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1. Управління коледжем 

Підвищено ефективність управління коледжем шляхом забезпечення 

організації спільної діяльності педагогів, студентів та їх батьків, направлений 

на досягнення освітньої мети. 

У коледжі створено сприятливі умови для організації діяльності 

педагогічного колективу на демократичних засадах.  

Важливі управлінські рішення приймаються за рекомендацією органів 

студентського самоврядування. 

З метою формування позитивного іміджу навчального закладу 

оновлено WEB-сайт коледжу.  

Підвищено кваліфікацію керівного складу коледжу для проходження 

атестації відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників, затвердженого наказом МОН України 06.10.2010 р. № 930.  

Проводиться робота щодо  створення ефективної системи оцінювання 

якісних характеристик кадрового складу коледжу з метою визначення рівня 

професіоналізму викладачів та їх відповідності займаній посаді. 

2. Підвищення якості навчального процесу 

Підвищення якості навчального процесу передбачає комплекс заходів, 

спрямованих на підготовку конкурентоздатних на ринку праці, всебічно 

розвинених фахівців; подальше удосконалення навчально-виховного 

процесу; оновлення змісту, форм, методів та засобів навчання; впровадження 

новітніх педагогічних технологій; поширення навчально-методичної 

діяльності викладачів; розробку і апробацію ефективних форм самостійної 

роботи студентів з метою підготовки висококваліфікованих спеціалістів.  

Значна робота проводиться педагогічним колективом навчального 

закладу з формування контингенту студентів. 

Формування континенту студентів здійснюється відповідно до  Правил 

прийому до Сумського коледжу харчової промисловості НУХТ, обсягів 

державного замовлення та ліцензованим обсягом прийому. 

Для проведення профорієнтаційної роботи залучені всі викладачі 

коледжу. Профорієнтаційна робота проводиться у школах  м. Суми,  в усіх 

районах Сумської області, багатьох областях України, а також шляхом 

оголошення по радіо, в пресі, через рекламну агенцію,  виготовлення та 

розповсюдження у школах, на підприємствах, в організаціях,  місцях 

проведення масових заходів прайсів, буклетів; розміщення в місцевій пресі 

статей, інтерв’ю з керівниками закладу; демонстрації роликів про навчальний 

заклад та спеціальності по місцевому телебаченню та через мережу Інтернет 

на сайті коледжу щодо умов прийому до навчального закладу.  

Сумський коледж харчової промисловості НУХТ має свій WEB-сайт 

(htpp://stpp.sumy.ua), на якому розміщена довідкова інформація про 

навчальний заклад та спеціальності, за якими здійснюється підготовка 

фахівців. Абітурієнти мають змогу ознайомитись з правилами прийому до 

навчального закладу, основними нормативними документами. 

 З 2010-2011 н. р. з метою виявлення обдарованої молоді та підготовки 

її до вступу до коледжу організовано роботу підготовчих курсів, термін дії 



ліцензії до 01.07.2020 р. (рішення Акредитаційної комісії від 30.06.2015 

протокол № 117). За підсумками вступної кампанії 2016 року студентами 

коледжу стали 57 випускників підготовчих курсів, що становить 74% від 

загальної кількості випускників або 37% від загальної кількості зарахованих 

до коледжу. 

Внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності у 

Сумському коледжі харчової промисловості Національного університету 

харчових технологій   здійснюється відповідно до  вимог нормативної бази 

Міністерства освіти і науки України, Положення про організацію 

навчального процесу у Сумському коледжі харчової промисловості НУХТ,  

Положення про поточні та підсумкові контрольні заходи у Сумському 

коледжі харчової промисловості НУХТ, плану-графіка 

внутрішньоколеджного контролю та плану роботи групи аналізу якості 

навчально-виховного процесу, яка створюється щорічно наказом директора 

коледжу.   

Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності у 

коледжі передбачає: 

 контроль за кадровим, навчально-методичним, матеріально-

технічним забезпеченням освітньої діяльності, якістю проведення 

навчальних занять, знань студентів; 

 здійснення моніторингу та періодичного перегляду програм 

навчальних дисциплін; 

 забезпечення публічності інформації про навчальний процес. 

Особлива увага в коледжі приділяється вдосконаленню методів 

перевірки знань та умінь студентів, розробці завдань для контролю знань. 

За 2016 рік оновлено Положення про організацію навчального процесу 

у Сумському коледжі харчової промисловості НУХТ, Положення про 

систему рейтингової діяльності педагогічних працівників Сумського коледжу 

харчової промисловості НУХТ, Положення про підвищення кваліфікації та 

стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників Сумського 

коледжу харчової промисловості НУХТ, Положення про навчально-

методичний комплекс навчальної дисципліни Сумського коледжу харчової 

промисловості НУХТ, Положення про самостійну роботу студентів 

Сумського коледжу харчової промисловості НУХТ, Положення про форми 

контролю знань Сумського коледжу харчової промисловості НУХТ. 

Підготовлено матеріали самоаналізу для акредитації освітніх програм 

підготовки фахівців за спеціальностями «Виробництво хліба, кондитерських, 

макаронних виробів і харчових концентратів», «Виробництво цукристих 

речовин та полісахаридів», «Монтаж, обслуговування засобів і систем 

автоматизації технологічного виробництва». 

З метою підготовки підвищення якісного складу викладачів коледжу 

складено Перспективний план підвищення кваліфікації на 2016-2020 рр.  

Студенти коледжу у 2016 році стали призерами обласних олімпіад і 

конкурсів: Павлик Анастасія – ІІ місце в ІІІ етапі Міжнародного мовно-

літературного конкурсу ім.Т.Шевченка; Ведмідь Світлана – ІІ місце в ІІ етапі 



Міжнародного конкурсу з української мови ім.П.Яцика; Славкова Марія  - ІІ 

місце в ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з української мови; Луценко Ольга 

– ІІІ місце в ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з української мови; Ващенко 

Станіслав – ІІІ місце в ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з фізики; 

Герасименко  Олександр – ІІІ місце в ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з 

англійської мови; Буцик Н., Скоробагатько Ю. – І місце у Всеукраїнському 

конкурсі «Кращий технік-технолог виробництва хліба». 

Особлива увага в навчальному закладі приділяється практичній 

підготовці студентів.  

За звітній період було укладено договори про співпрацю з такими 

підприємствами:   

- ТзОВ ТВК "Перша приватна броварня «Для людей — як для себе!» 

(м.Львів), на даному підприємстві проходили переддипломну практику 13 

студентів коледжу (гр А-87,А-88), а також технологічну практику 10 

студентів (гр.А-89,А-90).Студенти мали можливість працювати на робочих 

місцях на посаді слюсаря КВПіА, та оператора обладнання виробничих ліній; 

- Юкрейніан Шугар Компані, ТОВ (Засельський цукровий завод), на 

даному заводі проходили технологічну практику студенти спеціальностей: 

5.05020201 „Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації 

технологічного виробництва”, 5.05170105 «Виробництво цукристих речовин 

та полісахаридів»; 

- ТДВ «Охтирський хлібокомбінат»,ТДВ «Глухівський хлібокомбінат», 

на даних підприємствах є можливість проходження виробничої практики з 

подальшим працевлаштуванням студентів спеціальності 5.05170104 

«Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчових 

концентратів»; 

- ТОВ «Компанія «Еко-енергія» (Будильский спиртовий завод), на 

даному підприємстві проходять виробничу практику студенти спеціальності 

5.05020201 „Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації 

технологічного виробництва” 

За звітній період було завершено монтаж системи примусової 

вентиляції дільниці для проведення електромонтажної практики. А саме: 

обладнано робочі місця витяжними пристроями; надійно змонтовано та 

закріплено вентиляційні канали, по яким здійснюється циркуляція 

повітря;змонтовано електродвигун з вентилятором;здійснено монтаж 

системи фільтрації повітря; монтаж системи управління та захисту 

електродвигуна;здійснено монтаж заземлення системи. Змонтована система 

примусової вентиляції запобігає  небезпечній дії випаровувань  під час 

електрорадіомонтажних робіт при проведенні  навчальної практики студентів 

технічних спеціальностей коледжу. 

