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1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ВСП НУБіП УКРАЇНИ
4. Ірпінський ФК НУБіП України
1.1.4. Основні завдання
Навчальний заклад створено згідно з наказом Міністерства сільського господарства
УРСР від 21 липня 1956 р. № 483 як Ірпінський сільськогосподарський технікум
бухгалтерського обліку. У 1992 р. навчальний заклад перейменовано на Ірпінський
економічний технікум. У 1997 р. технікум передано у сферу управління Національного
аграрного університету (НАУ), а в 1998 р. навчальному закладу надано статус коледжу.
Згідно з наказом ректора НАУ від 20.01.2005р. №21 Ірпінський економічний коледж
реорганізовано у Відокремлений структурний підрозділ НАУ "Ірпінський економічний
коледж". Відповідно до наказу ректора НУБіП України від 21.11.2008 р. № 759 "Про заходи
щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 р. № 945" навчальний
заклад перейменовано на Відокремлений підрозділ НУБіП України "Ірпінський економічний
коледж". Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.05.2020 р. № 708
«Про перейменування відокремлених структурних підрозділів Національного університету
біоресурсів і природокористування України» заклад освіти перейменовано на Відокремлений
структурний підрозділ «Ірпінський фаховий коледж Національного університету біоресурсів
і природокористування України» (далі – Ірпінський ФК НУБіП України»).
Коледж у своєму складі має такі основні структурні підрозділи:
- 2 відділення: економічне, підприємництва та інформаційних технологій;
- 4 циклові комісії: гуманітарних дисциплін, фундаментальних дисциплін та
комп’ютерних технологій, фінансово-економічних та облікових дисциплін, маркетингу і
торгівлі;
- адміністративно-господарську частину.
Основними напрямами діяльності коледжу є:
- оптимізація роботи щодо підготовки конкурентоспроможних фахівців ОПС
«Фаховий молодший бакалавр» за 7 спеціальностями та ОКР «Молодший спеціаліст» за 5
спеціальностями;
- підготовка, атестація, підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
- культурно-освітня, методична, науково-дослідна, видавнича діяльність;
- проведення профорієнтаційної роботи.
1.2.4. Матеріально-технічна база
Коледж має 4 навчальні корпуси загальною площею 18086,5 кв. м, 1 гуртожиток на
360 місць, 21 навчальну лабораторію (у т.ч. 15 комп’ютерних класів, що містять 185
комп’ютерів), 40 навчальних кабінетів та аудиторій, інші приміщення навчального та
службового призначення.
До послуг студентів, викладачів і співробітників бібліотека з книжковим фондом 47,6
тис. примірників, понад 32,5 тис. назв книг, журналів та іншої друкованої продукції,
читальний зал на 100 місць у навчальному корпусі і читальний зал у гуртожитку на 25 місць.
У 2020 році придбано: 9 найменувань періодичних видань на суму 8416 грн.
За рік придбано меблів, комп’ютерної техніки, обладнання для навчальних
лабораторій на суму 150,9 тис. грн.
Загальна характеристика матеріально-технічної бази наведена у табл. 1.3.4.1.
1.3.4. Склад науково-педагогічного, педагогічного персоналу
У коледжі працюють 31 штатних викладачів, 9 осіб з числа адміністративного
персоналу, 6 завідувачів лабораторій.
Докторів наук – 1, з них штатних – 1, у т.ч. 1 старший науковий співробітник,
кандидатів наук – 11, з них штатних – 9, у т.ч. 1 доцент.
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Викладацьку діяльність здійснюють – 44 особи, у т.ч. викладачів-методистів – 4,
старших викладачів – 3, викладачів вищої категорії – 31, І категорії – 7 осіб; ІІ категорії – 3,
спеціалістів – 3.
Підвищили кваліфікацію – 44, пройшли атестацію – 9 педагогічних працівників.
Державні нагороди, почесні звання та інші відзнаки мають 14 осіб.
Загальна характеристика кадрового складу наведена у табл. 1.3.4.1.
Таблиця 1.3.4.1
Загальна характеристика
№
з/п
1
1

2

3

4

5
5.1
6

7

7.1

Показники діяльності ВСП
2
Кількість студентів, разом осіб,
у т.ч. за формами навчання:
- денна
- заочна
Кількість студентів, які навчаються на контрактній основі:
- осіб
- % від загальної кількості
Кількість спеціальностей, за якими ведеться підготовка фахівців,
разом
у т.ч. за освітньо-професійним ступенем:
- фаховий молодший бакалавр
за освітньо-кваліфікаційним рівнем:
- молодший спеціаліст
Відділення:
- економічне
- підприємництва та інформаційних технологій
Кількість кафедр, разом:
- з них випускаючих
Кількість циклових комісій
Загальна
чисельність
науково-педагогічних
(педагогічних
працівників) разом осіб
у т.ч.: - штатних
- сумісників
Чисельність науково-педагогічних працівників, які мають наукові
ступені:
- докторів наук
- кандидатів наук
- здобувачів та аспірантів
у т.ч. штатних:
- докторів наук
- кандидатів наук
сумісників:
- докторів наук
- кандидатів наук
Чисельність педагогічних працівників, які мають педагогічні звання,
всього:
- викладач-методист
- старший викладач
Чисельність педагогічних працівників, які мають:
- вищу кваліфікаційну категорію
- першу кваліфікаційну категорію
5

Кількісні
параметри
3
549
549
182
33,2
12

7
5
2

4
54
47
7

1
11
1
1
9
0
2

4
3
31
7

8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

- другу кваліфікаційну категорію
Навчальні корпуси, кількість
Гуртожитки, кількість місць
Навчальні лабораторії та навчальні корпуси
- загальна площа, м2
- навчальна площа, м2
- на одного студента, м2
Лабораторії, кількість
Кабінети, кількість
Учбові полігони, кількість
Навчально-виробничі майстерні (теплиця)
Спортивний зал (площа м2)
Актовий зал (кількість місць)
Їдальня (посадочних місць)
Читальний зал (кількість місць)
Читальний зал у гуртожитку (кількість місць)
Комп’ютерні класи, кількість класів/кількість комп’ютерів
Комп’ютерні класи у гуртожитку, к-сть класів/к-сть комп’ютерів

3
4
1/360
18086,5
7029,1
14,5
21
40
1
574,2
320
160
100
25
15/185
1/1(мультимеді
йний комплекс)

22
23
24
25

26
27
28

Інформаційно-видавничий центр
Клас для дистанційної освіти
Кількість зарубіжних закладів освіти, з якими налагоджено
співробітництво.
Обсяг фінансування, тис. грн.
загальний фонд
спеціальний фонд
Кошти від навчальної діяльності
Кошти від господарської діяльності
У т.ч. з розрахунку на 1 державну гривню

1
18
1
21733,3
16646,8
5086,5
2239,5
1949,8
0,31 грн.

1.4.4. Кількість студентів
На 2-х відділеннях навчається 549 студентів: у т.ч. 549 – денної форми навчання, з них
182 – за умов договору.
Із загального числа студентів: фахових молодших бакалаврів 210 осіб, молодших
спеціалістів 339 осіб.
У 2020 р. зараховано на денну форму навчання 210 студентів за ОПС «Фаховий
молодший бакалавр», з них за умов договору – 82.
Серед вступників – 47 осіб сільської молоді, що складає 22,4 % від загальної кількості
вступників. Зараховано дітей-сиріт – 3, дітей-інвалідів – 3, дітей учасників бойових дій – 14,
внутрішньо-переміщених осіб – 5. Середній конкурс становить 5,0.
У 2020 р. прийом на заочну форму навчання не здійснювався.
Загальна характеристика контингенту студентів наведена у табл. 1.3.4.1.
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2. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
2.4. Ірпінський ФК НУБіП України
У 2020 р. надходження коштів:
- за загальним фондом – 16646,8 тис. грн.;
- за спеціальним фондом – 5086,5 тис. грн.
Фінансування за загальним фондом виконано на 100 %, за спеціальним фондом
виконано на 100 %.
Заборгованість за соціальними виплатами та за комунальні послуги – відсутня.
Прострочена заборгованість складає: дебіторська – 54,7 тис. грн., кредиторська –
117,8 тис. грн.
Таблиця 2.4.1.
Обсяг фінансування на 2020 рік згідно кошторису, тис. грн.
КЕКВ
2110
2120
2210
2220
2230
2240
2270
2700

Загальний фонд, Спеціальний фонд
тис. грн.
тис. грн.
11001,3
2792,0
2399,2
614,1

Статті витрат
Оплата праці
Нарахування на з/п
Оплата послуг з утримання бюджетних
установ

Комунальні послуги
Стипендія
Придбання обладнання і предметів
3110
довгострокового користування
3130 Капітальний ремонт в т.ч. реконструкція
Всього

417,7

2297,5

1010,2
1818,4

1220,0
-

-

211,9

16646,8

7135,5

Таблиця 2.4.2.
Обсяг фактичного фінансування за загальним фондом у 2020 р., тис. грн.
КЕКВ
2110
2120
2210
2220
2230
2240
2270
2700
3110

Статті витрат

11001,3
2399,2

У відсотках до
затвердженого
100
100

417,7

100

1010,2
1818,4

100
100

-

-

16646,8

100

Загальний фонд

Оплата праці
Нарахування на з/п
Оплата послуг з утримання бюджетних
установ

Комунальні послуги
Стипендія
Придбання обладнання і предметів
довгострокового користування
3130 Капітальний ремонт в т.ч. реконструкція
Всього
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Таблиця 2.4.3.
Обсяг фінансування наукової роботи у 2020 році, тис. грн.

КЕКВ

Загальний
Фактично
Фактично
фонд
профінансовано профінансовано
затверджено
з загального
з спеціального
кошторисом
фонду
фонду

Статті витрат

1110 Оплата праці
1120 Нарахування на з/п
Оплата послуг з утримання
1130
бюджетних установ
1160 Комунальні послуги
Придбання обладнання і
2110 предметів довгострокового
користування
Капітальний ремонт в т.ч.
2130
реконструкція
Всього

У відсотках до
затвердженого

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Таблиця 2.4.4.
Обсяг фактичного надходження коштів спеціального фонду за 2020 р., тис. грн.
№ з/п
1.
2.
3.
4.
5.

Статті витрат

тис. грн.

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами з
їх основною діяльністю
Господарська діяльність, в т.ч.:
- плата за гуртожиток
Оренда
Реалізація майна
Благодійні внески, гранти та дарунки
Разом

2239,5
1949,8
1704,9
581,1
1,8
314,3
5086,5

Таблиця 2.4.5.
Надходження коштів від господарської діяльності, навчально-виробничих,
інноваційних та ін. підрозділів, тис. грн.
№ з/п
1.
2.
3.
4.

Назва підрозділу, лабораторії
Гуртожиток
Студентська їдальня
Друкарня
Інші
Разом

2019 рік
1500,5
35,6
301,7
1837,8
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2020 рік
план
факт
1700,0
1704,9
36,6
36,6
191,3
208,3
1927,9
1949,8

У % 2020
до 2019 року
113,6
102,8
69,0
106,1

Таблиця 2.4.6.
Надходження коштів загального та спеціального фондів за 2020 рік (тис. грн.)
у розрізі ВСП НУБіП України

Назва ВСП НУБіП
Ірпінський ФК НУБіП
України
Всього

17493,8

Спеціальний фонд
у т. ч.
Усього
освітня
господарська
діяльність
діяльність
5086,5
2239,5
2532,7

17493,8

5086,5

Загальний
фонд

9

2239,5

2532,7

3. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ, ПЕДАГОГІЧНИЙ ПЕРСОНАЛ
3. 4. Ірпінський ФК НУБіП України
В Ірпінському фаховому коледжі до викладацької роботи залучено 51 особу.
З них:
 штатних викладачів – 44 особи;
 сумісників – 7 осіб.
Серед штатних педагогічних працівників мають:
 науковий ступінь доктора наук – 1 особа;
 кандидата наук – 8 осіб;
 вчене звання доцент – 1 особа;
 вчене звання старший дослідник – 1 особа;
 педагогічне звання “Викладач-методист” – 4 особи;
 педагогічне звання “Старший викладач” – 3 особи;
 вищу кваліфікаційну категорію – 31 особа;
 почесне звання “Відмінник освіти України” – 3 особи;
 почесне звання “Відмінник аграрної освіти та науки” – 2 особи;
 почесне звання “Заслужений викладач НУБіП України” – 4 особи;
 нагороджені Знаком Пошани МАПП України – 1 особа.
Детальний аналіз кількісного і якісного складу педагогічних працівників наведено в
таблицях 3.4.1-3.4.3.
Серед штатних викладачів вік до 35 років має 4 особи (9 %), до 50 років – 21 особа (48
%), до 60 років – 12 осіб (27 % ), старші 60 років – 7 осіб (16 %).
Атестовано у 2020 р. 9 осіб, з них: 1 – присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст
другої категорії»; 2 – присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»; 3 –
присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»; 1 – підтверджено раніше
присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»; 2 – підтверджено раніше
присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»; 1 – підтверджено раніше
присвоєне педагогічне звання «старший викладач».
Протягом року підвищили кваліфікацію 44 викладачі.
Не мають педагогічної освіти 4 особи.
Навчаються за заочною формою навчання в докторантурі – 1 особа.
У коледжі запроваджена рейтингова оцінка роботи викладачів. Результати рейтингу
використовуються при розподілі навчального навантаження.
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Таблиця 3.4.1
Якісний склад ПП станом на 01.12.2020 р.

штатними
ПП

сумісниками

Викладача-методиста

Старшого викладача

Вищу кваліфік.
категорію

Першу кваліфік.
категорію

Другу кваліфік.
категорію

Кількість НПП, Кількість ПП, Кількість ПП, Кількість
які беруть участь
які мають
які підвищили
ПП, які
у роботі НМК,
державні
кваліфікацію отримали
експертних
нагороди та
у 2020 р.
педагогічну
комісій МОН,
почесні звання
освіту у
обласних рад ЗВО
2020 р.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

18,8

16,7

2,1

1

1

14

3

-

2

8

10

-

25,6

24,1

1,5

3

2

17

4

3

2

6

14

-

44,4

40,8

3,6

4

2

31

7

3

4

14

44

-

Відділення

1
Економічне
відділення
Підприємництва
та
інформаційних
технологій
РАЗОМ

Кількість штатних ПП, які
мають педагогічне звання

Всього

Загальна кількість
ставок ПП
у т.ч. зайнятих
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З першою кваліфік. категорією
Спеціаліст
Всього (4+5+6+7)
Викладачі-методисти
Старші викладачі
З вищою кваліфік. категорією
З другою кваліфік. категорією
З першою кваліфік. категорією
Спеціаліст
Всього (11+12+13+14)
Викладачі-методисти
Старші викладачі
З вищою кваліфік. категорією
З другою кваліфік. категорією
З першою кваліфік. категорією
Спеціаліст
Всього (18+19+20+21)
Викладачі-методисти
Старші викладачі
З вищою кваліфік. категорією
З другою кваліфік. категорією
З першою кваліфік. категорією
Спеціаліст
Всього (25+26+27+28)
Разом (8+15+19+22+29)

РАЗОМ
З другою кваліфік. категорією

Економічне
відділення
Підприємництва
та
інформаційних
технологій
З вищою кваліфік. категорією

1

Старші викладачі

Відділення
Викладачі-методисти

Таблиця 3.4.2.

Склад ПП за віком

до 35 років
до 50 років
до 60 років

12

старші 60 років

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
2
7
28
29
30

1
7
2
1
10
7
1
8
18

1
1
2
4
1
8
2
1
11
1
2
2
4
2
2
6
1
7
26

1
1
2
4
1
1
15
2
3
1
21
1
9
3
12
2
2
6
1
7
44

Таблиця 3.4.3.

7
вища

Кваліфік.
Категорія

6

Старший викладач

5

Викладач методист

4

Циклову комісію
очолює:
Кандидат наук

Старший викладач

3

Кваліфік.
категорія

Викладач-методист

2
2

Кандидат наук

1
Економічне відділення
Циклові комісії з
дисциплін:
- гуманітарних
дисциплін
 фінансовоекономічних та
облікових дисциплін
Підприємництва та
інформаційних
технологій
Циклові комісії з
дисциплін:
 маркетингу і торгівлі
 фундаментальних
дисциплін та
комп’ютерних технологій
РАЗОМ

Відділення
очолює

у т.ч. з фундаментальної підготовки

Відділення /
циклова комісія

всього

Кількість
циклових
комісій

8

9

10

11

Кількість спеціальностей

Якісний склад циклових комісій відділень станом на 01.12.2020 р.

