
 

 

 

Шановні колеги, працівники та студенти 

Навчально-виховний процес 2018-2019 навчального року здійснювався в 

КЕДДАЕУ у відповідності до Законів України «Про освіту», «Про вищу 

освіту», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в 

Україні» та інших законодавчих актів, виданих Верховною Радою України, та 

нормативно-правових документів Міністерства освіти і науки України, 

Державних стандартів вищої освіти, розпорядчих документів Дніпровського 

державного аграрно-економічного університету, Ради директорів ЗВО І-ІІ рівня 

акредитації та розпорядних і планових документів коледжу. 

Діяльність коледжу та його структурних підрозділів проводилась на 

підставі цілісної системи спланованої роботи, що викладена у «Комплексному 

плані навчально-виховної та методичної роботи». 

Проведено: 10 педагогічних рад, на яких розглядалися актуальні 

навчальні, виховні, психолого-педагогічні проблеми щодо підготовки 

молодших спеціалістів за нашими спеціальностями: 5.10010102 «Монтаж, 

обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому 

комплексі» – до речі за якою ми закінчили підготовку фахівців у 2018-2019 

навчальному році, а також 141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка». 



 

 

В рішеннях педагогічної ради надані методичні, педагогічні рекомендації 

з питань навчально-виховної роботи, практичної підготовки, а також 

здійснювався обмін педагогічним досвідом викладачів коледжу, 

обговорювалась результативність впровадження інновацій, мультимедійного 

супроводження викладання дисциплін та інші актуальні питання. 

На засіданнях адміністративної ради та щотижневих нарадах при 

директорові, приймались рішення оперативного характеру щодо вирішення 

поточних проблем, розглядались актуальні організаційні питання 

життєдіяльності коледжу. 

Відповідно до Комплексного плану результативно проведено декади 

циклових комісій, виставки методичних розробок та виставки творчих робіт 

студентів, а також тематичні студентські читання та КВК. 

Продовжено роботу щодо вдосконалення матеріально-технічної, 

навчально-виховної, спортивно-оздоровчої бази. Успішно функціонували 

обладнанні навчальні кабінети, навчальні лабораторії, комп’ютерно-

інформаційний центр. Вдосконалювались формування навчально-методичної 

електронної бази та програмного забезпечення, здійснювався контроль щодо 

поновлення та використання існуючої електронної бази. 

Протягом року значне місце у навчально-виховному процесі посідає 

вдосконалення роботи бібліотеки коледжу, розширення її електронного 

каталогу, на кінець року бібліотечний фонд становив 64704 примірників. 

Багато уваги протягом року приділено формуванню здорового способу 

життя студентів, вдосконаленню програмно-методичного та матеріально-

спортивного забезпечення фізичного виховання та спорту в коледжі. 

Якість знань та рівень навчальних досягнень студентів забезпечує 

система методичної роботи в коледжі, яка координує викладацьку діяльність і 

сприяє вдосконаленню педагогічної майстерності направленої на підготовку 

студентської молоді до обраної спеціальності. Ця система охоплювала роботу 

методичних рад коледжу та циклових комісій і сприяла якісній організації 

освітнього процесу в коледжі, що відповідає існуючим вимогам законодавчих, 

нормативних та розпорядчих документів про освіту. 

В коледжі також працює служба охорони праці діяльність якої 

регламентується законодавчими актами України та відповідними положеннями 

коледжу. Основне завдання служби охорони праці – профілактика, 

недопущення порушень вимог охорони праці – для чого в коледжі створена і 

діє система навчань з охорони праці співробітників та студентів. 

На протязі тривалого часу в коледжі діє цивільний захист у звітному році 

навчання працівників і студентів з питань цивільного захисту та пожежної 

безпеки було організовано відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту 

України та постанов Кабінету Міністрів України. 



 

 

Організація практичного навчання в коледжі здійснюється відповідно до 

Положення «Про організацію освітнього процесу в КЕДДАЕУ», «Про 

організацію практичного навчання» і у відповідності до наскрізної програми, 

наказів по коледжу та графіку освітнього процесу у коледжі, відповідно до 

якого в коледжі проводиться дев’ять практик. Забезпечення навчальними 

лабораторіями та майстернями у відповідності до діючих вимог і на даний 

момент являється 100%. 

