрямків, як: 

- Національно-патріотичне виховання; 
- Протидія булінгу; 
- Запобігання домашньому насильству; 
- Запобігання та протидія торгівлі людьми; 
- Профілактика шкідливих звичок та девіантної поведінки; 
- Сімейне виховання; 
- Психологічна підтримка учасників освітнього процесу під час війни. 

Адміністрація коледжу, педагогічні працівники, куратори чітко розуміють, що у 
такий складний час наша підтримка вкрай  потрібна студентам. Тільки діючи 
разом ми впевнено наближаємо мир у рідній державі та Перемогу! Слава 
Україні! 
 

ФІНАНСОВО - ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Фінансування навчально-виховного процесу відбувається з державного бюджету 
згідно з кошторисом і планом асигнувань, які затверджені в установленому порядку. 

Заборгованостей з виплати заробітної плати, стипендії та оплати комунальних 
послуг коледж не має. 

Стипендіальний фонд формується і використовується згідно з постановою КМУ 
від 12 липня 2004 року № 882 «Питання стипендіального забезпечення» (зі змінами). 

Студентам виплачується академічна і соціальна стипендія на загальних підставах.  
 

Таблиця 8 - Показники фінансово-господарської діяльності 
№ 
з/п 

Показник 2022 р. 

1 Загальний обсяг держбюджетного фінансування (тис. грн.) 20789 
2 Загальний обсяг надходження позабюджетних коштів (тис. грн.) в т. 

ч., кошти отримані за: 
319,6 

 - навчання 272,2 
 - наукову діяльність - 
 - оренду приміщень і майна - 
 - інші надходження 47,4 
3 Витрачання бюджетних коштів (тис. грн.) в т. ч. на: 19436 
 - заробітну плату 14723,9 
 - стипендію студентам і аспірантам 4476,2 
 - придбання обладнання І інвентарю - 
 - придбання навчальної і наукової літератури - 
 - господарські та комунальні, витрати разом: 235,9 
4 Витрачання позабюджетних коштів (тис. грн.) в т. ч. на: 217,1 
 - заробітну плату 215,7 
 - стипендію студентам і аспірантам - 
 - придбання обладнання і інвентарю - 
 - придбання навчальної і наукової літератури - 
 - господарські та комунальні витрати, разом: 1,4 



5 Наявність заборгованості (тис. грн.) всього: - 
 - по заробітній платі - 
 - по стипендіях - 
 - за комунальні послуги - 
6 Балансова вартість встановленого обладнання (млн. грн.) 1,5 
7 Загальний обсяг держбюджетного фінансування (тис. грн.) 21108,6 

 
 
 
Директор коледжу      Віталій ВІТКОВ 