Практикується систематичне проведення моніторингу ринку освітніх 

послуг та ринку праці регіону за спеціальностями коледжу. Проводиться 

профорієнтаційна робота серед студентів коледжу щодо продовження 

навчання випускників коледжу в НУХТ за скороченим терміном навчання. 



Відповідно до Положення про підготовку та використання електронних 

засобів навчання в НУХТ розширено використання в освітній діяльності 

мультимедійних технологій навчання. Вжито заходи щодо удосконалення 

організації самостійної роботи студентів коледжу, індивідуальних завдань та 

контрольних робіт, передбачених у навчальних планах та програмах 

дисциплін.  

 

3. Підвищення ефективності наукової роботи  

За 2016 рік підвищили кваліфікацію 11 викладачів, з яких пройшли 

курси при ОІППО  5 осіб, у Національному університеті харчових технологій 

– 2, стажування на підприємствах – 4 особи. Атестовано 11 педагогічних 

працівників, з яких підвищено кваліфікаційну категорію трьом викладачам, 

присвоєно педагогічне звання «старший викладач» Яценко С.Г., 10 тарифний 

розряд – майстру виробничого навчання Павленко С.Ф. 

Продовжено на п’ять років термін раніше присвоєній кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст вищої категорії» шістьом педагогічним працівникам. За 

рішенням атестаційної комісії Департаменту освіти і науки встановлена 

відповідність займаній посаді директору коледжу Барилюку Ю.А. У 2017 

році планується завершити атестацію керівного складу коледжу. Професійну 

та фахову майстерність підвищують викладачі коледжу, навчаючись в 

аспірантурі НУХТ. У 2016 році успішно склали вступні випробування до 

аспірантури НУХТ Малєєв О.В., Зудіна Л.В. 

У коледжі працює чотири штатних кандидати наук, які беруть активну 

участь у науковій роботі. 

Самілик М.М. взяла участь у Міжнародній науково-технічній 

конференції цукровиків України «Перспективи розвитку цукрової 

промисловості України», Міжнародній науково-практичній конференції 

студентів і молодих вчених «Інноваційні напрямки розвитку освіти, сфери 

послуг і технологій» (м. Луцьк). 

Черниш Л.М. брала участь у Міжнародній науково-практичній 

конференції студентів і молодих вчених у м. Луцьк, виступала з доповіддю 

на 82 науковій конференції молодих вчених, аспірантів і студентів з теми 

«Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у 21 

столітті» м. Київ. 

Стеценко Д.О. протягом навчального року брав участь у чотирьох 

науково-практичних конференціях з публікацією тез доповідей, що 

проходили у містах Київ, Івано-Франківськ, Одеса. 

Зудіна Л.В. взяла участь у Міжнародному науковому симпозіумі 

молодих вчених, аспірантів та студентів у м. Київ, де виступала з доповіддю і 

отримала сертифікат учасника. 

На виконання п.2.16 річного плану розвитку коледжу у травні 2016 

року у коледжі була проведена науково-практична конференція на тему: 

«Сучасний стан та перспективи розвитку крохмале-патокового виробництва 

в Україні», в якій брала участь професор Національного університету 

харчових технологій Грабовська О.В. 