Вихованню високої культури у студентів коледжу приділяється велика 

увага кураторів та адміністрації коледжу і є невід’ємною частиною розвитку 

особи молодого покоління. 

Проводиться робота по залученню студентів до культурних цінностей, 

створення необхідних умов для реалізації їх творчих здібностей, залучення до 

активної культурно-масової діяльності через різні напрямки один із них 

вивчаються таланти студентів, їхні інтереси та залучення їх до роботи в різних 

напрямках.      

Фінансова діяльність 

Фінансування КЕДДАЕУ здійснюється з державного бюджету через 

Дніпровський державний аграрно-економічний університет. Виплата заробітної 

плати здійснюється шляхом перерахування коштів з казначейських рахунків на 

підставі даних, вказаних у платіжних відомостях на пластикові картки 

працівників в державний «Приватбанк». 

Розрахунок потреб бюджетних асигнувань для стипендіального фонду 

здійснюється, виходячи із розміру стипендії одного студента, отримує 45% 

студентів, при наявності коштів. Призначення та виплата стипендії 

здійснюється відповідно до «Положення про порядок призначення і виплати 

стипендії». 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв коледжем здійснюється 

згідно із укладеними договорами з підприємствами – надавачами послуг. 

Розрахунки за спожиті комунальні послуги та енергоносії проводяться 

відповідно до наданих розрахунків та згідно із показниками лічильників. 

Кошти спеціального фонду 

Джерелами формування коштів спеціального фонду коледжу є плата за 

навчання, плата за проживання в гуртожитку, плата за харчування студентів, а 

також інші джерела власних надходжень. 

Кошти благодійного фонду 

Формуються за рахунок благодійних внесків фізичних та юридичних осіб. 

 

Аналіз нашої роботи показав слідуючі результати. 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Результати державної кваліфікації 

Рік 

випуску 

Кількість 

випускників 

на початок 

навчального 

року 

Кількість 

навчальних 

груп 

Отримали 

диплом з 

відзнакою 

Не 

захистилися 

Кількість 

випускників, 

які 

отримали 

дипломи 

2015 79 14 4 4 75 

2016 75 14 5 4 71 

2017 71 13 7 11 60 

2018 52 13 2 21 31 

2019 35 11 6 - 35 

  

Але якщо подивитися на прийом 2015 та 2016 років він склав відповідно 

93 та 91 студент. 

Робота бібліотеки 

- кількість користувачів – 290  

- кількість обслужених користувачів – 340 

- кількість відвідувань – 23175 

- загальна книгозабезпеченість – 126,7% 

Інформаційні ресурси: 

- ел. підручники – 168 

- ел. конспекти – 11 

- ел. методичні розробки – 5 

- ел. інформаційні матеріали – 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Навчально-виробнича робота та участь КЕДДАЕУ у конкурсах та олімпіадах 

(фото) 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Фінансова  діяльність 

Фінансування з державного бюджету – 9404,9 тис. грн. 

Фінансування за рахунок господарської діяльності коледжу (платне 

навчання, курсова підготовка та квартплата) – 807,9 тис.грн. 

Благодійна допомога – 40,8 тис.грн. 

Видатки по статтях, що фінансуються з державного бюджету: 9593,8 

тис.грн.: 

- зарплата з нарахуваннями – 6559,4 тис.грн. 

- харчування сиріт – 486,2 тис. грн. 

- інші статті на утримання сиріт – 121,3 тис. грн. 

- стипендія – 1308,7 тис.грн. 

- комунальні послуги – 1097,1 тис.грн. 

- придбання основних засобів – 0 тис.грн. 

- капітальний ремонт та поточний ремонт – 0 тис.грн. 

- інші статті на утримання – 21,1 тис.грн. 

Видатки по статтях, що фінансуються за рахунок спеціального фонду: 

706,7 тис.грн. 

- зарплата з нарахуваннями – 542 тис.грн. 

- комунальні послуги – 22,5 тис.грн. 

- придбання основних засобів – 0 тис.грн. 

- капітальний та поточний ремонт – 0 тис.грн. 

