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Відповідно до Закону України «Про фахову передвищу освіту» та 

Положення про Відокремлений структурний підрозділ «Охтирський фаховий 

коледж  Сумського національного аграрного університету» у 2020 році 

директор здійснював безпосереднє   управління   діяльністю   коледжу. 

Директор виступав представником вищого навчального закладу у 

відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, 

юридичними    та    фізичними    особами,    у        межах наданих        повноважень 

вирішував поточні та перспективні  питання діяльності     коледжу, забезпечував     

стабільність     його     фінансового      стану, використання і підтримання у 

відповідному стані закріпленого державного майна, охорону праці, дотримання 

законності і правопорядку. 

 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА  БАЗА 

Коледж має достатню матеріальну базу для здійснення якісної підготовки 

молодших спеціалістів, молодших бакалаврів, фахових молодших бакалаврів. 

Діяльність керівництва та колективу коледжу протягом 2020 року була 

спрямована на підтримку та покращення матеріально-технічної бази коледжу.  

Для організації освітнього процесу в коледжі протягом 2020 року 

функціонувало  45 аудиторій, в яких розміщено 27 навчальних кабінети і 18 

лабораторій, що відповідає  вимогам навчальних планів по спеціальностях. 

В навчальних аудиторіях та  корпусах був проведений поточний ремонт на 

загальну суму – 21,7 тис. грн. 

Протягом 2020 року здійснювалась  подальша комп’ютеризація освітнього 

процесу й управлінської діяльності. За даний рік були придбаний 3 системні 

блоки, 1 мультимедійний проектор та екран для забезпечення більш якісного та 

наочного проведення занять викладачами різних циклових комісій на загальну 

суму – 24,6 тис. грн. З метою організації дистанційної освіти, було придбане та 

встановлене все  необхідне обладнання на загальну суму – 45,7 тис. грн. 

Для забезпечення практичної підготовки студентів та проведення 

навчальних практик придбані інструменти, засоби індивідуального захисту, 

проведений поточний ремонт машин на загальну суму – 17 тис. грн. 



 

На території коледжу розташований гуртожиток на 220 місць, який на 100% 

задовольняє житлом  студентів. Протягом 2020 року проведений поточний 

ремонт кухонь, коридорів на загальну суму – 6 тис. грн. та капітальний ремонт 

даху на суму – 32 тис. грн.. 

 

ЗДІЙСНЕННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 

ВСП «Охтирський фаховий коледж Сумського національного аграрного 

університету» проводить освітню діяльність, пов'язану з наданням вищої освіти 

на рівні кваліфікаційних вимог молодшого спеціаліста та фахової передвищої 

освіти. В навчальному закладі здійснюється підготовка за освітньо-

професійними програмами: 

 «Економіка» зі спеціальності 051 Економіка 

 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» зі спеціальності 076 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

 «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання» зі 

спеціальності  192 Будівництво та цивільна інженерія 

 «Агроінженерія» зі спеціальності 208 Агроінженерія. 

Підготовка здійснюється за денною та заочною формою навчання. 

Станом на 01.12. 2020р. контингент студентів навчального закладу становив 

472 осіб, в тому числі на денному відділенні – 326 чоловік, заочне відділення  - 

146 чоловік. Аналізуючи результативність навчального процесу слід відмітити, 

що якість знань студентів з переважної більшості навчальних дисциплін 

знаходиться в межах 50-70%, що відповідає акредитаційним вимогам.  

Таблиця 1 – Контингент студентів 
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Економіка  

17  14  31  18  14  32        
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Підприємницт

во, торгівля та 

біржова 

діяльність  

17  6  23  18  2  20        

192 

Будівництво 

та цивільна 

інженерія  

70  5  75  60  3  63  24  10  34  30  22  52  

208 

Агроінженерія  

179  28  207  177  34  211  45  30  75  58  36  94  

Всього  283  53  336  273  53  326  69  40  109  88  58  146  

 

 

КОНТРОЛЬ ЗА ЯКІСТЮ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 

Протягом 2020 року здійснювався системний контроль за якістю підготовки 

фахівців. З цією метою було проведено: 

 поточну  атестацію з всіх навчальних дисциплін (останні тижні березня, 

травня,  жовтня, грудня ) 

 комплексні контрольні роботи  

 державну підсумкову атестацію студентів, які навчаються на базі 9-и 

класів з іноземної мови  

 екзамени та заліки 

 дистанційний незалежний замір залишкових знань студентів ІІІ, ІV курсів 

спеціальності:192 Будівництво та цивільна інженерія (середній бал – 3,9) 



 

Таблиця 2 - Результати ДПА 2020 року 
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Протягом навчального року велика увага приділялася питанням підвищення 

якості виконання курсових та дипломних проектів . Проводилися попередні 

захисти робіт, розрахунки проводилися з використанням спеціалізованих 

комп’ютерних програм, використовувалися мультимедійні презентації під час 

захисту. 

В 2020 році результати захисту дипломних проектів студентами денної 

форми навчання наступні: 

 спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія  -  якість знань –  

68%, успішність – 100 %, середній бал – 3,88 

спеціальність 208 Агроінженерія  -  якість знань –  76,7%, успішність – 100 

%, середній бал – 4,3. 

Важливою та узагальнюючою формою контролю якості знань студентів 

спеціальностей  051Економіка та 076 Підприємицтво, торгівля та біржова 

діяльність є комплексний державний екзамен з фахових дисциплін, форма та 

порядок проведення якого затверджені Засобами діагностики якості вищої 



 

освіти, що затверджені директором коледжу та  погоджені ректором Сумського 

НАУ , директором Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки 

України, директором інституту інноваційних технологій та змісту освіти, 

головою НМК з економіки та підприємництва. В 2020 році зі спеціальності 

051Економіка абсолютна успішність склала – 100%, якісний показник – 90 % , 

середній бал – 4,1, зі спеціальності 076 Підприємицтво, торгівля та біржова 

діяльність абсолютна успішність склала – 100%, якісний показник – 60 % , 

середній бал – 3,8,  що знаходиться в межах нормативних вимог галузевих 

стандартів освіти кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст. 

Проведення    контрольних    заходів    дозволяє    констатувати,     що    якість 

підготовки фахівців в коледжі відповідає вимогам державних стандартів. 

 

 

РОБОТА З КАДРАМИ 

Робота з кадрами в 2020 році включала: 

Підвищення кваліфікації 

Згідно з планом, в 2020 році всі педагогічні працівники пройшли навчання 

на курсах підвищення кваліфікації на базі Сумського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти за напрямами: «Інформаційно-цифрова 

компетентність педагога: реалізація освітнього процесу» - 20 чол.; «Нові 

додатки Google для освітнього процесу» - 19 чол. та в  Подільському 

державному агротехнічному університеті – 4 чол. Крім того викладачі коледжу 

підвищували свою кваліфікацію у різних суб’єктів ПК згідно нового Порядку 

підвищення кваліфікації – Академія цифрового розвитку (АЦР), освітні 

платформи – «Всеосвіта», «Уміти», «На Урок», «Академія».  

