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Вступ 

 

Діяльність усіх структурних підрозділів Ірпінського фахового коледжу 

економіки та права (далі – Коледж) у 2021 році була спрямована на реалізацію 

стратегії розвитку навчального закладу шляхом розв’язання пріоритетних 

завдань: 

 орієнтація колективу Коледжу на саморегулювання, створення 

корпоративної ідентичності та групової солідарності, готовності до відкритості 

та обміну знаннями і досвідом, а також до прояву ініціативи; корпоративна 

культура; 

 підвищення якості навчання, розвитку та виховання студентів, 

формування компетентного фахівця через вдосконалення організаційних форм 

освітнього процесу  та  методики навчання; 

 об’єктивне інформаційне відображення стану й динаміки якості надання 

освітніх послуг, ефективності управління, якості підготовки здобувачів  

фахової передвищої освіти; 

 забезпечення публічної, зрозумілої, точної, об’єктивної, своєчасної та 

легкодоступної інформації про діяльність закладу; 

 публічність, прозорість і логічність у підготовці та прийнятті рішень; 

 упровадження й обов’язкове виконання національних, європейських і 

міжнародних стандартів та рекомендованої практики використання досвіду 

інших країн у галузі освіти; 

 орієнтація на замовника освітніх послуг; 

 професіоналізм та компетентність педагогічних працівників; 

  використання інноваційних технологій; 

 забезпечення дотримання студентоорієнтованого навчання в освітньому 

процесі; 

 створення умов для розвитку творчого потенціалу особистості 

студентів,  їх дослідницької компетентності та самостійності; 

 сприяти розвитку студентського самоврядування та громадської 

активності студентів; 

 здоров’я та безпека. 
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Розділ 1. Формування контингенту студентів 

 

Контингент студентів ІФКЕП станом на 01.10.2021 року склав 1058 осіб 

денної форми навчання.  

Інформація про контингент студентів станом на 01.10.2021 року 

зазначена у таблиці 1. 

Таблиця 1. 

Контингент студентів ІФКЕП 

(станом на 01.10.2021р.) 

Спеціальність Кількість  студентів 

 Усього Навчаються  

за регіональним 

замовленням 

Навчаються за 

кошти фізичних 

та юридичних 

осіб 

071 Облік і оподаткування 71 60 11 

072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 

418 341 77 

081 Право 521 97 424 

122 Комп'ютерні науки 48 25 23 

Разом  1058 523 535 

 

Інформація про контингент студентів та результати прийому до 

Ірпінського державного коледжу економіки та права за спеціальностями у 2020 

році зазначена у таблицях 2, 3. 

Таблиця 2. 

  

Контингент студентів та результати прийому за спеціальностями  

(станом на 01.10.2021) 

Назви спеціальностей 

 

Кількість осіб, прийнятих на навчання 

Усього 

навчаються усього 

з них 

Уперше 

прийняті 

до ЗВО 

на навчання за 

рахунок коштів 

державного 

бюджету 

місцевих 

бюджетів 

Усього 391 391 - 164 1058 

у тому числі за спеціальностями 

 

072 Фінанси, банківська 

справа та страхування 
146 146 - 120 418 

071 Облік і оподаткування  26 26 - 19 71 

081 Право 171 171 - 0 521 

122 Комп'ютерні науки 48 48  25 48 
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 Таблиця 3. 

 

Інформація  

про  рівень освіти, прийнятих на навчання   у 2021 році 

Рівень освіти прийнятих на навчання Кількість прийнятих на навчання 

 

Усього 391 

з них отримали у звітному році: 

 свідоцтво про базову середню освіту 352 

 атестат про повну загальну середню 

освіту: 
- 

- у тому числі після закінчення закладу 

загальної середньої освіти 

39 

- професійної (професійно-технічної) освіти - 

- вищої освіти - 

 

Профорієнтаційна робота в Коледжі проводилася згідно з Планом заходів 

по проведенню профорієнтаційної роботи і з урахуванням наявної 

демографічної ситуації та прогнозованої ситуації на ринку праці. До 

профорієнтаційної роботи залучаються куратори академічних груп, викладачі, 

співробітники, батьки та  студентське самоврядування Коледжу.  

З метою якісного відбору абітурієнтів до вступу у Коледж у 2021 році 

було проведено наступні профорієнтаційні заходи: 

-  інтелектуально-розважальні заходи «Коледжанська майстерня успіху», 

«Фінансове диво», «Мандрівка в коледжанський світ» для учнів 

загальноосвітніх шкіл м. Ірпеня, м. Києва, Київської області та шкіл України; 

- Ділова гра «Коледж – дім економічних інновацій»; 

- Юридичний турнір «Від абітурієнта до студента»; 

- Правовий брейн-ринг «Мої права в соціальних мережах»; 

- Правова вікторина «Мандри світом права»; 

- організація та проведення підготовчих курсів для абітурієнтів; 

- розповсюдження інформації про події, що відбуваються у закладі через 

веб-сайт, газети і телебачення; проведення інтернет-опитування; 

-   проведення Днів відкритих дверей в тому числі онлайн; 

- проведення великої кількості  відеоуроків фінансової грамотності для 

учнів Ірпінських шкіл, під час яких абітурієнти дізнались правила користування 

банківською карткою, як не стати жертвою шахраїв, навчились ефективно 

управляти власними фінансами та відповідально користуватись фінансовими 

послугами; 
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-  проведення багато різних відеоконференцій, під час яких абітурієнти 

мали змогу познайомитись ближче не лише з коледжем, а й безпосередньо з 

адміністрацією та викладачами, довідатись більше про студентське життя і 

звичайно ж систему освіти. За допомогою даних заходів, абітурієнти брали 

участь у цікавих вікторинах , розв'язували цікаві юридичні та економічні 

завдання і вже остаточно вирішились з майбутньою професією; 

- активізовано роботу на  сторінці в соціальній мережі Instagram, 

Facebook, що допомагає абітурієнтам дізнаватись все нову і нову інформацію 

щодо вступу, заходів і безпосередньо студентського життя в коледжі – читаючи 

досить цікаві і ненав'язливі пости, беручи участь в іграх і конкурсах; 

- розробка та розповсюдження інформаційно-роз’яснювальних матеріалів 

серед учнів шкіл: оголошень про прийом на навчання, рекламних проспектів, 

буклетів, блокнотів та ручок. Такі подарунки покращують настрій абітурієнтів, 

надають можливість докладніше вивчити та обміркувати з батьками правила 

вступу, стають незмінними помічниками в повсякденному шкільному житті.   

Велика увага приділяється проведенню профорієнтаційної роботи у       

м. Києві та Київській області. За кожним загальноосвітнім закладом даного 

регіону закріплений педагогічний працівник і представники студентського 

самоврядування. Залучаючи до навчання в Коледжі випускників Києва та 

області.      

Таким чином профорієнтаційна робота протягом 2020 року проводилася 

активно з залученням школярів Київщини та областей України. 
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Розділ 2. Зміст та якість підготовки фахівців 

 
Організація освітньої діяльності в Коледжі спрямована на створення умов 

для особистого розвитку і творчої самореалізації людини, формування 

національних та загальнолюдських цінностей, створення рівних можливостей 

для молоді у здобутті якісної освіти, підготовки до життя і праці в сучасних 

умовах, розроблення та запровадження освітніх інноваційних технологій, 

демократизацію освіти та освітнього процесу, розвитку неперервної освіти 

впродовж життя, інтеграцію української освіти в європейський і світовий 

простір, забезпечення соціального захисту студентів та педагогічних 

працівників, відповідального ставлення до власного здоров’я, охорони 

навколишнього середовища, створення найбільш сприятливих умов 

життєдіяльності суспільства. 

У Коледжі функціонує система забезпечення якості освітньої діяльності 

та якості фахової передвищої освіти (внутрішня система забезпечення якості 

освіти), яка передбачає здійснення таких процедур як: 

-  спостереження за реалізацією освітнього процесу в Коледжі шляхом 

діагностики рівня сформованості професійної спрямованості майбутніх 

фахівців за спеціальностями; 

- моніторинг динаміки навчальних досягнень студентів, якості поточних 

контрольних заходів; 

 - аналіз залучення студентів до науково-дослідної роботи та її 

результативності; 

- здійснення академічної мобільності суб’єктів освітнього процесу. 

Моніторинг успішності студентів ІФКЕП за 2019 – 2021 роки 

відображена в таблиці 4.  

Таблиця 3. 

Моніторинг успішності студентів за 2019 – 2021 роки 
 

Показники успішності  2019 рік 2020 рік 2021 рік 

Абсолютна успішність, % 91 92 90 

Якісна успішність, % 56 55 53 

Середній бал 4,1 4,2 4,0 

 

У 2021  році успішно склали комплексний державний екзамен за фахом та 

отримали диплом молодшого спеціаліста 232 студента, з яких 47 осіб (20 %) –  

отримали диплом з відзнакою.  
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Результати моніторингу складання комплексних державних екзаменів 

випускниками наведені у таблиці 4 та діаграмі 1.  

Таблиця 4. 

Моніторинг  

складання комплексних державних екзаменів за фахом  

студентів випускних груп за 2019 – 2021 роки 

 
Рік 

випуску 

Кількість 

випускників 

Спеціальність Абсолютна 

успішність 

Якісна 

успішність 

Середній  

Бал 

2019 

202 5.03040101 

«Правознавство» 

100% 82% 4,2 

96 072 Фінанси, банківська 

справа та страхування 

100% 75% 4,3 

50 071 Облік і 

оподаткування 

100% 81% 4,3 

Всього  348 100% 79% 4,3 

2020 

180 081 Право 100% 81% 4,2 

71 072 Фінанси, банківська 

справа та страхування 

100% 75% 4,2 

39 071 Облік і 

оподаткування 

100% 91% 4,6 

Всього  290 100% 82% 4,3 

2021 

135 081 Право 100% 73% 4,0 

80 072 Фінанси, банківська 

справа та страхування 

100% 56% 3,9 

17 071 Облік і 

оподаткування 

100% 71% 4,0 

Всього  232 100% 67% 4,0 

0 20 40 60 80 100

2021

2020

2019
Середній бал

Якість знань

Абсолютна

успішність

 
Діаграма 1. Моніторинг складання комплексних державних екзаменів 

за 2018 – 2020 роки 
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Студенти Коледжу демонструють належний рівень фахової підготовки, 

приймаючи активну участь у Всеукраїнських міжвузівських конференціях, 

Всеукраїнських олімпіадах серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, 

Міжнародних конкурсах, спортивних змаганнях тощо (таблиця 5). 

Таблиця 5. 

 

Моніторинг участі студентів ІФКЕП в заходах у 2021 році 

 
№ Назва заходу Кількість 

студентів 

Участь студентів коледжу в олімпіадах, конкурсах та конференціях 

 

1. 

Ірпінський державний коледж економіки та права, студентський науково-

практичний круглий стіл «Банківська система України:  економічні, 

фінансові та правові аспекти розвитку», Ірпінь, 26.02.21. 

11 

2. 

Заходи НБУ до тижня фінансової грамотності Global Money Week у 2021 

році для дітей та молоді, проведених за ініціативи Національного банку 

України щодо питань фінансової обізнаності населення України, 22-28 

березня 2021. Підготовка флешмобу «Танцюй як Манімен» та проведення 

тренінгів. 

15 

3. Олімпіада для студентів 3 курсу Відділення економіки, 04.03.21р. 26 

4. 

Університет державної фіскальної служби України, Кафедра фінансових 

ринків, ІV науково-практичний семінар «Новації податкового  

законодавства 2021: вплив на фінансовий сектор», 22.02.2021 р. 

2 

5. 

Університет державної фіскальної служби України, Навчально-науковий 

інститут фінансів, банківської справи, Кафедра фінансових ринків, 

Ірпінський державний коледж економіки та права ІІІ Студентська 

науково-практична конференція «Розвиток фінансового сектору економіки 

в умовах глобалізації» 24 березня 2021р. 

7 

6. 

Ірпінський державний коледж економіки та права, студентський науково-

практичний круглий стіл «Екологічні проблеми та їх вплив на економіку», 

Ірпінь, 5 квітня 2021 р. 

27 

7. 

Олімпіада з економіки і фінансів для студентів ІІ курсу Відділення 

економіки (з дисциплін: «Політична економія», «Регіональна економіка», 

«Гроші та кредит», «Маркетинг», «Менеджмент», «Страхові послуги», 

«Економіка підприємства»), 6.04.2021, ЦК ФЕД 

21 

8. 