12
3

перша
перша
вища

2

4

вища
спеціа
ліст
4

7
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4. СТАН НАВЧАЛЬНО-ЛАБОРАТОРНОЇ БАЗИ
4. 4. Ірпінський ФК НУБіП України
Коледж має у своєму використанні 4 корпуси (3 навчальні, 1 навчальногосподарський), гуртожиток, спортивний майданчик, котельню та інші допоміжні споруди,
розташовані на земельній ділянці площею 1,93 га.
Загальні площі приміщень, що використовуються у навчальному процесі, становлять:
по забудові згідно з даними витягу з Єдиного реєстру об’єктів державної власності –
20048,12 м², внутрішня площа приміщень – 18086,5 м².
Навчальна площа становить 7029,1 м², у т.ч.: приміщення для занять студентів –
лекційні, аудиторні приміщення, кабінети, лабораторії – 5452,3 м²; комп’ютерні лабораторії –
1002,6 м²; спортивні зали – 574,2 м².
Згідно з договором оренди з Фондом державного майна України від 18.04.2019 р. №
2246 навчальний корпус № 1 передано в оренду Управлінню освіти і науки Ірпінської міської
ради Київської області з метою розміщення Ірпінського академічного ліцею ІМР НУБіП
України. Термін оренди 2 р. 11 міс.
Заклад має 1 гуртожиток на 360 місць, актову залу на 320 місць, бiблiотеку з
читальним залом на 125 місць, їдальню на 160 місць.
У наявності є витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності на всі будівлі та
споруди, розміщені на території коледжу. Проведено державну реєстрацію нерухомого
майна (витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 23.01.2019 р. №
153601063).
Навчальна робота проводиться у 6 спеціалізованих лабораторіях та 40 кабінетах.
У закладі є 15 комп’ютеризованих класів, у яких встановлено 185 комп’ютерів,
підключених до мережі Internet; забезпечено необмежений доступ до мережі для викладачів
та студентів коледжу.
У 2020 р. проведено заходи з ремонту, придбання комп'ютерної та іншої оргтехніки,
обладнання для навчальних лабораторій:
– ремонт комп'ютерної техніки (вартість – 28,3 тис. грн.);
– продовжено договір про співпрацю з інтернет провайдером ТДВ «Компанія «Бест»
та «I-Lan»;
– придбано комп’ютерну техніку (вартість – 19,0 тис. грн.);
– проведено роботи з оптимізації баз даних веб-сайту коледжу та навчальноінформаційного порталу MOODLE;
– оновлено програмне забезпечення в навчальних лабораторіях.
Обладнано інформаційно-видавничий центр, який має різограф, принтер, сканер,
ксерокс.
У гуртожитку є приміщення для відпочинку, приміщення для самопідготовки, занять
спортом, медичний пункт. При гуртожитку розміщений читальний зал на 25 місць.
Заклад має стадіон, спортивний зал, тренажерний зал, 1 спортивний майданчик.
Загальні дані про матеріально-технічну базу наведені у таблиці 4.4.1.
Таблиця 4.4.1.
Відомості про навчально-матеріальну базу*
Об'єкти навчально-матеріальної бази
1. Навчальні корпуси, кількість
2. Гуртожитки / кількість місць
3. Навчальні лабораторії та навчальні корпуси
- загальна площа, м2
- навчальна площа, м2
- на одного студента, м2
4. Лабораторії, кількість
5. Кабінети, кількість
14

Показники
4
1/360
18086,5
7029,1
12,8
21
40

6. Учбові полігони, кількість
7. Обладнання, кількість

Відповідно до
вимог
Відповідно до
вимог
574,2

8. Устаткування, кількість
9. Навчально-виробничі майстерні, кількість
10. Спортивний зал (площа м2)
11. Стадіон (площа м2)
12. Спортивний майданчик (площа м2)
13. Актовий зал (кількість місць)
14. Пункти харчування:
- їдальня (посадочних місць)
- буфет (посадочних місць)
15. Читальний зал (кількість місць)
15.1. Читальний зал у гуртожитку (кількість місць)
16. Комп’ютерні класи, кількість класів/кількість комп’ютерів
16.1 Комп’ютерні класи у гуртожитку, кількість класів,
кількість комп’ютерів

2183
436
320

160
100
25
15/185
1/1
(мультимедійний
комплекс)
17. Інформаційно-видавничий центр
1
18. Клас для дистанційної освіти
18
19. Медичний пункт
1
* показники розраховуються відповідно до ліцензійних умов за ліцензійними обсягами
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5. ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ
5. 4. Ірпінський ФК НУБіП України
Чисельність студентів станом на 1 листопада 2020 р. становить 548 осіб.
За державним замовленням навчаються 366 осіб, з них:
 за денною формою – 366 осіб;
 за заочною – 0 осіб.
За контрактом навчаються 182 особи, з них:
 за денною формою – 182 особи;
 за заочною – 0 осіб.
Із загального числа студентів:
 фахових молодших бакалаврів – 210 осіб (38,3 %);
 молодших спеціалістів – 338 осіб (61,7 % від загальної кількості).
За денною формою навчається 548 осіб (100%), у т.ч. фахових молодших бакалаврів –
210, молодших спеціалістів – 338. За заочною формою навчається 0 осіб.
Детальна інформація про контингент студентів, які навчаються за денною і заочною
формами навчання за державним замовленням і за кошти юридичних і фізичних осіб,
наведена у табл. 5.4.1-5.4.4.
Протягом року студентів відрахованих за неуспішність не було (табл. 5.4.5).
Протягом року було поновлено 4 студенти, з них 4 – за контрактом, переведено на
навчання за державним замовленням 1 студента. Інформація про кількість студентів,
поновлених та переведених на навчання, наведена в табл. 5.4.11, 5.4.12.
У 2020 р. було зараховано на навчання на 1 курс за усіма формами фінансування і
навчання всього 210 осіб, що у порівнянні з 2019 р. складає 116,0 %.
У 2020 р. за державним замовленням на денну форму навчання було зараховано 128
осіб, що у порівнянні з 2019 р. складає 107,6 %.
У т.ч.:
 за ОПС «Фаховий молодший бакалавр» – 128 осіб.
У 2020 р. за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб було зараховано всього 82
особи, що у порівнянні з 2019 р. складає 132,3 %. У тому числі:
 на денну форму навчання зараховано 82 особи, у т.ч.:
 за ОПС «Фаховий молодший бакалавр» – 82 особи.
Інформація про загальну кількість студентів, прийнятих на навчання у 2020 р. за
державним замовленням і за кошти юридичних і фізичних осіб, наведена у табл. 5.4.6.-5.4.9.
Інформація про прийом сільської молоді за ОПС «Фаховий молодший бакалавр» за
державним замовленням наведена у табл. 5.4.10.
Середній конкурс вступників на денну форму навчання склав 5,2 (таблиця 5.4.13).
Кількість поданих заяв абітурієнтами до Ірпінського ФК НУБіП України в розрізі
спеціальностей відображена в табл. 5.4.15.
Прийом на заочну форму навчання не здійснювався.
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Таблиця 5.4.1.

Форми навчання

29

56

36

20

56

39

56

95

35

60

95

40
18
210

123

163
18
548

12
5
218

151
13
330

163
18
548
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Чоловіків

27

338

Жінок

7
7
34
45

9

Всього
(8+9+10)

6
5
68
57

8

Бакалавр

Чоловіків

68
62

5
12
102
102

3

Фаховий
молодший
бакалавр
Молодший
спеціаліст

Жінок

051 Економіка
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та
страхування
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність
123 Комп'ютерна інженерія
181 Харчові технології
РАЗОМ

4

2
12
34
40

10

11

12

13

Разом
по денній
і заочній
формах
(5+11)

Всього
(2+3+4)

1

Фаховий
молодший
бакалавр
Молодший
спеціаліст

Спеціальність

Заочна

Бакалавр

Денна

14
12
102
102

Кількість слухачів
підготовчого відділення

Загальна кількість студентів станом на 01.11.2020р.

15

Таблиця 5.4.2.
Загальна чисельність студентів, які навчаються у ВСП НУБіП України, в розрізі закладів (станом на 1 грудня 2020 року)
Усього

Назва ВСП НУБіП України

Ірпінський ФК НУБіП України
Усього

Фаховий молодший
Молодший спеціаліст
Бакалавр
бакалавр
Усього
Денна
Заочна
Денна
Заочна
Денна
Заочна
держ. фіз./ держ. фіз./ держ. фіз./ держ. фіз./ держ. фіз./ держ. фіз./ держ. фіз./
бюдж. юр. бюдж. юр. бюдж. юр. бюдж. юр. бюдж. юр. бюдж. юр. бюдж. юр.
осіб
осіб
осіб
осіб
осіб
осіб
осіб
366
182
128
82
238
100
366
182
128
82
238
100
210
338
548
548
210
338
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Таблиця 5.4.3.
Кількість студентів, які навчаються за держзамовленням
Форми навчання

051 Економіка
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська
справа та страхування
075 Маркетинг
076 Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність
123 Комп'ютерна інженерія
181 Харчові технології
РАЗОМ

Всього
(6+7+8)

Бакалавр

Всього
(2+3+4)
Фаховий
молодший
бакалавр
Молодший
спеціаліст

Заочна

Бакалавр

Спеціальність

Фаховий
молодший
бакалавр
Молодший
спеціаліст

Денна

Разом
по
денній і
заочній
формах

66

6
97

(5+9)
6
97

31

55

86

86

9

18

27

27

26

46

72

72

20
5
128

53

73
5
366

73
5
366

6
31

238

Таблиця 5.4.4.
Кількість студентів, які навчаються за контрактом
Форми навчання

051 Економіка
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська
справа та страхування
075 Маркетинг
076 Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність
123 Комп'ютерна інженерія
181 Харчові технології
РАЗОМ

Всього
(6+7+8)

Бакалавр

Заочна
Всього
(2+3+4)
Фаховий
молодший
бакалавр
Молодший
спеціаліст

Бакалавр

Спеціальність

Фаховий
молодший
бакалавр
Молодший
спеціаліст

Денна

Разом
по
денній і
заочній
формах

2

6
5

(5+9)
6
5

9

7

16

16

18

11

29

29

13

10

23

23

20
13
82

70

90
13
182

90
13
182

6
3

100
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Таблиця 5.4.5.
Кількість студентів випускного курсу, які були відраховані до закінчення терміну
навчання за неуспішність
Форми навчання

Всього
(6+7+8)

Спеціаліст

Бакалавр

Молодший
спеціаліст

Заочна
Всього
(2+3+4)

Спеціаліст

Спеціальність

Бакалавр

Молодший
спеціаліст

Денна

Разом
по денній
і заочній
формах
(5+9)

Відрахованих не було
РАЗОМ
Таблиця 5.4.6.
Інформація про прийом студентів до ВСП НУБіП України у 2020 році

Ірпінський
ФК НУБіП
України
Усього

Усього

Заочна
За кошти фіз.
юр. осіб

За кошти фіз.
юр. осіб

Денна
Держ.бюджет

За кошти фіз.
юр. осіб

Заочна
Держ.бюджет

За кошти фіз.
юр. осіб

Денна

Магістр

Держ.бюджет

Бакалавр

Держ.бюджет

82

За кошти фіз.
юр. осіб

128

Держ.бюджет

За кошти фіз.
юр. осіб

Назва ВСП
НУБіП
України

Держ.бюджет

Фаховий молодший
бакалавр
Денна
Заочна

210

128 82
210

210
210
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Таблиця 5.4.7.
Загальна кількість студентів, прийнятих на навчання станом на 01.11.2020 р.
Форми навчання

за скороченим
терміном

всього

повний термін

за скороченим
терміном

всього

повний термін

за скороченим
терміном

13

14

15

16

17

18

19

20

Всього (12+15+18)

повний термін

6

34

34

34

34

40

40

40

40

27

27

27

27

39

39

39

39

40

40

40

40

18

18

18

18

210

210

210

210

21

всього

Всього (2+5+8)

за скороченим
терміном

повний термін

5

за скороченим
терміном
всього

всього

4

11
12

12

Разом
по
денній
і
заочній
формах
(11+21)

за скороченим
терміном

10

Бакалавр

3
12

8

9

Фаховий
молодший
бакалавр

2
12

7

повний термін

Бакалавр

повний термін

1
051 Економіка
071 Облік і
оподаткування
072 Фінанси,
банківська справа та
страхування
075 Маркетинг
076
Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність
123 Комп'ютерна
інженерія
181 Харчові
технології
РАЗОМ

Фаховий
молодший
бакалавр

Заочна
Молодший
спеціаліст

Всього

Спеціальність

Денна
Молодший
спеціаліст

21

22
12

Таблиця 5.4.8.
Прийом студентів за державним замовленням у 2020 р.
Форми навчання

за скороченим
терміном

всього

повний термін

за скороченим
терміном

всього

повний термін

за скороченим
терміном

18

19

20

Всього (12+15+18)

повний термін

Всього (2+5+8)

за скороченим
терміном

17

21

22
6

5

6

31

31

31

31

31

31

31

31

9

9

9

9

26

26

26

26

20

20

20

20

5

5

5

5

128

128

128

128

за скороченим
терміном
всього

повний термін

16

повний термін

15

всього

14

за скороченим
терміном

13

повний термін

12

Разом
по денній
і заочній
формах
(11+21)

4

8

10

Бакалавр

3
6

7

9

Фаховий
молодший
бакалавр

2
6

Спеціальність

1
051 Економіка
071 Облік і
оподаткування
072 Фінанси,
банківська справа та
страхування
075 Маркетинг
076 Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність
123 Комп'ютерна
інженерія
181 Харчові
технології
РАЗОМ

Бакалавр

Всього

Фаховий
молодший
бакалавр

Заочна
Молодший
спеціаліст

всього

Денна
Молодший
спеціаліст

22

11
6

Таблиця 5.4.9.
Прийом студентів на навчання за контрактом у 2020 р.
Форми навчання

3

3

3

3

9

9

9

9

18

18

18

18

13

13

13

13

20

20

20

20

13

13

13

13

82

82

82

82

23

11
6

за скороченим
терміном

10

повний термін

9

всього

8

за скороченим
терміном

7

повний термін

6

всього

за скороченим
терміном

5

за скороченим
терміном

повний термін

4

повний термін

всього

3
6

всього

за скороченим
терміном

22
6

повний термін

21

всього

Разом
по денній
і заочній
формах
(11+21)

за скороченим
терміном

Всього (2+5+8)

Бакалавр

повний термін

Фаховий
молодший
бакалавр

2
6

Спеціальність

1
051 Економіка
071 Облік і
оподаткування
072 Фінанси,
банківська справа та
страхування
075 Маркетинг
076 Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність
123 Комп'ютерна
інженерія
181 Харчові
технології
РАЗОМ

Бакалавр

Всього

Фаховий
молодший
бакалавр

Заочна
Молодший
спеціаліст

Всього (12+15+18)

Денна
Молодший
спеціаліст

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Таблиця 5.4.10.
Прийом сільської молоді за ОПС «Фаховий молодший бакалавр» за державним
замовленням
Спеціальність
051 Економіка
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та
страхування
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність
123 Комп'ютерна інженерія
181 Харчові технології
РАЗОМ

Денна
0
8

Заочна

Разом
0
8

8

8

2

2

6

6

8
3
33

8
3
33

Таблиця 5.4.11.
Кількість студентів, поновлених та переведених на навчання за державним
замовленням
Форми навчання

071 Облік і
оподаткування
РАЗОМ

Всього
(6+7+8)

Спеціаліст

Бакалавр

Молодший
спеціаліст

Заочна
Всього
(2+3+4)

Спеціаліст

Бакалавр

Спеціальність

Молодший
спеціаліст

Денна

Разом
по денній
і заочній
формах
(5+9)

1

1

1

1

1

1

Таблиця 5.4.12.
Кількість студентів, поновлених та переведених на навчання за контрактом
Форми навчання

071 Облік і
оподаткування
075 Маркетинг
123 Комп'ютерна
інженерія
РАЗОМ

Всього
(6+7+8)

Спеціаліст

Бакалавр

Молодший
спеціаліст

Заочна
Всього
(2+3+4)

Спеціаліст

Бакалавр

Спеціальність

Молодший
спеціаліст

Денна

Разом
по денній
і заочній
формах
(5+9)

2

2

2

1

1

1

1

1

1

4

4

4
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Таблиця 5.4.13.
Конкурс абітурієнтів на денну форму навчання
Спеціальність

На держбюджет

ОПС «Фаховий молодший бакалавр»
051 Економіка

11,0

071 Облік і оподаткування

2,6

072 Фінанси, банківська справа та страхування

4,6

075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
123 Комп'ютерна інженерія
181 Харчові технології

9
4,7
5,1
9,8

СЕРЕДНІЙ по ВСП

5,2
Таблиця 5.4.14.
Конкурс абітурієнтів на заочну форму навчання
Спеціальність

На держбюджет

ОПС «Фаховий молодший бакалавр»
Прийом не здійснювався
Таблиця 5.4.15.
Кількість поданих заяв абітурієнтами до ВСП НУБіП України в розрізі спеціальностей
Назва спеціальності
051 Економіка
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та
страхування
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність
123 Комп'ютерна інженерія
181 Харчові технології
РАЗОМ

Фаховий молодший
бакалавр
Денна
Заочна
63
83
141
87
124
92
54
644
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Бакалавр
Денна