 

 

 Атестація педагогічних працівників 

 В 2020 році атестаційною комісією І рівня було атестовано  

3 педагогічних працівника, в тому числі на присвоєння кваліфікаційної 

категорії «спеціаліст першої категорії» - 2 чоловіки (Ставицький А.А., Зінченко 



 

В.В.), на присвоєння 12 тарифного розряду – 1 чол. (Удовиченко А.А.) 

Атестаційною комісією ІІІ рівня було атестовано 6 чоловік, в тому числі: 

відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої 

категорії» – 5 чоловік (Гавриш О.М., Даутова З.І., Ставицька Л.П., Тюков С.М., 

Уткіна С.О.), присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» 

- 1 чоловік (Кошель Н.Ю.).  

 

 

МЕТОДИЧНА РОБОТА 

У своїй навчально-методичні роботі  навчальний заклад керувався Законами 

України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту», Національною 

стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 р., Державною 

національною програмою «Освіта (Україна ХХІ сторіччя)», Постановою КМУ 

№800 (із змінами) «Про порядок підвищення кваліфікації педагогічних і 

науково-педагогічних працівників», рекомендаціями управління освіти 

обласної державної адміністрації та ін. 

Педагогічний колектив ВСП «Охтирський фаховий коледж СНАУ» у 

2020р.продовжував  працювати над реалізацією методичної проблеми 

«Удосконалення інформатизації освітнього процесу як головної умови 

підвищення мотивації навчальної діяльності студентів». 

Освітній процес та науково-методична діяльність педагогічних працівників 

коледжу у 2020 календарному році залежав від епідеміологічних обставин  та 

визначався різними режимами роботи : від звичайного до дистанційного та 

змішаного. Тому педагогічними працівниками були внесені суттєві зміни до 

робочих та індивідуальних планів роботи. 

Протягом року в докарантинний період та в період змішаного навчання 

(очно-дистанційного) викладачами та майстрами  виробничого навчання, які 

підлягали атестації, проведено на високому методичному і організаційному 

рівнях 12 відкритих заходів: навчальних занять, поза аудиторних заходів з 

навчальних дисциплін, інтелектуальних конкурсів та змагань, 



 

продемонструвавши  свої напрацювання та методики використання сучасних 

інформаційних технологій. 

Викладачами спеціальних дисциплін спеціальності «Будівництво та 

цивільна інженерія»(голова ЦК Пугачов О.О.) в період карантину провели 

серед студентів 3-4 курсів три онлайн-конкурси на кращого знавця газових 

мереж та устаткування, технології організації будівельно-монтажних робіт, 

інженерних систем будівель (викладачі Пугачов О.О., Кошель Н.Ю., Сопітько 

А.А., Сталинська Л.І.) 

Викладачі економічних дисциплін (голова ЦК Прогонна Л.С.) працювали 

над вдосконаленням навчально-методичних комплексів шляхом створення 

презентацій.  Розроблено  (оновлено) презентації до лекційних занять з 

дисциплін «Економіка і планування галузі», «Планування та організація 

діяльності підприємства»,Економіка і організація аграрного виробництва», 

«Бухгалтерський облік», «Фінансовий  облік», «Економіка і організація 

торгівлі», «Інформатика». 

Активно використовувався освітній сайт коледжу Chamilo. Розміщені 

презентації із статистики, економіки підприємства, економіки і планування 

галузі, міжнародної економіки. Розроблено і виставлено на сайті  завдання 

тестового  контролю  знань студентів  з економіки, біржової діяльності, 

викладені методичні  рекомендації до виконання практичних робіт. 

Викладачі Хижняк І.М. та Рудиченко З.Ш. продовжували удосконалювати 

веб-сайти з економічних дисциплін, які передбачають лекційні матеріали для 

самостійного вивчення у вигляді електронних підручників із зручною 

навігацією, практичні роботи з можливістю завантаження для роздрукування у 

форматі PDF, тестовий контроль знань.Також на сайті додано інформацію з 

навчальної дисципліни «Управління  витратами» та «Економіка і організація 

торгівлі» 

Викладачі ЦК та студенти відділення  спільно з кафедрою економіки 

Сумського НАУ взяли участь у науковій онлайн конференції «Соціальне 

підприємництво: від ідеї до суспільних змін», мета якої- обговорення проблем, 



 

підходів, методів та механізмів соціальної підтримки в сучасних економічних 

умовах. 

В карантинний період проводились дистанційні заняття, викладачі і 

студенти опановували і працювали на різних освітніх платформах, зокрема 

таких як Chamilo, Zoom, Google Meet, Claas Dojo, створювали, оновлювали та 

використовували веб-сайти навчальних дисциплін, електронні пошти 

академічних груп, вайбер зв’язок та ін. 

Використовуючи сучасні дистанційні комунікації педагогічні працівники 

забезпечували студентів необхідними навчальними матеріалами: лекційними 

(опорними) матеріалами, завданнями та рекомендаціями до практичних, 

лабораторних, а також зразками виконання даних робіт. Викладачами фізики, 

хімії та спецдисциплін створюються відеолабораторні дослідження з 

поясненнями, за якими студенти виконували завдання лабораторних робіт, а 

також в режимі онлайн на освітній платформі Zoom проводили лабораторні 

дослідження із зворотнім зв’язком. 

Рівень набутих компетентностей студентами з навчальних дисциплін в 

карантинний період визначався через використання освітніх платформ Chamilo 

та Zoom. Зимова екзаменаційна сесія 2020–2021 н.р. – проводилася у класичній 

формі і пройшла успішно. 

Викладачі коледжу активно співпрацювали  з навчально-методичним 

центром вищої та фахової передвищої освіти, брали участь у «Педагогічному 

Оскарі – 2020». Серед конкурсних робіт – освітні веб-сайти викладачів, робочі 

зошити для виконання практичних робіт, сучасні навчально-методичні 

посібники та збірники методичної роботи циклових комісій, краєзнавче 

дослідження «Віхи історії», збірник заходів, який розкриває роботу з 

обдарованими студентами на заняттях фізики і математики в позааудиторний 

час тощо. Дослідницька робота про наш навчальний заклад «Віхи історії» 

(автор –викладач Більченко Н.В.) та збірник заходів з обдарованою 

студентською молоддю, які проявили цікавість до фізико- математичних знань 

(колектив авторів- викладачі С.І.Шаховська, Т.І.Кужель та А.І.Шостак) оцінені 



 

методистами НМЦ ВФПО найвищими балами та занесені до Анотованого 

каталогу кращих конкурсних робіт 

У змішаний період освітнього процесу викладачі в режимі онлайн активно 

брали участь в інформальній освіті – науково-практичний конференціях, 

освітній вебінарах, публікаціях на різних освітніх сайтах, представлення своїх 

доповідей на наукові конференції, ознайомлення з мобільними сторінками 

колег інших навчальних закладів, перегляд новин сайту МОН України тощо. 