Міністерство освіти і науки України, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України, Ірпінський державний 

коледж економіки та права: V всеукраїнського конкурсу студентських 

проєктів «Від ідеї до успіху», м. Київ. 14 квітня 2021 року 

2 

9. 

IV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих вчених 

"Економічний розвиток держави, регіонів та підприємств: проблеми та 

перспективи" 28-29 квітня 2021  на базі Національного університету 

«Львівська політехніка».  

2 

10. 

ІІІ-й Міжнародний конкурс реклами «DO.IT ADS», Державний 

університет інфраструктури та технологій, кафедра економіки маркетингу 

та бізнес-адміністрування, Київський національний університет 

будівництва та архітектури, кафедра образотворчого мистецтва і 

архітектурної графіки м. Київ,  15-25.05.21р.  

1 
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11. 

Ірпінський фаховий коледж економіки та права. Студентський 

міжвузівський круглий стіл «Дегуманізація суспільства в сучасному світі» 

до Всесвітнього дня філософії. 25 листопада 2021 року м. Ірпінь 

3 

12. 

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Формування новітньої 

парадигми управління публічними та приватними фінансами  в Україні», 

23 грудня 2021 року (м. Херсон, Україна) 

1 

13. 

ІV Обласна онлайн олімпіада з професійно-орієнтованої дисципліни 

«Безпека життєдіяльності» серед ЗВО І-ІV рівнів акредитації Київщини, 

19.02.2021, УДФСУ, м. Ірпінь 

8 

13. 

Науково-практична інтернет-конференція “Сучасні напрямки та 

досягнення селекції і насінництва сільськогосподарських культур», 30.03. 

2021, м. Полтава 

1 

15. 
ІІ Регіональний конкурс екологічних проектів серед учнівської та 

студентської молоді, 21.04.2021, УДФСУ, м. Ірпінь 
12 

16. 

XVII Всеукраїнська  науково-практична конференція “Екологія. Наука. 

Практика – 2021» тези: «Екологічний туризм в Україні»,  20.05.2021, м. 

Житомир 

1 

17. 

XIV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Проблеми 

формування здорового способу життя у молоді»  7-9 жовтня 2021р м. 

Одеса  

1 

18. 
Всеукраїнський конкурс з інформаційних технологій для дітей та молоді 

«iTalent» (VІІІ сезон) з 12.12.2021  
19 

19. 
VІІ Всеукраїнська інтернет-олімпіада з математики «На урок. Весна - 

2021», 27.05.2021  
51 

20. 
Всеукраїнський фестиваль–конкурс «На струнах Кобзаревої душі», 

04.04.2021р. 

12 

21. 
Всеукраїнська олімпіада «Всеосвіта Весна-2021» (англійська мова), 

14.04.2021 

32 

22. 
Всеукраїнська олімпіада «Всеосвіта Весна-2021» (українська мова),  

10.05.2021р. 

23 

23. Всеукраїнська інтернет-олімпіада  з історіі України, 08.04-04.05.2021р. 7 

24. 
Всеукраїнська олімпіада «Всеосвіта Осінь-2021» (українська мова), 

30.10.2021р. 

20 

25. 
Всеукраїнська олімпіада «Всеосвіта Осінь-2021» (всесвітня історія), 

04.11.2021р. 

19 

26. 
XXII Міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика, 

1-2 курс, 10.11.2021р. 

43 

27. Мовно-літературний конкурс  імені Т.Шевченко, 1-2 курс, 08.11.2021р. 21 

28. 
Міжвузівський круглий стіл «Дегуманізація суспільства в сучасному 

світі», 25.11.2021р. 

30 

29. 
Всеукраїнська олімпіада з Історії України. «На Урок. Осінь-2021», 

26.11.2021р. 

27 

30. Он-лайн захід «Пам’ять голоду-пам’ять серця», 26.11.2021 р. 80 

Спортивні досягнення 

 

1. Відкритий кубок України з велосипедного спорту на треку  для юніорів, 3 

місце, Ф-14, Пристайко Олексій, 25.01.2021р. 

1 

2. Кубок Київської області з панкратіону , 1 місце, П-34, Попович Іван. 

11.02.2021р. 

1 
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3. Чемпіонат Київської області з дзюдо, 1 місце, Ф-13, Кравчук Карина, 

13.02.2021р. 

1 

4. Відкритий чемпіонат Черкаської області з дзюдо, 1 місце, П-34, 

Тележенко Владислав, 04.03.2021 р. 

1 

5. Чемпіонат України з дзюдо, 1 місце, Ф-11, Казіміров  Іван, 26.03.2021р. 1 

6. Чемпіонат України (ВЮБЛ), 1 місце, Ф-12, Грищенко Ігор, 30.03.2021р. 1 

7. Відкрита велогонка для країн Євросоюзу Tour de Lviv Region, 3 місце, Ф-

14, Пристайко Олексій, 22.04-26.04.2021р. 

1 

8. Кубок України з бойового самбо, м.Затока, 2-3 місця,  П-44, Сергієнко 

Михайло, 15-18.07.2021 р. 

1 

9. Чемпіонат з хортингу, м. Київ, 1 місце, П-44, Сергієнко Михайло, 

25.09.2021 р. 

1 

10. Чемпіонат з хортингу, м. Київ,  1 місце, Ф-33, Капшук Андрій, 

26.09.2021р. 

1 

11. Чемпіонат Європи з бойового самбо, м. Затока, 2 місце, П-44, Михайло 

Сергієнко, 11.10.2021р. 

1 

12. Чемпіонат України з боксу, 1 місце, Ф-33, Костенко Андрій, 12.10.2021 р. 1 

13. Чемпіонат Європи з бойового самбо, м. Затока, 1 місце, П-15, Городівська 

Анастасія, 12.10.2021 р. 

1 

14. Всеукраїнські змагання з танців «Imperial Cup», 2 місце, П-33, Велиєва 

Ольга, 25.10.2021р 

1 

15. Чемпіонат Київської області в боротьбі сумо, м. Переяслав, 1 місце, Ф-21, 

Халіман Віталій, 25.10.2021 р. 

1 

16. Чемпіонат України з хортингу, м. Мелітополь,1 місце,  П-44, Михайло 

Сергієнко, 08.11.2021р. 

1 

17. Чемпіонат України серед молоді (Ю-23), м. Миколаїв, 3 місце,  Ф-34, 

Єлизавета Мельничук,  11.11.2021р. 

1 

18. Змагання з Бойового Гопака «Кубок Київської області», 1-3 місця, Харчук 

Назар, 11.12.2021 р. 

1 

 

Однією із стратегічних цілей удосконалення системи внутрішнього 

забезпечення якості освіти є гарантування розроблення якісних освітніх 

програм відповідно до державних освітніх стандартів, спрямованих на 

підготовку фахівців з вагомими компетентностям, із урахуванням 

різноманітних освітніх потреб здобувачів  освіти та роботодавців. 

Базами проходження виробничої практики студентами Коледжу є 

державні податкові інспекції, фінансові органи, контрольно-ревізійні 

управління, банківські установи, підприємства різних форм власності, 

управління юстиції, суди,  прокуратури, органи внутрішніх справ, апарати 

органів державної виконавчої влади і місцевого самоврядування, юридичні та 

кадрові служби підприємств. Проходження навчальної практики студентами 

відбувається на базі Університету державної податкової служби України. 

У 2021 році усіма видами практики було охоплено  511 студентів: 

 виробнича практика (студенти випускних груп) –  232 особи; 

 навчальна практика –  278 осіб. 
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Загальні результати проходження практик у 2021 році складають: 

Абсолютна успішність – 100 % 

Якісна успішність – 78 % 

Середній бал – 4,3  

Інформація щодо працевлаштування випускників ІФКЕП зазначена в 

таблиці 6. 

Таблиця 6. 

Працевлаштування випускників у 2021 році 
 

Спеціальність Закінчил

и 

навчання 

Працевлаштовані  Продов- 

жують 

навчання 

у ВНЗ 

Декретна 

відпустка 

Служба 

у ЗСУ 

Не 

працев

лашто- 

вані 

за 

фахом 

не за 

фахом 

Фінанси, банківська 

справа та 

страхування 

80 11 20 38 3 2 6 

Облік і 

оподаткування 

17 3 6 7 - - 1 

Право 135 22 23 80 3 2 6 

Всього 232 36 49 124 6 4 13 

 

Аналіз працевлаштування випускників ІФКЕП за 2019 – 2021 роки 

зазначена в таблиці 7 та діаграмі 2 . 

Таблиця 7. 

 

Працевлаштування випускників ІФКЕП за 2019 – 2021 роки 
 

Рік Закінчили 

навчання 

Продовжують 

навчання у 

ВНЗ 

Працевлаштовані  Інше 

за фахом не за фахом 

2019 348 214 43 83 8 

2020 290 178 38 61 13 

2021 232 124 36 49 23 

закінчили навчання

працевлаштовані за фахом

0

100

200

300

400

2019 2020 2021

закінчили навчання

продовжили навчання 
у ЗВО

 
Діаграма 2. Моніторинг працевлаштування випускників за 2019 – 

2021 роки 
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Розділ 3. Організаційне та навчально-методичне 

забезпечення освітнього процесу 

 

 Освітня діяльність в Коледжі базується на засадах: 

- автономії в прийнятті самостійних рішень щодо організації освітнього 

процесу, визначенні форм освітнього процесу й форм і методів навчання; 

- студентоцентрованого навчання; 

- академічної свободи; 

- академічної доброчесності; 

- демократичності, партнерства й соціальної відповідальності учасників 

освітнього процесу; 

- доступності фахової передвищої освіти й рівності можливостей для всіх; 

- забезпечення якості освіти і якості освітньої діяльності. 

Метою освітньої діяльності Коледжу є підготовка висококваліфікованих і 

конкурентоспроможних на національному ринку праці фахівців  для 

підприємств усіх форм власності, органів державної влади й управління, 

створення умов для реалізації особистісного потенціалу людини, розвитку її 

творчих здібностей. 

На засіданнях педагогічної та адміністративної рад Коледжу у 2021 році 

розглядались вектори реалізації мети освітньої діяльності та актуальні питання 

щодо організації освітнього процесу, виховання студентської молоді, якісної 

підготовки фахівців, підвищення педагогічної майстерності викладачів та інші:  

-  «Методика проведення бінарних занять як однієї із форм організації 

міжпредметних зв’язків»;  

- «Моніторинг соціальної адаптації студентів-першокурсників до 

навчання у коледжі»; 

- «Впровадження освітніх інновацій в умовах сучасності»; 

- «Професійно значущі якості особистості викладача та куратора з 

урахуванням сучасних тенденцій»; 

- «Проблеми мотивації навчальної діяльності студента в сучасних 

умовах». 

Методична проблема над якою працював педагогічний колектив ІДКЕП у 

2020 – 2021 навчальному році: «Створення психолого-педагогічних умов для 

формування професійних компетенцій засобами інформаційно-

комунікаційних і вітагенних технологій з урахуванням сучасних тенденцій». 

  На засіданнях навчально-методичної ради обговорювали актуальні 

питання освітнього процесу: 

- про роботу гуртків; 

- виконання плану роботи атестаційної комісії; 
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- участь викладачів та студентів коледжу у наукових конференціях, 

олімпіадах, конкурсах та освітніх проектах різних рівнів; 

- підготовка навчально-методичного забезпечення для проведення 

семестрових і державних екзаменів; 

- обговорення та затвердження планової і нормативно-методичної 

документації; 

- аналіз результатів роботи викладачів за період дистанційного навчання; 

- про нові форми і методи роботи циклових комісій над підвищенням 

професійної майстерності викладачів коледжу; 

- аналіз результатів діагностики труднощів, що їх зазнають викладачі у 

процесі навчально-виховної роботи. 

У 2021 році на базі методичного об’єднання викладачів «Педагогічна 

майстерня», було проведено наступну роботу: 

- організація навчального процесу, оформлення навчальної документації, 

дотримання Правил внутрішнього розпорядку; 

- педагогічна етика, педагогічне спілкування: культура, такт, здібності; 

- надання допомоги викладачам у підборі матеріалів в умовах 

інформаційно-освітнього простору; 

- проведення засідання викладачів загальноосвітніх предметів з питання 

нововведень та змін до програм ЗНО; 

- проведено семінари: 

 Семінар-тренінг «Теорія і практика застосування педагогами особистісно-

розвивальних педагогічних технологій» (проектне навчання, веб-квести, 

кейстехнологія, імітаційно-ігрове навчання); 

 Педагогічний консиліум «Роль куратора у збереженні контингенту 

групи»; 

 Круглий стіл: «Розвиток інтелектуально-пізнавальних та творчих 

здібностей студентів»; 

 Тренінг «Інтерактивні методи навчання в практиці викладання 

предметів». 