Заочна

6. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
6.1. Ступенева система освіти
6.1.4. Ірпінський ФК НУБіП України
Ступенева система освіти надає широкі можливості для задоволення освітніх потреб
студента і підвищує гнучкість підготовки фахівців та рівень їх соціального захисту в умовах
змін, запитів економіки і ринку праці.
Вона забезпечує здобуття бажаної кваліфікації чи її підвищення за певним напрямом
професійного спрямування або спеціальністю і базується на відповідних освітньопрофесійних програмах підготовки. Система розроблена на основі глибокого вивчення
особливостей вищої освіти і охоплює всі ступені, які визначені законом України “Про
освіту” та постановою Кабінету Міністрів України “Про ступеневу освіту”.
Ірпінський фаховий коледж разом з НУБІП України реалізує ступеневу систему
підготовки фахівців за схемою:
«Молодший спеціаліст» → «Бакалавр» → «Магістр».
На сьогодні підготовка молодших спеціалістів проводиться за уніфікованими
навчальними планами для ЗВО НУБІП України.
У 2020 р. за ступеневою системою освіти продовжили навчання у базовому закладі
(м. Київ) НУБіП України:
 за денною формою навчання – 13 випускників – молодші спеціалісти, які
продовжили навчання на програмах підготовки бакалаврів;
 за заочною формою навчання – 57 випускників – молодших спеціалістів, які
продовжили навчання на програмах підготовки бакалаврів, з них: 1 випускник – на базі
НУБіП України; 56 випускників – на базі Міжкафедральної навчальної лабораторії НУБіП
України.
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6.2. Організація нових кафедр (циклових комісій), лабораторій
6.2.4. Ірпінський ФК НУБіП України
У 2020 р. змін у структурі коледжу не було.
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6.3. Організація практичного навчання студентів
6.3.4. Ірпінський ФК НУБіП України
Власна база для проведення навчальних практик:
Спеціалізовані навчальні лабораторії: навчальна бухгалтерія, інформаційних систем і
технологій в обліку, інформаційних систем і технологій у фінансово-кредитних установах,
інформаційних систем і технологій у маркетингу, інформаційних систем і технологій у
торгівлі, фізики і електрорадіовимірювання, електрорадіомонтажна, мікропроцесорної
техніки, дослідження якості товарів, торгівельно-технологічного обладнання, хімії, біохімії
та мікробіології, комп’ютерної електроніки, програмного забезпечення, інформатики,
комп’ютерних мереж.
Коледж не має власної бази для проведення виробничих практик.
Основні бази виробничих практик: ПСП «Колос», ТОВ «Агроконтраст», ТОВ «КФ
«Тортовик», ТОВ «Віста», ДП «Клавдієвський лісгосп», ТОВ «Агрофірма «Красна Гірка»,
СТОВ «Макарівське»; відділення м. Ірпеня та Київської області: АТ «Ощадбанк», ПАТ КБ
«Приватбанк», АБ «Укргазбанк», Обухівське відділення ГУ ДФС у Київській області; ТОВ
«Лідер плюс», ТОВ «Актив Інвест», ТОВ «ЕКО-маркет», ДП «Рітейл Вест» магазин Фуршет,
ТОВ «ЛК-Транс» магазин «Лоток», ТОВ «Фора», ТОВ «ТБ-НЕТ», ТОВ «І-ЛАН», ТДВ
«Компанія Бест», ТОВ «Алло», ТОВ «Сервіс Ай-Ті», ТОВ «Ірпінські локальні мережі».
Навчально-методичне забезпечення практичного навчання.
Для усіх навчальних та виробничих практик розроблено навчально-методичні
комплекси, до складу яких входять: програми, щоденники, звіт тощо.
У 2020 р. підготовлено навчально-методичні матеріали для організації та проведення
практик:
1. Тимчасовий порядок проведення практичного навчання студентів Відокремленого
підрозділу НУБіП України «Ірпінський економічний коледж» у весняному семестрі 20192020 навчального року в умовах карантину.
2. Оновлено наскрізні програми практик для спеціальностей: 071 «Облік і
оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 075 «Маркетинг», 076
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 123 «Комп’ютерна інженерія».
3. Підготовлено методичні рекомендації до проходження виробничої практики (в
умовах карантину) зі спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська
справа та страхування», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність», 123 «Комп’ютерна інженерія».
4. Поновлено угоди на проходження виробничої практики в розрізі спеціальностей:
- спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (із 5-а
підприємствами): ТОВ «Фора», ТОВ «Рітейл Вест», магазин «Фуршет», ТОВ «Ноус»,
Гіпермаркет «Ашан Україна»;
- спеціальність «Маркетинг» (із 2-а підприємствами): ТОВ «КФ «Тортовик», ТОВ
«Еланд Менеджмент»;
- спеціальність «Комп’ютерна інженерія» (із 4-а підприємствами): ТОВ «ТБ-НЕТ»,
ТОВ «Сервіс Ай-Ті», ТДВ «Компанія «Бест», ТОВ «І-ЛАН» та ін.;
- спеціальність «Облік і оподаткування» (із 15-а підприємствами): ПСП «Колос», ДП
«Макарівське лісове господарство», СТОВ «Агрокомплекс-98», ТОВ «Агроконтраст», ТОВ
«Віста» та ін.;
- спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» (із 3-а відділеннями
фінансово-кредитних установ): Ірпінське відділення «ПАТ КБ «Приватбанк», Ірпінське
відділення АТ «Ощадбанк», Ірпінське районне відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль».
5. Продовжується співпраця з ПАТ КБ «Приватбанк» для проходження «Онлайнпрактики» студентами спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». У
2020 році організовано онлайн-практику для студентів спеціальності 075 «Маркетинг».
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6. Поновлено договір про співпрацю з Ірпінським міським центром зайнятості з метою
допомоги студентам у свідомому виборі професійної діяльності з урахуванням потреб ринку
праці.
7. За сприяння факультету інформаційних технологій НУБіП України продовжується
робота щодо функціонування на базі коледжу Мережевої академії CISCO.
Студенти спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» успішно проходять онлайнкурси «Introduction to loT» (Вступ до інтернету речей), «Introduction to Cybersecurity» (Вступ
до кібербезпеки), «Вступ до Packet tracer», «Елементарно про Linux».
8. Організовано онлайн-зустрічі з фахівцями підприємств торгівельної сфери,
банківських установ, ІТ-підприємств.
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6.4. Підготовка магістрів за освітніми програмами
6.4.4. Ірпінський ФК НУБіП України
Підготовка магістрів у коледжі не здійснюється.
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6.5. Організація навчального процесу у закладах вищої освіти І-ІІІ р.а.
6.5.4. Ірпінський ФК НУБіП України
Структурний підрозділ здійснює підготовку за 7 спеціальностями освітньопрофесійного ступеня «Фаховий молодший бакалавр» та 5 спеціальностями освітньокваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст».
У зв’язку із запровадженням карантину та з метою забезпечення безперервного
проведення освітнього процесу у коледжі розроблено:
- Тимчасове положення про дистанційне навчання здобувачів освіти Відокремленого
підрозділу НУБіП України «Ірпінський економічний коледж» у період карантину;
- Тимчасовий порядок проведення літньої екзаменаційної сесії 2019-2020
навчального року у Відокремленому підрозділі НУБіП України «Ірпінський економічний
коледж» в умовах карантину;
- Тимчасовий порядок проведення дистанційної роботи екзаменаційних комісій у
Відокремленому підрозділі НУБіП України «Ірпінський економічний коледж» у 2019/2020
н.р. в умовах карантину;
- Тимчасовий порядок проведення зимової екзаменаційної сесії 2020-2021
навчального року у Відокремленому структурному підрозділі «Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів і природокористування України» в умовах
адаптивного карантину;
 Тимчасовий порядок організації освітнього процесу у ВП НУБіП України
«Ірпінський економічний коледж» у 2020-2021 н.р. на період карантину в зв’язку з
поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), затвердженого рішенням педагогічної
ради від 27 серпня 2020 року (протокол № 1).
На підставі рішення педагогічної ради (протокол від 28.08.2020 р. № 1) під час
дистанційного навчання у коледжі платформу Discord та навчально-інформаційне
середовище Moodle визначено основними платформами, за допомогою яких організовується
освітній процес, Крім цього, в освітньому процесі використовуються платформи Zoom,
Google Meet, а також месенджери Telegram, Viber, Instagram, Facebook Messenger.
Розміщено на навчально-інформаційному порталі Moodle 92% навчально-методичних
матеріалів дисциплін.
З використанням дистанційних технологій навчання було забезпечено проведення:
- літньої та зимової сесії в онлайн-форматі (Moodle, Discord);
- захисту звітів з виробничої практики (Zoom);
- атестації випускників (Moodle, Zoom);
- онлайн-консультацій до екзаменів (Zoom, Discord);
- факультативних занять для підготовки до ЗНО (Discord).
У коледжі запроваджено рейтингову оцінку роботи викладачів, циклових комісій.
За звітний період проведено 4 семінари в онлайн-режимі для викладачів з питань
організації освітнього та виховного процесу.
Результати впровадження системи контролю якості освіти.
Введено в дію:
 Положення про підвищення кваліфікації педагогічних працівників ВП НУБіП
України «Ірпінський економічний коледж» затвердженого рішенням педагогічної ради від
23 січня 2020 року (протокол № 5);
 Положення про реагування на випадки булінгу (цькування) у ВП НУБіП України
«Ірпінський економічний коледж», затвердженого рішенням педагогічної ради від 20 лютого
2020 року (протокол № 6);
 Положення про застосування заходів виховного впливу у ВП НУБіП України
«Ірпінський економічний коледж», затвердженого рішенням педагогічної ради від 20 лютого
2020 року (протокол № 6);
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 Положення про планування та облік роботи педагогічних працівників
Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування
України «Ірпінський економічний коледж» на 2020-2021 навчальний рік (протокол № 8).
Для контролю за навчальним процесом проведено: 15 відкритих занять, зрізи
залишкових знань за результатами екзаменаційної сесії за І семестр 2019-2020 н.р.. Згідно з
наказами проводились перевірки стану професійно-практичної підготовки ОКР «Молодший
спеціаліст».
Проведено державну підсумкову атестацію студентів, які здобувають повну загальну
середню освіту, у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Якісний показник за
результатами ДПА у формі ЗНО складає: з української мови – 46,5%; з математики – 6,7%; з
історії України – 37,8%; біології – 7,7%; географії – 35,5%; англійської мови – 44,0%.
Протягом року проводились заходи щодо запобігання та виявлення академічного
плагіату в наукових та навчальних працях педагогічних працівників та студентів коледжу.
На плагіат було перевірено 168 курсових робіт студентів з 6-ти дисциплін.
Коледж взяв участь у незалежному замірі знань (НЗЗ) студентів 3 курсу з 2-х
спеціальностей, що проводився Центром дистанційного тестування та освіти ДУ «НМЦ
ВФПО» 10 та 16 квітня 2020 р. Результати НЗЗ задовільні.
Постійно здійснювався контроль за станом ведення навчальної документації.
Структурний підрозділ в комплексі з НУБіП України реалізує ступеневу підготовку
фахівців за узгодженими навчальними планами, у т.ч. за скороченим терміном навчання за 5
спеціальностями.
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6.6. Підготовка іноземних студентів та стажування студентів ВСП НУБіП
України в іноземних закладах вищої освіти
6.6.4. Ірпінський ФК НУБіП України
Підготовка іноземних студентів у коледжі та стажування студентів коледжу в
іноземних закладах вищої освіти не здійснювалися.
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6.7. Підготовка студентів ВСП НУБіП України іноземними мовами
6.7.4. Ірпінський ФК НУБіП України
Підготовка студентів іноземними мовами у коледжі не проводиться.
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6.8. Випуск студентів
6.8.4. Ірпінський ФК НУБіП України
Загальна кількість випускників у 2020 р. становить 129 осіб, табл. 6.8.4.1.
Кількість випускників, які навчалися за державним замовленням, становить 111 осіб,
що складає 86,0 % від загального випуску. З них:
 денної форми навчання – 111 осіб за ОКР «Молодший спеціаліст», табл. 6.8.4.2.
Кількість випускників, які навчалися за контрактом, становить 18 осіб, що складає
14,0 % від загального випуску. З них:
 денної форми навчання – 18 осіб за ОКР «Молодший спеціаліст», табл. 6.8.4.3.
У порівнянні з попереднім роком загальна кількість випускників за ОКР «Молодший
спеціаліст» зменшилася на 19 осіб (12,8 %).
Кількість студентів, які отримали диплом з відзнакою, складає 11 осіб (8,5 % від
загального випуску). З них:
 денної форми навчання – 11 осіб за ОКР «Молодший спеціаліст», табл. 6.8.4.6.
У порівнянні з попереднім роком кількість студентів, які отримали диплом з
відзнакою, зменшилася на 3 особи (21,4 %).
Кількість студентів, які склали атестацію на «4» і «5», становить 85 осіб, що складає
65,9 % від загального випуску. З них:
 денної форми навчання – 85 осіб за ОКР «Молодший спеціаліст», табл. 6.8.4.8.
У порівнянні з попереднім роком кількість студентів, які склали атестацію на «4» і
«5», зменшилася на 18,3%.
Середній бал з дисциплін, що входять у додаток до диплома, складає:
 за денною формою навчання – на ОКР «Молодший спеціаліст» – 3,86, табл. 6.8.4.5.
Кількість випускників денної форми навчання, працевлаштованих за фахом, наведена
у табл. 6.8.4.10. Працевлаштовано 87 випускників, що складає 67,4 % від загального випуску.
Кількість випускників, які продовжили навчання у ЗВО ІІІ-ІV рівнів акредитації
склала 91 особа, що складає 70,5 % від загального випуску.
У 2020 р. продовжили навчання у НУБіП України 70 осіб, у т.ч. за ОС «Бакалавр» – 70 осіб, з
них 13 осіб – за денною формою навчання, 57 – за заочною формою навчання, у т.ч. 56 – на
базі міжкафедральної навчальної лабораторії, табл. 6.8.4.11.
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Таблиця 6.8.4.1.
Загальна кількість випускників у 2020 р.
Форми навчання
Молодший
спеціаліст

Бакалавр

Спеціаліст

Всього
(6+7+8)

072 Фінанси, банківська справа та страхування

32

32

32

075 Маркетинг

9

9

9

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

26

26

26

123 Комп’ютерна інженерія

28

28

28

129

129

129

Всього
(2+3+4)

Спеціаліст
4

36

9

11

3

РАЗОМ

8

10
34

2
34

5
34

7

Кількість
студентів,
які одержали
робітничу
професію

1
071 Облік і оподаткування

Спеціальність

6

Разом
по денній і
заочній
формах
(5+9)

Бакалавр

заочна

Молодший
спеціаліст

денна

Таблиця 6.8.4.2.
Кількість випускників у 2020 р., які навчались за державним замовленням
Форми навчання
Бакалавр

Спеціаліст

Всього
(6+7+8)

29

29

29

075 Маркетинг

9

9

9

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

22

22

22

123 Комп’ютерна інженерія

20

20

20

111

111

111

37

Молодший
спеціаліст

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Всього
(2+3+4)

Спеціаліст

071 Облік і оподаткування

РАЗОМ

9

11

4

5
31

8

10
31

3

1

7

Кількість
студентів,
які одержали
робітничу
професію

2
31

Спеціальність

6

Разом
по денній
і заочній
формах
(5+9)

Бакалавр

заочна

Молодший
Спеціаліст

денна

Таблиця 6.8.4.3.
Кількість випускників у 2020 р., які навчались за контрактом
Форми навчання
Молодший
спеціаліст

Бакалавр

Спеціаліст

Всього
(6+7+8)

071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування

3

3

3

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

4

4

4

123 Комп’ютерна інженерія

8

8

8

18

18

18

Всього
(2+3+4)

Спеціаліст

9

11

4

5
3

8

10
3

3

1

7

Кількість
студентів,
які одержали
робітничу
професію

2
3

Спеціальність

6

Разом
по денній
і заочній
формах
(5+9)

Бакалавр

заочна

Молодший
спеціаліст

денна

075 Маркетинг

РАЗОМ
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Таблиця 6.8.4.4.
Інформація про чисельність випускників ВСП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж» у 2020 році
ОКР «Молодший спеціаліст»
денна
заочна
Назва ВСП НУБіП України

Ірпінський ФК НУБіП
України
Усього

111

18

129

111

18

129

129
129

39

держ.
бюдж.

фіз./
юр.
осіб

держ.
бюдж.

фіз./
юр.
осіб

держ.
бюдж.

фіз./
юр.
осіб

Усього

фіз./
юр.
осіб

держ.
бюдж.

фіз./
юр.
осіб

ОС «Магістр»
денна
заочна

держ.
бюдж.

держ.
бюдж.

фіз./
юр.
осіб

ОС «Бакалавр»
денна
заочна

Таблиця 6.8.4.5.
Середній бал з дисциплін,
що входять у додаток до диплома випускників 2020 р.

071 Облік і оподаткування

3,88

072 Фінанси, банківська справа та страхування

3,78

075 Маркетинг

3,88

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

3,76

123 Комп’ютерна інженерія

3,98

РАЗОМ

Спеціаліст

Бакалавр

Молодший
спеціаліст

Спеціаліст

Спеціальність

Бакалавр

Молодший
спеціаліст

Форми навчання
денна
заочна

3,86

Таблиця 6.8.4.6.
Кількість студентів, які отримали диплом з відзнакою

РАЗОМ

5
4

6

Всього
(6+7+8)

4

Спеціаліст

3

Бакалавр

2
4

Всього
(2+3+4)
Молодший
спеціаліст

Спеціаліст

1
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та
страхування
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність
123 Комп’ютерна інженерія

Бакалавр

Спеціальність

Молодший
Спеціаліст

Форми навчання
денна
заочна

7

8

9

Разом
по
денній
і
заочній
формах
(5+9)
10
4

2

2

2

1

1

1

1

1

1

3

3

3

11

11

11

40

Таблиця 6.8.4.7.
Кількість студентів, які виконали диплом на замовлення підприємств або
отримали рекомендації ЕК на впровадження
Форми навчання

4

5

6

Всього
(6+7+8)

3

Спеціаліст

2

Бакалавр

Спеціаліст

1

Всього
(2+3+4)
Молодший
спеціаліст

Спеціальність

Бакалавр

заочна

Молодший
спеціаліст

денна

7

8

9

Разом
по денній і
заочній
формах
(5+9)
10

РАЗОМ
Таблиця 6.8.4.8.
Кількість студентів, які склали атестацію на “4” і “5”
Форми навчання

071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська
справа та страхування
075 Маркетинг
076 Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність
123 Комп’ютерна інженерія
РАЗОМ

Всього
(6+7+8)

Спеціаліст

Бакалавр

Всього
(2+3+4)
Молодший
спеціаліст

заочна

Спеціаліст

Спеціальність

Бакалавр

Молодший
спеціаліст

денна

Разом
по денній і
заочній
формах
(5+9)

23

23

23

18

18

18

6

6

6

18

18

18

20

20

20

85

85

85

Таблиця 6.8.4.9.
Кількість замовлень з виробництва на випускників
денної форми навчання 2020 р.
Спеціальність

Молодший
спеціаліст

РАЗОМ
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Бакалавр

Спеціаліст

Всього

Таблиця 6.8.4.10.
Кількість працевлаштованих випускників денної форми навчання у 2020 р.

071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та
страхування
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність
123 Комп’ютерна інженерія
РАЗОМ

4

17

14

22

20

87

63

В т.ч. за
фахом

6

Всього
Всього

13

В т.ч. за
фахом

20

Спеціаліст
Всього

12

В т.ч. за
фахом

22

Бакалавр
Всього

В т.ч. за
фахом

Спеціальність

Всього

Молодший
спеціаліст

Таблиця 6.8.4.11.
Кількість випускників ВП НУБіП України,
які вступили до навчання до базового закладу на ОС Бакалавр, 2019-2020 роки

5

11
74
11
74
85

90

5
5
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10

16
74
90

10
10

Контракт

Всього
2019 р.

Держ.
бюджет

Усього

Денна
Заочна
Денна
Заочна
Разом

у 2019 році
Контракт

Ірпінський ФК
НУБіП України

Форма
навчання

Держ.
бюджет

Назва ВСП НУБіП
України

ОС «Бакалавр»
у 2020 році
Всього
2020 р.