Так, викладач економічних дисциплін Хижняк І.М. взяла участь у міжнародній 

конференції «Наукові досягнення сучасного суспільства», де поділилася своїми 

думками у статті «Удосконалення змістовної сутності витрат підприємства на 

оплату праці в сучасних умовах» 

З метою підвищення загального рівня правової культури і набуття 

студентською молоддю необхідного рівня правових знань щодо їхніх прав до 

Міжнародного Дня прав людини була  проведена онлайн бесіда судді 

Охтирського міськрайонного суду Ярошенко Т.О. із студентами 2 курсу 

коледжу (викл. Курська Н.П. та Кімлик Н.С.). 

Досконале володіння державною мовою –важлива умова формування 

особистості майбутнього спеціаліста, запорука професійної кар’єри, 

передоснова фахової компетентності. З цією метою викладач Чикалова Н.В. до 

Дня української писемності  та мови організувала студентів і викладачів  до 

участі у Всеукраїнському радіодиктанті, а також залучила кращих студентів 

взяти участь у І етапі ХХІ Міжнародного конкуру з української мови ім.. П. 

Яцика. Конкурс показав, що студенти володіють українською мовою, уміють 

коригувати  граматичні помилки, мають достатній рівень володіння знаннями з 

української мови.  

Викладач фізичного виховання , майстер спорту міжнародного класу 

України з боротьби карате-до Нестеренко В. Ю. у жовтні місяці на чемпіонаті 

України виборов І місце та підготовив 3-ох кандидатів у майстри спорту. 

За звітний період було проведено 6 педагогічних та 5 методичних рад на 

яких розглядалися різні питання освітнього процесу, зокрема про психолого-

педагогічні причини неуспішності та соціально-педагогічна підтримка 



 

студентів в сучасних умовах, про сучасні методичні проблеми і активізація 

контролю та оцінювання знань студентів, про впровадження інноваційних форм 

і методів навчання як чинника підвищення якості підготовки 

конкурентоспроможного спеціаліста, про якісний рівень підготовки 

методичних матеріалів викладачів коледжу для конкурсу «Педагогічний Оскар 

– 2020», про розвиток інформаційно-цифрової компетентності студентів на 

заняттях з навчальних дисциплін тощо 

Таким чином, педагогічний колектив коледжу у вирішенні методичної 

проблеми «Удосконалення інформатизації освітнього процесу як головної 

умови підвищення мотивації навчальної діяльності студентів» у 2020 році досяг 

певних успіхів . 

 

ПРАКТИЧНЕ   НАВЧАННЯ 

Практика студентів за кордоном – одна з форм проведення практичної 

підготовки, що є обов’язковою компонентою освітньо-професійної програми 

підготовки фахівців для здобуття відповідного кваліфікаційного рівня. 

Метою практики є сприяння інтеграції національної освіти до світового 

освітнього простору та вивчення практичного досвіду з ряду питань – в тому 

числі застосування сучасної техніки та технологій. 

В 2020 році при сприянні відділу міжнародного співробітництва СНАУ, 

пройшовши конкурсний відбір, 3 студента коледжу пройшли таку практику в 

господарствах Польщі та Німеччині.  

Практика студентів коледжу проводилася на базах практики, які 

забезпечують виконання програми практики: це господарства, підприємства та 

організації регіону, навчально-практичний центр Хорольського 

агропромислового коледжу Полтавської ДАА та навчально-виробнича 

майстерня коледжу, матеріально-технічна база яких відповідає вимогам 

практики. Визначення баз практики здійснювалося адміністрацією коледжу, на 

основі прямих договорів з підприємствами, організаціями, установами 

незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності.  



 

Таблиця – Перелік підприємств (установ, організацій), на базі яких 

проходили виробничу практику студенти ВСП «Охтирський фаховий коледжу 

СНАУ» в 2020 році 

 

№

  
Спеціальність  База практики  

 

208 “Агроінженерія”  

 

ПрАТ «Сад» 

ПрАТ «Райз-Максимко» 

ПСП «Надія» 

ФГ «Світанок» 

 

 

192 “Будівництво та цивільна 

інженерія”  

ПАТ «Сумигаз» 

ПАТ «Харківгаз» 

 

 

051 “Економіка”  

 

ПрАТ «Охтирський пивоварний 

завод» 

ПрАТ «Сад» 

 

 

076 “Підприємство, торгівля та 

біржова діяльність”  

 

ТДВ «Маяк» 

СФГ «Відродження» 

ПрАТ «Охтирський пивоварний 

завод» 

ПрАТ «Сад» 

 

Студенти мали можливість самостійно, за погодженням з адміністрацією 

коледжу, підбирати для себе базу практики, яка відповідає програмі.  

Базою навчальних практик коледжу є виробнича та навчальна матеріально-

технічна база коледжу: це навчально-виробничі майстерні коледжу, лабораторії 

і кабінети навчальних дисциплін, навчальний полігон, площадка з машинами, 

трактори, автомобілі та сільськогосподарські машини коледжу. По закінченню 

практики студенти оформляли звіти та захищали їх.  

Для підвищення професійних вмінь та знань з студентами були проведені 

ряд заходів: це екскурсії на підприємства та заводи, проведення навчально-

показових занять по налаштуванню сільськогосподарських машин, виконанню 



 

якісної оранки, навчання в регіональному центрі практичного навчання при 

Хорольському агропромисловому коледжі по оволодінню керування 

сільськогосподарськими  машинами зарубіжного виробництва. 

Коледж має все необхідне для якісного проведення навчальних практик та 

підготовки студентів робітничим професіям. Для індивідуального навчання на 

тракторах, комбайнах та автомобілях навчальний заклад має свій автодром.  

Перед викладачами практик та майстрами ставиться задача оволодіння та 

застосування інноваційних технологій, уміння застосовувати електронні засоби 

навчання, користуватися Інтернетом, підвищувати свій світогляд та професійну 

майстерність. 

 

РОЗПОДІЛ  ВИПУСКНИКІВ 

В 2020 році кількість випускників склала  90 чоловік. 

з них денна форма навчання 83 чоловік 

 згідно держзамовлення  – 63 чол. 

 платна форма навчання  – 20 чол. 

   заочна форма навчання  - 17 чол. 

 згідно держзамовлення  – 5 чол. 

 платна форма навчання  – 12 чол. 

 

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА  РОБОТА 

Прийом студентів здійснювався відповідно до Правил прийому на навчання 

до Охтирського фахового коледжу Сумського національного аграрного 

університету в 2020 році, затверджених вченою радою СНАУ 24лютого  2020 

року. Робота приймальної комісії здійснювалася відповідно до Положення про 

приймальну комісію, затвердженого наказом директора коледжу № 20/1-ОД   

від 18 лютого  2020 року. 

З метою формування контингенту студентів приймальна комісія 

організовувала та координувала профорієнтаційну роботу усього педагогічного 

колективу. Протягом навчального року робота приймальної комісії була 

спрямована на залучення абітурієнтів на основі базової загальної середньої 



 

освіти, а також на основі повної загальної середньої освіти. Велика увага 

приділялася роботі з випускниками професійно-технічних навчальних закладів 

області. Профорієнтаційна робота базувалася на проведеному аналізі 

контингенту учнів шкіл міста та району, згідно з яким був розроблений план 

проведення зустрічей з випускниками шкіл. З цією метою були сформовані 

профорієнтаційні бригади з викладачів коледжу для роботи з учнями випускних 

класів. Всі викладачі були забезпечені необхідними рекламними матеріалами. 