На цикловій комісії спеціальності «Виробництво цукристих речовин та 

полісахаридів» ведуться 2 дослідницькі роботи за участю студентів Бесараб 

Тетяни («Розширення асортименту цукру») та Голопьорової Марії 

(«Залежність якості технічного етанолу від якості меляси») під керівництвом 

кандидата технічних наук Самілик М.М. 

У навчальному закладі проводиться спільна науково-творча робота 

науковців коледжу з обдарованою студентською молоддю. Викладачі 

коледжу кандидати технічних наук Зігунов О.М. та Заїка В.І. разом із 

студентами ІV курсу Кісіленко Б. та Пирог Є. підготували тези до 

Міжнародної науково-технічної інтернетконференції, присвяченої 

актуальним проблемам керування складних об’єктів та підготовки фахівців з 

автоматизації виробництва і використання інформаційних технологій (22 

листопада НУХТ м.Київ). 

 

4. Удосконалення інформаційного забезпечення навчального 

процесу  

Продовжується робота щодо створення електронної бази курсів лекцій з 

основних дисциплін коледжу, розроблено вимоги до оформлення таких 

курсів лекцій, порядок їх розміщення та використання. 

За звітний період розроблений сайт «Довідник користувача», який 

знаходиться за адресою http://guide.stpp.sumy.ua, на якому можна знайти 

інформацію про викладачів коледжу, про віддалене підключення 

інформаційного диску коледжу, підключення до віддаленого робочого столу, 

розклад дзвінків, пошук аудиторій. Також на основі цього сайту був 

розроблений мобільний додаток, в якому можна знайти ту ж інформацію, що 

і на сайті, а також розклад занять.  

Продовжена робота щодо модернізації дизайну сайту коледжу. За звітній 

період проводилась постійна модернізація поточного сайту коледжу та 

поступова зміна дизайну. Роботи над зміною дизайну продовжуються. 

Впроваджено у використання MS Office 2010 та нових версій (оновлення ПЗ 

на комп’ютерах, навчання працівників). На більшості ПК коледжу оновлено 

пакет MS Office до версії 2007. Роботи по оновленню пакету MS Office 

продовжуються. Вирішено питання ліцензування ПЗ або перехід на 

безкоштовні версії. Ведеться пошук альтернатив ліцензованому ПЗ. Так, 

наприклад, було замінено ПЗ віртуальної машини VMWare на безкоштовний 

аналог VirtualBox. 

З метою  удосконалення інформаційного забезпечення та наочних 

засобів усіма цикловими комісіями спецдисциплін були розроблені 

презентації, придбано навчальні відеофільми зі спецдисциплін, поновлено та 

створено ряд нових плакатів. 

У коледжі забезпечено безкоштовний доступ до світових освітніх, 

наукових та інших інформаційних ресурсів через глобальну мережу Інтернет 

усіх студентів коледжу для виконання ними навчальних планів і програм 

дисциплін, а також викладачів і співробітників у межах їх освітньої 

діяльності та виконання своїх службових обов’язків. Створена система 



моніторингу об’єму та змісту інформації, що використовується в коледжі. 

Забезпечено виконання студентами денної та заочної форм навчання 

дипломних проектів і робіт із використанням інформаційних технологій 

(САПР, комп’ютерної графіки та ін.), а також значно розширено 

застосування мультимедійних технологій.  

 

5. Підвищення ефективності виховного процесу 

Виховна робота коледжу у звітному році була побудована з метою 

виконання завдань, викладених в Указі Президента України від 13.10.15 р. № 

580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді на 2016-2020 роки», Указу Президента України від 12.06.15 р.  № 

334/2015 «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді», Наказу МОН України від 16.06.2015 р. № 641 

«Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і 

молоді та методичні рекомендації щодо національно-патріотичного 

виховання у загальноосвітніх навчальних закладах», інших нормативно-

правових документах. 