Різниця

3
57
3
57
60

70

-20

13
57
70

-3
-17
-20

6.9. Впровадження інформаційних технологій у навчальний процес
6.9.4. Ірпінський ФК НУБіП України
Видання навчально-методичної літератури
За звітний період викладачами видано:
 63 методичні розробки за рекомендацією закладу;
 8 навчально-методичних посібників.
Використання інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій в освітньому
процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку, є одним із
основних напрямів підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
Відповідно до цього напряму у 2020 році викладачі коледжу взяли участь:
 2 особи – майстер-клас «Основи роботи з системою перевірки текстів на плагіат»,
UNICHECK Україна;
 4 особи – онлайн-курс «Проєктування та створення електронних підручників і
посібників» на базі ДУ «НМЦ ВФПО»;
 5 осіб – онлайн-курс «Introduction to loT» (Вступ до інтернету речей), CISCO;
 4 особи – онлайн-курс «Introduction to Cybersecurity» (Вступ до кібербезпеки),
CISCO;
 1 особа – семінар «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності», що
відбувся на базі НУБіП України;
 5 осіб – тренінг «Цифрова грамотність освітян», ГО «Міцна громада»;
 7 осіб – тренінг «Teach Me 2.0», організатор команда UGEN;
 7 осіб – онлайн-курс “Хмарні технології у дистанційному навчанні в умовах
карантину” ДУ «Житомирська політехніка»;
 5 осіб – онлайн-курс “Хмарні сервіси відкритої науки для освітян” ДУ
«Житомирська політехніка» тощо.
Підвищенню рівня професійної майстерності, вивченню і впровадженню
прогресивного педагогічного досвіду сприяла науково-дослідна робота викладачів, їх участь
у науково практичних, психолого-педагогічних конференціях:
 1 особа взяла участь у «ІТ-Universe: Дуальна освіта в Україні – реалії та
перспективи», на базі НУБіП України;
 1 особа взяла участь у круглому столі «Розвиток сільської місцевості в Україні» на
базі Науково-методичного центру вищої та фахової передвищої освіти;
 8 осіб взяли участь у конференції зі співпраці бізнесу та університетів «Uni-biz
bridge5»;
 11 викладачів взяли участь у ІІІ Всеукраїнському вернісажі-практикумі для
сучасних керівників закладів освіти, вчителів, викладачів «Профорієнтація і підприємливість
в освітньому процесі й управлінні закладом освіти: сучасний стан, перспективи, виклики» на
базі ДВНЗ «КНЕУ»;
 4 особи взяли участь у ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Нові
інформаційні технології управління бізнесом», м. Київ.
З метою підвищення рівня кваліфікації та професійної майстерності педагогічних
працівників, відповідно до річного плану підвищення кваліфікації викладачі протягом року
брали участь у вебінарах, відеотренінгах, онлайн-курсах, онлайн-семінарах, онлайн-проєктах
тощо.
Основними суб’єктами підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2020 році
були: ДУ «НМЦ ВФПО», Навчально-науковий інститут непервної освіти і туризму НУБіП
України, ДУ «Житомирська політехніка», CISCO, Prometheus, EdEra, цифрове видавництво
MCFR, ТОВ «Всеосвіта», ТОВ «На Урок» та ін.
Викладачі коледжу брали участь у педагогічних/ практичних семінарах, проведених
на базі коледжу: «Впровадження електронних засобів навчання в освітній простір сучасного
закладу вищої освіти», «Ефективність використання технологій дистанційного навчання в
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освітньому процесі», «Антисуржик. Чиста українська», «Куратор групи як ключовий суб'єкт
формування особистості молодого фахівця».
У конкурсі «Педагогічний Оскар – 2020» взяли участь 11 викладачів.
Стан розробки навчально-методичних комплексів
Сформовано навчально-методичне забезпечення усіх дисциплін за всіма
спеціальностями. Розміщено на навчально-інформаційному порталі Moodle 92 % навчальнометодичних матеріалів дисциплін. Розроблено НМЗ для практичного навчання.
Впровадження інформаційних технологій
Впроваджено електронні засоби навчання: для теоретичної підготовки – електронні
підручники (посібники), комп’ютерні навчальні програми, комп’ютерні системи контролю
знань; для практичної підготовки – комп’ютерні лабораторні практикуми, комп’ютерні
довідники.
Для проведення лекцій та практичних занять використовуються 15 комп'ютерних
навчальних лабораторій, 16 мультимедійних аудиторій (у т.ч. 2 – з інтерактивними дошками)
та два портативних (переносних) проектори.
Для практичної підготовки використовуються системні програмні засоби загального
призначення та прикладне програмне забезпечення (Workbench Electronics, Multisim 10.1,
Proteus 8.0, MP Lab, Компас 3D, MS Office 2010, 1С Підприємство 8 комплект для навчання у
вищих навчальних закладах, ПАРУС підприємство, БУМ, 1С-Звіт, M.E.DOC тощо).
На основі системи автоматизації бібліотек «Ирбис-32» продовжується доповнення
електронного каталогу наявної у бібліотеці коледжу навчальної, методичної, художньої
літератури. До електронного каталогу внесено 85 % від загального фонду навчальної
літератури.
Використовуються існуючі і створюються власні Web-ресурси, ресурси електронної
бібліотеки.
Таблиця 6.9.4.1.
Кількість виданої навчально-методичної літератури
згідно з переліком, додаток 1
Підручників Підручників Навчальних
Методичних
Методичних
Методичних
(посібників) (посібників) посібників за
розробок за
розробок за
розробок за
грифом
з грифом рекомендацією рекомендацією рекомендацією рекомендацією
МОН
МАПП
ДУ «НМЦ
ДУ «НМЦ
вчених рад,
ЗВО
України
України
«Агроосвіта»
«Агроосвіта» кафедр НУБіП
України, інших
ЗВО
71
Таблиця 6.9.4.2.
Підготовка навчально-методичної літератури в електронній формі
згідно з переліком, додаток 1
Підручники,
навчальні
посібники
(к-сть)
8

Методичні
розробки
(к-сть)

Цикл лекцій з
дисципліни
(к-сть)

WEBсторінок

63

26

1

44

Методичні
рекомендації з
дипломного
проектування
немає потреби

Програми
практик

5

7. ВИХОВНА ТА КУЛЬТУРНО-МАСОВА І СПОРТИВНА РОБОТА
7. 4. Ірпінський ФК НУБіП України
У коледжі функціонують 5 колективів художньої самодіяльності (танцювальний
ансамбль, вокальний ансамбль, акробатичний колектив, ансамбль барабанщиць, акторської
майстерності), літературна студія, в яких задіяні 60 студентів денної форми навчання.
За звітний період проведено такі основні заходи: лінійки – реквієми з нагоди річниці
загибелі героя АТО на Сході України, колишнього викладача Багірова Ільгара Салеховича з
позивним «Балу», річниці з Дня виведення військ з Афганістану, вшанування героїв Небесної
сотні та всіх загиблих за свободу і незалежність України, онлайн-заходи з нагоди Дня пам’яті
та примирення і річниці Перемоги у Другій світовій війні; свято “Колодій – 2020”, флешмоб
до Дня вишиванки, створення відеовітання випускникам 2020 року; участь у конкурсі «Краса
НУБіП України – 2020», урочисті збори першокурсників до Дня знань у коледжі, флешмоб
до Дня Збройних сил України, інтерактивна онлайн-комунікація з випускниками коледжу
минулих років присвячена 122-річниці НУБіП України, участь у відзначенні 122-річниці
НУБіП України, проведення онлайн-уроків історичної пам’яті, мужності, організовано
зустрічі з цікавими творчими людьми, благодійні акції, тематичні онлайн-екскурсії,
тематичні виховні онлайн-години.
Проведено: спортивне свято День першокурсника, першість коледжу з волейболу.
Створено 7 збірних команд: міні-футбол, волейбол (дівчата), волейбол (юнаки),
настільний теніс, баскетбол, шахи, шашки.
Функціонують 7 спортивних секцій з таких видів спорту: волейбол (юнаки та
дівчата), баскетбол, настільний теніс, футбол, атлетична гімнастика, аеробіка.
В спортивних секціях займалося понад 110 студентів. У тренажерному залі займалися
понад 43 студентів (у період очного навчання).
Викладачі коледжу взяли участь у науково-практичному семінарі фахівців з
фізичного виховання і спорту на тему: «Сучасні підходи до організації та проведення
спортивних змагань (на прикладі ігрових видів спорту)» на базі НУБіП України. Збірна
команда коледжу з волейболу «Ірпіньком» виборола ІІІ-є місце серед команд – учасників
змагань і І-е місце серед відокремлених підрозділів НУБіП України.
Таблиця 7.4.1.
Зайнятість студентів фізичним вихованням та спортом
№
з/п
1
2
3
4
5

Назва

548
110

% від загальної
кількості
студентів
100
20

250

46

33

6

67

12

Кількість

Контингент студентів
Займаються у спортивних секціях
Кількість студентів які взяли участь у різних
спортивних заходах
Підготовлено спортсменів розрядників
Кількість студентів, які віднесені до
спеціальних медичних груп

Таблиця 7.4.2.
Участь у всеукраїнських змаганнях
№
з/п
1

Вид спорту

Зайняте місце

Всеукраїнські змагання зі спортивного
орієнтування (Машков Ілля студент гр.305-Т)
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І

Таблиця 7.4.3.
Участь в обласних змаганнях
№
з/п
1
2

Вид спорту

Зайняте місце

Чемпіонат області з боксу (Серов Миколай
студент гр.201-О)
Першість області з футболу (Харитюк Артем
студент гр.203-Ф)

І
І

Таблиця 7.4.4.
Участь у всеукраїнських зональних змаганнях серед студентів аграрних вищих
навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації
№
з/п
1

Вид спорту

Зайняте місце

Всеукраінський турнир з футболу (Харитюк
Артем студент гр.203-Ф).

І

Таблиця 7.4.5.
Результати участі студентів ВСП НУБіП України у культурно-масових заходах
у 2020 році в розрізі закладів
Диплом, місце,
грамота, титул
Ірпінський ФК НУБіП України
Всеукраїнський фестиваль-конкурс
І місце, диплом
«Обдарована молодь 2020»
Всеукраїнський фестиваль-конкурс
Спеціальна відзнака«Обдарована молодь 2020»
диплом
Всеукраїнський фестиваль-конкурс
Диплом за участь
«Обдарована молодь 2020»
Всеукраїнський фестиваль-конкурс
Диплом за участь
«Обдарована молодь 2020»
Фестиваль творчої молоді «Чернігів
ІІ місце, диплом
Фест -2020»
Фестиваль творчої молоді «Чернігів
ІІІ місце, диплом
Фест -2020»
Фестиваль творчої молоді «Чернігів
Диплом за участь
Фест -2020»
Фестиваль творчої молоді «Чернігів
Диплом за участь
Фест -2020»
Фестиваль творчої молоді «Чернігів
Диплом за участь
Фест -2020»
Фестиваль творчої молоді «Чернігів
Диплом за участь
Фест -2020»
Фестиваль творчої молоді «Чернігів
Диплом за участь
Фест -2020»
Фестиваль творчої молоді «Чернігів
Диплом за участь
Фест -2020»
Відкритий Всеукраїнський
ІІ місце
дистанційний багатожанровий конкурс
«Битва жанрів онлайн 2020»
Назва фестивалю, конкурсу
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Учасники
Брущенко Анастасія
Горбатюк Ірина
Бушуєва Дар’я
Горенко Микита
Підгорняк Анна
Попов Олександр
Брущенко Анастасія
Горбатюк Ірина
Бушуєва Дар’я
Хижняк Данило
Костюченко Єлізавета
Безобчук Юлія
Бушуєва Дар’я

Конкурс «Краса НУБіП України –
2020»
Конкурс «Краса НУБіП України –
2020»

Диплом, «Міс
Привабливість»
Диплом, «Містер
Стиль»
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Хоменко Діана
Балабан Дмитро

8. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА
8.1. Наукові кадри і тематика НДР
8.1.4. Ірпінський ФК НУБіП України
Науковою діяльністю займаються 12 працівників, з них мають:
науковий ступінь:
– доктора наук – 1 особа (штатних – 1, сумісників – 0);
– кандидата наук – 11 осіб (штатних – 9, сумісників – 2);
вчене звання:
– доцента – 1 особа (штатних – 1);
– старший дослідник –1 особа (штатних – 1);
– докторантів – 1 особа (заочної форми навчання).
Тем докторських робіт – 1:
1. Речка К.М., викладач. Забезпечення сталого економічного зростання і розвитку
сільського господарства. Науковий консультант Череп А.В., д.е.н., професор кафедри
фінансів, банківської справи та страхування Запорізького національного університету.
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8.2. Фінансування науково-дослідних робіт
8.2.4. Ірпінський ФК НУБіП України
Фінансування науково-дослідних робіт не проводиться.
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8.3. Основні показники науково-дослідної роботи
8.3.4. Ірпінський ФК НУБіП України
За результатами наукових досліджень у 2020 р.:
– надруковано 10 наукових статей;
– 82 тези доповідей у міжнародних, галузевих, вузівських виданнях;
– 8 навчальних посібників;
– 63 методичні розробки.
У міжнародних конференціях взяли участь 28, у всеукраїнських – 20 працівників.
Взяли участь у міжнародних конференціях - 12, у всеукраїнських – 14, у регіональних
– 39 студентів.
Таблиця 8.3.4.1
Основні результати наукової діяльності ВСП НУБіП України у 2020 році
Назва ВСП
НУБіП України
Ірпінський ФК
НУБіП України
Всього

захищених
дисертацій
1

опублікованих
статей
10

Кількість
опублікованих
тез доповідей
82

1

10

82
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патентів

монографій

-

-

-

-

8.4. Наукові публікації та видавнича діяльність (у т.ч.у виданнях, які включені до
науковометричних баз даних Scopus та WoS)
8.4.4. Ірпінський ФК НУБіП України
У 2020 р. працівниками ВСП опубліковано 92 наукові та 71 методична праця,
детальна інформація наведена у додатку 1.
Таблиця 8.4.4.1.
Підручники, посібники, вказати гриф МОНС, МАПП або рекомендацію ДУ «НМЦ
ВФПО»
№
з/п

Назва

Автор

У 2020 р. працівниками ВСП опубліковано 10 наукових статей у:
- міжнародних виданнях
[2];
у т.ч. виданнях на іноземній мові
[1];
- міжгалузевих виданнях
[4];
- вузівських виданнях (крім власних)
[4];
Кількість тез доповідей, опублікованих у:
- міжнародних виданнях
[0];
- міжгалузевих виданнях
[15];
- вузівських виданнях (крім власних)
[67];
- виданнях на іноземній мові
[0].
В іноземних виданнях опубліковано статей, тез, доповідей
[0].
Перелік опублікованих наукових статей, тез доповідей наведено у додатку 1.
Таблиця 8.4.4.2.
Перелік спільних науково-методичних розробок ВСП НУБіП України та базового
закладу (м. Київ) у 2020 році
№
з/п

Назва закладу

Назва спільної науково-методичної розробки

-

-

Таблиця 8.4.4.3.
Видання підручників, посібників, методичних розробок ВСП НУБіП України

Назва ВСП НУБіП
України
Ірпінський ФК
НУБіП України
Всього

Навчально-методична література 2020 р.
Методичних розробок
за рекомендацією
підручників
посібників
вчених рад, кафедр
НУБіП України,
інших ЗВО
8
63
-

8

51

63

Усього

71
71

8.5. Винахідницька діяльність
8.5.4. Ірпінський ФК НУБіП України
Протягом 2020 р. винахідницька діяльність не здійснювалась.
Таблиця 8.5.4.1
Патенти та свідоцтва
№
з/п

Номер
патенту
-

Назва патенту, дата опублікування
і № бюлетеня
-
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Автори
-

8.6. Участь науковців у конференціях, семінарах, виставках
8.6.4. Ірпінський ФК НУБіП України
Загальна кількість конференцій, семінарів, які проводились на базі коледжу
[14]:
1. Міжнародних
[0];
2. Державних (всеукраїнських)
[4];
3. Обласних
[0];
4. Внутрішньовузівських
[10].
Інформація про наукові конференції, семінари, які проводилися у коледжі та за його
межами у 2020 р., наведена у додатку № 3.
Кількість штатних педагогічних працівників, які брали участь у роботі:
1. Конференцій, проведених:
- за межами ВСП
[36];
- безпосередньо у закладі
[27];
2. Міжнародних симпозіумів, конференцій, семінарів далекого зарубіжжя [0];
3. Всеукраїнських конференцій, семінарів
[30];
4. Обласних та районних конференціях, семінарах
[20].
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8.7. Найважливіші результати за пріоритетними напрямами досліджень
8.7.4. Ірпінський ФК НУБіП України
Підготовлено до захисту 1 дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня
кандидата наук за темою «Українські народні пісні про кохання: морально-етичні виміри».
За завершенням дослідження отримано такі найважливіші результати:
- висвітлено жанрову специфіку народних пісень про кохання, розглянуто питання
визначення й побутування синонімічного терміна «любовна пісня»;
- згруповано й проаналізовано мотиви порушення морально-етичних норм дошлюбної
поведінки молоді, парадигма яких зведена до таких ситуацій: самотність, чарування, розлука,
зрада, втручання роду і громади, втрата вінка;
- виявлено, що нерідко в народних піснях про кохання порушниками моральноетичних норм поведінки виступали батьки (рід), їхні дії реалізовувалися як заборони на
одруження закоханих, їх розлучення, інколи – як схиляння до шлюбу із нелюбом;
- підсумовано, що народні пісні про кохання акумулювали в собі відомості про всі
аспекти сімейної етики і моралі українського селянина ХІХ – початку ХХ століття.
Проводилися дослідження відповідно до теми дисертації «Забезпечення сталого
економічного зростання і розвитку сільського господарства» на здобуття наукового ступеня
доктора наук; досліджувалася проблема сталого розвитку у сільському господарстві,
репутаційного менеджменту в сучасній економіці, теоретичних основ управління
персоналом організації тощо.
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8.8. Підготовка науково-педагогічних та педагогічних кадрів
8.8.1. Аспірантура та докторантура
8.8.1.4. Ірпінський ФК НУБіП України
У 2020 р. проводилась робота щодо покращення якісного складу педагогічних
працівників.
Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 1
особа.
За заочною формою навчаються в:
- докторантурі Запорізького національного університету – 1 особа.
Таблиця 8.8.1.4.1
Підготовка науково-педагогічних кадрів
Навчаються в
аспірантурі, осіб
(денна/заочна)

Захистили
дисертацію, осіб

Навчаються на
педагогічному
факультеті, осіб

-

1

-
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Закінчили
педагогічний
факультет у 2020 р.,
осіб
-

8.8.2. Спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій
8.8.2.4. Ірпінський ФК НУБіП України
Спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій – не створені.
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8.9. Науково-дослідна робота студентів
8.9.4. Ірпінський ФК НУБіП України
У 2020 р. у науковій роботі брали участь 95 студентів.
Загальна кількість студентів, які мають наукові публікації
Кількість студентів, які виступили з доповідями на конференціях на рівні:
- Міжнародному
- міжгалузевому та галузевому
- НУБіП України
- у закладі

[40].
[5];
[24];
[8];
[50].