Основними напрямками профорієнтаційної роботи в 2020 році було: 

- залучення студентів коледжу до профорієнтації; 

- проведення в навчальних групах виховних годин, пов’язаних з 

майбутньою професією; 

- організація виступів колективу художньої самодіяльності коледжу перед 

випускниками шкіл; 

- проведення індивідуальних консультацій з учнями шкіл та їх батьками з 

питань обрання професії, організація роботи консультаційної лінії з питань 

вступу до коледжу; 

- організація профорієнтаційної роботи в інших районах Сумської області 

(Тростянецький, В-Писарівський, Лебединський тощо); 

- організація профорієнтаційної роботи в Харківській, Полтавській 

областях; 

- залучення батьків студентів (на батьківських зборах)до профорієнтації; 

- забезпечення оновлення стендів, наочності по прийому; 

- проведення на базі коледжу засідання, що супроводжувались 

наданнямучасникам зібрань інформації про навчальний заклад, умови вступу, 

ознайомлення з матеріально-технічною базою коледжу; 

- налагодження співпраці з адміністрацією та випускниками ПТНЗ для 

організації подальшого продовження навчання їх в коледжі на денному та 

заочному відділеннях; 

- забезпечення всебічного висвітлення роботи коледжу засобами зовнішньої 

реклами: рекламні щити (білборди) в різних куточках міста з рекламною 



 

поверхнею 6х3 м (площа 18 кв.м), інформація про коледж з рекламною 

поверхнею 2,5х1,25 м на банері-розтяжці; 

- використання можливостей соціальних мереж та сайту коледжу для 

розповсюдження інформації про навчальний заклад на всіх етапах вступної 

кампанії. 

У 2020 роцівперше в історії навчального закладу для здобуття освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на перший курс денної 

форми навчання було зараховано 68 осіб, в тому числі 64особи за державним 

замовленням та 4 особи– на контрактну форму навчання.  На основі ПЗСО на 

перший курс (зі скороченим терміном навчання) було зараховано 25 осіб. На 

заочне відділення вперше для здобуття освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра було зараховано всього 68 осіб, в тому числі 

34особи на бюджетну форму навчання та 34особи – на контракт.  

Загальна кількість зарахованих у 2020 році на перший курс навчання 

(денної та заочної форми) – 161особа; порівняно з 2019 роком (було зараховано 

128 осіб) в цьому році зарахованих більше на 33 особи. 

Державне замовлення на підготовку фахівців– 99 осіб. 

Денна форма навчання: 

Агроінженерія –43 особи; 

Будівництво та цивільна інженерія – 10 осіб; 

Економіка – 6 осіб (в т.ч. на основі ПЗСО – 1 особа); 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність –6 осіб. 

Заочна форма навчання: 

Агроінженерія – 23 особи; 

Будівництво та цивільна інженерія –11 осіб. 

Державне замовлення у 2020 році виконано на 100 %. 

Таблиця – Результати прийому 2020 р. 

Спеціальність  Ліцензований 

обсяг  

Кількість 

зарахованих вступників  

Денна 

форма  

Заочна 

форма  

051 Економіка  30  12  0  



 

076 Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність  

30  6  0  

192 Будівництво та цивільна 

інженерія  

100  14  18  

208 Агроінженерія  130  61  33  

Всього  290  93  51  

   

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВИХОВНА  РОБОТА 

Важливим напрямом діяльності всього навчального закладу завжди була та 

є виховна робота.  

Протягом року питання виховної роботи розглядались на засіданнях 

адміністративної та педагогічної рад, методичних об’єднань кураторів груп. 

Багато уваги педагогічний колектив коледжу приділяє проблемам 

попередження злочинності та правопорушень, зміцненню дисципліни, 

підвищенню якості знань. У зв’язку з цим у навчальному закладі працює Рада 

профілактики, де систематично проводиться індивідуальна робота зі 

студентами.  

Відповідно до основних положень, визначених Концепцією виховної 

роботи, педагогічний колектив працює за такими напрямками: національно-

патріотичне; інтелектуально-духовне; громадянсько-правове; трудове 

виховання; фізичне виховання та утвердження здорового способу життя. 

Відсутність правопорушень – результат цілеспрямованої роботи з 

громадсько-правового та морального виховання студентів. В коледжі на 

регулярній основі проводяться зустрічі з працівниками наркологічного 

диспансеру, психологами, представниками церкви, клініки «Дружня до 

молоді», Охтирського місцевого центру надання безоплатної правової 

допомоги тощо. 

Важливою складовою діяльності бібліотеки є організація та проведення 

різноманітних заходів, які сприяють задоволенню й розвитку інформаційних 

потреб і запитів, зростанню кола пізнаваних читацьких інтересів. 

        За поточний 2020 рік  бібліотекарі провели виховну роботу серед 

студентів за допомогою заходів.  



 

 

Виховні години:  

 

- Пам’ять героїв стукає в наші серця (до дня Героїв Небесної сотні) 

- Посвята в читачі (бібліотечний урок) 

- Бібліотека – мудра країна знань (Всеукраїнський день бібліотек) 

- Доки буде Україна, поки будуть козаки (День українського 

козацтва) 

- Дотримання протиепідемічних заходів і адміністративне стягнення 

за їх порушення  

- Знаємо права, виконуємо обов’язки 

- Зимові свята в Україні. Традиції, звичаї, обряди (урок 

народознавства) 

 

Протягом року було представленні книжкові виставки та тематичні полиці 

на  такі теми. 

Книжкові виставки: 

- Новорічне чудо (виставка – вітання) 

- Книжкове доміно 

- Соборна Україна – від ідеї до життя) 

- Мово моя, мова (до міжнародного дня рідної мови) 

- Я житиму сльозою серед співів (до дня народження Лесі Українки) 

- Вічна берегиня на землі 

- Геній, якому судилася вічність (до дня народження Т.Г.Шевченка) 

- Вічна магія книги 

- Степ і воля – козацька доля (День українського козацтва) 

- Світ професій: твій вибір – твій успіх (День студента) 

- І свічка палала в скорботі (День пам’яті жертв Голодомору) 

- Адміністративне стягнення за порушення 

- Магія зимових свят (виставка – інсталяція)  



 

Тематична поличка: 

- Література рідного краю  

- Моя земля – моя історія жива 

- Історичний шлях культури українського народу 

- АТО: уклін живим – загиблим слава 

- Економічний шлях України 

- Техніка АПК потужність та надійність 

- Методична  література: на допомогу курсовому та дипломному 

проектуванні  

Крім зазначених книжкових виставок було оформлено «Календар 

знаменних та пам’ятних дат», який висвітлює визначні події  нашого життя: 

дати свята. За минулий рік було оформлено такі сторінки календаря.  