На початку навчального року було визначено методичну проблему 

виховної роботи: «Удосконалення форм і методів військово-патріотичного 

виховання студентів». Згідно з планом виховної роботи було проведено такі 

заходи: вечір-реквієм, присвячений пам’яті Героїв Небесної Сотні (на захід 

були запрошені випускники коледжу, учасники АТО на сході України); 

волонтерська акція «Допоможи фронту»; відкриті виховні заходи «Хай вічно 

горить вогонь пам’яті», « Мова наша солов’їна», «Україна в житті і творчості 

зарубіжних письменників»; конкурс-презентація проектів «Видатні діячі 

науки України», конкурс композицій з квітів «Квіти – це історія нашого 

народу». Організовано роботу волонтерського загону «Пошук» з метою 

збору інформації про участь в АТО на сході України випускників коледжу. 

Згідно з Указом Президента України 2016 рік оголошено роком Івана 

Франка. З цієї нагоди було проведено відкритий захід «Сьогодні, мов зоря, 

він сяє Україні». 

З нагоди Дня захисника України проведено військово-спортивне свято 

«Козацьке завзяття». До 202 річниці з дня народження Т.Г.Шевченка 

літературний огляд «Постань Шевченка у творах митців різних епох». 

З метою розширення нових форм і методів виховання заслухано і 

обговорено доповіді на засіданнях методичних об’єднань кураторів груп на 

теми: «Сучасні педтехнології та їх використання у виховній роботі», «Досвід 

європейського виховання в навчальних закладах». 

 Особливе значення у підготовці студентів  до самостійного життя і 

діяльності в суспільстві має громадянсько-правове виховання. 

 У рамках тижня правових знань було проведено зустріч із старшим 

інспектором Ковпаківського РВ КВІ м.Суми капітаном внутрішньої служби 

Северином В.І. (лекція «Профілактика підліткової злочинності»); екскурсію  

до Клініки дружньої до молоді, де відбулася зустріч з юристом та 

переглянуто й обговорено фільм «Точка відліку», правовий брейн-ринг, 



конкурс «Пам’ятки законослухняного громадянина», студентську 

конференцію  «Місцеве самоврядування в Україні: Конституційні положення 

та вибори 2015 року», «Судова система в Україні» (перегляд та обговорення 

фільму «Знайомство з судом»), «Дитина – особа, яка має право»  (знайомство 

із законодавчою базою про права дитини). 

Масовий захід «Мій улюблений світ без насильства, жорстокості і 

болю» був проведений на базі бібліотеки. 

Формування екологічної культури особистості, шанобливого ставлення 

до всього живого на планеті є одним із основних завдань виховання. У 

звітному році волонтерський загін юних любителів природи посів І місце у 

міському конкурсі «Обери чисте майбутнє Сумщини». Проведено відкритий 

захід вечір-реквієм «Мужність і біль Чорнобиля», присвячений 30 роковинам 

з дня Чорнобильської трагедії, виховну годину «Чорнобиль стукає у серце». 

Студенти взяли участь у еко-проекті «Живе дерево», в екологічній акції 

«Зробимо Україну чистою».  

Велике значення для розвитку та формування особистості має моральне 

виховання. Головною формою моральної освіти є бесіда. До Дня ветерана та 

людей похилого віку було проведено виховну годину «Повага – ниточка, що 

з’єднує покоління», бесіди «Життя не вічне – вічні цінності людські», «Не 

той друг, що медом маже, а той, хто правду скаже», диспут «Чи готова я 

стати мамою?». До Дня толерантності «Ми різні, але ми - рівні». З нагоди 

Міжнародного дня інвалідів «Рівні серед рівних». Студенти коледжу брали 

участь у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу    «Моральний вчинок», де посіли 

І місце. Студентською радою коледжу було організовано збір коштів на 

допомогу онкохворим дітям у рамках благодійної акції «Від серця до серця». 

Невід’ємною складовою виховної роботи є професійно-трудове 

виховання. Усі викладачі спецдисциплін провели фахові тижні. 