Протягом 2020 р. 95 студентів взяли участь у конференціях.
Міжнародних:
1. Міжнародна науково-практична конференція «Економічні та соціальні інновації як
фактор розвитку економіки», м. Запоріжжя 28 березня 2020 року.
2. Міжнародна науково-практична конференція «Фінансові механізми сталого
розвитку України в умовах сучасних викликів», м. Київ, 12 травня 2020 року.
3. IV Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих учених
«Інформаційні технології в соціокультурній сфері, освіті та економіці», м. Київ, КНУКіМ,
21-22 квітня 2020 року.
4. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Європейські виміри сталого
розвитку», м. Київ, НУХТ, 25-26 червня 2020 року.
5. V Міжнародна науково-практична конференція «Відкриті еволюціонуючі системи»,
м. Київ, ННІМУ та МГ ТНУ імені В.І. Вернадського, 20 травня 2020 року.
6. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасне правотворення: питання
теорії та практики», м. Дніпро, 5-6 червня, 2020 р.
7. V Міжнародна науково-практична конференція «Освітній процес та героїчні
традиції українського козацтва в цивілізаційному просторі Європи», м. Київ, 10 січня 2020
року.
Всеукраїнських:
1. V Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Облік,
оподаткування, контроль та аналіз в активізації діяльності економічних суб’єктів», м. Київ,
20 березня 2020 року.
2. Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Аналітикопрогностична оцінка розвитку підприємств аграрного сектору в умовах міжнародної
інтеграції», м. Київ, 10 вересня 2020 року.
3. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених, студентів і
курсантів «Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», м. Львів, 12
листопада 2020 р.
4. V Науково-практичний семінар «Професійні компетентності фінансиста в умовах
сучасних викликів», м. Київ, 6 жовтня 2020 р.
Міжвузівських:
1. IX Міжвузівська студентська науково-практична конференція «Актуальні питання
економіки, обліку та фінансів в Україні», м. Ірпінь, 04 березня 2020 року.
2. Міжвузівська науково-практична конференція «Пріоритети розвитку фінансовоекономічної системи України», м. Бобровиця, 17 березня 2020 року.
3. Міжвузівська наукова інтернет-конференція «Фахова передвища освіта. Виклики
сьогодення та перспективи підготовки фахівців», м. Боярка, 16 січня 2020 року.
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4. Міжвузівська студентська науково-практична конференція «Актуальні тенденції
економічного розвитку України в сучасних умовах», присвячена 20-річчю економічного
відділення, м. Житомир, 18 березня 2020 року.
5. ХІІ Міжвузівська студентська науково-практична конференція «Проблеми та
перспективи розвитку захисту прав споживачів», м. Ірпінь, 15 березня 2020 р.
Внутрівузівських:
1. Студентська науково-практична конференція «Двомовність Приірпіння: думка
сучасної молоді», ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж», 21 лютого 2020
року.
2. Студентська науково-практична конференція «Видатні жінки-науковці», ВП НУБіП
України «Ірпінський економічний коледж», 6 березня 2020 року.
3. ІІ Студентська науково-практична конференція «Нобелівські лауреати», ВП НУБіП
України «Ірпінський економічний коледж», 3 листопада 2020 року.
4. Круглий стіл «Жінки в історії науки і техніки», ВП НУБіП України «Ірпінський
економічний коледж», 26 жовтня 2020 року.
5. Студентська науково-практична конференція «Кібербезпека в Україні», ВП НУБіП
України «Ірпінський економічний коледж», 30 жовтня 2020 року.
6. Круглий стіл «Основні напрямки заходів з охорони праці на підприємстві в умовах
пандемії», ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж», 28 жовтня 2020 року.
7. Студентська науково-практична конференція «Professional World of English», ВП
НУБіП України «Ірпінський економічний коледж», 25 листопада 2020 року.
Участь в олімпіадах
У 2020 р. у зв’язку з поширенням короновірусу COVID-19 ІІ етап (обласний)
Всеукраїнських олімпіад не проводився.
Студенти взяли активну участь у VI Всеукраїнській інтернет-олімпіаді «На урок»
(Весна 2020), VIІ Всеукраїнській інтернет-олімпіаді «На урок» (Осінь 2020), VIІ
Всеукраїнській інтернет-олімпіаді «На урок» (Осінь 2020), Всеукраїнській дистанційній
олімпіаді «Всеосвіта Осінь - 2020» (табл. 8.9.4.1).
Таблиця 8.9.4.1.
Дисципліна

Вид олімпіади

Зарубіжна література

VI Всеукраїнська інтернетолімпіада «На урок» (Весна 2020)

Зарубіжна література
Математика
Українська мова
Зарубіжна література
Українська мова
Мистецтво

Всеукраїнська дистанційна
олімпіада «Всеосвіта Осінь –
2020»
Всеукраїнська дистанційна
олімпіада «Всеосвіта Осінь –
2020»
Всеукраїнська дистанційна
олімпіада «Всеосвіта Осінь –
2020»
VIІ Всеукраїнська інтернетолімпіада «На урок» (Осінь 2020)
VIІ Всеукраїнська інтернетолімпіада «На урок» (Осінь 2020)
VIІ Всеукраїнська інтернетолімпіада «На урок» (Осінь 2020)
58

Зайняте
місце
І
ІІ
ІІІ

Всього учасників
від закладу освіти
5
3
2

ІІ

2

І

1

І
ІІ
ІІІ
І
ІІ
ІІІ
ІІ
ІІІ

6
1
3
9
4
2
5
5

І

4

Таблиця 8.9.4.2.
Студенти ВСП НУБіП України – переможці Всеукраїнських олімпіад
у 2020 році в розрізі закладів
Назва ВСП НУБіП України
Ірпінський ФК НУБіП
України

ПІБ переможців,
Всеукраїнські олімпіади
У зв’язку з поширенням короновірусу COVID-19 ІІ етап
(обласний) Всеукраїнських олімпіад не проводився

Таблиця 8.9.4.3.
Участь студентів ВСП НУБіП України у науковій діяльності

Назва ВСП
НУБіП України
Ірпінський ФК
НУБіП України
Всього

К-ть
студентів,
які брали
участь у
науковій
діяльності
95

К-ть
опублікованих
студентами
наукових робіт

40

95

40
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К-ть студентів, які виступили з
доповідями на конференціях
у тому числі
Усього

міжнародні

міжгалузеві

29

5

24

29

5

24

8.10. Співробітництво з науковими установами НАН України, НААН України,
закладами освіти, науковими центрами, виробничими підрозділами, Радою
роботодавців
8.10.4. Ірпінський ФК НУБіП України
У 2020 році коледж підтримував зв’язки з:
1. Науковими установами:
- Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр
проблем стандартизації, сертифікації та якості» з питань якості продукції при підготовці
студентів спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»;
- Асоціація сільських селищних рад та об’єднаних громад України участь в науковому
проєкті НУБіП України «Розробка системи формування та реалізації лідерського потенціалу
молоді об’єднаних територіальних громад «України»;
- Всеукраїнська громадська організація «Асоціація з питань захисту прав споживачів»
«Споживча довіра».
2. Закладами вищої освіти:
- НУБіП України (кафедри обліку та оподаткування; фінансів; банківської справи та
страхування; економіки підприємства ім. проф. І.Н. Романенка; комп’ютерних систем і
мереж; маркетингу та міжнародної торгівлі; організації підприємництва та біржової
діяльності; стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції; педагогіки).
3. Органами місцевого самоврядування:
- Ірпінська міська рада;
- Служба у справах дітей та сім’ї Ірпінської міської ради, Управління освіти і науки
Ірпінської міської ради – з питань загальноосвітньої підготовки студентів, профорієнтації
учнів, стажування викладачів загальноосвітніх дисциплін на базі ЗОШ регіону;
- Управління молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Київської
обласної державної адміністрації – з питань національно-патріотичного виховання
студентської молоді.
4. Виробничими, торговельними підприємствами, фінансово-кредитними установами
– з питань залучення до освітнього процесу у коледжі осіб з досвідом виробничої роботи,
організації виїзних занять-екскурсій для студентів, проведення виробничої практики,
працевлаштування студентів: ПрАТ «ОБОЛОНЬ», ТОВ «ЮНІЛІВЕР» британонідерландської компанії «Unilever», ПрАТ «Київський маргариновий завод» групи компаній
«Олком», «Яготинський маслозавод», ТОВ «Перший столичний хлібозавод» «Цар-хліб»,
ТОВ «Фора», ТОВ «Рітейл Вест» магазин «Фуршет», ТОВ «Епіцентр-К», ТОВ «І-Лан», ТОВ
«ТБ-НЕТ», ТДВ «Компанія «Бест», ПСП «Колос», ТОВ «Віста», АТ «Ощадбанк», ПАТ КБ
«ПриватБанк», ПУМБ банк, АТ «ОТП банк».
4. ДУ «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти».
5. Ірпінським міським центром зайнятості – з питань професійної орієнтації
студентів випускних курсів та їх працевлаштування.
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8.11. Матеріали, підготовлені у 2020 р. за результатами завершених досліджень
8.11.4. Ірпінський ФК НУБіП України
У 2020 році в Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т.
Рильського НАН України за результатами завершених досліджень відбувся захист дисертації
Бокало І.М. на тему: «Українські народні пісні про кохання: морально-етичні виміри».
14 травня 2020 року на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і
науки України Бокало І.М. отримала диплом кандидата філологічних наук ДК №056905.
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8.12. Наукові розробки, впроваджені у виробництво у 2020 р.
8.12.4. Ірпінський ФК НУБіП України
Наукові впровадження у виробництво у 2020 р. не проводились.

62

9. НАВЧАЛЬНО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
9.1. Інформаційно-консультаційна діяльність
9.1.4. Ірпінський ФК НУБіП України
Ірпінський ФК НУБіП України у своїй структурі інформаційно-дорадницької служби
не має.
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9.2. Формування коштів спеціального фонду у 2020 р. та план на 2021 р.
9.2.4. Ірпінський ФК НУБіП України
Таблиця 9.2.4.1.
Надходження спецкоштів за 2020 р., тис. грн.
№ з/п
1.
2.
3.
4.
5.
Разом

Види надходжень
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами з їх
основною діяльністю
Господарська діяльність, у т.ч.:
- плата за гуртожиток
Оренда
Реалізація майна
Благодійні внески, гранти та дарунки

тис. грн.
2239,5
1949,8
1704,9
581,1
1,8
314,3
5086,5

Таблиця 9.2.4.2.
Надходження коштів від господарської діяльності, навчально-виробничих підрозділів,
тис. грн.
№ з/п
1.
2.
3.
4.

Назва підрозділу, лабораторії
Гуртожиток
Студентська їдальня
Друкарня
Інші
Разом

2019 рік
1500,5
35,6
301,7
1837,8

2020 рік
план
факт
1700,0
1704,9
36,6
36,6
191,3
208,3
1927,9
1949,8

У % 2020
до 2019 року
113,6
102,8
69,0
106,1

Таблиця 9.2.4.3.
План надходження коштів на 2021 р. по спецфонду в розрізі видів надходжень, тис. грн.
№ з/п
1.
2.
3.
4.
Разом

Види надходжень
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами
з їх основною діяльністю
Господарська діяльність
Оренда майна
Реалізація майна
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тис. грн.
1910,0
1950,0
506,0
4366,0

10. СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВІ УМОВИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ,
ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ І СТУДЕНТІВ
10.4. Ірпінський ФК НУБіП України
Функціонує 1 гуртожиток на 360 місць, забезпеченість студентів гуртожитком складає
100 %.
На квартирному обліку перебуває 12 співробітників.
У коледжі функціонує медичний пункт. Обладнано фізіотерапевтичний кабінет.
Оздоровлення працівників за рахунок коштів Фонду соціального страхування не
здійснювалося.
Соціальні виплати працівникам склали 273,2 тис. грн.
Загальні показники соціально-побутових умов наведені у табл. 10.4.1-10.4.3.
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Таблиця 10.4.1.
Соціально-побутові умови викладачів і студентів
Кількість
студентів,
поселених у
гуртожитки

Поселено
студентів
учасників
художньої
самодіяльності

Поселено
студентів
спортсменів

92

11

8

К-ть студентів
чорнобильців
1-2 категорії,
поселених у
гуртожитки

Кількість
дітей-сиріт,
поселених у
гуртожитки

-

4

Забезпечення
м’яким
інвентарем

Забезпечення
твердим
інвентарем

Гуртожитків

Корпусів

Гуртожитків

Корпусів

100%

100%

100%

100%

Кількість наявних
Кількість
місць
співробітників,
громадського
що потерпіли
харчування
від аварії на
Гуртожитків Корпусів
ЧАЕС
-

160

7
Таблиця 10.4 .2.

Оздоровлення співробітників
Оздоровлення
К-ть співробітників, К-ть співробітників, які пройшли
Оздоровлення в
Оздоровлено в СОТ
співробітників за
які працюють в
профілакторії ВП
студентів, співробітників
медичне обстеження
рахунок коштів Оздоровлення
шкідливих умовах та
Фонду
студентів
отримують спец.
соціального
Студентів Співробітників Студентів Співробітників
Обстежено
Госпіталізовано
харчування
страхування
-

-

-

-

-

-

-
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Таблиця 10.4.3.

Виплати коштів (грн.)
Виплачено матеріальну
допомогу співробітникам
273 206

Виплачено матеріальну
допомогу студентам
21 537

Виплачено премії
співробітникам
307 228
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Виплачено премії
студентам
-

Компенсації потерпілим від наслідків
аварії на ЧАЄС
Студентам

Співробітникам

-

21 514

11. АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
11. 4. Ірпінський ФК НУБіП України
У 2020 році проведено поточний ремонт на суму 191,3 тис. грн., у т.ч.:
- поточний ремонт корпусів № 1, 2, 3, 4: заміна електропроводки, поклейка шпалер,
фарбування стін, східців, дверей, заміна (оздоблення) сходових клітин та коридорів
навчальних корпусів №2 та 4 та інші види робіт на суму 138,9 тис. грн.;
- поточний ремонт гуртожитку: фарбування східців, ремонт сантехнічного обладнання,
ремонт електроплит, заміна (оздоблення) сходових клітин та коридору гуртожитку, 11
кімнат 3-го поверху (обробка стін від грибка, ґрунтовка і шпаклівка стін, поклейка шпалер,
укладення лінолеуму), кімнати для студентської ради гуртожитку та інше на суму 52,4 тис.
грн.
Для гуртожитку придбано тени для електроплит (8 шт.), крани (7 шт.), електроплити (3
шт.) – на суму 17,9 тис. грн.
Проведено заходи з підготовки коледжу до опалювального сезону: ремонт котельні,
технічне обслуговування газової мережі, перевірка комерційного ВОГ (повірка приладів),
приведення газового обладнання у відповідність до запроектованого - на суму 30,4 тис. грн.
На виконання протиепідемічних заходів витрачено 31,7 тис грн, у т.ч. 15,0 тис грн за
рахунок коштів профспілкового комітету коледжу.
У навчальному корпусі № 2 встановлено кнопку тривожного виклику групи швидкого
реагування «Муніципальної варти».
Виконано комплекс заходів з пожежної безпеки (виконання вимог припису) на
загальну суму 204,1 тис. грн:
1. Проведено ідентифікацію газової котельні як об’єкта підвищеної небезпеки
(вартість – 10,8 тис. грн).
2. Встановлено віконні отвори в торцях глухих коридорів гуртожитку для
забезпечення природного освітлення (три поверхи, 6 вікон) (вартість – 18,3 тис. грн).
3. Демонтовано оздоблення внутрішніх сходових клітин навчального корпусу № 2,
вхідної групи гуртожитку, коридору гуртожитку на 1 поверсі, сходових клітин та холу
соціально-побутового корпусу (ліве крило) та виконано оздоблення зазначених об’єктів з
протипожежних матеріалів відповідно до вимог ДБН (вартість – 68,0 тис. грн).
4. Виготовлено робочий проект та кошторисну документацію на систему пожежної
сигналізації, систему оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей на
навчальний корпус № 2 та гуртожиток (вартість - 48,6 тис. грн).
5. Проведено обробку дерев’яних конструкцій крівлі 4х навчальних корпусів та
гуртожитку вогнезахисним розчином (вартість – 37,5 тис. грн).
6. Проведено технічне обслуговування вогнегасників (вартість – 5,9 тис. грн).
7. Проведено випробування пожежних гідрантів (вартість – 15,0 тис. грн).
На озеленення території, висадку зелених насаджень, кущів, квітів витрачено 4,4 тис.
грн. Для господарських потреб і догляду за територією придбано мотокосу (4,3 тис. грн) та
газонокосарку (11,6 тис. грн).
Проведено очищення зовнішньої водозливної системи навчальних корпусів та
гуртожитку.
Загальні показники адміністративно-господарської діяльності наведено у табл. 11.4.111.4.3.
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Таблиця 11.4.1.
Придбання меблів, шт./вартість,
тис. грн.
Гуртожитки

Корпуси

-

-

Благоустрій території
Висаджено
насаджень, шт.
580

Облаштовано
клумб, шт.
7

Відремонтовано
огорож, м.п
Таблиця 11.4.2.

Ремонт приміщень за
власні кошти, кв.м
/вартість, тис.грн.

Ремонт
Ремонт
Ремонт системи
сантехнічного
електрообладнання
опалення
устаткування своїми
(розетки, вимикачі,
шт./вартість, тис.грн.
силами,
світильники і т. д.),
шт./вартість, тис.грн. шт./вартість, тис.грн.