 Календар знаменних дат: 

- Різдвяно-новорічні передзвони 

- Свято Водохреща 

- День мучениці Тетяни. Тетянин день 

- Стрітення Господнє 

- Світ вічної краси (Міжнародний день прав жінок і миру) 

- Трійця. Зелені свята 

- 1 вересня – День Знань 

- Покрова Пресвятої Богородиці 

- День Збройних сил України 

- День святого Миколая серця добром зігріває 

     

Для студентів проводиться бібліографічні огляди літератури, складаються 

рекомендаційні списки. 

Бібліографічні огляди: 

- Світ філософії  

- Закон про мене – мені про закон 

- Нова техніка АПК 



 

- Бухгалтерський облік на с/г підприємствах 

Рекомендаційні списки: 

- Нові технології з механізації сільського господарства 

- Економічна теорія – як предмет вивчення 

- Захист газопроводів від корозії 

- Керування автомобілем та безпека руху 

- Комп’ютерна технологія 

- Механізовані роботи в сільському господарстві 

- Металознавство в коледжі 

Значно розширює наші можливості медіа та відеотехніка, Інтернет ресурси. 

По основним напрямкам виховання підібрані науково-популярні фільми. За 

минулий навчальний рік були переглянуті такі фільми: 

- Соборна Україна – одна для всіх 

- Десять видатних українців 

- Шкідливі звички 

- Від минулого до сьогодення  

- Перлини народних звичаїв 

- Мій рідний край Охтирщина. 

Важливим елементом виховної роботи є залучення студентів до занять 

фізичною культурою і спортом. З цією метою протягом звітного періоду на базі 

коледжу працюють секції з волейболу, футболу, карате-до, настільного тенісу, 

проводились змагання з волейболу, баскетболу, міні-футболу, настільного 

тенісу як між студентами груп так і з учнями шкіл міста, району, професійно-

технічного ліцею. 

Студентка ІV курсу Дяченко Тетяна  за особливі успіхи в навчанні, участь у 

науково-дослідницькій та громадській роботі була відзначена  стипендією 

голови Сумської обласної державної адміністрації.  

Позааудиторна робота – невід’ємна частина освітнього процесу, логічне 

продовження аудиторних занять. Її проведення дає можливість позитивно 



 

сприяти емоційному, інтелектуальному, соціальному і міжособистісному 

розвитку студентів. 

Саме тому в Охтирському коледжі СНАУ, в рамках дисципліни «Основи 

нарисної геометрії та інженерна графіка», викладачем Ставицькою Л.П., було 

проведено ряд заходів. Головною метою, яких було: 

– розвиток творчих здібностей, активізація розумової діяльності студентів; 

– формування у них потреби безперервного самостійного поповнення знань; 

– розширення світогляду, формування інтересу до фахових галузей. 

Заходи проходили з 4 по 6 лютого 2020 р., участь в яких приймали студенти 21, 

22, 24, 33 навчальних груп. Під керівництвом викладача, студенти проявили 

свою активність у проведенні таких форм позааудиторної роботи як: 

– виставка стінної преси під назвою «Від малюнка до креслення, від ідеї до 

винаходу», де містились статті з історії креслень, біографічні дані вчених-

графіків, цікаві задачі, головоломки, задачі-жарти, серія геометричних фігур та 

картин художника М.Ешера під рубрикою «Неіснуючий світ» та ін. 

– студентська конференція на тему: «Сучасний погляд на історичний розвиток 

креслення» на якій студенти презентували свої змістовні дослідження в різних 

напрямах розвитку графіки, провели хронологічний зв’язок фактів з обраних 

ними тем, починаючи від піраміди Хіопса і закінчуючи створенням зображень в 

3D; 

– конкурс емблем до тем дисципліни. Активну участь приймали студенти 

Ракітін А., Кулініч Р., Щербак Д., Деримарко В., Бойко А., Петренко О., 

Сивокозов Д., Франкевич Г., Дяченко Г., Кисличенко В. 

Напередодні Дня всіх закоханих в місті вперше було проведено 

розважальну гру «Суперінтуїція» серед молоді, організовану відділом молоді та 

спорту Охтирської міської ради. В даному заході взяли участь студенти 

коледжу Софія Криворучко та Сергієнко Руслан. Спираючись на своє шосте 

відчуття, вони відгадали найбільшу кількість незнайомців та перемогли.  

Напередодні свята всіх закоханих в Охтирському коледжі СНАУ відбувся 

захід «Я і світ моїх захоплень», під час якого студенти продемонстрували свою 

любов до улюбленої справи. 



 

Дуже різноманітні захоплення у наших студентів: 

 Варкаут (студенти 11 групи Ніконов М., Уктамов Р.), 

 Читання репу (студент 21 групи Башлай Д.), 

 Написання віршів (студентка 15 групи Гуцал А.) 

 Декламування віршів(студентка 15 групи Криворучко С.), 

 Спів(студентки 15 та 25 груп), 

 Риболовля(студент 21 групи Демченко І.), 

 Дзюдо (студент 24 групи ФедорченкоД.), 

 Карате(студент 31 групи Вельбой В.), 

 Фотографування (студентка 14 групи Чечель А.), 

 Монтаж відео (студент 11 групи Ніконов М.), 

 Виконання гуморесок(студенти 32 групи Єфіменко К., Задорожній 

О., Острих С.) 

 Складання пазлів (студент 24 групиЛогвиненкоВ.), 

 Створення зачісок (студентка 33 групи Лущик А.), 

 Акторська майстерність (студент 12 групи Олефіренко М.), 

 Конструювання електропристроїв власноруч DIV(студент 22 групи 

Канівець А.) 

Цікаво та змістовно студенти розповідали про свої захоплення. Такий захід 

стане традиційним початком демонстрації своїх хобі, адже ще дуже багато 

захоплень мають студенти та педагоги Охтирського коледжу СНАУ. 

Часто життя ставить ряд випробовувань, які дуже складно подолати, 

особливо у молодому, юнацькому віці. Це період поривів і наснаги, ризику і 

необдуманості . У цей час людина здатна на все , і дуже часто вдається до 

вчинків, які стають фатальними . Таким чином, молода людина губить сама 

себе. Для того , щоб попередити такий хід подій, в коледжі проводиться цикл 

виховних годин , спрямованих на виховання духовних цінностей. 

27 січня 2020 року куратором Хижняк І.М. була проведена виховна година на 

тему: «Значення віри в житті сучасної молоді». 



 

17 лютого 2020 р. куратором Прогонною Л.С. була проведена виховна 

година на тему: «Божі Заповіді – дорога до правдивого життя». 

Мета виховних заходів: 

 розширювати знання Біблії, заповідей та історії ; 

 розкрити роль і значення для людини молитви та Божих Заповідей; 

 навчити розуміти поняття такі, як: духовність , духовна 

культура,самовдосконалення, свідомість, людина та життя; 

 виховувати почуття власної гідності та любові до духовних надбань 

свого народу. 