У рамках тижня циклової комісії спеціальності 5.05170105: 

конференція «Перспективи розвитку крохмале-патокового виробництва в 

Україні»; експозиція «Сировина та продукти крохмале-патокового 

виробництва»;  конкурс експозицій «Цукор надихає» ;ярмарок професій 

«Спеціалісти з виробництва цукристих речовин та полісахаридів на ринку 

праці»; відеофільм «Бути цукровиком…»; науково-пізнавальний семінар 

«Один день в історії»: лекція «Сумщина пишається цукроварами»; екскурсія 

містом «Стежками Харитоненків». 

У рамках тижня циклової комісії спеціальності 5.05010201: конкурс 

кліпів до обраної пісні; олімпіада зі спецпредметів; фотовиставка «Вчимось, 

працюємо, відпочиваємо…»; Great electronics show. 

У рамках тижня циклової комісії спеціальності 5.05170101: виставка-

презентація «Кулінарна симфонія майстерності»; виставка стіннівок «Яскраві 

барви кулінарства»; професійний конкурс «Містечко вправних майстрів»; 

знайомство зі спеціальністю. Екскурсія на виробництво – ресторан «Сан 

Ремо». Майстер-клас з приготування піци від шеф-кухаря; конкурс «Кращий 

технолог». 



У рамках тижня циклової комісії спеціальності 5.05170104: конкурс-

виставка хлібобулочних та кондитерських виробів «Солодка осінь»; виховна 

година «Його величність хліб»; конкурс плакатів на найкращу рекламу 

спеціальності; науково-практична конференція «Хлібопекарська і 

кондитерська галузь сьогодні»; брейн-ринг зі спецдисциплін «Кращий 

технік-технолог»; виховна година «Без минулого немає майбутнього»; 

майстер-клас  з розробки та випікання булочних виробів «Якщо хочеш 

навчу»; відео презентація «Моя професія найкраща». 

У рамках тижня циклової комісії спеціальності 5.0502020: конкурс 

стіннівок «Ми автоматчики»; конкурс з історії спеціальності на кращий 

альбом «Наша спеціальність. Історія та сьогодення»; виставка-конкурс 

студентської творчості; професійний конкурс «Кращий за професією»; 

конференція-презентація студентських проектів «Автоматизація в побуті та 

житті людини». 

Було  проведено відкрите засідання хімічного гуртка «Енергетичні 

напої: міфи та реальність», брейн-ринг з математики, фізики, інформатики 

«Знай наших», хімічне кафе «Світ ароматів», конкурс творчих робіт 

«Безмежний світ, а я – його частинка», відкрите засідання гуртка 

«Великобританія – країна традицій», конкурс проектів «Англійська мова – 

міжнародна мова». 

Одним із основних видів виховної роботи є формування у студентів 

здорового способу життя. З цією метою було проведено день здоров’я. 

Збірна команда коледжу брала участь у спортивних змаганнях: І місце з 

баскетболу (юнаки) серед ВНЗ І-ІІ р.а. м.Суми; ІІІ місце з лижних гонок з 

першості міста; ІІ місце з міні-футболу у спартакіаді м.Суми; ІІ місце з міні-

футболу в обласні спартакіаді. 

Проведено бесіди в групах «Пити, палити чи жити?», «Геть байдужість 

від здоров’я», «Зроби свій вибір на користь здоров’я», інформаційний 

дайджест «Майбутнє молоді без наркотиків», лекція «Профілактика 

наркоманії». Здійснено профогляд студентів лікарем-наркологом. 

На батьківських зборах заслухано доповіді «Умови успішного 

виховання в сім’ї: єдність вимог дорослих до дітей, атмосфери злагоди й 

довіри», «Вплив моральної атмосфери і психологічного клімату сім’ї на 

формування особистості дитини». 

На засіданні педагогічної ради обговорено питання: «Стан, причини й 

профілактика девіантної поведінки  студентів», «Екологічне виховання 

молоді», «Організація роботи студентського самоврядування». 

