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1. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
У ВСП «Полтавський фаховий коледж Національного університету
харчових технологій» (далі - коледж) згідно з ліцензованим обсягом прийому
здійснюється підготовка молодших спеціалістів та фахових молодших
бакалаврів за такими спеціальностями:
181 Харчові технології
142 Енергетичне машинобудування
133 Галузеве машинобудування
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
123 Комп'ютерна інженерія
У 2020 році державне замовлення виконано повністю - обсягом 149 осіб.
На навчання за кошти фізичних та юридичних осіб прийнято 22 особи.
Контингент студентів коледжу станом на 01.12.2020 р.
Денна форма навчання
Бюджет
Контракт
479
51
Всього: 530
Результати вступу випускників коледжу до НУХТ у 2020р.
Спеціальність

181 Харчові технології
«Виробництво харчової
продукції»
«Зберігання, консервування та
переробка м’яса»
«Зберігання, консервування та
переробка молока»
151 Автоматизація та
комп'ютерно-інтегровані
технології
133 Галузеве машинобудування
142 Енергетичне
машинобудування
123 Комп'ютерна інженерія

Кількість
випускників

Кількість
випускників, які
вступили до НУХТ

Кількість
випускників, які
вступили до
Полтавської філії
НУХТ

46

1

9

9

1

4

13

-

9

20

3

4

13

-

5

12

6

-

20

-

3

3

Планується випуск студентів коледжу у 2021 р.
Спеціальність
181 Харчові технології
« Виробництво харчової продукції»
« Зберігання, консервування та
переробка м’яса»
« Зберігання, консервування та
переробка молока»
151 Автоматизація та комп'ютерноінтегровані технології
133 Галузеве машинобудування
142 Енергетичне машинобудування
123 Комп'ютерна інженерія
Всього:

Кількість випускників
70
49
9
12
18
18
22
20
148
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2 ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
Згідно з Концепцією виховної роботи зі здобувачами освіти ВСП
«Полтавський фаховий коледж Національного університету харчових
технологій» сутність виховної роботи полягає у формуванні у студентів таких
якостей, як високий професіоналізм і культура поведінки, гуманістичний
світогляд, національна самосвідомість та патріотизм, демократизм і громадська
активність, інтелігентність та моральна стійкість, дисциплінованість і
самоорганізованість, працелюбство й повага до людей праці, бережливе,
економне ставлення до державного майна, природи, розвинута потреба у
зміцненні фізичних сил і здоров'я.
Протягом року та під час встановлення карантину й запровадження
посилених протиепідемічних заходів у зв’язку з поширенням коронавірусної
хвороби (COVID-19) виховна робота у коледжі проводилась згідно з планом
виховної роботи, що є складовою річного плану роботи коледжу, планів роботи
керівників навчальних груп, вихователів гуртожитку.
Пріоритетними напрямами виховної роботи в коледжі є національнопатріотичне, правове, художньо-естетичне, морально-етичне, професійнотрудове, сімейно-родинне, фізичне, екологічне виховання.
Педагогічний колектив застосовує масові (конференції, конкурси, флешмоби, тематичні вечори, вечори запитань і відповідей, зустрічі з відомими
людьми тощо), групові (виховні години, гуртки тощо), індивідуальні (бесіди)
форми організації виховного процесу.
У зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в Україні, спричиненої
поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), закладам освіти
рекомендовано обмежити проведення масових заходів. Тому у 2020 році
переважаючими формами організації виховного процесу були групові та
індивідуальні. Керівники академічних груп щосереди проводять виховні
години, використовуючи програми Zoom, месенджери Viber, Telegram.
Особлива увага приділяється національно-патріотичному напрямку
виховання молоді. З метою формування патріотичних почуттів, виховання
громадянина-патріота протягом 2020 року у коледжі проводилися такі заходи:
уроки мужності з залученням волонтерів, учасників Операції Об'єднаних сил,
виховні години на теми «Свято Єднання» до Дня соборності України, «Бій під
Крутами: пам'ятаємо героїв», «Вогнем і полум'ям війни чужої, охрещені,
обпалені навік» до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших
держав, «Герої Небесної сотні», «21 лютого - Міжнародний день рідної мови»,
"У кожного своя доля і свій шлях широкий" до Дня народження Т.Шевченка,
«Йде травень крізь хвилини, дні і роки. Несе нащадкам спогади свої»,
«Пам’ятаємо! Перемагаємо!» до Дня пам'яті та примирення, Дня Перемоги над
нацизмом у Другій світовій війні, «Пам'яті без вини звинувачених» до Дня
пам’яті жертв політичних репресій, «18 травня - День пам'яті жертв геноциду
кримськотатарського народу», «Ніхто не забутий, на попіл ніхто не згорів» до
Дня скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні, «Пам'ять жива» до
Дня пам’яті жертв фашизму, «День партизанської слави» до Дня партизанської
слави, «Осінь визволення. І озвалися спомином ті дні» до Дня визволення
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Полтави від нацистських окупантів, «Скрижалі пам’яті» до Дня вигнання
нацистських окупантів із України, «Мова кожного народу неповторна і своя»
до Дня української писемності та мови, «День Гідності і Свободи – крок у
Європу», виставка «Прагнемо миру» до Міжнародного дня миру, військовопатріотичний захід «Збройні сили України – слава, гордість, міць країни» з
залученням представників громадської організації "ВОРОСКОП".
Одним з пріоритетних напрямків виховної роботи в коледжі є правове
виховання. У 2020 р. було організовано проведення правоосвітніх заходів у
рамках Тижня правових знань (з 05.10.2020 р. по 11.10.2020 р.), Місячника
правових знань (з 01.11.2020р. по 30.11.2020р.), Всеукраїнської акції «16 днів
проти насильства» (з 25.11.2020р. по 10.12.2020р.).
У кожному семестрі навчального року проводяться зустрічі студентів з
працівниками правоохоронних органів та лікарями за напрямком
превентивного виховання, формування здорового способу життя. Коледж
співпрацює з Полтавським міським центром соціальних служб для дітей, сім’ї
та молоді, громадськими організаціями: БО «Світло надії», Товариство
«Червоний хрест» та іншими.
У практиці роботи педагогічного колективу застосовується індивідуальний
підхід у вихованні особистості студентів, стимулювання їхніх внутрішніх сил
до саморозвитку і самовиховання, адаптації до нових умов навчання та
проживання. Особлива увага приділяється дітям-сиротам, дітям, позбавленим
батьківського піклування, та особам з їх числа.
Для успішної організації дозвілля студентів створена система гурткової
роботи. У коледжі працюють предметні гуртки, спортивні секції, клуби за
інтересами, гуртки технічної творчості, художньої самодіяльності (сучасного
танцю, естрадної пісні).
У коледжі діє орган студентського самоврядування, до складу якого
входить студентська рада коледжу та рада гуртожитку. Він дає студентам право
і можливість вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів,
а також брати участь в управлінні коледжем. Студенти коледжу активно
долучилися до всеукраїнського волонтерського руху із забезпечення ресурсами
українських військових, благодійної допомоги хворим дітям тощо.
У коледжі створені і підтримуються на належному рівні соціальнопобутові умови для успішного навчання та проживання у гуртожитку 177
студентів. Студентські кімнати відремонтовані, забезпечені твердим і м'яким
інвентарем. До послуг здобувачів освіти у гуртожитку діє медичний пункт,
кімната самопідготовки, душова. Вихователі гуртожитку сприяють створенню в
гуртожитку здорового морально-психологічного клімату, організовують
проведення засідань студентської ради гуртожитку, постійно проводять масову,
групову, індивідуальну роботу зі студентами, тісно співпрацюють з їхніми
батьками.
Важливим напрямком виховної роботи є фізичне виховання.
Студенти відвідують спортивні секції з :
настільного тенісу (юнаки, дівчата);
волейболу (юнаки, дівчата, викладачі);
баскетболу (юнаки, дівчата, викладачі);
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міні-футболу (юнаки);
шахів (юнаки, дівчата, викладачі);
У 2020 році у коледжі були проведені спортивні змагання:
з волейболу (юнаки, дівчата);
з настільного тенісу (юнаки, дівчата);
з баскетболу (юнаки, дівчата).
Спортсмени коледжу брали участь у міських, обласних змаганнях.
У загальному заліку обласних змагань коледж посів 4 місце.
У міських змаганнях з волейболу юнаки коледжу зайняли 5 місце.
Спортивно-масова робота в коледжі проводиться за підтримки
профспілкового комітету та адміністрації.
Оновлено стенд „Наша спортивна гордість“.
Результати виховної роботи висвітлюються в мас-медіа, зокрема в
загальноколеджівській газеті «Студентський вісник», на сайті коледжу, радіо,
телебаченні, соціальних мережах Instagram, Facebook, Telegram.
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3 ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Базами практики для студентів коледжу є
ТОВ «Глобинський
м’ясокомбінат», ПРАТ «Кременчукм'ясо», ТОВ «Пирятинський сирзавод»,
ТОВ ТВК «Перша приватна броварня» м. Львів, ТОВ «Агрофірма «Маяк», ТОВ
«Полтавасоюзмаш», ПрАТ «Домінік», АТ «Полтавський завод медичного
скла», АТ «Полтавахолод», ТОВ «Полтавахліб-3», ПРАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ
ОЛІЙНО-ЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД», ТОВ «Фірма «Полтавпиво»,
ПП
«Білоцерківська агропромислова група», Мережа ресторанів «Алея Гранд» та
«Еверест», сервісні центри та широка мережа закладів громадського
харчування, де професійних умінь та навичок набувають студенти
спеціальності «Харчові технології», освітня програма «Виробництво харчової
продукції».
Міжнародна співпраця:
З 2015 року студенти, які навчалися за
освітньою програмою
«Виробництво харчової продукції», мають змогу проходити закордонне
стажування на базі курортних комплексів Республіки Болгарія. На жаль, 2020
року у зв’язку зі світовою пандемією з міркувань безпеки студенти коледжу не
брали участі у програмах стажування. Проте цей напрямок є одним з
пріоритетних для закладу освіти, тому обов'язково буде поновлений та
розширений для інших спеціальностей після стабілізації епідеміологічної
ситуації.
Підрозділ зі сприяння працевлаштуванню:
У коледжі активно працює і надає допомогу у працевлаштуванні
випускників Підрозділ зі сприяння працевлаштуванню.
Створена база даних студентів і випускників щодо їхнього
працевлаштування на підприємствах м. Полтави та області і подальшого
навчання у ЗВО ІІІ-ІV рівнів акредитації.
У
результаті
проведення
роботи
підрозділу по
сприянню
працевлаштуванню випускників за 2020 рік із 134 студентів, які навчалися за
державним замовленням, було працевлаштовано 98 випускників (73%).
Особлива увага приділяється працевлаштуванню дітей-сиріт.
Успішно функціонує і накопичується банк потенційних роботодавців.
Завдяки можливості навчання за індивідуальним графіком багато студентів на
останніх курсах мають змогу успішно поєднувати роботу з освоєнням
теоретичного курсу.
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4 НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИДАТКИ КОШТІВ