Клірик Покровського кафедрального собору м.Охтирки протидиякон 

Олександр Пантюх провів цікаві бесіди зі студентами 15 та 35 гр.. Отець 

Олександр відповів на численні питання , які хвилюють студентів . Зустріч 

пройшла в атмосфері довіри і взаєморозуміння. 

Студентські роки – ідеальний час для веселощів та жартів. Активні, 

креативні та винахідливі студенти стали учасниками клубу веселих та 

кмітливих. Кубок КВК «Аграрварду» 19 лютого зібрав на одній сцені жарти від 

представників факультетів Сумського НАУ та коледжів СНАУ. Честь 

Охтирського коледжу СНАУ захищала команда “СОК (студенти Охтирського 

коледжу) у складі: Ходовіцька К., Криворучко С., Добош К., Шмонько Ю., 

Загороднєва А., Церковна Н., Олефіренко М., Костюкевич Р. 

20 лютого 2020 р. студенти 15 та 22 груп Охтирського фахового коледжу 

СНАУ провели зустріч до Дня революції гідності, яка відбулася у приміщенні 

Охтирського міського краєзнавчого музею.  

Директор музею Міщенко Л.В. запросила поділитися спогадами учасників 

Євромайдану 2014 року і учасника бойових дій на сході України. 

Перед студентами виступили: Гейко Володимир Миколайович – голова 

Охтирської громадської організації «Непереможні» та Скиба Олександр 

Миколайович – голова Охтирського осередку «Просвіта». В ході заходу 

присутні переглянули фрагменти фільму «Герої Майдану» та вшанували 

пам’ять полеглих хвилиною мовчання. Наприкінці зустрічі студенти та 



 

викладачі коледжу, працівники музею відвідали стелу «Небесна сотня і герої 

АТО» та поклали квіти до пам’ятного знаку. 

21 лютого 2020 року студенти Охтирського колледжу СНАУ взяли активну 

участь у семінарі «Мова як головний духовний спадок нації». Захід, присвячено 

Міжнародному дню рідної мови, проводився на базі Охтирського краєзнавчрго 

музею під керівництвом викладача – методиста Криворучко А.Д. та 

співробітника музею Журило І.І. Під час проведення семінару студенти 

обговорили питання тенденцій розвитку сучасної української мови, позитивні 

та негативні зміни, що відбуваються в ній. Учасники семінару розкрили історію 

виникнення свята, яке, на жаль, має дуже трагічний початок. 21 лютого 1952 

року у Бангладеші влада жорстоко придушила демонстрацію протесту проти 

урядової заборони на використання в країні бенгальської мови. Відтоді цей 

день у Бангладеші став днем полеглих за рідну мову. 

Напередодні свята усіх жінок  “8 березня” студенти Охтирського фахового 

коледжу СНАУ вітали прекрасну половину людства зі святом незвичним 

способом – у закладі пройшла конкурсно-розважальна програма “Містер 

коледж 2020”, у якій взяли участь наступні студенти: Уктамов Роман – 11 

група, Сушко Андрій – 12 група, Жмурко Серій – 14 група, Дудник Олександр 

– 21 група, Трусенко Данило – 22 група, Перерва Андрій – 24 група, Лозовий 

Ігор – 25 група, Літун Олександр – 31 група, Задорожній Олексій – 32 група, 

Поклонський Ігор – 33 група. Учасники змагалися в таких конкурсах – 

“Знайомтесь – це я!”, ” Я знаю! А ти?”, “Сила духу”, “Реклама”. Приз 

глядацьких симпатій отримав студент 21 групи Дудник Олександр. Містер 

коледж 2020 – Лозовий Ігор. 

Щоб згадати великого поета Тараса Шевченко,викладач-методист 

Криворучко А.Д. провела літературний захід «Тарасове слово – вічне та 

пророче». Студенти виступали з цікавими повідомлення про Кобзаря. Палко 

звучали невмирущі рядки поета. У літературному заході взяла участь викладач 

Фалькова Л.С., яка познайомила студентів з власною творчістю. 

23  квітня 2020 року педагоги, студенти та їх батьки долучилися до участі у 

Всеукраїнському тижні психології під гаслом “Психологія в моєму житті” та 



 

прийняли участь у фотоквесті “Що допомагає мені пережити карантин”, для 

цього надіслали фото своїх ресурсів, захоплень, малюнків, творчих робіт і т.д. 

В вересні 2020 року студентка І курсу Поготовка Яна зайняла ІІІ місце на 

чемпіонаті України з боротьби самбо серед кадетів. 

16 жовтня 2020 року відбулися батьківські збори при дотриманні соціальної 

дистанції та маскового режиму. Батьки студентів І-ІVкурсів отримали вичерпну 

інформацію про особливості дистанційної форми навчання та про поточну 

успішність своїх дітей та  мали можливість зустрітися з представниками 

Сумського національного аграрного університету: деканом Інженерно-

технологічного факультету Довжиком М.Я., заступником декана з навчальної 

роботи за спеціальністю “Будівництво та цивільна інженерія” Драником О.І., 

завідуючою кафедрою “Економіка та підприємництво” Терещенко С.І. Батьки 

були проінформовані про перспективи подальшого навчання у вищому 

навчальному закладі, зокрема Сумському національному аграрному 

університеті. 

Традиційно на початку жовтня в Охтирському фаховому коледжі проходить 

святкування Дня працівників освіти. Цьогоріч  студенти організували Арт-

фестиваль у формі привітань педагогів зі святом під відкритим небом. Студенти 

вітали запальними піснями та танцями, зворушливими відео, фотозоною з 

креативними добрими  шаржами на улюблених викладачів. 

13 жовтня 2020 року, напередодні Дня захисника Вітчизни студенти 35 

групи ВСП “Охтирський фаховий коледж СНАУ” взяли участь  у вшануванні  

пам’яті мужніх та відважних предків, що служили Охтирському козацькому та 

Охтирському гусарському полках. Біля пам’ятного знаку та Алеї Слави по вул. 

Сумській, де раніше розташовувалися штаб та казарми гусарського полку 

зібралися небайдужі охтирчани, препдставники громадської організації 

“Охтирські гусари”. На урочистому мітингу виступив голова ГО “Охтирські 

гусари” – Солошенко Валентин Миколайович, який розповів про історичний 

зв’язок між Охтирськими козаками та гусарами, про їх героїчні подвиги, про 

велике шанування нашими предками Охтирської ікони Божої Матері. В кінці 



 

заходу всі присутні поклали квіти до пам’ятного знаку, який символізує вдячну  

пам’ять нащадків про героїчне минуле нашого краю. 

15 жовтня 2020 року практичним психологом/соціальним педагогом 

Зінченко В.В. була організована зустріч з інспектором  ювенальної превенції 

Зорич Галиною Миколаївною зі студентами І курсу. Інспектор розповіла про 

права та обов’язки неповнолітніх осіб, про відповідальність за вчинення 

насилля та булінгу в освітньому закладі та поза ним, про адміністративну 

відповідальність за вживання алкогольних та тютюнових виробів в громадських 

місцях, про наслідки порушення громадського порядку. 