Моніторинг якості навчально-методичного забезпечення освітньої 

діяльності є однією із базових складових визначення якості освітнього процесу, 

якості підготовки здобувачів фахової передвищої освіти і передбачає виявлення 

наявності затверджених у встановленому порядку:  

- освітньо-професійної (освітньої ) програми;  

- опису освітньо-професійної (освітньої) програми;  

- навчального плану та пояснювальної записки до нього; 

 - робочого навчального плану;  
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- робочих навчальних програм з кожної навчальної дисципліни/предмету 

навчального плану, що включає опис навчальної дисципліни/предмету, 

заплановані результати навчання, програма, структура (тематичний план) 

навчальної дисципліни/предмету, теми семінарських (практичних, 

лабораторних) занять, завдання для самостійної роботи, індивідуальні завдання, 

методи контролю, критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів 

освіти, рекомендована література (основна, допоміжна), інформаційні Інтернет 

ресурси;  

- навчально-методичних комплексів (НМК) з кожної навчальної 

дисципліни/предмету навчального плану (60% дисциплін/предмету 

навчального плану повинні бути забезпечені НМК в електронному доступі), що 

включає: конспект або розширений план лекцій, плани практичних і 

(семінарських) занять, завдання для лабораторних та практичних робіт, 

самостійної роботи, питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового 

контролю знань і вмінь студентів, матеріали комплексної контрольної роботи; 

 - програм практичної підготовки, робочих програм практик;  

- методичних матеріалів для проведення атестації здобувачів освіти.  

Усі навчальні дисципліни, забезпечені навчальними та робочими 

програмами, методичними рекомендаціями до проведення семінарських, 

практичних (лабораторних) занять, організації самостійної роботи 

студентів. 

Методичне забезпечення кожної дисципліни згруповано у відповідний 

навчально-методичний комплекс. У 2021 році із запровадженням змішаної 

форми навчання навчально-методичні комплекси доповнені методичними 

розробками для забезпечення дистанційного навчання студентів: презентації, 

онлайн лекції, семінари, лабораторні та практичні заняття, різноманітні форми 

контролю знань та вмінь студентів. Це дає можливість використовувати в 

освітньому процесі сучасні досягнення в галузі освіти та сприяє належній 

підготовці майбутніх фахівців.  
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Розділ 4. Кадрове забезпечення освітнього процесу  

 

Ефективність освітнього процесу при підготовці фахівців на рівні 

державних стандартів якості освіти забезпечується правильним підбором та 

розстановкою викладацького складу. Особлива увага у звітному періоді 

приділялася саме цьому питанню. 

Прийом викладачів на роботу, їх звільнення або переведення на іншу 

ділянку роботи здійснювався з дотриманням вимог чинного законодавства. На 

вакантні місця приймалися особи, які мають вищу педагогічну освіту за 

відповідними спеціальностями, досвід педагогічної роботи. 

          Освітній процес станом на 01.12.2021 року забезпечують 82 педагогічних 

працівника, з них – 54 викладачів на постійній основі, 28 - за сумісництвом. Із 

працюючих викладачів один викладач має вчену ступінь доктора наук, 16 осіб 

мають вчену ступінь кандидата наук,  один професор, 9 доцентів, 55 мають 

вищу кваліфікаційну категорію, 11 викладачів – першу кваліфікаційну 

категорію, 10 осіб – другу кваліфікаційну категорію, 6 -  викладачів – 

спеціалістів. Спеціальне педагогічне звання «викладач-методист» мають 24 

викладача. 

Якісний склад викладачів Коледжу відображено у діаграмі 3, таблиці 8. 
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Діаграма 3 . Якісний склад викладачів за категоріями станом 

на 01.12.2021 р. 
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Таблиця 8. 

Якісна характеристика педагогічного складу Ірпінського фахового 

коледжу економіки та права  

( станом на 01.12.2021) 

 

               Показник всього постійні сумісники 

Кількість викладачів  82 54 28 

з них:      

- доктор наук 1 - 1 

- кандидатів наук 16 8 8 

- професор 1 - 1 

- доцентів 9 2 7 

- викладачів вищої категорії 55 38 17 

- викладачів, які мають звання 

«викладач-методист» 
24 22 2 

- викладачів першої категорії 11 9 2 

- викладачів другої категорії 10 7 3 

- викладачів - спеціалістів 6 2 4 

 

  Порівняльна характеристика викладацького складу за педагогічним 

стажем  визначена у діаграмі 4.  
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Діаграма 4. Порівняльна характеристика 

викладацького складу за педагогічним 

стажем у 2019-2021 р.  
 

 

 

 

 2019 2020 2021 

До 3-х. р. 1 3 3 

3-10р. 17 9 9 

10-20р. 40 35 32 
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Склад персоналу Ірпінського фахового коледжу економіки та права  

наведений у таблиці 9. 

Таблиця  9. 
 

Кадровий склад Ірпінського фахового коледжу економіки та права 

(станом на 01.12.2021р. ) 
 

№ 
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Персонал 

коледжу 
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1 Директор 1 1  1       1 

2 Заст.директора 3 3  3      1 2 

3 Зав.відділенням 2 2  2      2  

4 Зав.навч.-метод.каб. 1 1  1    1    

5 

Викладачі:спеціа- 

лісти вищої категорії 
55 36 19 55     1 21 33 

 5.1 Першої категорії 11 9 2 11      10 1 

 5.2 Другої категорії 10 8 2 10    1 4 2 3 

 5.3 Спеціаліст 6 2   4 6    2 2 2  

6 Методисти 3 3  2 1   1 1 1  

7 Юрисконсульт 1 1  1        

8 

Працівники 

бухгалтерії 
8 5 3 7  1      

9 Працівники канцелярії 2 1 1 2        

10 Кадрові працівники 2 2  1  1      

11 Бібліотекар 1 1   1       

12 Працівники навч.частини 9   3 6 6 3       

13 Медсестри 1  1   1      

14 Лікарі 2    2 2        

15 Секретар-друкарка 1  1  1       

16 Зав. господарством 1 1    1        

17 Практичний психолог 1 1   1   1    

18 Вихователі  2  2 2       2 

18 Робітники       3 3     1  1 1     

 

На даний час у коледжі працює стабільний висококваліфікований 

колектив. З метою оптимізації роботи,  викладачі коледжу  об’єднані в 4 

циклові комісії. Розподіл навчального навантаження відбувався за погодженням 

з профспілковим комітетом коледжу. 
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У коледжі значна увага надається підвищенню ділової компетентності та 

вдосконаленню професійної майстерності педагогічних працівників. У звітний 

період проводилася систематична робота з підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників.  Так, викладачі вивчають і впроваджують досвід 

інших вузів з різних напрямків освітнього процесу, відвідують наради і 

семінари, що проводяться викладачами коледжу та Державного податкового 

університету. В цьому році залишилося актуальним питання он-лайн навчання, 

дистанційного навчання. Педагоги коледжу успішно володіють прийомами 

дистанційної роботи зі студентами у викладанні як лекційних курсів, так і в 

проведенні семінарських занять.   

На засіданнях циклових комісій аналізуються звіти  підвищення 

кваліфікації та надаються рекомендації щодо застосування набутого досвіду в 

освітньому процесі. Підвищення кваліфікації викладачів та керівного складу 

відбувалося за напрямками: 

- ознайомлення з сучасними технологіями викладання та їх застосування 

в освітньому процесі (дистанційне навчання, он-лайн курси); 

- підвищення кваліфікаційного рівня керівного складу з питань 

організації управління, контролю освітнім процесом тощо. 

Професійна майстерність викладачів є належною умовою для 

наставництва та передачі досвіду молодим викладачам. Для викладачів-

початківців працює школа молодого викладача, на заняттях якої розглядаються 

питання організації освітнього процесу, ведення навчальної документації, 

методики проведення  навчальних занять, психології  та виховної роботи. 

Викладачі-початківці разом з методистами або наставниками відвідують 

заняття своїх колег, аналізують успішні форми та прийоми освітньої діяльності.  

Впроваджена в коледжі рейтингова оцінка діяльності педагогічних 

працівників сприяє удосконаленню їх фахової майстерності, оволодінню 

педагогічними працівниками  інноваціями в навчанні, поширенню 

педагогічного досвіду, самоконтролю та контролю за виконанням посадових 

обов’язків, об’єктивності в оцінюванні діяльності педагога при атестації, 

поданні для нагородження та преміальній винагороді. Визначення рейтингової 

оцінки викладачів проводиться на засіданнях рейтингової комісії. 

Моніторинг кількісних та якісних показників кадрового забезпечення 

освітньої діяльності здійснюється на основі таких якісних характеристик:  

- базова освіта, кваліфікаційна категорія, науковий ступінь, педагогічне 

звання;  

- стаж педагогічної роботи;  

- результативність педагогічної діяльності;  

- результативність навчальної, методичної та виховної роботи;  
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- підвищення кваліфікації.  

Адміністрація коледжу надавала та надає суттєве значення атестації 

педагогічних працівників, яка проводиться відповідно до Типового положення 

про атестацію педагогічних працівників України, перспективного плану та 

графіку атестації. Підготовка до атестації проводилась в атмосфері гласності. 

Характеристики, дані атестаційних листів обговорюються на засіданнях 

циклових комісій, педагогічної ради. Оцінка діяльності педагогічних 

працівників, які проходили  атестацію, доводилась до їх відома.  

Так у 2021 році атестацію пройшли 16 викладачів. З них  отримали: 

- 2 кваліфікаційну категорію 4 особи;  

- 1 кваліфікаційну категорію 3 особи;  

- «спеціаліст вищої категорії» 3 особи; 

- педагогічне звання « викладач-методист» - 3 педагоги. 

Підтвердили: 

-  кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» – 6 осіб; 

- педагогічне звання « викладач-методист» - 1 викладач. 

Моніторинг атестації педагогічних працівників за 2019 – 2021 роки 

наведений в таблиці 10. 

Таблиця 10.  

 

Моніторинг  

атестації педагогічних працівників за 2019 – 2021 роки 

 

Кваліфікаційна категорія 2019 р. 2020 р. 2021 р. 

ІІ кваліфікаційна категорія 6 2 4 

І кваліфікаційна категорія 7 2 3 

Вища кваліфікаційна категорія 6 5 3 

Вища кваліфікаційна категорія, 

педагогічне звання «викладач-

методист» 

2 7 3 

 

У 2021 році були нагороджені : 

 Грамотою Ірпінського фахового коледжу економіки та права 

Склярська О.В.-викладач; 

 Подякою міського голови Ірпінської міської ради 

Слюсаренко М.В. - викладач; 

Чаплигіна М.Я.-завідувач канцелярії; 
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 Грамотою міського голови Ірпінської міської ради 

Шевель О.М..- викладач; 

Притиченко А.М.- викладач; 

Сергієнко Н.В. – викладач; 

 Почесною грамотою міського голови Ірпінської міської ради 

Пілевич О.А.- директор; 

Бірюкова І.Г.-  викладач; 

Тарасенко О.В. – викладач; 

Писанка Т.М.-викладлач; 

 Подякою Департаменту освіти і науки КОДА 

Деміденко Л.С. – викладач 

Сергієнко Н.В. – викладач; 

Шевель О.М..- викладач  

 Грамотою Департаменту освіти і науки КОДА 

Салієнко В.Д. – викладач; 

Сахно З.Б.-викладач; 

Склярська О.В.-викладач 

 Почесною грамотою Департаменту освіти і науки КОДА 

      Кривов'яз Н.А.- помічник директора з кадрової роботи. 

 Почесною грамотою голови КОДА 

Пілевич О.А.- директор; 

 Почесна грамота Союзу юристів України 

Іліка Н.Д. - викладач; 

Склярська О.В.-викладач; 

Колісник Н.І.- викладач; 

Грабовська В.М. – викладач; 

Лихошерст Л.М. – викладач; 

Мельнічук Н.В. – викладач; 

 Дипломом Національної академії педагогічних наук  України 

 Пілевич О.А.- директор; 

 Подякою Міністерства освіти і науки України 

Авдіюк С.В. – заступник директора з виховної роботи 

Кожем’яко Н.В.-викладач 

 Грамотою Верховної Ради України  

Бірюкова І.Г.-  викладач. 
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Розділ 5. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення 

освітнього процесу 

 
Матеріально-технічне забезпечення освітнього  процесу включає основні 

та допоміжні будівлі, гуртожитки, спортивні та оздоровчі споруди, обладнання 

та оснащення лабораторій і навчальних приміщень, прилади, комп’ютери та 

інші матеріальні цінності. 