 

6. Розвиток матеріально-технічної бази 

У 2016 році проводилась значна робота по вдосконаленню матеріально-

технічної бази, а саме: 

- виконані роботи щодо модернізації комп’ютерної аудиторії №14 та 

№7. На даний час в аудиторії №14 встановлено нові сучасні комп’ютери. В 

аудиторії №7 проведена робота по встановленню термінальної системи, 



котра дозволяє використовувати морально застарілі ПК при вивченні 

дисципліни «Інформатика»; 

 - забезпечено стійке покриття зони Wi-Fi для гуртожитку коледжу та 

самого коледжу, додано нові точки доступу та замінено старі на більш 

продуктивні в головному та лабораторному корпусах. Для забезпечення 

безперебійного з’єднання користувачів коледжу та зменшення користувачів з 

прилеглих житлових будинків на точки доступу Wi-Fi встановлено 

шифрування трафіку з паролем,  який періодично змінюється. Для 

розвантаження Wi-Fi обладнання додано 2 маршрутизатори;  

- комп’ютерна аудиторія № 6 оснащена мультимедійною технікою 

(стаціонарний TV та TV-box); 

- за звітний період придбано одну PostCard та тестер блоків живлення 

комп’ютера, які використовуються під час ремонту комп’ютерної техніки 

коледжу та під час викладання дисциплін; 

- проведено реконструкцію та модернізацію лабораторної установки 

«Робот-маніпулятор»; 

- вдосконалено SCADA-систему управління та проведено модернізацію 

технологічної установки гідромеханічних процесів; 

- завершено розробку 3D-принтера на базі мікропроцесорного 

контролера AEDUINO; 

- завершено монтаж системи примусової вентиляції дільниці для 

проведення електромонтажної практики. 

За співпраці викладачів спецдисциплін к.т.н. Зігунова О. М. та к.т.н. 

Заїки В.І. з Корпорацією АСКО УкрРем лабораторії №49 та №51 були 

оснащені демонстраційними стендами сучасної електротехнічної продукції.  

Спеціалізовані лабораторії спеціальностей за напрямом «Харчові 

технології» в звітному році поповнились необхідним інвентарем та 

устаткуванням. 

Циклова комісія спеціальності «Виробництво харчової продукції» 

оснащена мультимедійними засобами, а саме: мультимедійним проектором,  

ноутбуком та екраном. Таким чином, всі циклові комісії навчального закладу 

забезпечені комплектом мультимедійних засобів навчання. 

У канікулярний період проведено капітальний ремонт аудиторії № 7, 

фойє аудиторії спеціальності «Виробництво цукристих речовин 

полісахаридів», монтаж тепломережі переходу.  

За рахунок спонсорської допомоги в звітному періоді придбано: 

монітори Philips  8 шт. на суму 17052 грн.,  

системний блок на базі АМД 10 шт. на суму 41925 грн., 

клавіатура Genius 10 шт. на суму 3086 грн., 

монітор LCD б/в 10 шт. на суму 10000 грн., 

вінчестер НДД Seagate 5 шт. на суму  9035 грн., 

водонагрівач Ariston SB 1 шт. на суму 1733 грн.. 

Загальна сума 70831 грн. 

Загалом було залучено 152000 грн. спонсорської допомоги для 

зміцнення матеріально-технічної бази. 



 

7. Соціальний захист працівників коледжу та студентів  

З метою забезпечення правових, моральних норм, задоволення 

потреб у сфері навчання, охорони здоров'я студентів у коледжі 
розроблена система заходів соціального спрямування. 

Створені необхідні умови для отримання студентами якісних 
освітніх послуг. Коледж має 7  комп'ютерних класів, які мають доступ до 
мережі Internet, бібліотеку, читальний зал. 