16 листопада у всьому світі відзначається Міжнародний день толерантності. 

Цього дня у ВСП “Охтирський фаховий коледж СНАУ” практичним 

психологом/соціальними педагогом Зінченко В.В. було проведено онлайн 

заняття “Толерантність у сучасному світі ” зі студентами 3 курсу та тренінгове 

заняття “Толерантність врятує світ” зі студентами 1 курсу, під час занять дали 

визначення поняттю “толерантність”, діагностували наскільки самі студенти 

являються толерантними людьми, розглянули ситуації, як проявляти 

толерантність та створили портрет толерантної особистості. 

Протягом 2020 року, враховуючи епідемічну ситуацію в  ВСП “Охтирський 

фаховий коледж СНАУ” постійно проводилась роз’яснювальна робота з 

працівниками коледжу, педагогічним складом, студентською молоддю щодо 

загальної інформації про інфекційну хворобу  COVID-19 та профілактичні 

індивідуальні заходи. Так, 30 листопада 2020 року в усіх студентських групах 

пройшли тематичні виховні години «Короновірус COVID-19: профілактика 

інфікування і поширення», відбулися зустрічі з Мучнік Г.М. –  фахівцем 

«Клініки дружньої до молоді» КНП ОМР Охтирської ЦРЛ, психологічною 

службою коледжу   щодо профілактики інфекційних захворювань 

У рамках Всеукраїнської щорічної акції “16 днів проти насильства” 

практичним психологом та соціальним педагогом Зінченко В. проводяться 

онлайн та офлайн профілактичні заходи зі студентами коледжу “Міжнародний 

день боротьби  з насильством щодо жінок”, ”Насильство в сім’ї”, “Шляхи 

реагування на прояви насильства”, “Я маю право на життя без насильства”, ” 1 



 

грудня – Всесвітній день порозуміння з ВІЛ-інфікованими та хворими на 

СНІД”, коментований перегляд короткометражного фільму “Батерфляй” до 

Міжнародного дня людей з обмеженими можливостями; на онлайн засіданні 

педагогічної ради розглядалося питання про формування безпечного освітнього 

середовища в коледжі та попередження будь-яких проявів насилля у 

студентському середовищі. 

Традиційно психологічною службою коледжу було проведено тренінги  “1 

грудня – Всесвітній день порозуміння з ВІЛ-інфікованими та хворими на 

СНІД” зі студентами І курсу, до яких приєдналася фахівець “Клініки дружня до 

молоді” КНП ОМР Мучнік Г.М. 

 

РОБОТА СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

До складу студентського самоврядування, яке очолює Шмонько Юлія  

входять  студенти з різних відділень, працюють ради гуртожитків, старостат. 

Основні завдання органів студентського самоврядування: 

 Забезпечення і захист прав та інтересів осіб, які навчаються в ВСП 

«Охтирський фаховий коледж СНАУ»; 

 Забезпечення і виконання студентами своїх обов’язків; 

 Сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів; 

 Сприяння у створенні необхідних умов для проживання і змістовного 

відпочинку студентів; 

 Створення різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань, 

клубів за інтересами; 

 Організація співробітництва із студентами інших вищих навчальних 

закладів і молодіжними організаціями; 

 Безпосередня участь студентів у реалізації державної молодіжної 

політики; 

 Забезпечення інформаційно-молодіжної, правової, психологічної та 

фінансової допомоги студентам (спільно з відповідними службами); 



 

 Сприяння залученню студентів до трудової діяльності у вільний від 

навчання час; 

 Контроль за навчальною і трудовою дисципліною студентів, оперативне 

реагування на випадки їх порушення; 

 Участь у роботі стипендіальної комісії; 

 Організація роботи органів студентського самоврядування у 

гуртожитку; 

 Координація роботи з кураторами академічних груп, вихователями 

гуртожитку; 

 Пропаганда здорового способу життя, безпечної поведінки, запобігання 

вчиненню студентами правопорушень, вживанню ними алкоголю, наркотиків, 

паління та ін. 

 

ДІЯЛЬНІСТЬ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ 

Психологічна служба ВСП «Охтирський фаховий коледж СНАУ» 

складається з практичного психолога та соціального педагога. 

Основними видами діяльності спеціалістів психологічної служби у 2020 

році  були: 

І. Діагностика:  

Проводилась індивідуальна психодіагностика:  

 Методика дослідження соціальної адаптованості; 

 Тест «Визначення особистісної адаптованості студентів» 

 Опитувальник «Моя самооцінка» 

 Методика діагностики схильності до девіантної поведінка за Н.Ю. 

Максимова; 

 Тест «Дізнайся про себе» 

 Діагностика рівня агресивності Басса –Дарки 

 Методика виявлення схильності до неадекватної поведінки 

 Модифікований патохарактерологічний діагностичний опитувальник ПДО 

Лічко А.Є.  в модифікації Подмазіна С.І. 

 Оцінка  рівня нервово-психічної стійкості (методика «ПРОГНОЗ») 



 

 

Проводились групова психодіагностика та соціально-педагогічні вивчення: 

- вивчення адаптації студентів нового набору до умов навчання в коледжі;  

- моніторинг поширення проблеми насильства у студентському середовищі; 

- визначення рівня обізнаності учасників освітнього процесу з питань торгівлі 

людьми;  

- визначення рівня обізнаності студентів ІІ курсу з процедурою здачі 

зовнішнього незалежного оцінювання знань; 

- вивчення рівня тривожності студентів ІІ курсу за методикою Ч. Спілберга, 

Ю. Ханіна 

Результати висвітлювалися на засіданнях психолого-педагогічних 

консиліумів, педагогічних рад, батьківських зборах, методичних об’єднаннях 

кураторів груп, індивідуальних та групових консультаціях педагогів, батьків, 

студентів. 

ІІ. Корекційно-розвивальна робота: 

- Цикл занять «Адаптація першокурсників»; 

- Розвивальна програма  «Я-лідер»; 

- Розвивальна програма «Особиста гідність. Безпека життя. 

Громадянська позиція»; 

- Розвивальна програма «Кроки до дорослості»  

- Індивідуальна корекційно-розвивальна програма «Я бажаю 

змінитися» 

ІІІ. Реабілітація: 

Надання психолого-педагогічної допомоги та соціально-педагогічний 

супровід студентів, які опинилися в складних життєвих обставинах 

(внутрішньо переміщеним особам, студентам категорії сиріт та позбавлених 

батьківського піклування, студентам з інвалідністю, діти учасників АТО, діти з  

сімей СЖО) 

ІV. Профілактика: 

- Робота психологічної служби з профілактики насильства та 

жорстокості з учасниками навчально-виховного процесу. 



 

У ВСП «Охтирський фаховий коледж СНАУ» розроблений  план заходів, 

спрямованих на запобігання та протидію булінгу, профілактична програма 

щодо попередження  проявів насильства та жорстокості. 