Для здійснення професійної підготовки фахівців в Ірпінському 

державному коледжі економіки та права створена відповідна навчально-

матеріальна база.  

Коледж проваджує освітню діяльність на орендованих в Університету 

державної фіскальної служби України площах та площах, що спільно 

використовуються в освітньому процесі відповідно до договору про співпрацю 

з Університетом.  

Інформація про документи, що регламентують правовий статус 

приміщень Ірпінського фахового коледжу економіки та права, відображена в 

ЄДЕБО в розділі «Матеріально-технічна база». 

До навчальної бази закладу належать: приміщення для занять студентів 

(лекційні, аудиторні приміщення, спеціалізовані кабінети) загальною площею 

1523,2 м2, комп’ютерні лабораторії загальною площею  317,8 м2, спортивна 

зала – 420,8 м2. На 1 студента фактичного контингенту припадає 4,0 м2 

навчальних приміщень, призначених для використання в освітньому процесі, 

що дозволяє забезпечити на 100% робочими місцями студентів.  

 Інформація  про забезпечення приміщеннями навчального призначення та 

іншими приміщеннями відображена у таблиці 11. 

Таблиця 11. 
 

Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими 

приміщеннями 
 

№ 

з/п 

Найменування приміщення 

  

Площа приміщень (кв. м) 

усього 

і тому числі 

власних 
орендо-

ваних 

зданих в 

оренду 

1. Навчальні приміщення, усього: 

у тому числі: 
2261,83 - 2261,83 - 

приміщення для занять студентів, 

курсантів, слухачів (лекційні, 

аудиторні приміщення, кабінети, 

лабораторії тощо) 

1523,2 - 1523,2 - 

комп’ютерні лабораторії 317,8 - 317,8 - 

спортивні зали 420,8 - 420,8 - 
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2. 
Приміщення для педагогічних 

працівників 
122,6 - 122,6 - 

3. Службові приміщення 185,6 - 185,6 - 

4. 
Бібліотека, 

у тому числі читальні зали 
439,1 - 439,1 - 

5. Гуртожитки 900,0 - 900,0 - 

6. Їдальні, буфети 167,9 - 167,9 - 

7. Профілакторії, бази відпочинку - - - - 

8. Медичні пункти 12,5 - 12,5 - 

9. Інші 135,4 - 135,4 - 

 Разом 4224,93 - 4224,93 - 

 

Навчальні приміщення, в яких проводиться підготовка фахівців, 

відповідають існуючим будівельним та санітарним нормам (санітарний паспорт 

Університету ДФС України, виданий Ірпінським міським відділом Головного 

Управління Держпродспоживслужби в Київській області 02.04.2018) та 

вимогам Правил пожежної безпеки (лист Ірпінського міського відділу 

Головного Управління ДСНС України у Київській області від 19.05.2017          

№ 583).  

Кількість комп’ютерів, що використовуються в цілому в Коледжі, складає 

80 одиниць за наявного контингенту. Технічні характеристики комп'ютерної та 

презентаційної техніки, мережевого обладнання відповідають вимогам 

сучасних програмних продуктів на основі Windows-технологій. Комп'ютерні 

лабораторії використовуються з урахуванням двох змін навчання. 

Крім того, створено комп’ютерну мережу, яка охоплює всі комп’ютерні 

лабораторії та бібліотеку. Студенти і викладачі користуються комп’ютерною 

мережею  Інтернет безкоштовно, без обмежень у часі.  

Спеціалізовані кабінети оснащені необхідним для виконання освітніх 

програм обладнанням (таблиця 12). 

Таблиця 12. 
 

Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів для виконання 

навчального плану 

 
Найменування лабораторії, 

спеціалізованого кабінету, 

їх площа 

Найменування навчальної 

дисципліни 

Найменування обладнання, 

устаткування, їх кількість 

Кабінет української культури 

та словесності  

В501 – 30,40 м2 

Українська мова за 

професійним спрямуванням 

Культурологія 

Історія української культури 

Тематичні стенди 

Кабінет фізико-

математичних дисциплін 

В502 – 49,8 м2 

Вища математика Ноутбук, проекційний 

переносний екран на тринозі, 

мультимедійний проектор 
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Кабінет фінансово-

економічних дисциплін 

В503 – 47,6 м2 

Економіка підприємства 

Фінанси підприємств 

Політична економія 

Ноутбук, проекційний 

переносний екран на тринозі, 

мультимедійний проектор 

Кабінет природничих 

дисциплін 

В504 - 48,9 м2 

Екологія  Ноутбук, проекційний 

переносний екран на тринозі, 

мультимедійний проектор 

Кабінет суспільно-

гуманітарних дисциплін 

В505 - 48,46 м2 

Історія України 

Соціологія 

Політологія  

Основи філософських знань 

Ноутбук, проекційний 

переносний екран на тринозі, 

мультимедійний проектор 

Кабінет іноземних мов  

В505а – 32,79 м2 

Іноземна мова Тематичні стенди 

 

Інформація  про соціальну інфраструктуру навчального закладу 

відображена у таблиці 13. 

Таблиця 13. 

 

Інформація про соціальну інфраструктуру  

 
 

 

 

 

 

 

 

№ 

з/п 
Найменування об’єкта соціальної інфраструктури Кількість 

Площа  

(кв. метрів) 

1. Гуртожитки для студентів 1 900 

2. Житлова площа, що припадає на одного студента у 

гуртожитку 

6,0 

3 Їдальні та буфети 1 167,9 

4. Кількість студентів на одне  місце в їдальнях і буфетах  5 

5. Актові зали 1 354,8 

6. Спортивні зали 1 420,8 

7. Плавальні басейни - - 

8. Інші спортивні споруди: 

- стадіони 

- спортивні майданчики 

- бігові доріжки 

 

- 

1 

- 

 

- 

244,1 

- 

9. Студентський палац (клуб) - - 

10. Інше - - 



 

Розділ 6. Виховна робота та розвиток студентського 

самоврядування 

 

Система виховної роботи Ірпінського фахового коледжу економіки та 

права спрямована на становлення і розвиток особистості студента, створення 

ситуації успіху та самореалізації студентів, забезпечення умов для 

саморозвитку студентів, допомогу адаптуватися до умов навчання у вищому 

навчальному закладі, виявлення причин, що ускладнюють навчання та 

допомогу у їх вирішенні, формуванню у студентів загальнолюдських 

моральних цінностей, протидія проявам аморальності, правопорушенням, 

запобігання конфліктним ситуаціям у навчально-виховному процесі, 

орієнтація на здоровий спосіб життя тощо.  У закладі створено громадсько-

освітній простір виховання студентів: виховання в атмосфері добра і 

творчості, взаємодопомоги і взаємоповаги, що дає суспільству модель 

ціннісних відносин. 

Виховну діяльність спрямовано за принципами: 

 системності; 

 національної спрямованості; 

 гуманізації та демократизації; 

 творчої діяльності; 

 самостійності і самореалізації; 

 врахування інтересів, запитів різних категорій студентів. 

Основними завданнями навчально-виховного процесу 

педагогічний колектив визначає: 

 сприяння розвитку особистості студента, створення найсприятливіших 

умов для самореалізації особистості у відповідності до її здібностей,   

формуванню особистості патріота України гідного громадянина, який 

усвідомлює свою приналежність до сучасної Європейської цивілізації; 

 створення умов для розвитку інформаційно-комунікаційних та 

комунікативних компетентностей учасників навчально-виховного процесу у 

позааудиторній діяльності, всебічного розвитку студентів; 

 виховання у студентів свідомого ставлення до свого здоров’я, 

формування здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного і 

психічного здоров’я; 

 формування культури спілкування, безпечного толерантного 

середовища та інформаційної культури учасників навчально-виховного 

процесу. 

Для реалізації цих завдань був розроблений план виховної роботи у 

якому передбачені основні напрямки: організаційна робота, академічна 
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робота, робота інституту кураторів, морально-етичне виховання, правове 

виховання, національно-патріотичне виховання, художньо-естетичне 

виховання та культурно-масова робота, трудове виховання, сімейно-родинне 

виховання, екологічне виховання. 

У плані визначені основні напрями виховання, робота з батьками 

студентів, заходи по адаптації студентів нового набору, робота з кураторами 

груп, організація студентського самоврядування. За основними напрямами 

виховної роботи проведені заходи, основні з яких були висвітлені на сайті 

коледжу.    

  Протягом вересня 2021 року було сформовано базу даних соціально-

незахищених категорій студентів Коледжу (таблиця 14, діаграма 5). 

Таблиця 14. 
 

Кількість студентів, які відносяться до соціально-незахищених категорій 

станом на 01.10.2021 р. 
 

Категорія 2021-2022 н. р. 

Сироти та позбавлені батьківського піклування 13 

Студенти, батьки, яких визнані учасниками бойових дій 53 

Внутрішньо-переміщені особи 30 

Студенти, батьки, яких є шахтарями - 

Студенти, один з батьків яких загинув під час акцій протесту - 

Особи з інвалідністю 14 

Потерпілі від аварії на ЧАЕС 1 

З малозабезпечених сімей 5 

З багатодітних сімей 73 

Всього 189 

 

Сироти

7%
Діти, у яких 

батьки є 

учасниками 

бойових дій

28%

Внутрішньо-

переміщені

16%

З 

малозабезпечен
их сімей

3%

З особливими 

потребами
7%

З багатодітних 

сімей
39%

Потерпілі від 

аварії на ЧАЕС
Соціально-незахищені категорії
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Діаграма 5. Соціально-незахищені категорії. 

Серед соціально-незахищених категорій студентів найбільшу частку 

становлять студенти із багатодітних сімей (37%), студенти, батьки яких 

визнані учасниками бойових дій (28%) та внутрішньо-переміщені особи 

(17%). 

  З початком нового навчального року проводиться робота по виявленню 

і залученню обдарованої молоді до участі в роботі у творчих колективах та 

студіях  Культурно - мистецького центру «Сузір’я». ( Всього залучено –69 

студента), залучення до громадської роботи: вступило до парламенту -44 

студента, студенти, які займаються спортом – 66 осіб. 

Велика увага у коледжі приділяється використанню виховного 

потенціалу навчальних предметів, які формують філософсько-світоглядну 

позицію, науковий досвід, пізнавальну активність і культуру розумової праці, 

навички самоврядування, соціальної активності і соціальної відповідальності, 

політичну культуру студентів; розвивають почуття любові до Батьківщини і 

свого навчального закладу, правосвідомість; сприяють виробленню 

свідомого ставлення до праці, естетичної культури і фізичного 

вдосконалення. Для високої ефективності естетичного виховання студентів у 

коледжі створено естетично привабливу обстановку, використовуються у 

виховній роботі зі студентами потенційні можливості народних традицій та 

обрядів, забезпечуються проведення виховних заходів на високому рівні. 

Під час посилення карантинних  обмежень  усі  педагоги Ірпінського 

фахового коледжу економіки та права перейшли на дистанційні форми 

роботи. Насамперед, розробили  індивідуальний план дистанційної виховної 

роботи, налагодили зв'язок між усіма учасниками освітнього процесу, обрали 

ресурси, методи роботи. Куратори груп спілкуватись з батьками та 

студентами, використовуючи ресурси для дистанційного навчання: Google 

Classroom, МійКлас, Viber, Skype, Zoom. Результати роботи публікувалися на 

сторінках коледжу у Facebook, Instagram. Були проведені онлайн-заходи з 

використанням відео, аудіо матеріалів, онлайн-спілкування, 

відеоконференції. 

Січень 

До новорічних свят була проведена акція 

фото листівок «Новорічний настрій». 

22 січня до Дня Соборності студентом 

групи П-11 Ясінським Матвієм було 

підготовлено відео-проєкт «В єдності 

сила», викладачем історії            Васекою 

Р.М., серед груп першого курсу до цього 
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заходу було проведено інформаційно-пізнавальну он-лайн бесіду «Кроки до 

незалежності», куратором групи П-42 Чорною Т.В, була проведена чергова 

виховна година «Живий ланцюг». 

27 січня до Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту викладачем 

історії Васекою Р.М. серед груп першого курсу була проведена лекція 

«Небезпека расизму, фанатизму та ненависті». 

29 січня викладач Найда П.В. провела урок-реквієм у групі Ф-11 

«Пам'ятай про Крути», присвячений  подіям  під  Крутами. Студентка 

коледжу Авдіюк Ірина підготувала відео  «Пам'яті тридцяти». 