- інші статті на утримання – 141,8 тис.грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Виховна робота 

 



 

 
 



 

 

А) Національно-патріотичне виховання 

За 2018-2019 н.р. проведені такі тематичні виховні години: 

1. Екскурсії студентів до музеїв м. Дніпра: Історичного ім. 

І.Д.Яворницького, Металургійного державного музею України (впродовж 

року). 

2. Проведення виховного заходу, концерту самодіяльності до Дня козацтва 

«Запорізька Січ» (жовтень 2018 p.). 

3. Відвідування студентами І курсу меморіального заходу «За Україну, за 

народ» пам’яті земляків, які загинули під час АТО (19 лютого 2019 p.). 

4. Облаштування меморіальної дошки пам’яті на честь випускників 

Коледжу, які загинули під час проведення АТО. 

5. До річниці трагедії на Чорнобильській АЕС проведено фотовиставка 

«Сум і біль Чорнобиля», конкурс стінних плакатів «Обережно, Чорнобиль!». 

Студенти І курсу відвідали меморіальний захід «Сум і біль Чорнобиля» в 

Будинку мистецтв (24.04.2019 р.). 

6. До Великодніх свят проведено конкур-виставку «Мистецькі атрибути 

Великодня» з відзначенням переможців. 

7. До Дня пам’яті та примирення проведено концерт творчих колективів за 

участю учасників АТО (7.05.2019 p.). 

8. Викладачами фізкультури проведений традиційний патріотично- 

спортивний захід для студентів І-ІІІ курсів «Козацькі розваги» (06.05.2019 p.). 

9. Проведення хвилин пам’яті, присвячених визначним особам та подіям 

України, на виховних годинах (за розкладом упродовж року). 

 
Б) Правове виховання 

За 2018-2019 н.р. проведені такі тематичні виховні години: 

1. Проведення заходів правового виховання студентів, запланованих до 

Всеукраїнського тижня права (жовтень 2018 p.). 

2. Цикл лекції-тренінгів лекторів ЦССДМ Соборного району «Торгівля 

людьми» (жовтень-листопад 2018 p.). 

3. Розробка і проведення занять за програмою «Стоп булінг» (лютий 2019 p.) 

4. Проведення меморіальних хвилин «Конституція України: 23-тя 

річниця» на виховній годині в групах (18.06.2019 p.). 

Соціальна та психологічна робота 

- дітей-сиріт – 8 

- дітей позбавлених батьківського піклування – 5 

- дітей з багатодітних сімей – 4 

- дітей потерпілих від аварій на ЧАЕС та переселенців –  1 + 2 

На протязі 2018-2019 н.р. соціальні виплати склали – 607,7 тис.грн. 



 

 

Діяльність методоб’єднання кураторів груп 

Ефективності виховної роботи сприяє робота об’єднання. Куратори груп 

проводять щотижневі виховні години та планові відкриті виховні години.  

Виховна робота в гуртожитку 

В гуртожитку організовуються бесіди та вечори відпочинку, конкурси на 

кращу кімнату, спортивні турніри, приймали участь в обласному конкурсі 

«Кращий студентський гуртожиток». 

Спортивно-масова робота 

У 2018-2019 н.р. команди коледжу ставали призерами обласних та міських 

спартакіад. 

Міська спартакіада: 

- волейбол – 3 місце 

- баскетбол – 4 місце 

- футбол – 3 місце 

- н/теніс – 9 місце 

- гирьовий спорт – 2 місце 

- л/атлетика – 6 місце 

- крос – 6 місце 

- військове багатоборство – 1 місце 

 



 

 

Обласна спартакіада: 

- волейбол – 2 місце 

- баскетбол – 2 місце 

- футбол – 4 місце 

- н/теніс – 2 місце 

- гирьовий спорт – 2 місце 

- крос – 2 місце 

 

Адміністративно-господарська робота 

До зони обслуговування належить – 5 будівель та споруд по проспекту 

Гагаріна. 

Проведені ремонтні роботи по перекриттю даху спортивного корпусу. 

Проведено капітальний ремонт душових в гуртожитку, частковий ремонт 

побутових приміщень, замінено – 7 вікон, пофарбовано підлогу. 

В учбовому корпусі – проведено косметичний ремонт холу першого 

поверху, та кабінетів і лабораторій.  

 

 

 