Щороку проводиться соціально-педагогічне вивчення поширення 

насильства в студентському середовищі, традиційна щорічна акція «Я проти 

насилля! А ти?» до Міжнародного дня проти насилля,  Всеукраїнська щорічна 

акція «16 ДНІВ ПРОТИ НАСИЛЛЯ»:  

- Години спілкування «Міжнародний день боротьби з насильством 

щодо жінок»;  

- Зустрічі з представниками Ювенальної превенції «Кримінальна 

відповідальність неповнолітніх»;  

- Просвітницька гра-тренінг «Насильство в сім’ї» 

- Акції  «Єднаємось заради життя» 

- Тренінгові заняття «1 грудня –  Всесвітній день порозуміння з ВІЛ-

інфікованими та хворими на СНІД» 

- Коментований перегляд короткометражного фільму «Батерфляй» 

присвячений Міжнародному дню людей з обмеженими фізичними 

можливостями 

- Година пам’яті «Вшанування студенток, розстріляних у Монреалі» 

- Ситуативні практикуми «Права, свободи та відповідальність» 

- Акції «Дерево прав і обов’язків» 

- Години спілкування з представниками безоплатної правової 

допомоги   «Права і закони у твоєму житті» 

 систематично проходять просвітницькі та профілактичні заходи: 

- Практичні заняття «Скажемо насиллю – НІ!» 

- Заняття «Шляхи реагування на прояви насильства», «Як вберегти 

себе від насилля, булінгу та кібербулінгу», «Конфлікти та шляхи їх 

вирішення»; 

- Практичні заняття «Толерантність в сучасному світі», «Твоя 

активна життєва позиція», «Тренінг розвитку толерантності у молоді» до 

Міжнародного дня толерантності. 



 

 Виступи на батьківських зборах та заняття:   

«Сім’я- це простір без насильства»,  «Сім’я як джерело психічного здоров’я 

підлітків». 

Виступи на педагогічній раді: «Про формування безпечного освітнього 

середовища в коледжі та попередження будь-яких проявів насилля у 

студентському середовищі», засіданнях методичного об’єднання кураторів 

«Поняття насильницької поведінки. Булінг. Кібербулінг», «Шляхи реагування 

на прояви насильства», «Механізм взаємодії учасників освітнього процесу у 

разі виявлення випадків жорстокого поводження з дітьми», «Законодавча база 

щодо профілактики булінгу в освітньому середовищі» . 

Був складений та затверджений на черговому засіданні педагогічної ради 

«Кодекс безпечного освітнього середовища ВСП «Охтирський фаховий коледж 

СНАУ» 

- Робота психологічної служби з профілактики торгівлі людьми. 

У ВСП «Охтирський фаховий коледж СНАУ» розроблений  план заходів 

запобігання торгівлі людьми. 

 Психологічною службою  проводиться соціально-педагогічне вивчення 

рівня обізнаності з питань проблеми торгівлі людьми учасників освітнього 

процесу. 

Проводиться просвітницька та профілактична робота: 

- програма «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція»,  

- практичні заняття «Як підвищити рівень усвідомлення проблеми торгівлі 

людьми» до Європейського дня протидії торгівлі людьми,  

- просвітницький захід «Торгівля людьми, як порушення прав людини»,  

- керований перегляд фільму «Станція призначення – «Життя»  

- виступи на методичного об’єднання кураторів груп «Профілактика  

торгівлі людьми: шляхи запобігання та протидії», тренінг з педагогами «Як 

підвищити рівень усвідомлення проблеми торгівлі людьми» 

- Робота психологічної служби з профілактики суїциду. 



 

У ВСП «Охтирський фаховий коледж СНАУ» розроблена програма 

профілактичної роботи   з попередження суїцидальної поведінки серед 

студентів. 

Психологічною службою  проводиться просвітницька та профілактична 

робота з учасниками освітнього процесу: 

- Практичні заняття «Життя людини – найвища цінність», «Подорож 

під назвою «Життя», «Я – людина, моє життя прекрасне», «Цінності та 

мета у моєму житті» 

- Практичні заняття з батьками та кураторами груп «Суїцидальна 

поведінка: міфи та реальність»  

- виступи на методичного об’єднання кураторів груп «Методичні 

рекомендації для педагогів з профілактики суїцидальної поведінки дітей» 

- Робота психологічної служби а з обдарованою молоддю. 

У ВСП «Охтирський фаховий коледж СНАУ» розроблена програма роботи   

зі здібними та обдарованими студентами. 

Кожного року складається банк даних здібних та обдарованих студентів за 

результатами експертного опитування викладачів, кураторів, батьків, аналізу 

досягнень студентів. 

Проводяться заняття за програмою «Я - лідер», тренінгові заняття «Пізнай 

себе самого». 

- Робота психологічної служби з студентами  “групи ризику”. 

У ВСП «Охтирський фаховий коледж СНАУ» розроблена програма 

соціально-педагогічного патронажу та психологічного супроводу студентів 

«групи ризику», складені банки даних студенів «групи ризику», індивідуальні 

соціально-психологічні картки студентів «групи ризику» та індивідуальні 

програми супроводу. 

Зі студентами даної категорії проводяться індивідуальні та групові 

соціально-педагогічні консультації, залучаються до проведення заходів 

профілактичного характеру у складі академічних груп, так і створена 

корекційна група, у якій проводяться  заняття для студентів «групи ризику», 

такі як «Конфлікти в нашому житті», «Наше я, ми та інші», «Кроки до 



 

відповідальної поведінки», «Життя дається тільки раз – зумій його прожити 

позитивно», «Моє майбутнє в моїх руках», «Привід до серйозних роздумів»,  

«Я – людина, моє життя прекрасне», «Цінності та мета у моєму житті», 

«Здоровий спосіб життя - запорука успіху.  

V.  Прогностика: 

 Розробка і застосування моделей поведінки групи та особистості у 

різних умовах, проектування змісту та напрямків індивідуального розвитку 

студентів групи ризику і складання на цій основі життєвих планів, 

визначення тенденцій розвитку груп та міжособистісних відносин. 

Кабінет соціального педагога ВСП «Охтирський фаховий коледж СНАУ»  

зайняв ІІ місце в міському етапі обласного огляду-конкурсу на кращий 

психологічний кабінет в номінації «Кращий кабінет соціального педагога» 

Постійно оновлюється  сторінка психологічної служби ВСП «Охтирський 

фаховий коледж СНАУ», де розмішуються новини,  рекомендації та поради 

усім учасникам освітнього процесу. 

 

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Фінансово-економічний та господарський стан коледжу 

У 2020 році коледж для забезпечення навчально-виховного процесу 

використовував кошти: отримані з бюджету (загальний фонд), отримані за 

рахунок надання платних послуг (спеціальний фонд). 

Основні показники надходжень та видатків коледжу у 2020 році можна 

охарактеризувати наступними даними: 

Загальний обсяг та структура фінансування коледжу СНАУ 

Назва Загальний фонд 

державного бюджету 

Спеціальний фонд 

державного бюджету 

(власні кошти) 

Сума, тис. грн. Сума, тис. грн. 

Коледж СНАУ 12143,7 2311,4 

 

Директор коледжу                      А.СТАВИЦЬКИЙ 



 

 