Гуртожитки

Корпуси

Гуртожитки

226/52,4

684/138,9

-

Корпуси Гуртожитки

-

7/1,0

Корпуси Гуртожитки

3/0,6

46/1,4

Корпуси

24/0,7

Таблиця 11.4.3.
Ремонт покрівель за
власні кошти, кв.м
/вартість, тис.грн.
Гуртожитки

-

Ремонт системи
водопостачання,
вартість, тис.грн.

Корпуси Гуртожитки

-

-

Ремонт фасадів
своїми силами,
вартість, тис.грн.

Корпуси Гуртожитки

-

-

68

Ремонти їдальні,
спортзалу,
бібліотеки
вартість, тис.грн.

Корпуси Гуртожитки

0,9

-

Корпуси

-

12. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ
12.1. Міжнародні програми та інші форми спільної діяльності з іноземними
організаціями
12.1.4. Ірпінський ФК НУБіП України
У 2020 році продовжувалася співпраця з Університетом Економіки (WSG - Вища
школа господарки) в м. Бидгощ, Республіка Польща. Було спільно організовано та проведено
2 семінари, 1 круглий стіл.
2-є викладачів пройшли міжнародне онлайн-стажування «Інтернаціоналізація вищої
освіти. Організація навчального процесу та інноваційні методи навчання у вищих
навчальних закладах Польщі» з 09.11.2020 по 18.12.2020 р. Університет Сівітас (Collegium
Civitas) в м. Варшава, Республіка Польща.
Таблиця 12.1.4.1.
Основні напрями міжнародної діяльності ВСП НУБіП України
Назва ВСП
Ірпінський ФК НУБіП
України

Міжнародні зв’язки
1. Продовжується наукова та навчальна співпраця з
Університетом Економіки (WSG), м. Бидгощ,
Республіка Польща.
2. Організовано і проведено спільно з ДУ «НМЦ
ВФПО» практичний онлайн-семінар «Куратор групи
як ключовий суб’єкт формування особистості
молодого фахівця» за участю представників
Університету Економіки (WSG), м. Бидгощ,
Республіка Польща (6 осіб).
3. Організовано і проведено спільно з ДУ «НМЦ
ВФПО» міжнародну онлайн-зустріч «Студентське
самоврядування – невід’ємна складова освітнього
процесу» (1 викладач, 3 студентів).
4. Участь викладачів у роботі онлайн-круглого столу
«Інноваційні технології та методики в освіті. Дистанційне
навчання: польсько-український досвід та перспективи
розвитку» (організатор Університету Економіки (WSG),
м. Бидгощ, Республіка Польща, 5 осіб)
5. Навчання студентів коледжу за програмами
паралельного дипломування в Університеті Економіки
(WSG), м. Бидгощ, Республіка Польща (4 особи).
6. Проходження стажування за кордоном – Університет
Сівітас у м. Варшава, Республіка Польща (з 09 листопада
по 18 грудня 2020 р., 2 особи).
7. Співпраця з мережевою академією CISCO
(проходження студентами та викладачами онлайн-курсів
«Introduction to loT» (Вступ до інтернету речей),
«Introduction to Cybersecurity» (Вступ до кібербезпеки),
«Вступ до Packet tracer», «Елементарно про Linux» під
керівництвом викладача комп’ютерних дисциплін
Дулової О.І. – сертифікованого інструктора академії у
коледжі.
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12.2. НПП, ПП, що проводять заняття у закордонних закладах вищої освіти
12.2.4. Ірпінський ФК НУБіП України
Педагогічні працівники, які проводять заняття у закордонних закладах освіти,
відсутні.
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12.3. НПП-іноземців, що проводять заняття в коледжі
12.3.4. Ірпінський ФК НУБіП України
НПП-іноземці до проведення занять у коледжі не залучалися.
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12.4. Проведення міжнародних семінарів, конференцій, симпозіумів
12.4.4. Ірпінський ФК НУБіП України
Організація і проведення спільно з ДУ «НМЦ ВФПО» практичного онлайн-семінару
«Куратор групи як ключовий суб’єкт формування особистості молодого фахівця» та
міжнародної онлайн-зустрічі «Студентське самоврядування – невід’ємна складова освітнього
процесу» за участю представників Університету Економіки (WSG), м. Бидгощ, Республіка
Польща.
Участь у роботі онлайн-круглого столу «Інноваційні технології та методики в освіті.
Дистанційне навчання: польсько-український досвід та перспективи розвитку» (організатор
Університету Економіки (WSG), м. Бидгощ, Республіка Польща).
Навчання 4 студентів коледжу за програмами паралельного дипломування в
Університеті Економіки (WSG), м. Бидгощ, Республіка Польща.
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12.5. Стажування студентів у закордонних закладах вищої освіти та у компаніях
(фермах)
12.5.4. Ірпінський ФК НУБіП України
Таблиця 12.3.4.1.
Студенти, які навчалися (проходили стажування) за кордоном
№
з/п
1
2

Країна, назва програми, за якою навчалися (проходили
стажування, практику) студенти
Республіка Польща, Університет Економіки (WSG).
Паралельне навчання, освітня програма «Логістика»
Республіка Польща, Університет Економіки (WSG).
Паралельне навчання, освітня програма «Логістика»

Тривалість,
роки, місяці
Навчання,
2 курс
Вступ 2020
р.

К-сть
студентів
1
3

Таблиця 12.3.4.2.
Динаміка стажування (навчання) студентів за кордоном за період 2015 – 2020 рр.
Роки

Данія/
к-сть

Голландія/
к-сть

Англія/
к-сть

2015
2016
2017
2018
2019
2020
Разом,
к-сть

Польща/
к-сть

Німеччина/
к-сть

Разом,
к-сть

2

3

5

2
3
4
11

2
3
4
3

14
Таблиця 12.3.4.3.

Міжнародна діяльність
Кількість студентів-іноземців, що навчаються у ВП (враховуючи
країни СНД).
Кількість міжнародних виставок, на яких був представлений
заклад
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-

13. ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ ВСП НУБІП УКРАЇНИ НА 2021 р.
ВІДПОВІДНО ДО ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ НУБІП УКРАЇНИ
«ГОЛОСІЇВСЬКА ІНІЦІАТИВА-2025» (10 НАПРЯМІВ)
13.4. Ірпінський ФК НУБіП України
1. Активізація та диверсифікація міжнародної діяльності
1. Забезпечити міжнародне підвищення кваліфікації педагогічних працівників на базі
іноземних закладів-партнерів.
2. Забезпечити реалізацію угоди про співпрацю з Комплексом професійних шкіл № 1
ім. генерала Франчіска Клеберга в м. Дембліні, Університом Економіки (WSG) у м. Бидгощ
Республіки Польща.
2. Підвищення рівня якості навчання, розширення можливостей доступу до
освітянських послуг
1. Привести локальні нормативно-правові документи у відповідність до вимог Закону
України «Про фахову передвищу освіту».
2. Виконати державне замовлення на підготовку фахівців.
3. Завершити формування електронної бази навально-методичного забезпечення на
основі платформи Moodle.
4. Забезпечити участь студентів у Всеукраїнських олімпіадах.
5. Реалізувати заходи щодо виконання програми розвитку університету «Голосіївська
ініціатива-2025» на 2021 рік.
6. Покращити роботу з роботодавцями, сприяти роботі Ради роботодавців.
7. Забезпечити якісне викладання навчальних дисциплін за усіма спеціальностями
відповідно до стандартів фахової передвищої освіти та вимог ринку праці.
8. Удосконалювати систему практичної підготовки студентів, розширити
співробітництво з провідними підприємствами у сфері фінансів, маркетингу, торгівлі, ІТсфери як з потенційними роботодавцями.
9. Забезпечити постійний моніторинг та контроль якості освітнього процесу шляхом:
проведення відкритих занять (лекцій, практичних, лабораторних), періодичного
директорського контролю знань, анкетування студентів, участі в незалежному замірі знань
студентів, що проводиться ДУ «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої
освіти».
10. Забезпечити підготовку до складання ДПА у формі ЗНО студентів 2 курсу, які
навчаються на базі базової загальної середньої освіти.
11. Забезпечити дотримання педагогічними працівниками та здобувачами фахової
передвищої освіти академічної доброчесності.
12. Провести роботу щодо підвищення якості тестових завдань.
13. Впроваджувати ІКТ в освітній процес.
14. Проводити семінари з питань педагогічної майстерності викладачів.
15. Забезпечити видання методичних розробок за рекомендацією ДУ «Науковометодичний центр вищої та фахової передвищої освіти», 40 внутрішніх методичних
розробок.
16. Продовжити роботу над загальноколеджанською проблемою «Розвиток
конкурентоспроможної особистості, формування її базових компетенцій на основі
вдосконалення методичної культури кожного педагога, використання його потенційних,
творчих можливостей, інноваційної діяльності».
17. Забезпечити участь викладачів коледжу у семінарах та майстер-класах з питань
упровадження ІКТ у процесі підготовки фахівців, що проводяться на базі ДУ «Науковометодичний центр вищої та фахової передвищої освіти».
18. Продовжити роботу щодо контролю за забезпеченням належної якості надання
освітніх послуг.
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19. Придбати сучасні навчально-методичні видання для забезпечення освітнього та
виховного процесу коледжу.
20. Провести атестацію та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, у т.ч.
стажування на базі підприємств для викладачів фахових дисциплін.
21. Продовжити роботу з впровадження в освітній процес дистанційних технологій
навчання.
22. Підтримувати в актуальному стані веб-сайт коледжу.
3. Студентське самоврядування та виховна робота. Інтелектуальний та
особистісний розвиток молоді
1. Провести культурно-виховні і спортивно-масові заходи згідно з планом.
2. Формувати у студентської молоді активну соціально-життєву позицію.
3. Підвищувати рівень індивідуальної роботи кураторів груп, масовість спортивних
секцій, гуртків художньої самодіяльності за інтересами.
4. Розвиток наукової та інноваційної діяльності
1. Здійснювати дослідження за тематикою дисертаційних досліджень.
2. Провести 3 міжвузівські студентські науково-практичні конференції.
3. Забезпечити участь викладачів і студентів у міжнародних, всеукраїнських науковопрактичних конференціях, публікацію статей в наукових виданнях.
4. Забезпечити покращення якісного та кількісного складу штатних педагогічних
працівників коледжу.
5. Оновлення матеріально-технічної бази та поліпшення соціального
благополуччя співробітників і студентів
1. Провести поточний ремонт електромережі 2, 3 поверхів гуртожитку та поточний
ремонт кімнат.
2. Провести заміну електроплит на 2 і 5 поверхах гуртожитку.
3. Провести поточний ремонт аудиторного фонду навчального корпусу № 2.
4. Поповнити навчальні лабораторії необхідним обладнанням.
5. Реконструювати приміщення гардеробу в навчальному корпусі № 2.
6. Забезпечити виконання плану заходів з пожежної безпеки.
6. Організаційні заходи і морально-етичні цінності та суспільні орієнтири
колективу
1. Організувати заходи щодо дотримання нормативно-правових актів з протидії і
запобігання корупції та недопущення нестатутних відносин в колективі.
2. Забезпечити належний зовнішній вигляд і внутрішній стан будівель і приміщень
коледжу як необхідної умови культурного виховання студентів, педагогічних працівників та
співробітників.
3. Виготовити сувенірну атрибутику навчального закладу.
7. Демократизація управління, розвиток самоврядування
1. Відповідно до цілей демократизації суспільного життя педагогічного колективу
активізувати і підвищувати роль колективу закладу освіти, його структурних складових
(відділення, циклові комісії) у прийнятті важливих рішень життєдіяльності коледжу.
2. Переглянути і оновити Положення про планування та облік роботи педагогічних
працівників.
8. Забезпечення фінансової стійкості
1. Забезпечити надходження коштів спеціального фонду в розмірі 4366,0 тис. грн., у
т.ч. від надання освітянських послуг 1910,0 тис. грн.; від господарської діяльності – 1950,0
тис. грн., оренди майна – 506,0 тис. грн.
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2. Забезпечити максимальну ефективність та економію коштів під час закупівель
товарів, послуг та робіт.
3. Забезпечити громадський контроль (педагогічна рада, профспілки, студентське
самоврядування, наглядова рада) за ефективністю розподілу та якістю виконання всіх статей
кошторису.
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ДОДАТКИ
Додаток 1
Ірпінський ФК НУБіП України
Таблиця 1.
Перелік підручників, навчальних посібників і методичних розробок виданих у 2020 році
за грифом МОН, МАПП України, рекомендованих НМЦ ВФПО
№
з/п
1
1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

Назва роботи

Видавництво

Др. арк.

Автор, співавтор

Методичні вказівки (рекомендовані ДУ «НМЦ вищої та фахової передвищої освіти»)
Посібники (рекомендовано педагогічною радою)
Податкова система. Навчальний
ВП НУБіП України
9,8
Іванова С.М.
посібник
«Ірпінський
економічний коледж»
Контроль і ревізія. Електронний
ВП НУБіП України
8,5
Черненька Л.Б.
навчальний посібник для
«Ірпінський
студентів спеціальності 071
економічний коледж»
«Облік і оподаткування»
Облік в банках. Електронний
ВП НУБіП України
11,6
Черненька Л.Б.
навчальний
посібник
для
«Ірпінський
студентів
спеціальності
071 економічний коледж»
Облік і оподаткування
Маркетинг. Навчальний посібник
ВП НУБіП України
12,0
Вінник І.В.
«Ірпінський
економічний коледж»
Українська мова. (Орфографія).
ВП НУБіП України
Заболотна А.Г.
Навчальний посібник
«Ірпінський
економічний коледж»
Фінансовий облік. Навчальний
ВП НУБіП України
10,7
Талько Т.В.
посібник
«Ірпінський
економічний коледж»
Фінанси. Навчально-методичний
ВП НУБіП України
12,8
Сова В.М.
посібник (3-тє видання,
«Ірпінський
доповнене)
економічний коледж»
Природничі науки. Людина.
ВП НУБіП України
12,3
Смолянчук Н.В.
Навчальний посібник
«Ірпінський
економічний коледж»
Методичні вказівки (рекомендовані методичною радою)
Методичні рекомендації
ВП НУБіП України
3,5
Ковтун О.П.
до проходження навчальної
«Ірпінський
практики з дисципліни
економічний коледж»
«Комерційна діяльність»
для студентів спеціальності
076 Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність
Методичні вказівки до виконання
ВП НУБіП України
2,5
Ковтун О.П.
курсової роботи
«Ірпінський
з дисципліни «Комерційна
економічний коледж»
діяльність» для студентів
спеціальності 076
Підприємництво, торгівля та
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3

4

5

6

7

8

9

10

біржова діяльність
Методичні вказівки
до проведення практичних занять
з дисципліни «Організація і
технологія торговельних
процесів» для студентів
спеціальності 076
Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність
Методичні рекомендації до
проходження виробничої
практики (в умовах карантину)
для здобувачів освіти
спеціальності 075 Маркетинг
Методичні рекомендації до
проходження технологічної
практики (в умовах карантину)
для здобувачів освіти
спеціальності 076
Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність
Робочий зошит для виконання
практичних робіт з дисципліни
«Основи маркетингу і реклама»
для здобувачів освіти
спеціальності 076
Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність
Робочий зошит для виконання
практичних робіт з дисципліни
«Організація біржової
діяльності» для здобувачів освіти
спеціальності 076
Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність
Методичні вказівки до виконання
практичних робіт з дисципліни
«Товарознавство продовольчих
товарів» для здобувачів освіти
спеціальності 076
Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність
Робочий зошит для виконання
практичних робіт з дисципліни
«Основи стандартизації,
метрології та управління якістю»
для здобувачів освіти
спеціальності 076
Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність
Практикум з дисципліни
«Основи менеджменту» для
студентів спеціальності 076
Підприємництво, торгівля та

ВП НУБіП України
«Ірпінський
економічний коледж»

3,1

Ковтун О.П.

ВП НУБіП України
«Ірпінський
економічний коледж»

2,5

Вінник І.В.

ВП НУБіП України
«Ірпінський
економічний коледж»

2,5

Вінник І.В.

ВП НУБіП України
«Ірпінський
економічний коледж»

2,5

Вінник І.В.

ВП НУБіП України
«Ірпінський
економічний коледж»

5,2

Вінник І.В.

ВП НУБіП України
«Ірпінський
економічний коледж»

2,25

Вдович В.Г.

ВП НУБіП України
«Ірпінський
економічний коледж»

3,9

Поцелуйко М.П.

ВП НУБіП України
«Ірпінський
економічний коледж»

4,2

Гурська Л.Л.
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11

12

13

14

15

16

17

18

19

біржова діяльність
Методичні рекомендації до
самостійної роботи з дисципліни
«Основи менеджменту» для
студентів спеціальності 076
Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність
Конспект лекцій з дисципліни
«Основи менеджменту» для
студентів спеціальності 076
Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність
Методичні рекомендації для
проходження навчальної
практики з дисципліни
«Податкова система» з
використанням програмного
комплексу «M.E.Doc» для
студентів спеціальностей 071
«Облік і оподаткування», 072
«Фінанси, банківська справа та
страхування»
Робочий зошит для практичних
занять з дисципліни «Податкова
система» для студентів
спеціальності 072 Фінанси,
банківська справа та страхування
Методичні вказівки до
виконання курсової роботи з
дисципліни «Банківські
операції» для студентів
спеціальності 072 Фінанси,
банківська справа та страхування
Практикум з дисципліни
«Бухгалтерський облік» для
студентів спеціальностей 072
Фінанси, банківська справа та
страхування» 075 Маркетинг
Методичні рекомендації до
самостійного вивчення
навчальної дисципліни
«Бухгалтерський облік» для
студентів спеціальностей 072
Фінанси, банківська справа та
страхування, 075 Маркетинг
Методичні рекомендації до
самостійного вивчення
навчальної дисципліни
«Фінансовий облік» для
студентів спеціальності 072
Фінанси, банківська справа та
страхування
Методичні рекомендації до
проходження виробничої

ВП НУБіП України
«Ірпінський
економічний коледж»

2,4

Гурська Л.Л.

ВП НУБіП України
«Ірпінський
економічний коледж»

5,3

Гурська Л.Л.

ВП НУБіП України
«Ірпінський
економічний коледж»

3,9

Іванова С.М.

ВП НУБіП України
«Ірпінський
економічний коледж»

4,5

Іванова С.М.

ВП НУБіП України
«Ірпінський
економічний коледж»

2,5

Іванова С.М.,
Сова В.М.