Поліпшенню фізичного здоров'я студентів, організації здорового 
способу життя сприяє змістовна фізично-оздоровча діяльність. У коледжі є 
спортивний майданчик, працює 10 спортивних секцій: футбол, волейбол, 
легка атлетика, настільний теніс, кульова стрільба, лижні гонки, баскетбол, 
атлетична гімнастика, аеробіка. Обладнано борцівську кімнату, тир, стадіон, 

спортивний майданчик. 
Щорічно проводяться спартакіади коледжу з різних видів спорту, 

спортивно-масові заходи „День здоров'я”, „Козацькі розваги”, туристичні 
походи. Кожної суботи працює клуб вихідного дня. 

Формуванню активної життєвої позиції студентів сприяє робота в 
органах студентського самоврядування. Члени студентської ради входять до 
складу ради з профілактики правопорушень, стипендіальної комісії, беруть 
участь в обласних семінарах студентського самоврядування. 

Активні члени студради брали участь у тренінгах «Школа лідера», що 

проходили на базі відпочинку «Ровесник». Взяли участь у проекті «Студенти 

Сходу і Заходу разом» з метою обміну досвідом організаціі роботи 

студентського самоврядування. 

Велика увага приділяється формуванню правової культури. З цією 
метою коледж тісно співпрацює з працівниками правоохоронних органів у 
справах неповнолітніх.  

З метою гармонійного розвитку студентів у коледжі працюють 23 
предметні гуртки, 3 науково-технічні секції, вокальний, хореографічний, 
драматичний гуртки художньої самодіяльності. 

Студентська рада та профком студентів сприяють організації та 

проведенню цікавого дозвілля студентів: вечори відпочинку, присвячені 
Дню закоханих, Новому року, Міжнародному дню студентів, Дню Тетяни 
тощо. 

Коледж надає значну допомогу студентам, які потребують соціального 
захисту: студентам-сиротам, напівсиротам, інвалідам, студентам, що 
постраждали внаслідок катастрофи на ЧАЕС, студентам з багатодітних та 
малозабезпечених сімей, дітям, батьки яких брали участь в АТО. 

Кращі студенти коледжу, які мають відмінні показники у навчанні, 
беруть активну участь у культурно та спортивно-масовій роботі , 
посідають призові місця в міських, обласних, всеукраїнських 
конкурсах і змаганнях, нагороджуються преміями. 

Переможці конкурсу «Краща група року» за кошти студентського 
профкому нагороджені путівкою на здійснення туристичної подорожі до 
м.Київ, активні учасники художньої самодіяльності відпочивали у 



с.Патріотівка Сумського району, переможці конкурсу «Кращий студент року» 

нагороджені цінними подарунками. 

Коледж має гуртожиток секційного типу на 450 місць загальною 
площею 5717м

2
. 

Гуртожиток має добру матеріальну базу, яка забезпечує належні 
житлово-побутові умови, умови для проживання, навчання і відпочинку. 

У кожній секції гуртожитку розміщено 6-7 житлових кімнат на 2-4 
місця, кімната для самопідготовки, кімната відпочинку, кухня, допоміжні 
приміщення. Кожна секція забезпечена телевізором, радіо, холодильником. 
У кімнаті для відпочинку є шахові дошки, фортепіано, періодичні 
видання, кабельне телебачення, відеомагнітофон. Щорічно проводиться 

конкурс на визначення кращої секції, кімнати. 
У гуртожитку працюють гуртки „Молоде подружжя”, 

„Господарочка”, лекторій „Етика і естетика”, проводяться тренінгові заняття 
«Дорослішай на здоров’я». 

У коледжі є медпункт, оснащений необхідним інвентарем, ліками, 
а також палати-ізолятори на 20 місць. 

Щорічно студенти та працівники коледжу проходять медичні огляди, 
профілактичні заходи (щеплення та ін.). 

У коледжі працює їдальня загальною площею 234 кв.м на 120 
посадкових місць. 

 

 
 