 

Лютий 

4 лютого відбулося свято 

#OlimpikLab, присвячене 

Глобальному тижню спорту. Це 

новий щорічний захід, який 

об'єднує міжнародних лідерів 

спорту та інших впливових осіб 

для обміну досвідом та побудови 

майбутнього спорту. Глобальний 

тиждень спорту проводиться 

вдруге під патронатом президента Франції Еммануеля Макрона та ЮНЕСКО. 

5 лютого викладач біології та екології Вовк Н.Г. провела в групі Ф-11 

конкурс на тему «Я люблю зиму». 

9 лютого 2021 року з нагоди  Всесвітнього дня безпечного Інтернету 

викладечем циклової комісії юридичних дисциплін Ірпінського державного 

коледжу економіки та права Мариношенко В.П. було проведено виховний  

захід із застосуванням науково-практичних методик на тему «Кібербулінг та 

інші інтернет-зловживання» для студентів групи П-25 та студентів наукового 

гуртка «Правовий орієнтир!» 

До дня Святого Валентина у нашому закладі були організовані 

конкурс-виставка креативних валентинок «Від щирого серця», зроблених 

студентами власноруч, та конкурс-виставка тематичних листівок «Love is...» 

З метою ознайомлення молоді з дивовижно-яскравим світом 

художнього слова видатних зарубіжних та українських митців, які писали 

про кохання, у групі Ф-12 було проведено  до Дня всіх закоханих 

літературно-поетичну годину «Через віки з любов'ю» куратором 

Спірідоновою Л.М.  

15 лютого викладач захисту України Івануц М.Г. провів виховну бесіду зі 

студентами групи Ф-12 «Афганістан болить у моїй душі». 
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18 лютого студентським 

самоврядуванням була організована 

фотовиставка «Тільки тим історія 

належить, хто за неї бореться, живе». 

21 лютого з нагоди Міжнародного дня 

рідної мови викладач Спірідонова Л.М. 

провела для студентів-першокурсників 

фото-квест онлайн. 

19 лютого викладач Вовк Н.Г. провела в групі Ф-11 конкурс на тему 

«Сніжинка в об'єктиві камери».  

До 150-річчя від дня народження геніальної поетеси Лесі Українки 

Спірідновою Л.М. було організовано відео-читання вірша «Contra spem 

spero!» студентами групи Ф-12 різними мовами  та створено «Дерево віри й 

надії», яке розквітло ніжними квітами-фотографіями геніальної поетеси, її 

родини та друзів, а на листочках можна знайти інформацію про її життя та 

творчість  і навіть завдання, зашифровані в QR-кодах. «Ні, я жива, я вічно 

буду жити...» - під таким гаслом в ІДКЕП пройшла низка заходів, 

організованих викладачами філологічних дисциплін. Другокурсники завітали 

до кожної групи 1-го курсу з вікториною, перелік питань до якої складений 

так, щоб охопити основні віхи біографії поетеси. В групі Ф-14 відбулося 

заняття у формі «перевернутого уроку» «Сім струн», метою якого було 

формування комунікативної компетенції та навичок роботи в команді. 

              
 

Березень 

 З нагоди Міжнародного жіночого 

дня 5 березня в нашому закладі 

відбувся святковий концерт 

«Жінка. Весна. Кохання» для 

прекрасної половини 

педагогічного колективу. 
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З нагоди 207-річчя від Дня народження геніального письменника 

українського народу студенти групи П-13 написали диктант про Тараса 

Шевченка «Національний дороговказ», а  групи П-11 та Ф-12 пройшли цікаві 

літературні онлайн-тести «Що ви знаєте про Шевченка?» та «Чи міг би 

Шевченко стати твоїм другом?» 

З нагоди 207-річчя від Дня народження Тараса Шевченка талановиті 

студенти нашого коледжу взяли участь у Всеукраїнському фестивалі-

конкурсі «На струнах Кобзаревої душі» та посіли призові місця: у номінації 

«Художнє читання» Зус Майя (Ф-11) нагороджена дипломом лауреата І 

премії, Кришевич Іван (П-33) отримав диплом лауреата ІІ премії; у номінації 

«Вокал» Кригін Михайло (П-31) посів І місце 

21 березня у групі Ф-12  викладач біології та екології Вовк Н.Г. провела 

фото-конкурс до Міжнародного дня лісів. 

31 березня з нагоди Міжнародного дня театру в групі Ф-12 куратор 

Спірідонова Л.М. провела цікаву тематичну онлайн-вікторину, під час якої 

студенти пригадали про виникнення давньогрецького театру, його 

особливості в добу античності, про пересувний ляльковий театр та створення 

першого професійного українського театру. 

 

Квітень 

1 квітня з нагоди Всесвітнього дня сміху студентське самоврядування 

Ірпінського державного коледжу економіки та права підготувало 

відеопривітання. 

6 квітня до Всесвітнього дня мультфільмів заступником директора з 

виховної роботи Авдіюк С.В. було створено мультфільм «Казка про 

хлопчика, мрії та місце, де мрії збуваються» 

7 квітня психолог коледжу 

Хоменко В.І. провів для 

студентів першого курсу 

просвітницьку, 

психоедукативну лекцію-бесіду 

«Домашнє насильство: чому 

про це важливо говорити?» 

Основною метою лекції є 

висвітлення проблеми 

домашнього насильства. 

21 квітня були підведені підсумки та визначені переможці ІІ 

Регіонального конкурсу екологічних проєктів серед учнівської та 

студентської молоді, який був проведений кафедрою товарознавства та 
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техногенно-екологічної безпеки УДФСУ, роботи наших студентів були гідно 

відзначені та номіновані на призові місця: номінація «Екофото»1 місце Лапік 

Юлія, група Ф-22 (керівник Товста С.М.); номінація «Екопублікація» 1 місце 

Зубець Альона та 3 місце Рябуха Марина, група Ф-14 (керівник Остапчук 

Л.М.); номінація «Екопрезентація» 3 місце Шевчук Андрій, група Ф-12 

(керівник Вовк Н.Г.); номінація «Відеоролик на екологічну тематику» 1 місце 

Луценко Анастасія, група П-22 (керівник Товста С.М.), 2 місце Пінчук 

Марина група, П-12 (керівник Вовк Н.Г.), 3 місце Іваніцька Аліна, група Ф-

14 (керівник Остапчук Л.М.); номінація «Плакати і малюнки на екологічну 

тематику» 1 місце Тарасенко Анастасія, група Ф-22 (керівник Товста С.М.) 

 

26 квітня відбувся  

Всеукраїнський круглий стіл 

«35-ті роковини 

Чорнобильської катастрофи», 

у якому взяли участь Пілевич 

О.А. , Авдіюк С.В., Калусенко, 

Довбуш Н.Є., Іліка Н.Д., Вовк 

Н.Г., Васека Р.М., Гулай В.С., 

Грабовська В.М. Під час 

заходу у межах віртуальної виставки «Чорнобиль без права на забуття» було 

презентовано відео-інтерв’ю з істориком-етнографом Л. Набок на тему «Стан 

пам’яток матеріальної культури в Чорнобильській зоні відчуження». 

26 квітня з нагоди 35 річниці аварії на ЧАЕС у групах Ф-12, П-34, П-12, 

Ф-11, П-24, П-13, П-11, О-21,  О-11, Ф-13,  Ф-24, Ф-21, П-23 кураторами були 

проведені тематичні онлайн виховні години, бесіди, уроки пам'яті, години 

спілкування. З метою виховання небайдужості до минулого і майбутнього 

своєї держави, співчуття та поваги студентське самоврядування підготували 

відео «Чорнобиль – трагедія, подвиг, пам'ять ». 

Студенти коледжу підготували відео привітання зі святом Великодня. 

28 квітня з нагоди Дня охорони праці в Україні в нашому коледжі 

відбулися тематичні заходи під девізом «Передбачати, готуватися та 

реагувати на кризи - ІНВЕСТУЙМО ЗАРАЗ У СТІЙКІ СИСТЕМИ БЗР»  

відповідно до Указу Президента України від 18.08.2006 № 685/2006 та з 

урахуванням рекомендацій Міжнародної організації праці. Куратори  

провели  виховні години у своїх  групах на тему «Інвестуймо зараз у стійкі 

системи безпеки та здоров'я», а  студенти підготували листівки зі складеним 

слоганом про охорону праці та тематичні стіннівки. 

Травень 
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8 травня викладачі та студенти Ірпінського державного коледжу 

економіки та права вітали з Днем матері. 

З нагоди Дня пам’яті та примирення студенти коледжу підготували 

відеопривітання. 

8-9 травня  з нагоди Дня пам’яті та примирення викладачем ІДКЕП 

Васекою Русланою Миколаївною серед груп першого курсу була проведена 

дослідницька, пошукова робота «Моя родина в роки Другої світової війни», 

під час якої студенти змогли знайти й поділитись цікавими фактами про 

вклад їхньої родини в цій боротьбі. 

15 травня святкують Міжнародний день сім'ї. З 

нагоди цього важливого свята студенти 

Ірпінського державного коледжу економіки та 

права підготували фото вернісаж «Родина у 

світлинах».   

 20 травня, з 

нагоди Дня 

вишиванки 

було 

проведено акцію «Прийди на навчання чи 

на роботу у вишиванці! Підтримай свою 

культуру!» до якої долучилися всі охочі в ІДКЕП, а також відбувся  флешмоб 

з нагоди свята вишиванки, учасниками якого були не лише студенти нашого 

закладу, але й КМЦ «Сузір'я». 

21 травня студенти групи Ф-14 зустрілися з майстринею поетичного 

слова з Іриною Мостепан, яка  представила останній свій проєкт – артбук 

«Ласкавий хліб», книгу одного вірша. 

Студенти коледжу прийняли участь в ІІІ Міжнародному конкурсі 

реклами та посіли  у номінації «Екологічний транспорт» - 2 місце Шевчук 

Андрій (група Ф-12) ( керівники проєкту викладачі Довбуш Н.Є. та 

Калусенко В.В.) Студентки  групи Ф-12 Козісь Катерина, Калініченко 

Олександра, Білецька Марина, Діогенова Єлизавета (керівник проєкту 

викладач Авдіюк С.В.) посіли також 2 місце в номінації «Соціальна 

реклама». 

27 травня відбувалася лекція «Профілактика шкідливих звичок», яку 

провів представник Всеукраїнської громадської християнсько-просвітницької 

організації «Нова надія» Сергій Колесніков з метою попередження розвитку 

шкідливих звичок, формування у студентів правильного уявлення про 

здоров'я, пропаганди здорового способу життя й профілактики 

тютюнопаління. 
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           Червень 

18 червня в Ірпінському державному коледжі 

економіки та права відбулося урочисте вручення 

дипломів випускникам спеціальностей 

«Фінанси, банківська справа та страхування», 

«Облік і оподаткування», «Право». 

 

Серпень 

31 серпня, коледж радо відкрив двері студентам першокурсникам та 

батькам для зустрічі з адміністрацією коледжу. 

 

Вересень 

1 вересня викладачі та адміністрація Ірпінського фахового коледжу 

економіки та права спільно з Університетом державної фіскальної служби 

України відвідали урочистості, присвячені Дню Знань, та прийняли до 

великої родини студентів-першокурсників! 

 
22 вересня 2021 року студенти Ірпінського фахового коледжу 

економіки та права, а саме груп Ф-11, К-12, П-11 та Ф-32 разом з кураторами 

Ковдою Н.І., Дудник А.В., Товстою С.М. та Добривечір І.В. долучилися до 

традиційного щорічного івенту «Міжнародний день чистих берегів». 

23  вересня відбувся квест «Стежинами здоров'я», який був проведений 

викладачами Товстою С.М. та Добривечір І.В. спільно з науково-дослідним 

товариством коледжу. В заході взяли участь групи Ф-11, Ф-12, Ф-13, Ф-14, 

Ф-15, К-11, П-12, П-13 та П-15. 

З нагоди Міжнародного дня миру в коледжі відбулася акція «З миром у 

серці», в ході якої до третього полку спецназу м. Авдіївка було передано 

пиріжки, які студенти робили власноруч. 

21 вересня з нагоди Міжнародного дня 

миру відбувся конкурс на написання 

кращого твору з теми: «З миром у серці». 
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Традиційно, восьмий рік поспіль, 29 вересня  з нагоди Міжнародного дня 

миру в коледжі проводиться    масштабне свято -  національно-патріотичний 

захід «Мир у студентській родині - мир у рідній країні!» 