ВП НУБіП України
«Ірпінський
економічний коледж»

4,8

Лісовська Н.В.

ВП НУБіП України
«Ірпінський
економічний коледж»

3,3

Лісовська Н.В

ВП НУБіП України
«Ірпінський
економічний коледж»

4,5

Лісовська Н.В

ВП НУБіП України
«Ірпінський

2,25

Сова В.М., Чайка
Л.В.
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20

21

22

23

24

25

26

27

28

практики (в умовах карантину)
для здобувачів освіти денної
форми навчання спеціальності
072 Фінанси, банківська справа
та страхування
Методичні вказівки до виконання
курсової роботи з дисципліни
«Фінансовий облік» для
студентів 071 Облік і
оподаткування
Методичні вказівки до
навчальної практики з
дисципліни «Фінансовий облік»
для студентів 071 Облік і
оподаткування
Практикум з дисципліни
«Фінанси підприємства» для
студентів спеціальностей 071
Облік і оподаткування, 072
Фінанси, банківська справа і
страхування
Методичні вказівки до
самостійного вивчення
дисципліни «Фінанси
підприємства» для студентів
спеціальностей 071 Облік і
оподаткування, 072 Фінанси,
банківська справа і страхування
Методичні вказівки до
семінарських та практичних
занять з дисципліни
«Ціноутворення» для здобувачів
освіти спеціальності 075
Маркетинг
Конспект лекцій з дисципліни
«Казначейська справа» для
спеціальностей 071 Облік і
оподаткування, 072 Фінанси,
банківська справа та страхування
Методичні рекомендації до
проведення практичних занять з
дисципліни «Казначейська
справа» для спеціальностей 071
Облік і оподаткування, 072
Фінанси, банківська справа та
страхування
Методичні рекомендації до
самостійної роботи студентів з
дисципліни Казначейська справа
для спеціальностей 071 Облік і
оподаткування, 072 Фінанси,
банківська справа та страхування
Конспект лекцій з навчальної
дисципліни «Облік у банках» для

економічний коледж»

ВП НУБіП України
«Ірпінський
економічний коледж»

3,4

Талько Т.В.

ВП НУБіП України
«Ірпінський
економічний коледж»

4,6

Талько Т.В.

ВП НУБіП України
«Ірпінський
економічний коледж»

4,8

Чайка Л.В.

ВП НУБіП України
«Ірпінський
економічний коледж»

3,8

Чайка Л.В.

ВП НУБіП України
«Ірпінський
економічний коледж»

4,5

Речка К.М.,
Іванова С.М.

ВП НУБіП України
«Ірпінський
економічний коледж»

2,5

Чеверноженко
О.П.

ВП НУБіП України
«Ірпінський
економічний коледж»

3,1

Чеверноженко
О.П.

ВП НУБіП України
«Ірпінський
економічний коледж»

2,8

Чеверноженко
О.П.

ВП НУБіП України
«Ірпінський

3,9

Черненька Л.Б.
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29

30

31

32

33

34

35

36

здобувачів денної форми
навчання спеціальності 071
Облік і оподаткування
Конспект лекцій з навчальної
дисципліни Контроль і ревізія
для здобувачів спеціальності 071
Облік і оподаткування
Конспект лекцій з навчальної
дисципліни «Страхові послуги»
для здобувачів спеціальності 072
Фінанси, банківська справа та
страхування
Методичні рекомендації до
проходження виробничої
практики (в умовах карантину)
для здобувачів освіти
спеціальності 071 Облік і
оподаткування
Методичні вказівки проведення
практичних занять зі
здобувачами освіти спеціальної
медичної групи із сердцевосудинними захворюваннями з
дисципліни «Фізичне виховання»
ОКР «Молодший спеціаліст»
Конспект лекцій з предмета
«Громадянська освіта» для
здобувачів освіти спеціальностей
051 «Економіка», 071 «Облік і
оподаткування», 072 «Фінанси,
банківська справа та
страхування», 075 «Маркетинг»,
076 «Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність», 123
«Комп’ютерна інженерія», 181
«Харчові технології» ОПС
«Фаховий молодший бакалавр»
Методичні рекомендації до
практичних занять з дисципліни
«Іноземна мова за професійним
спрямуванням (англійська)» для
студентів спеціальності 123
Комп’ютерна інженерія
Методичні вказівки «Самостійна
робота здобувачів вищої освіти з
фізичного виховання» для
студентів всіх спеціальностей
ОКР «Молодший спеціаліст»
Методичні рекомендації щодо
розвитку спритності у студентів
шляхом використанням
елементів настільного тенісу на
заняттях з фізичного виховання
для студентів ОКР «Молодший

економічний коледж»
ВП НУБіП України
«Ірпінський
економічний коледж»

5,6

Черненька Л.Б.

ВП НУБіП України
«Ірпінський
економічний коледж»

5,5

Черненька Л.Б.

ВП НУБіП України
«Ірпінський
економічний коледж»

3,1

Талько Т.В.

ВП НУБіП України
«Ірпінський
економічний коледж»

2,5

Іванова С.Д.

ВП НУБіП України
«Ірпінський
економічний коледж»

4,8

Берегеля І.М.

ВП НУБіП України
«Ірпінський
економічний коледж»

3,7

Путро А.О.

ВП НУБіП України
«Ірпінський
економічний коледж»

2,5

Снісар І.П.

ВП НУБіП України
«Ірпінський
економічний коледж»

2,8

Снісар І.П.
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37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

спеціаліст»
Методичні вказівки до
практичних занять з дисципліни
«Українська мова (за проф.
спрямуванням)» для студентів
усіх спеціальностей
Методичні вказівки до
самостійної роботи з дисципліни
«Українська мова (за проф.
спрямуванням)» для студентів
спеціальностей 071 Облік і
оподаткування, 072 Фінанси,
банківська справа та страхування
Методичні рекомендації для
підготовки до семінарських
занять з дисципліни «Основи
охорони праці» для студентів
спеціальності 075 Маркетинг
Методичні рекомендації до
проходження виробничої
практики (в умовах карантину)
для здобувачів освіти денної
форми навчання
спеціальності 123 Комп’ютерна
інженерія
Методичні рекомендації до
самостійної роботи студентів з
дисципліни «Теорія інформації
та кодування» для студентів
спеціальності 123 Комп’ютерна
інженерія
Методичні рекомендації до
виконання лабораторних робіт з
дисципліни «Системне
програмування» для студентів
спеціальності 123 Комп’ютерна
інженерія
Методичні рекомендації до
виконання практичних робіт з
дисципліни «Системне
програмування» для студентів
спеціальності 123 Комп’ютерна
інженерія
Методичні рекомендації до
виконання практичних робіт з
дисципліни «Програмування»
для студентів спеціальності 123
Комп’ютерна інженерія
Методичні рекомендації до
виконання лабораторних робіт з
предмета «Інформатика»
Методичні рекомендації до
проведення практичних занять з
дисципліни «Розроблення

ВП НУБіП України
«Ірпінський
економічний коледж»

3,5

Приходько М.І.

ВП НУБіП України
«Ірпінський
економічний коледж»

4,1

Приходько М.І.

ВП НУБіП України
«Ірпінський
економічний коледж»

3,8

Щербакова А.П.

ВП НУБіП України
«Ірпінський
економічний коледж»

2,25

Дулова О.І.

ВП НУБіП України
«Ірпінський
економічний коледж»

2,8

Фрідріхсон Н.В.

ВП НУБіП України
«Ірпінський
економічний коледж»

3,1

Дулова О.І.

ВП НУБіП України
«Ірпінський
економічний коледж»

3,8

Дулова О.І.

ВП НУБіП України
«Ірпінський
економічний коледж»

2,5

Штерн Б.О.

ВП НУБіП України
«Ірпінський
економічний коледж»
ВП НУБіП України
«Ірпінський
економічний коледж»

2,8

Карасюк С.В.

3,1

Вінник І.В.
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47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

товару» для студентів
спеціальності 075 Маркетинг
Конспект лекцій з дисципліни
«Управління закупівлями і
продажами» для студентів
спеціальності 075 Маркетинг
Методичні рекомендації до
самостійної роботи студентів з
дисципліни «Розроблення
товару» для студентів
спеціальності 075 Маркетинг
Конспект лекцій з дисципліни
«Розроблення товару» для
студентів спеціальності 075
Маркетинг
Методичні рекомендації до
написання курсової роботи з
дисципліни «Маркетинг» для
студентів спеціальності 075
Маркетинг
Методичні рекомендації до
практичних занять з дисципліни
«Теорія ймовірності і
математична статистика» для
студентів спеціальності 123
«Комп'ютерна інженерія»
Методичні рекомендації до
лабораторних занять з
дисципліни «Інформатика і
комп'ютерна техніка» для
студентів економічних
спеціальностей
Методичні вказівки до
самостійної роботи з дисципліни
«Чинники успішного
працевлаштування за фахом» для
студентів економічних
спеціальностей
Методичні вказівки до
семінарських та практичних
занять з дисципліни «Чинники
успішного працевлаштування за
фахом» для студентів
економічних спеціальностей
Конспект лекцій з дисципліни
«Чинники успішного
працевлаштування за фахом» для
студентів економічних
спеціальностей
Конспект лекцій з дисципліни
«Фінанси» для студентів
спеціальностей 071 Облік і
оподаткування, 072 Фінанси,
банківська справа та страхування

ВП НУБіП України
«Ірпінський
економічний коледж»

5,2

Федосєєва Н.І.

ВП НУБіП України
«Ірпінський
економічний коледж»

4,8

Вінник І.В.

ВП НУБіП України
«Ірпінський
економічний коледж»

5,1

Вінник І.В.

ВП НУБіП України
«Ірпінський
економічний коледж»

3,9

Вінник І.В.

ВП НУБіП України
«Ірпінський
економічний коледж»

3,1

Даль Н.В.

ВП НУБіП України
«Ірпінський
економічний коледж»

5,3

Голуб Є.С.

ВП НУБіП України
«Ірпінський
економічний коледж»

4,0

Сова В.М.

ВП НУБіП України
«Ірпінський
економічний коледж»

3,5

Сова В.М.

ВП НУБіП України
«Ірпінський
економічний коледж»

5,1

Сова В.М.

ВП НУБіП України
«Ірпінський
економічний коледж»

4,9

Сова В.М.

83

57

58

59

60

61

62

63

Робочий зошит для практичних
занять з дисципліни «Фінанси»
для студентів спеціальностей 071
Облік і оподаткування, 072
Фінанси, банківська справа та
страхування
Конспект лекцій з дисципліни
«Основи охорони праці» для
студентів спеціальності 071
Облік і оподаткування
Методичні вказівки до
семінарських та практичних
занять з дисципліни «Основи
охорони праці» для студентів
спеціальності 071 Облік і
оподаткування
Конспект лекцій з дисципліни
«Патентознавство» для
здобувачів освіти спеціальності
123 «Комп’ютерна інженерія»,
ОПС «Фаховий молодший
бакалавр»
Методичні вказівки до
індивідуальної роботи з предмета
«Історія: Україна і світ» для
здобувачів освіти спеціальностей
051 «Економіка», 071 «Облік і
оподаткування», 072 «Фінанси,
банківська справа та
страхування», 075 «Маркетинг»,
076 «Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність», 123
«Комп’ютерна інженерія», 181
«Харчові технології» ОПС
«Фаховий молодший бакалавр»
Методичні вказівки до
проведення практичних занять зі
студентами спеціальної медичної
групи із серцево-судинними
захворюваннями з дисципліни
«Фізичне виховання»
Методичні рекомендації до
формування вмінь і навиків
прикладної фізичної підготовки з
легкої атлетики для студентів
ОКР «Молодший спеціаліст»

ВП НУБіП України
«Ірпінський
економічний коледж»

3,5

Сова В.М.

ВП НУБіП України
«Ірпінський
економічний коледж»

4,8

Погоріла О.І.

ВП НУБіП України
«Ірпінський
економічний коледж»

2,25

Погоріла О.І.

ВП НУБіП України
«Ірпінський
економічний коледж»

4,5

Шмарко Н.С.

ВП НУБіП України
«Ірпінський
економічний коледж»

3,8

Куракіна О.В.

ВП НУБіП України
«Ірпінський
економічний коледж»

2,5

Снісар І.П.

ВП НУБіП України
«Ірпінський
економічний коледж»

2,8

Снісар І.П.
Іванова С.Д.

Таблиця 2.
Монографії
Назва публікації, видавництво, рік, кі-ть стор.
-

84

Автор
-

Таблиця 3.
Наукові статті (у міжнародних, міжгалузевих, вузівських виданнях крім власних)
№
з/п

Назва роботи

Рік
видання

1

Деякі питання
адміністративноправового
регулювання
проведення евтаназії
тварин

2020 р.

2

Дотримання чинних
вимог нормативних
документів
вітчизняними
виробниками
консервів м’ясних та
пельменів
Система формування
та реалізації
лідерського
потенціалу молоді
об’єднаних
територіальних
громад України

2020 р.

Безпека
життєдільності проти
COVID-19: аксіома
зміни ідеології і
концепції учбової
дисципліни «Безпека
життєдільності»
Інтернет речей та
блокчейн: вимога чи
необхідність

2020 р.

6

Features of
mathematical modeling
of electromagnetic
processing of bulk
materials

2020 р.

7

Сталий розвиток у
сільському
господарстві

2020 р.

3

4

5

2020 р.

2020 р.

Видавництво
Вісник Чернівецького
факультету
Національного
університету «Одеська
юридична академія».
Збірник наукових
праць. Вип. № 1
Навчально-методичний
журнал «Фахова
передвища освіта»
Вип. № 3

Матеріали круглого
столу «Подолання
бар’єрів та викликів
формування та
реалізації
лідерського потенціалу
молоді у громадах»,
НУБіП України
Львівський науковий
форум. Міжнародна
науково-практична
конференція
«Актуальні проблеми
сучасної науки та
освіти»
III Міжнародна
науково-практична
конференція
«PRIORITY
DIRECTIONS OF
SCIENCE AND
TECHNOLOGY
DEVELOPMENT»
Eastern European
Journal of Enterprise
Technologies . – 2020. –
Vol 3, №5(105)
ЦФЕНД «Актуальні
питання економіки,
фінансів, обліку і права
в сучасних умовах»
85

Кількіс
ть
др. арк
0,3

Автори
Берегеля І.М.

0,24

Поцелуйко М.П.

0,3

Морозюк Н.В.,
Вдович В.Г.

0,3

Ільченко Н.В.
Курчій Б.О.
Федосєєва Н.В.

0,3

Вінник І.В.

0,35

Y.
Zaporozhets, N.
Batechko,
S. Shostak,
N. Shkoda,
E. Dibrivna
Речка К.М.

0,35

XІ Міжнародна
0,3
науково-практична
конференція
«Інформаційні
технології: економіка,
техніка, освіта»
9 Репутаційний
2020 р.
XLII Міжнародна
0,35
менеджмент в
науково-практична
сучасній економіці
конференція
«Актуальні проблеми
сучасної науки»
10 Кіберзлочинність в
2020 р.
Х Міжнародна
0,2
Україні
науково-практична
інтернет-конференція
«Сучасний рух науки»
Кількість статей, опублікованих у міжнародних виданнях
крім
Кількість статей, опублікованих у міжгалузевих виданнях
власних
Кількість статей, опублікованих у вузівських виданнях
публікацій
8

Роль цифрових
технологій в
освітньому процесі за
умов пандемії
COVID-19

2020 р.

Іванова С.М

Речка К.М.

Фрідріхсон Н.В.

[2]
[4]
[4]

Таблиця 4.
Тези доповідей
(у міжнародних, міжгалузевих, вузівських виданнях крім власних)
№
з/п
1
1

Назва публікації
2
Проблеми та шляхи
вдосконалення
співпраці
представників бізнесу
та закладів освіти

Рік
видання
3
2020 р.

2

Податок на нерухоме
майно та його роль у
формуванні доходу
бюджету м. Ірпінь

2020 р.

3

Електронний підручник
як новий засіб подання
інформації у
навчальному процесі

2020 р.

4

Формування
особливостей
співпраці
представників бізнесу
та закладів вищої
освіти: проблеми та
шляхи вдосконалення

2020 р.

5

Метoдикa
викopистaння

2020 р.

Видавництво
4
ІІІ Всеукраїнська
науково-практична
конференція «Нові
інформаційні
технології управління
бізнесом
Міжнародна науковопрактична конференція
«Фінансові механізми
сталого розвитку
України в умовах
сучасних викликів»
Всеукраїнська науковопрактична конференція
«Актуальні проблеми
сучасної освіти: реалії
та перспективи
ІV Всеукраїнська
науково-практична
конференція
«Особистість студента
та соціокультурне
середовище
університету в
суспільному контексті
Всеукраїнська науковопрактична інтернет86

Кільк.
др. арк
5
0,2

Автори,
співавтори
6
Іванова С.М

0,25

Іванова С.М

0,2

Іванова С.М

0,2

Іванова С.М

0,18

Іванова С.М

пpoблемнoгo нaвчaння
пpи підгoтoвці
мaйбутніх фaхівців
екoнoмічних
спеціaльнoстей

6

Інноваційні технології
модернізації освітнього
середовища сучасного
закладу вищої освіти

2020 р.

7

Особливості
оподаткування
інтернет-магазинів в
Україні

2020 р.

8

Особливості ведення
бухгалтерського обліку
основних операцій
інститутів спільного
інвестування
Інноваційні аспекти
діяльності
підприємства

2020 р.

10

Ефективне відтворення
основних засобів на
підприємстві

2020 р.

11

Соціальнопедагогічні технології –
теоретичний аспект

2020 р.

12

Формування
професійних
компетентностей
майбутніх фахівців з
фінансів, банківської
справи та страхування

2020 р.

9

2020 р.