з 01.01.2020 р. по 01.12.2020 р.
Надійшло коштів на спеціальний реєстраційний рахунок 1 575 153 грн.
з них:
- від основної діяльності – 429 941 грн.
- від додаткової господарської діяльності – 1 145 212 грн.
Касові видатки – 1 560 657 грн., з них:
- заробітна плата
760 842 грн.
- нарахування на з/п
150 669 грн.
- будівельні матеріали
178 648 грн.
- канцелярські товари, бланки
11 216 грн.
- сантехніка
10 489 грн.
- електротовари та обладнання
10 080 грн.
- електротехнічні вимірювання
10 360 грн.
- реклама
7 000 грн
- відрядження
3 193 грн.
- теплопостачання
62 224 грн.
- водопостачання
15 280 грн.
- електропостачання
15 470 грн.
- програмне забезпечення
28 100 грн.
- пожежний інвентар
5 650 грн.
- послуги Укртелекому(нової пошти)
22 200 грн.
- прання білизни
2 150 грн.
- періодичні видання
6 840 грн.
- обслуговування, ремонт комп’ютерної техніки
8 500 грн.
- послуги КАТП (вивіз сміття)
27 615 грн.
- комп’ютерна обробка документів про освіту
7 850 грн.
- придбання основних засобів(ноутбук,сервер) та ІНМА 104 414 грн.
- запчастини до автомобіля
15 700 грн.
- бензин
15 000 грн.
- заміна віконних блоків
49 000 грн.
- продукти харчування
19 167 грн
- поточний ремонт міні АТС
13 000грн
Надійшло коштів на благодійний рахунок 208 664 грн.
Касові видатки – 182 981 грн. з них:
- медичні засоби
3 000 грн.
- документи про освіту
23 000 грн
- програмне забезпечення
14 000 грн.
- послуги (ремонт автомобіля)
49 600 грн.
- бензин
5 000 грн.
- заправка картриджів, підшивка документів
4 930 грн.
- будівельні та господарські матеріали, електротовари 81 451 грн.
- канцелярські товари
2 000 грн.
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