29 вересня до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру одночасно з 15-ма 

тисячами шкіл України студенти груп К-11 та К-12 Ірпінського фахового 

коледжу економіки та права з викладачем історії Чорною Т.В. долучились до 

проведення Національного уроку пам’яті, що проводився з ініціативи 

Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» та Міністерства освіти і науки 

України. 

Жовтень 

8 жовтня в Ірпінському фаховому коледжі економіки та права під 

керівництвом викладачів біології й екології Вовк Н.Г. та Остапчук Л.М. була 

проведена виставка «Грайлива осінь», де свої роботи презентували студенти 

першого курсу. 

З нагоди Всесвітнього дня психічного здоров’я, який традиційно 

відзначається 10 жовтня, психологом Ірпінського фахового коледжу 

економіки та права  Хоменко В.І. було проведено акцію «Я боюсь… але й не 

боюсь про це сказати». 

13 жовтня 2021 року з нагоди Дня 

захисника й захисниць України та 

Дня українського козацтва 

Ірпінський фаховий коледж 

економіки та права провів 

Коледжанські забави ІІІ, які 

відбулися в Центральному парку 

Ірпеня. 

З нагоди Дня захисників та 

захисниць України викладачем 

циклової комісії гуманітарних дисциплін Найдою П.В. було проведено цикл 

заходів, присвячених патріотичному вихованню молоді: фотовиставка 

«Козацькі клейноди», вікторина «Козацькому роду нема переводу», заочна 

екскурсія до Запорозької Січі. Студенти спробували себе в ролі істориків-

дослідників та аналітиків, пишучи твори на тему: «Що спільного між Іваном 

Сірком і Олександром Македонським?» 

До Дня козацтва, захисників і захисниць України куратор групи Ф-21 

Дроботова Л.А. провели годину спілкування «Повернися живим!». 

28 жовтня в Ірпінському фаховому коледжі економіки та права 

викладачем історії Чорною Т.В. був проведений всеукраїнський онлайн-

мітинг, присвячений 77-й річниці визволення України від нацистських 
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загарбників у Другій світовій війні. У заході прийняли участь студенти груп 

К-11, К-12, О-11, Ф-11, Ф-12, Ф-14, Ф-15 ТА П-12 в різних регіонах України. 

29 жовтня викладачем української мови Сергієнко Н.В. проведено 

акцію для студентів групи  Ф-14 «Ми читаємо!» 

 

Листопад 

8 листопада цикловою комісією гуманітарно-філологічних дисциплін 

було проведено до Дня української писемності та мови Челендж 

#МОВА_ОБЕРІГ_НАЦІЇ 

 Куратори групи провели 

виховні години на тему: «Життя 

та діяльність Богдана 

Гаврилишина», присвячені 

видатному громадському 

діячеві та меценату 

Гаврилишину Богдану 

Дмитровичу - 12 листопада 

Найда П.В. (група Ф-13), 

Шевель О.М. ( група П-34), Мостицька Л.М. (група О-21), Колісник Н. І. 

(група П-21), Бірюкова І.Г. (П-14), Грабовська В.М. (П-22). 

З нагоди  Міжнародного дня студента циклові комісії та адміністрація 

коледжу підготували відео привітання для студентів. 

16 листопада з нагоди Міжнародного дня толерантності психологом 

коледжу було проведено лекцію «Толерантність в умовах нової етики». 

Лекцію прослухали студенти першого курсу, які ближче познайомилися з 

поняттям толерантності. У ході лекції було розглянуто особливості феномену 

толерантності в умовах «нової етики», у реаліях якої існує суспільство ХХІ 

ст. 

16-18 листопада актив Науково-дослідного товариства коледжу разом з 

викладачами коледжу Кривов’яз Наталією Анатолівною та Деміденко 

Людмилою Степанівною організували й провели тренінг на тему 

«Толерантність врятує світ» для груп П-11, П-12, П-15. 16 листопада в групі 

К-11 куратором Чорною Т.В. була проведена виховна година «Планета 

толерантності».  Куратором групи О-31 Деміденко Л.С. була проведена 

виховна година «Толерантність у малому розумінні».  Куратором групи П-21 

Колісник Н.І. була проведена виховна година. Відеопривітання з 

Міжнародним днем толерантності  підготували студетське самоврядування 

та студенти група П-12 Жемера Ян та Повх Віолета. 
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19 листопада кураторами груп П-31 Тарасенко О.В. та П-14 Бірюковою 

І.Г. була проведена виховна година на тему «Права, обов’язки та 

відповідальність неповнолітніх» за участю старших інспекторів сектору 

ювенальної превенції Бучанського районного управління поліції - майора 

поліції Прядко В.А. та капітана поліції Ліхіцької А.Ю. 

20 листопада студенти, викладачі, адміністрація Ірпінського 

державного коледжу економіки та права вшанували пам'ять Героя України, 

Героя Небесної Сотні, студента нашого закладу Дмитра Максимова 

покладанням квітів до меморіальної дошки, а також відвідали місце 

поховання юнака. Студенти коледжу підготували відеопроєкти з нагоди Дня 

гідності й свободи Шкляр Єва, Джима Юлія  (група П-11) «Вільні творять 

майбутнє». 

26 листопада з нагоди Дня 

вшанування жертв Голодомору 

1932-1933 рр. викладачем 

циклової комісії гуманітарно-

філологічних дисциплін 

Найдою П.В. був проведений 

онлайн захід «Пам'ять голоду - 

пам'ять серця». Участь у заході 

взяли понад дев'яносто 

студентів і викладачів.  

26 листопада куратор групи П-

21 Колісник Н.І. провела виховний захід на тему: «Сила пам'яті: молодь 

говорить про Голодомор 1932-1933». Студентка коледжу Леончик Анна 

(група П-12) підготувала відеопроєкт з нагоди  Дня  вшанування  жертв  

Голодомору  1932-1933 рр. 

30 листопада з нагоди Всесвітнього дня домашніх улюбленців, 

студентським самоврядуванням  Ірпінського фахового коледжу економіки та 

права було проведено «Мій домашній улюбленець», у рамках якої студенти й 

викладачі з неабияким задоволенням надсилали фото своїх чотирилапих 

друзів. 

30 листопада 2021 року викладачі історії Чорна Т.В та Найда П.В. 

взяли участь у презентації відеофільму «Опале листя Листопадового 

повстання», що проходила в Державному архіві Київської області. 

 

Грудень 

1 грудня студенти Ірпінського фахового коледжу економіки та права 

спільно зі здобувачами вищої освіти ННІ спеціальної фізичної і бойової 



 

 37 

підготовки та реабілітації Державного податкового університету взяли участь 

у Всеукраїнській акції протидії домашньому насильству «16 днів протидії 

насильству!». 

1 грудня студенти групи Ф-11  на чолі з викладачем Ковдою Н.І.  

підготували відеопроєкт студентів з нагоди Всесвітнього дня боротьби зі 

СНІДом. 

8 грудня, до Дня народження 

коледжу було проведено  

спортивні змагання 

«Коледжанські старти надій», у 

яких взяли участь команди 

абітурієнтів, батьків, студентів 

і викладачів. До дня 

народження коледжу відбувся 

святковий концерт 

«Коледжанські гостини… 

Коледжу-24». 

19 грудня студенти Ірпінського державного коледжу економіки та 

права провели благодійну акцію «Зустрічайте Миколая! Він усіх Вас 

привітає»  привітали з Днем святого Миколая та Новим роком діток з сімей, 

що перебувають у складних життєвих обставинах. 

15 грудня 2021 року викладачами Дроботовою Л.А., Кожем’яко Н.В. 

було організовано й проведено зустріч студентів груп Ф-21, Ф-22, Ф-23 із 

практикуючим лікарем-неврологом, членом Української асоціації боротьби з 

інсультом Сич М.М. на тему: «Профілактика серцево-судинних 

захворювань». 

З 06 по 18 грудня  циклова комісія юридичних дисциплін, з метою 

висвітлення питань важливості правової освіти, виховання поваги до законів 

про дотримання прав людини організувала та провела такі заходи: предметні 

олімпіади з основи римського приватного права для студентів 2 і 3 курсів 

(провели Іліка Н.Д., Лихошерст Л.М.), з правознавства для студентів 1 та 2 

курсів (провели Колісник Н.І, Тарасенко О.В.), з трудового права для 3 курсу 

(провела Грабовська В.М.), з екологічного права для 4 курсу (провела 

Мельничук Н.В.). 7.12.2021 р. Колісник Н.І. та Іліка Н.Д. з 

профорієнтаційною метою провели правознавчий брейн-ринг у ЗОШ №2 м. 

Ірпеня. Правову вікторину серед студентів 1 та 2 курсів, відеоконкурс «Я і 

моя професія» для 1 курсу, виставку малюнків для 1 і 2 курсу організувала та 

провела Колісник Н.І. Під керівництвом Бірюкової І.Г. студенти групи П-21 
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Капелюшна Юлія та Колєсник Валерія зайняли перші місця у 

Всеукраїнському конкурсі «Я-громадянин. Я маю право!». 

20 грудня куратор групи ф-13 Найда П.В. провела виховну годину до 

дня Святого Миколая. 

20 грудня куратором групи Ф-15 Стоцькою О.В. спільно було 

проведено «Андріївські вечорниці», на які було запрошено викладачів та 

студентів коледжу. 

22 грудня куратор  групи  О-21 Мостицька Л.М.  провела годину 

спілкування на тему «Булінг. Ми проти насилля».  Студенти взяли активну 

участь у обговоренні актуальної теми й провели тренінг «Запобігання та 

протидія булінгу».  

У коледжі діє відповідна система трудового виховання, яка є 

складовою частиною комплексного підходу до формування особистості.  

Екологічне виховання за своєю метою визначає виховання почуття 

відповідальності за природу як національне багатство, налаштовувати 

студентів на пошуки  шляхів вирішення екологічних проблем. 

Щороку студенти та викладачі нашого коледжу беруть участь в 

екологічній акції «Міжнародний день чистих берегів», яка проводиться для 

попередження забруднення побутовими відходами водних ресурсів. 

Учасники акції своїм прикладом закликали жителів міста приєднуватися до 

таких заходів та постійно підтримувати чистоту, адже чистий рідний край – 

показник культури й вихованості людей.  

Значна увага під час навчання приділяється вивченню історії та 

культури міст України за допомогою екскурсійних турів, що сприяють 

вихованню патріотизму та національної свідомості, пізнанню рідного краю, 

проведенню культурного дозвілля. Лише  під час посилення карантинних 

обмежень  екскурсійна робота не проводилася. 

13 вересня студенти та викладачі Ірпінського фахового коледжу 

економіки та права вирушили в тур вихідного дня до невеличкого 

українського містечка Вилково 

25 вересня студенти групи П-12 разом з куратором Забарною Н.Р. 

відвідали музейний комплекс «Вервольф», що на Вінниччині. 

З нагоди Міжнародного дня студента, 18 

листопада директор Ірпінського 

фахового коледжу економіки та права 

разом із своїми заступниками 

влаштували для студентського активу 

незабутню екскурсію до 

Коростишівського каньйону. 
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 З 21 по 25 жовтня студенти та викладачі вирушили в екскурсійну поїздку до  

Закарпаття (керівники Пілевич О.А. Найда П.В., Васека Р.М., Чорна Т.В., 

Шевченко А.В.) 

З 9 по 13 грудня була організована екскурсійна поїздка на Прикарпаття. 

(Керівники - Пілевич О.А., Гончаренко Л.М.,  Ковда Н.І., Стоцька О.В., 

Шевчук Ю.С., Хоменко В.І., Десятнюк 

К.В.) Студенти  відвідали майстерню 

музичних інструментів, садибу 

Бутинара, керамічний цех, резиденцію 

Святого Миколая, побували в 

мальовничому селищі Космач й 

Верховині, відвідали хатину, де знімали 

фільм «Тіні забутих предків», музей 

Івана Франка й музей гуцульської магії. 

18-19 грудня студенти групи Ф-11 

Ірпінського фахового коледжу економіки та права разом із куратором 

Ковдою Н.І. відвідали м. Львів. 

17-20 грудня студенти групи П-12 здійснили екскурсію до м. Міжгір’я    

(керівник Забарна Н.Р.) 

З метою популяризації занять фізичної культури в коледжі 

систематично здійснюється співпраця зі спортивними школами, секціями, 

федераціями. Студенти приймали участь у спартакіадах Університету, 

Всеукраїнських та Міжнародних турнірах. У зв’язку з карантинними 

обмеженнями зменшилася участь студентів у спортивних змаганнях. 

Попович Іван, студент групи П-34, 25 березня посів І місце в кубку 

Київської області з панкратіону в розділі «Фул». 

Заброцький Іван,  студент групи Ф-15, 6 лютого посів 2 місце у 

змаганнях  з  панкратіону й  греплінгу (кубок Київської області).  

Пристайко Олексій, студент групи Ф-14,  у складі команди «Promin 

cycling team», яка  представляла Київську обласну федерацію велоспорту, з 

25 січня по 12 лютого у Львові  у Відкритому кубку України з велосипедного 

спорту на треку для юніорів та чоловіків виборов 3 місце в командній гонці 

на 4 км. 

Кравчук Карина, студентка групи Ф-13,  13 лютого стала чемпіонкою 

Київської області з дзюдо (серед дівчат до 18 років). 

Тележенко Владислав, студент групи П-34, 4 березня на Відкритому 

чемпіонаті Черкаської області з дзюдо посів 1 місце. 

Казіміров Іван, студент групи Ф-11, 25 березня на чемпіонаті України  

серед кадетів посів І місце. 
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Грищенко Ігор, студент групи Ф-12 у складі команди СДЮШОР 

м.Києва з баскетболу посіли на чемпіонаті України (ВЮБЛ) І місце. 

Пристайко Олексій, студент групи Ф-14, у складі команди «Promin 

cycling team» з 22 по 26 квітня  у Відкритій велогонці для країн Євросоюзу 

Tour de Lviv Region для юніорів та чоловіків у Львові вибороли 3-тє місце.  

Теницький Денис, студент групи Ф-33, у складі збірної гідно 

представив наш коледж на змаганнях Counter-Strike: Global Offensive  

Серед 29 команд студентської ліги в другій кваліфікаційній грі Counter-

Strike: Global Offensive командою-переможницею СТАЛА збірна студентів 

Сумського державного університету та Ірпінського державного коледжу 

економіки та права (Теницький Денис, Ф-33) під назвою "SR"! 

Городівська Анастасія, студентка група П-15, 10 жовтня стала 

чемпіонкою Європи з бойового самбо на чемпіонаті, що проходив у місті 

Затока Одеської області.  

Костенко Андрій, студент групи Ф-33, здобув золото на чемпіонаті 

України з боксу серед молоді, ставши претендентом на чемпіонат Європи 

2021 року, який відбудеться у м. Будва в жовтні. 

Халиман Віталій, студент групи Ф-21, 24 жовтня двічі здобув золото 

на чемпіонаті Київської області в Переяславі в боротьбі сумо: перше місце у 

ваговій категорії 77 кг та перше місце в абсолютній ваговій категорії. 

Велієва Ольга, студентка групи П-33, 24 жовтня на Всеукраїнських 

змаганнях з танців Imperial cup отримала одразу дві нагороди.  

Капшук Андрій, студент групи Ф-33, 25 вересня в місті Києві на 

чемпіонаті з хортингу, здобув перше місце. 

Сергієнко Михайло, студент групи П-34, здобув: 

- перше місце на чемпіонаті міста Києва з хортингу (вікова категорія 18-21р.,  

вагова - до 82 кг), який відбувся 29 травня.  

- перше місце в розділі «Двобій» (вікова категорія - 18-21, вагова - до 82 кг), і 

перше місце в розділі «Сутичка» ( вікова категорія - 18-21, вагова - до 90 кг) 

на чемпіонаті України з хортингу серед молоді та студентів, який проходив у 

смт. Кирилівка Запорізької області.  

- третє місце у розділі «Класичне самбо», і друге місце у розділі «Про-фул», 

вагова категорія 82 кг. на змагання кубку України з бойового самбо серед 

дорослих з 15 по 18 липня в м. Затока 

Одеської області . 

- перше місце на чемпіонаті з хортингу 

у ваговій категорії 82 кг 25 вересня в 

Києві. 
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- друге місце на чемпіонаті Європи з бойового самбо, який відбувся в місті 

Затока Одеської області. 

- перше місце у ваговій категорії 82 кг (вік 18+) на чемпіонаті України з 

хортингу, 8 листопада в місті Мелітополі. 

Студентська молодь Ірпінського фахового коледжу економіки та права, 

приєдналася до святкування Міжнародного дня студентського спорту. З 

нагоди свята на стадіоні УДФСУ відбулися змагання, на яких команди 

коледжу здобули перше місце на естафетах, друге – на змаганнях з 

підтягування та перемогу (друге та третє місце) у забігу на 100 метрів.  

В рамках Олімпійського тижня спорту відбулися ранкова руханка, 

змагання зі стрітболу серед студентів груп Ф-31 та П-43, змагання з качання 

пресу серед студентів групи Ф-34 та Ф-23, естафети між групами П-11, П-12, 

П-13, П-15 та Ф-11, Ф-12 , Ф-13, Ф-14, підтягування на перекладині серед 

студентів групи П-32 та Ф-23, змагання з волейболу між групамиО-31 та Ф-

32. 

 
  В Ірпінському фаховому коледжі економіки та права  розвинена  художня  

самодіяльність,  учасники  якої  беруть  актив-ну   участь у   всіх  

загальноколеджанських  заходах 

Із метою розвитку студентського самоврядування та самореалізації 

лідерів студентського активу, залучення їх до реалізації державної 

молодіжної політики, студенти відвідували різноманітні тренінги. 

Студенти Ірпінського фахового коледжу економіки та права 

долучились до молодіжного заходу «Українська ідентичність», у якому з 22 

по 24 вересня взяли участь 

представники студентського 

самоврядування закладів вищої 

освіти l - lV рівнів акредитації 

Київщини. 

16 листопада в.о. голови 

студентського самоврядування 
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Коваленко Анна та заступник директора з виховної роботи Авдіюк Світлана 

Володимирівна відвідали онлайн засідання студентського самоврядування з 

нагоди Міжнародного дня студента «Формування позитивного бренду та 

іміджу закладу фахової передвищої освіти: діалог студентського 

самоврядування й стейкхолдерів». 

Отже, виховна робота коледжу охоплює всі напрямки Концепції 

національного виховання студентства та спрямована на виконання основного 

завдання, яке стоїть перед сучасною вищою освітою – формування всебічно 

розвиненої, духовно й морально зрілої особистості, готової відповісти на 

потреби сучасного життя. У цілому педагогічний колектив коледжу створює 

усі необхідні умови для розвитку особистості і творчої самореалізації 

кожного студента, його здібностей та обдарувань, сприяють вихованню 

свідомого громадянина, патріота, активної громадянської позиції. 
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Розділ 7. Фінансово-господарська діяльність  

Фінансове забезпечення коледжу здійснюється за рахунок: 

 бюджетних асигнувань, отриманих з місцевого бюджету: 

 освітньої субвенції для оплати праці педагогічних працівників, які 

викладають предмети загальноосвітньої підготовки; 

 обласного бюджету; 

 власних надходжень: 

  доходи від надання освітніх послуг; 

  від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків; 

  підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ 

для виконання цільових заходів. 

 інші надходження спеціального фонду: 

   залишок коштів за освітньої субвенції. 

Фінансово-господарська діяльність коледжу здійснюється в межах 

кошторисів і штатного розпису, затверджених ДОН КОДА. 

Фінансове забезпечення коледжу здійснюється відповідно до ст. 13 

Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 року зі змінами, Закону України 

«Про Державний бюджет на 2021 рік» від 15.12.2020 року №1082-ІХ зі 

змінами, постанови КМУ від 28.02.2002 року № 228 «Про затвердження 

Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання 

кошторисів бюджетних установ», наказу МФУ від 28.01.2002 року № 57 

«Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання 

бюджету», наказу МФУ від 14.01.2011 року № 11 «Про бюджетну 

класифікацію» за наступними кодами програмної класифікації видатків та 

кредитів (КПКВК): 

 КПКВК 0611101 «Підготовка кадрів закладами фахової передвищої 

освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» – за загальним (обласний 

бюджет) і спеціальним (плата за послуги та іншими джерелами власних 

надходжень) фондами; 

 КПКВК 0611102 «Підготовка кадрів закладами фахової передвищої 

освіти за рахунок освітньої субвенцією» – за загальним фондом (освітня 

субвенція); 

 КПКВ 0611104 «Підготовка кадрів закладами фахової передвищої 

освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку 

коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень 

Кабінету Міністрів України у попередньому періоді» – за іншими коштами 

спеціального фонду. 
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Коледж отримує доходи від надання послуг відповідно на підставі 

постанов КМУ від 27.08.2010 року № 796 «Про затвердження переліку 

платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими 

установами та закладами освіти, що належать до державної і комунальної 

форми власності» зі змінами, від 03.03.2020 року «Деякі питання 

запровадження індикативної собівартості» та від 04.08.2002 року № 1222 

«Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і 

пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і 

закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, 

спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування» зі змінами, 

наказу МОНУ, МФУ від 23.07.2010 року № 736/902/758 «Про затвердження 

порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними 

закладами». 

Обсяги надходжень у звітному періоді наведені в таблиці 15. 

 

Таблиця 15. 

Обсяги надходжень у звітному періоді (тис. грн.) 

№ з/п Найменування показника 2020 рік 2021 рік 

1 Доходи, усього 25464,7 28867,4 

1.1. Бюджетні асигнування із загального фонду, у тому числі: 20100,7 20031,5 

1.1.1. за КПКВ 0611101 (обласний бюджет) 17058,1 16311,9 

1.1.2. за КПКВ 0611102 (освітня субвенція) 3042,64 3719,6 

1.2. Власні надходження, у тому числі: 5364,0 8577,9 

1.2.1. Доходи від надання послуг 5063,8 8300,6 

 плата за навчання 4765,7 7689,5 

плата за проведені лекторії, підготовчі курси, факультативи 298,0 610,1 

плата за дублікати освітніх документів 0,1 0,03 

від реалізації майна (макулатури, металобрухту)  - 1,0 

1.2.2. Інших джерела власних надходжень  300,2 35,7 

 від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків 223,4 34,5 

від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших 

бюджетних установ для виконання цільових заходів, в тому 

числі: 

76,8 1,2 

- у натуральній формі 227,5 5,2 

1.3. Інші надходження спеціального фонду  - 249,8 

 придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування  
 - 249,8 

 

У 2021 році в порівнянні з 2020 роком надходження коледжу в цілому 

збільшились на суму 3387,3 тис. грн., що становить 13,3%.  

Бюджетні асигнування із загального фонду місцевого бюджету 

зменшились у сумі 69,2 тис. грн., тобто 0,3%, за рахунок зменшення 

асигнувань з обласного бюджету на суму 746,2 тис. грн., тобто на 4,4%.  
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Надходження освітньої субвенції збільшились на суму 677,0 тис. грн., тобто 

на 22,2%. 

Власні надходження спеціального фонду коледжу збільшились у сумі 

3236,8 тис. грн., що становить 63,9%, за рахунок збільшення доходів від 

наданих освітніх послуг: 

 надходження плати за навчання у сумі 2923,8 тис. грн., тобто на 

61,4%; 

 надходження плати за проведені підготовчі курси у сумі 312,1 тис. 

грн., тобто на 104,7%; 

 надходження коштів від реалізації майна (макулатури) у сумі 1,0 тис. 

грн. 

Надходження плати за дублікати освітніх документів зменшились у 

сумі 0,07 тис. грн., тобто на 70,0%. 

Інші джерела власних надходжень спеціального фонду коледжу у 2021 

році в порівнянні з 2020 роком зменшились у сумі 264,5 тис. грн., що 

становить 88,8% за рахунок зменшення: 

 благодійних внесків на суму 188,9 тис. грн., що становить 84,6%; 

 надходження коштів для виконання цільових заходів на суму 75,6 

тис. грн., що становить 98,4%. 

Також зменшились матеріальні цінності отримані у натуральній формі 

на суму 222,3 тис. грн., що становить 97,7%. 

На придбання предметів довгострокового користування у 2021 році на 

рахунок коледжу надійшли інші надходження спеціального фонду у сумі 

249,8 тис. грн. 

Усі надходження загального та спеціального фондів спрямовувались 

навчальним закладом за цільовим призначенням відповідно до затвердженого 

кошторису.  

Динаміка розподілу асигнувань загального фонду державного бюджету 

наведена в таблиці 16. 

Таблиця 16. 

Динаміка розподілу асигнувань у звітному періоді (тис. грн.) 

№ з/п Найменування показника 2020 рік 2021 рік 
1 2 3 4 

Видатки, всього 20100,7 19891,5 

1 

Заробітна плата, в тому числі:   11807,6 11807,6 

- за рахунок коштів освітньої субвенції 3057,0 3057,0 

- за рахунок коштів обласного бюджету 8750,6 8750,6 

2 

Нарахування на оплату праці, в тому числі:   2448,4 2447,8 

- за рахунок коштів освітньої субвенції 548,7 593,9 

-  за рахунок коштів обласного бюджету 1899,7 1853,9 
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3 

Придбання предметів, матеріалів, обладнання та 

інвентарю, в тому числі:   
285,9 94,4 

- канцелярське приладдя, папір, конверти та марки для 

відправки службової кореспонденції 
64,8 8,8 

- бланки дипломів, свідоцтв, посвідчень, грамот, класні 

журнали, статистичні та інші бланки (залікова книжка 

студента, студентські квитки)  

68,3 38 

- передплата періодичних, довідкових, інформаційних 

видань, в тому числі електронних 
7,2 15 

- санітарно-гігієнічні та миючі засоби 20,4 -  

- матеріали, обладнання, інвентар та інструменти для 

господарської діяльності 
40,1 12,5 

- малоцінні предмети (фізкультурний та спортивний  

інвентар, калькулятори) 
23,7 1,8 

 

- комп'ютерна техніка, витратні та інші матеріали до 

комп'ютерної техніки та оргтехніки 
48,6 18,3 

3 

- атрибутика, матеріали для гурткової роботи та 

проведення заходів 
12,8 - 

Компенсаційні виплати за одяг і взуття дітям-сиротам 

та дітям, позбавленим батьківського піклування, що 

знаходяться на повному державному забезпеченні, в т. ч.:   

3,9 4,1 

- при вступі в навчальний заклад - -  

- щорічне поповнення предметів гардеробу та текстильної 

білизни 
1,6 1,2 

- при випуску з навчального закладу 2,3 2,9 

4 Придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів 66,3 62,5 

5 

Компенсаційні виплати за харчування дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, що 

знаходяться на повному державному забезпеченні 

261,3 224,5 

6 

Оплата послуг (крім комунальних), в тому числі:   156,1 93,5 

- послуги з поточного ремонту та технічного 

обслуговування комп'ютерної техніки, транспортних 

засобів, обладнання, техніки, локальної мережі 

71,7 29,5 

- послуги з інформаційно-обчислювальних та 

консультативних послуг (з питань інформатизації, 

організації та підтримки доступу до ЄДЕБО) 

52,5 50,2 

- телекомунікаційні послуги 6,0 6,6 

- послуги зі страхування майна та приміщень, 

транспортних засобів та водія 
12,4 7,2 

- плата земельного податку 13,5  - 

7 Видатки на відрядження  1,5  - 

8 

Відшкодування комунальних послуг, в тому числі:   808,3 946,8 

- теплопостачання 485,3 533,8 

- водопостачання та водовідведення 85,6 104,1 

- електроенергії 213,6 282,7 

- із вивезення твердих побутових відходів і їх утилізації 23,8 26,2 

9 

Виплата стипендій, в тому числі:   4882,0 4154,5 

- академічна стипендія 3416,5 2992,2 

- соціальна стипендія 873,2 915,5 

- заохочення 467,3 102,2 

- індексація 125,0 144,6 
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10 

Виплата компенсації на придбання навчальної літератури 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, що знаходяться на повному державному 

забезпеченні 

21,2 20,4 

Матеріальна допомога студентам з числа дітей-сиріт та 

дітей, які залишилися без батьківського піклування 
36,8 35,4 

 

У 2021 році видатки загального фонду зменшились на суму 209,2 тис. 

грн., тобто на  1,0% у порівнянні з 2020 роком, за рахунок зменшення:  

– нарахування на оплату праці –0,6 тис. грн. (0,02 %); 

– придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 191,5 

тис. грн. (67,0 %). Проте передплата періодичних, видань, в тому числі 

електронних збільшилась у сумі 7,8 тис. грн. (108,3%).  Також збільшилась 

виплата компенсації на придбання одягу і взуття студентам пільгової 

категорії на суму 0,2 тис. грн. (5,1%); 

– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 3,8 тис. 

грн. (5,7%)%). 

– компенсаційних виплат за харчування студентів пільгової категорії – 

36,6 тис. грн. ( 14,1 %), що пов’язано із зменшенням студентів пільгової 

категорії; 

– оплати послуг (крім комунальних) – 62,6 тис. грн. (40,1%);  

– виплату стипендій – 727,5 тис. грн. (14,1 %), що пов’язано із 

зменшенням студентів, які навчаються за державним замовленням; 

– виплату компенсації на придбання навчальної літератури та 

матеріальної допомоги студентам пільгової категорії – 2,2 тис. грн. (3,8 %), 

що пов’язано із зменшенням контингенту дітей-сиріт.  

Видатки загального фонду збільшились 2021 році у порівнянні з 2020 

роком за рахунок збільшення:   

– виплати заробітної плати – 678,6 тис. грн. (9,7 %), що пов’язано з 

підвищенням мінімальної заробітної плати; 

– відшкодування комунальних послуг – 138,5 тис. грн. (17,1 %), що 

пов’язано із збільшенням тарифів на комунальні послуги;  

Видатки на відрядження у 2021 році не здійснювалися. 

Аналізуючи структуру видатків загального фонду можна зробити 

висновок, що найбільшу питому вагу у 2021 році становлять заробітна плата 

з нарахуванням на неї – 71,7 % від усієї суми кошторису та стипендії – 20,9%.  

Динаміка розподілу доходів спеціального фонду наведена в таблиці 17. 
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Таблиця 17. 

Динаміка розподілу доходів від надання освітніх послуг у звітному 

періоді (тис. грн.) 

№ з/п Найменування показника 2020 рік 2021 рік 

Видатки, всього 4081,3 7093,7 

1.1 Заробітна плата 2989,3 5403,3 

1.2 Нарахування на оплату праці 634,5 1149,4 

1.3 Оплата предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю 54,6 97,2 

1.4 Оплата послуг (крім комунальних) 177,1 189,3 

1.5 

Відшкодування комунальних послуг, в тому числі:   175,8 226,9 

- теплопостачання 166,8 156,5 

- водопостачання та водовідведення 0,1 13,3 

- електроенергії 8,9 30,2 

- із вивезення твердих побутових відходів і їх утилізації - 26,9 

1.6 Інші поточні видатки - 27,6 

1.7 
Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування 
50,0 - 

 

У 2021 році кошти, отримані від надання освітніх послуг з урахуванням 

залишку минулого року використані у сумі 7093,7 тис. грн. Видатки від 

надання освітніх послуг збільшились на суму 3012,4 тис. грн., тобто на  

73,8% у порівнянні з 2020 роком, за рахунок збільшення:  

 виплати заробітної плати  на 2414,0 тис. грн., що складає 80,8 % ;  

 нарахування на оплату праці – 514,9 тис. грн.  (81,2 %);  

 придбання матеріальних цінностей: навчально-методичної 

літератури, свідоцтва та додатки про здобуття повної загальної середньої 

освіти, дипломи та додатки до дипломів, студентські квитки та бланки, 

штемпельної продукції, стрічки друкарської повнокольорової, паливно-

мастильних матеріалів – на суму 42,6 тис. грн. (78,0%);  

 послуги з: переоформлення сертифікатів про акредитацію, розробки 

web-сайту, постачання пакетів оновлень М.Е.Док,  КП «IS-pro», 

консультування з питань інформатизації, продовження послуг хостингу 

kfek2, експертні послуги з незалежної оцінки майна, формування 

кваліфікаційного сертифікату відкритого ключа юридичної особи, технічне 

обслуговування комп’ютерної техніки, преміум розміщення на сайті 

Abiturients.info, участь у курсі «фахівець з публічних закупівель», послуги зі 

страхування орендованого майна, автотранспорту та водія, орендна плата – 

12,2 тис. грн. (6,9 %);  

відшкодування комунальних послуг: теплопостачання, 

водопостачання та водовідведення, електропостачання, вивезення та 

утилізацію твердих побутових відходів – 51,1 тис. грн. (29,1%). 
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Також у 2021 році було здійснено оплату забезпечувального депозиту  

на суму 27,6 тис. грн. 

Видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування за рахунок коштів, отриманих від надання освітніх послуг у 

2021 році не здійснювалися. 

Аналізуючи структуру видатків від надання освітніх послуг можна 

зробити висновок, що найбільшу питому вагу у 2021 році становлять 

заробітна плата з нарахуванням на неї – 92,4 % від усієї суми.  

У 2021 році за отримані благодійні внески з урахуванням залишку 

минулого року було здійснено оплату в сумі 19,9 тис. грн. на технічне 

обслуговування  автомобіля Mazda 626,  що складає 55,2 % від суми 

кошторису.  

Отримано в натуральній формі товарно-матеріальних цінностей – 

навчальні посібники, навчальну літературу – на суму 1,2 тис. грн. (3,4%). 

За рахунок інших надходжень спеціального фонду у 2021 році було 

придбано: 

– комплект для оснащення кабінету на суму 199,8 тис. грн.; 

– інтерактивний екран на суму 50,0 тис. грн. 

Економічні взаємовідносини з підприємствами, організаціями та 

установами здійснювалися на основі двохсторонніх договорів в межах 

коштів, затверджених кошторисами.    

У 2021 році своєчасно здійснювалися розрахунки з установами, 

організаціями, постачальниками та іншими організаціями. Порядок 

обслуговування і використання бюджетних коштів, укладання договорів 

оренди нерухомого майна, закріпленого за навчальним закладом, було 

дотримано.  

Забезпечувалося своєчасне складання в установленому порядку річного 

кошторису навчального закладу та подача його на затвердження до ДОН 

КОДА.  

Заборгованість перед бюджетом за податками і зборами, із сплати за 

оренду та відшкодування комунальних послуг, придбані товарно-матеріальні 

цінності та отримані послуги відсутня. У повному обсязі проведені 

розрахунки з працівниками з оплати праці, зі студентами по виплатам 

стипендій, компенсації харчування, літератури, одягу і взуття дітям-сиротам 

та дітям, позбавленим батьківського піклування.  

Отже, аналіз використання коштів загального і спеціального фондів 

коледжем за 2021 рік вказує на те, що вони використані за цільовим 

призначенням для забезпечення сталого функціонування та зміцнення 

матеріально-технічної бази навчального закладу.  



 

 50 

Розділ 8. Розвиток соціальної сфери  

У звітному періоді для належного функціонування навчального закладу 

важливе місце відводилось соціальній сфері. Виконання програми 

соціального розвитку навчального закладу забезпечувало необхідні умови 

для навчання студентів і роботи працівників коледжу. 

У зв’язку з відсутністю заборгованості по заробітній платі та у 

відповідності до комплексного коефіцієнту вкладу кожного працівника в 

загальні результати роботи та завдяки чіткому плануванню і економному 

використанні коштів на оплату праці у 2021 році було проведено 

працівникам коледжу грошові винагороди за сумлінну працю, премії та 

винагороди (до ювілейних дат, до Дня працівника освіти, за підсумками 

роботи (місяць, квартал, рік)).  

При наданні щорічної відпустки педагогічним працівникам коледжу 

була проведена матеріальна допомога на оздоровлення. Іншим працівникам 

коледжу була проведена матеріальна допомога на оздоровлення в межах 

економії фонду заробітної плати. 

Також в кінці 2021 року штатним педагогічним працівникам коледжу 

була проведена грошова винагорода за сумлінну працю, зразкове виконання 

покладених на них обов’язків. 

Всі передбачені законодавством виплати працівникам коледжу 

здійснюються згідно з Положеннями про оплату праці та Положенням про 

заохочувальні та компенсаційні виплати. 

Інформація про розміри матеріальної допомоги на оздоровлення, 

грошової винагороди за сумлінну працю, премії та винагороди працівникам 

коледжу наведена в таблиці 18. 

 

Таблиця 18. 

Заохочувальні виплати працівникам коледжу (тис. грн.) 

№ з/п Найменування показника 2020 рік 2021 рік 

1 Матеріальна допомога на оздоровлення                                                                                                                                                                        353,8 452,3 

2 
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових 

проблем 
- - 

3 
Грошова винагорода за сумлінну працю педагогічним  

працівникам 
353,5 390,8 

4 Премії та винагороди  1714,3 1407,3 

 

Крім того, працівникам коледжу у 2021 році було виплачено доплату 

до мінімальної заробітної плати у сумі 268,1 тис. грн., допомогу з тимчасової 

втрати працездатності 5 днів за рахунок коледжу у сумі 74,1 тис. грн.  
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