конференція
педагогічних та
науково-педагогічних
працівників «Науково–
технічне
співробітництво:
принципи, механізми,
ефективність»
Міжвузівська
конференція
«Формування
сучасного освітнього
середовища: теорія і
практика»
VІ Міжнародна
науково-практична
конференція «Облік,
аналіз, аудит та
оподаткування: сучасна
парадигма в умовах
сталого розвитку»
Міжнародна наукова
конференція «Сучасні
виклики сталого
розвитку бізнесу»
Міжнародна науковопрактична конференція
«Економіка сьогодення:
актуальні питання та
інноваційні аспекти»
Міжнародна науковопрактична конференція
«Перспективні
напрямки розвитку
економіки, фінансів,
обліку та права: теорія і
практика»
Всеукраїнська науковопрактична інтернетконференція
педагогічних та
науково-педагогічних
працівників «Науково–
технічне
співробітництво:
принципи, механізми,
ефективність»
ІV Всеукраїнська
науково-практична
конференція
«Особистість студента
та соціокультурне
середовище
87

0,2

Іванова С.М

0,25

Іванова С.М

0,3

Іванова С.М

0,3

Гурська Л.Л.

0,2

Гурська Л.Л.

0,2

Гурська Л.Л.

0,2

Гурська Л.Л.

13

Застосування
проблемного навчання
при формуванні
професійних
компетенцій студентів

2020 р.

14

Ефективне відтворення
основних фондів на
підприємстві

2020 р.

15

Створення та підтримка
конкурентних переваг
підприємств аграрної
сфери

2020 р.

16

Інноваційноінвестиційна діяльність
підприємства

2020 р.

17

Основні аспекти
проведення
інвентаризації
основних засобів на
підприємстві

2020 р.

18

Особливості обліку
виробничих запасів на
підприємстві

2020 р.

19

Розв’язування
прикладних задач як
засіб формування
ключових
компетентностей у
здобувачів освіти
Теоретичні основи
управління персоналом
організації

2020 р.

Хмарні Saas технології
- ефективний
інструмент для бізнесу

2020 р.

20

21

2020 р.

університету в
суспільному контексті»
Всеукраїнська
науково-практична
конференція
«Актуальні проблеми
сучасної освіти: реалії
та перспективи»
Міжнародна науковопрактична конференція
«Шляхи забезпечення
стабільності
національної
економіки»
Міжнародна науковопрактична конференція
«Глобальні тенденції в
економіці, фінансах,
управлінні»
Міжнародна науковопрактична конференція
«Інформаційні
технології та фінансова
система: сучасний стан,
ефективність,
перспективи»
Всеукраїнська науковопрактична інтернетконференція «Науковотехнічне
співробітництво:
принципи, механізми,
ефективність»
Міжнародна науковопрактична
конференція «Напрями
та сучасні чинники
розвитку міжнародних
відносин: економічні та
політичні аспекти»
Х Міжнародна
науково-практична
інтернет-конференція
«Сучасний рух науки»
XVIIІ Міжнародна
науково-практична
конференція «Сучасні
виклики та проблеми
науки»
Міжнародна наукова
конференція «Сучасні
виклики сталого
88

0,2

Гурська Л.Л.

0,3

Гурська Л.Л.

0,3

Гурська Л.Л.

0,3

Гурська Л.Л.

0,2

Лісовська Н.В.

0,4

ЛісовськаН.В.

0,2

Даль Н.В.

0,4

Речка К.М.

0,2

Сиротенко А.О.

22

Оцінка та напрями
покращення
фінансового стану
підприємств

2020 р.

23

Теоретичні засади
формування прибутку
підприємства

2020 р.

24

«Характеристика
структури державного
боргу України

2020 р.

25

Інформаційна
компетентність
педагога як складова
його педагогічної
майстерності

2020 р.

26

Інтернетінформаційний дискурс
комунікації

2020 р.

27

Розвиток механізму
оподаткування
нерухомого майна,
відмінного від
земельної ділянки в
Україні

2020 р.

28

Шляхи удосконалення
регулятивної політики
платіжного обороту в
комерційних банках
України

2020 р.

29

Податок на нерухоме
майно та його роль у
формуванні доходу
бюджету м. Ірпінь

2020 р.

30

Теоретичні основи

2020 р.

розвитку бізнесу»
Міжнародна науковопрактична конференція
«Економіка, облік,
фінанси та право:
стратегічні пріоритети
розвитку в умовах
глобалізації»
Міжвузівська наукова
інтернет-конференція
«Фахова передвища
освіта. Виклики
сьогодення та
перспективи підготовки
фахівців»
ІІ Міжнародна науковопрактична студентська
конференція
«Фінансові механізми
сталого розвитку
України в умовах
сучасних викликів»
Міжвузівська науковопрактична конференція
«Формування
сучасного освітнього
середовища: теорія і
практика»
Всеукраїнська науковопрактична конференція
«Соціокомунікатив
ний простір України:
історія та сьогодення»
IX Міжвузівська
студентська науковопрактична конференція
«Актуальні питання
економіки, обліку та
фінансів в Україні»
IX Міжвузівська
студентська науковопрактична конференція
«Актуальні питання
економіки, обліку та
фінансів в Україні»
Міжнародна науковопрактична конференція
«Фінансові механізми
сталого розвитку
України в умовах
сучасних викликів»
Міжвузівську
89

0,3

Чайка Л.В.

0,2

Чайка Л.В.

0,3

Чайка Л.В.

0,3

Черненька Л.Б.

Бойко І.І.
Ільченко Н.В.
0,2

0,2

Іванова С.М.,
Барабаш В.І

0,2

Іванова С.М.,
Сіденков Г.Г.

0,2

Іванова С.М.,
Барабаш В.І.

0,2

Іванова С.М.,

безготівкових
розрахунків у
комерційних банках

31

Сучасний стан
оподаткування
акцизним податком
діяльності вітчизняних
підприємств

2020 р.

32

Сучасний стан та
шляхи вдосконалення
екологічного податку

2020 р.

33

Поведінкова економіка
як складова
інтелектуального
потенціалу країни

2020 р.

34

Антикризове
управління
підприємством

2020 р.

35

Ефективне відтворення
основних фондів на
підприємстві аграрної
сфери

2020 р.

36

Формування
синергетичного ефекту
при здійсненні
інноваційної діяльності

2020 р.

37

Система іпотечного
кредитування в Україні

2020 р.

38

Аналіз створення та

2020 р.

студентську науковопрактичну
конференцію
«Актуальні тенденції
економічного розвитку
України в сучасних
умовах»
V Всеукраїнська
студентська науковопрактична конференція
«Облік, оподаткування,
контроль та аналіз в
активізації діяльності
економічних суб’єктів»
Міжвузівська науковопрактична конференція
«Пріоритети розвитку
фінансово-економічної
системи України»
Всеукраїнська
студентська науковопрактична конференція
«Аналітикопрогностична оцінка
розвитку підприємств
аграрного сектору в
умовах міжнародної
інтеграції»
ІХ Міжвузівська
студентська науковопрактична конференція
«Актуальні проблеми
економіки, обліку та
фінансів в Україні»
Міжвузівська
студентська науковопрактична конференція
«Пріоритети розвитку
фінансово-економічної
системи України»
Міжвузівська
студентська науковопрактична конференція
«Актуальні тенденції
економічного розвитку
України в сучасних
умовах»
Міжнародна науковопрактична конференція
«Економічні та
соціальні інновації як
фактор розвитку
економіки»
V Всеукраїнська
90

Вигівська А.В.

0,2

Іванова С.М.,
Карпенко О.О.

0,2

Іванова С.М.,
Костишина А.Р.

0,2

Іванова С.М.,
Безобчук Ю.Д.

0,2

Гурська Л.Л.,
Закірова В.А.

0,2

Гурська Л.Л.,
Ісик А.В

0,2

Гурська Л.Л.,
Козиревич Г.І.

0,2

Гурська Л.Л.,
Стипаненко О.,
Бринза Д.

0,19

Гурська Л.Л.,

підтримання
конкурентних переваг
сільськогосподарських
підприємств

39

Фінансові посередники
та їх роль на ринку
фінансових послуг

2020 р.

40

Недоліки в організації
та методиці проведення
інвентаризації

2020 р.

41

Земельний податок
2020: особливості а
адміністрування

2020 р.

42

Транспортний податок
в Україні: особливості
справляння у 2020 році

2020 р.

43

Узагальнення
особливостей
управління персоналом
в аграрному
підприємстві

2020 р.

44

Державне регулювання
економічного
зростання, як основа
формування
інтелектуального
потенціалу

2020 р.

45

Сучасна проблематика
управління державними
фінансами

2020 р.

студентська науковопрактична конференція
«Облік, оподаткування,
контроль та аналіз в
активізації діяльності
економічних суб’єктів»
IX Міжвузівська
студентська науковопрактична конференція
«Актуальні питання
економіки, обліку та
фінансів в Україні»
Ірпінський
економічний коледж»
IX Міжвузівська
студентська науковопрактична конференція
«Актуальні питання
економіки, обліку та
фінансів в Україні»
IX Міжвузівська
студентська науковопрактична конференція
«Актуальні питання
економіки, обліку та
фінансів в Україні»
V Всеукраїнська
студентська науковопрактична конференція
«Облік, оподаткування,
контроль та аналіз в
активізації діяльності
економічних суб’єктів»
IX Міжвузівська
студентська науковопрактична конференція
«Актуальні питання
економіки, обліку та
фінансів в Україні»
І Всеукраїнська
студентська науковопрактична інтернетконференції
«Аналітикопрогностична оцінка
розвитку підприємств
аграрного сектору в
умовах міжнародної
інтеграції»
Міжнародна науковопрактична конференція
«Фінансові механізми
сталого розвитку
України в умовах
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Козиревич Г.І.

0,2

Ільченко Н.В.,
Бліщак Е.Д.

0,2

Лісовська Н.В.,
Ісик А.В.

0,2

Лісовська Н.В.,
Франчук В.В.

0,2

Лісовська Н.В.,
Лупеха В.В.

0,2

Речка К.М.,
Строга М.А.

0,2

Речка К.М.,
Сорока М.Р.

0,2

Речка К.М.,
Сорока М.Р.

46

VR технології в бізнесі

2020 р.

47

Оцінка
кредитоспроможності
позичальників банку на
прикладі ПАТ
«Миронівський
хлібопродукт
Проблеми обліку
витрат та формування
собівартості
сільськогосподарської
продукції

2020 р.

49

Проблеми застосування
управлінського обліку в
сільськогосподарських
підприємствах

2020 р.

50

Облік дебіторської
заборгованості:
переваги та недоліки

2020 р.

51

Фінансова політика як
складова економічного
розвитку держави

2020 р.

52

Державний борг
України: поняття та
характеристика його
структури

2020 р.

53

Венчурний бізнес та
чинники, що впливають
на його розвиток в
Україні

2020 р.

54

Стан та перспективи
розвитку медичного
страхування в Україні

2020 р.

48

2020 р.

сучасних викликів»
IX Міжвузівська
студентська науковопрактична конференція
«Актуальні питання
економіки, обліку та
фінансів в Україні»
IX Міжвузівська
студентська науковопрактична конференція
«Актуальні питання
економіки, обліку та
фінансів в Україні»
V Всеукраїнська
студентська науковопрактична конференція
«Облік, оподаткування,
контроль та аналіз в
активізації діяльності
економічних суб’єктів»
IX Міжвузівська
студентська науковопрактична конференція
«Актуальні питання
економіки, обліку та
фінансів в Україні»
IX Міжвузівська
студентська науковопрактична конференція
«Актуальні питання
економіки, обліку та
фінансів в Україні»
IX Міжвузівська
студентська науковопрактична конференція
«Актуальні питання
економіки, обліку та
фінансів в Україні»
IX Міжвузівська
студентська науковопрактична конференція
«Актуальні питання
економіки, обліку та
фінансів в Україні»
IX Міжвузівська
студентська науковопрактична конференція
«Актуальні питання
економіки, обліку та
фінансів в Україні»
IX Міжвузівська
студентська науковопрактична конференція
«Актуальні питання
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0,2

Сиротенко А.О.,
Торба В.П

0,2

Сова В.М.,
Левкова Я.С.

0,2

Талько Т.В.,
Кулаковська
Ю.П.

0,2

Талько Т.В.,
Куделя Я.Р.

0,2

Талько Т.В.
Кулаковська
Ю.П

0,2

Чайка Л.В.,
Лупеха В.В.

0,2

Чайка Л.В.,
Храновська Т.С.

0,2

Чайка Л.В.,
Барабаш В. І.

0,2

Черненька Л.Б.,
Чорноусова К.В

55

Стан та перспективи
розвитку особистого
страхування в Україні

2020 р.

56

Деякі аспекти
використання засобів
ІКТ у навчальному
процесі

2020 р.

57

Особливості перекладу
економічних текстів

2020 р.

58

Інноваційні технології
модернізації освітнього
середовища сучасного
закладу вищої освіти

2020 р.

59

Соціологія молоді

2020 р.

60

Проблеми та шляхи
подолання
кіберзлочинності

2020 р.

61

Проблеми створення
іміджу державних
органів

2020 р.

62

Сортування сміття як
екологічний виклик
сталого розвитку

2020 р.

63

Модернізація
освітнього середовища
як фактор ефективного
формування
предметних

2020 р.

економіки, обліку та
фінансів в Україні»
IX Міжвузівська
студентська науковопрактична конференція
«Актуальні питання
економіки, обліку та
фінансів в Україні»
IV Міжнародна
науково-практична
конференція «Розвиток
професійної культури
майбутніх фахівців:
виклики, досвід,
стратегії, перспективи»
ХІІ науково-практична
інтернет-конференція
«Impact of Modernity on
Science and Practice»
Міжвузівська науковопрактична конференція
«Формування
сучасного освітнього
середовища: теорія і
практика»
ІІ Міжнародна науковопрактична конференція
«Science, society,
education: topical issues
and development
prospects»
IV Міжнародна
науково-практична
конференція студентів і
молодих учених
«Інформаційні
технології в
соціокультурній сфері,
освіті та економіці»
V Міжнародна
науково-практична
конференція «Відкриті
еволюціонуючи
системи»
ІІ Міжнародна науковопрактична конференція
«Європейські виміри
сталого розвитку»
Міжвузівська науковопрактична конференція
«Формування
сучасного освітнього
середовища: теорія і
93

0,2

Черненька Л.Б.,
Козиревич А.І.

0,25

Куракіна О.В.

0,3

Путро А.О.

0,2

Гапонова В.М.

0,25

Баланюк Л.М.

0,2

Шмарко Н.С.

0,25

Шмарко Н.С.

0,25

Шмарко Н.С.

0,2

Семененко Т.А.

64

компетентностей на
заняттях з історії
Булінг як соціальнопсихологічне явище
девіантної поведінки

практика»
2020 р.

65

Необхідність
модернізації місцевого
самоврядування

2020 р.

66

Використання
програми «1 С:
Підприємство» при
проведенні навчальної
практики для
здобувачів освіти
спеціальності
«Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність»
Україна проти
пластикових пакетів: на
тлі світових тенденцій

2020 р.

68

Використання
цукрозамінників і
підсолоджувачів при
виробництві харчових
продуктів

2020 р

69

Інфлюенсер-маркетинг
як ефективні інвестиції
digital

2020 р.

70

Контроль якості в
тренді фуд індустрії

2020 р.

67

2020 р.

І Міжнародна науковопрактична конференція
«Science, society,
education: topical issues
and development
prospects»
Міжнародна науковопрактична конференція
«Економіка, облік,
фінанси та право:
стратегічні пріоритети
розвитку в умовах
глобалізації»
ІІІ Всеукраїнська
науково-практична
конференція «Нові
інформаційні
технології управління
бізнесом»

0,25

Баланюк Л.М.

0,2

Баланюк Л.М.

0,2

Ковтун О.П.

Міжнародна науковопрактична конференція
«Актуальні проблеми
економіки, обліку,
фінансів і права»
IX Всеукраїнська
науково-практична
конференція
«Підвищення
ефективності
діяльності підприємств
харчової та переробної
галузей АПК»

0,2

Ковтун О.П.

0,22

Ковтун О.П.

0,25

Вінник І.В.

0,19

Вінник І.В.

І Міжнародна науковопрактична конференція
«Підприємницька,
торговельна, біржова
діяльність: тенденції,
проблеми та
перспективи розвитку»
IX Всеукраїнська
науково-практична
конференція
«Підвищення
ефективності
діяльності підприємств
харчової та переробної
галузей АПК»
94

71

Особливості
формування ціннісної
пропозиції

2020 р.

72

Інформаційне освітнє
середовище як складова
підготовки
кваліфікованих
фахівців

2020 р.

73

Роль просторовопредметної організації
освітнього середовища
у фаховій підготовці
здобувачів освіти

2020 р.

74

Формування освітнього
середовища на засадах
компетентнісного
навчання на заняттях з
іноземної мови

2020 р.

75

Реалізація
компетентнісного
підходу до змісту
освіти

2020 р.

76

Фактори розвитку
особистості здобувача
освіти

2020 р.

77

Застосування
технологій віртуальної
та доповненої
реальності в освітньому
процесі

2020 р.

78

Основні напрямки
пожежної безпеки й
цивільного захисту під
час карантину

2020 р.

79

Право людини на життя
через призму минулого
та сьогодення

2020 р.

ІІ Міжнародна науковопрактична конференція
«Потенційні шляхи
розвитку науки»
Міжвузівська науковопрактична конференція
«Формування
сучасного освітнього
середовища: теорія і
практика»
Міжвузівська науковопрактична конференція
«Формування
сучасного освітнього
середовища: теорія і
практика»
Міжвузівська науковопрактична конференція
«Формування
сучасного освітнього
середовища: теорія і
практика»
Міжвузівська науковопрактична конференція
«Формування
сучасного освітнього
середовища: теорія і
практика»
Міжвузівська науковопрактична конференція
«Формування
сучасного освітнього
середовища: теорія і
практика»
ІІІ Всеукраїнська
науково-практична
конференція «Нові
інформаційні
технології управління
бізнесом»
Регіональна
конференція
«Актуальні проблеми
пожежної безпеки та
запобігання
надзвичайним
ситуаціям в умовах
сьогодення»
Міжнародна науковопрактична конференція
«Сучасне право
творення: питання
теорії та практики»
частина ІІ
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0,2

Вінник І.В.

0,3

Заболотна А.Г.

0,25

Вдович В.Г.,
Поцілуйко М.П.

0,2

Івкова Н.М.

0,2

Скуратівська
Г.С.

0,19

Штерн Б.О.

0,25

Сиротенко А.О.

0,2

Щербакова А.П.

0,2

Берегеля І.М.,
Кічак Б.В.

80

81

82

Формування
математичної
компетентності
студентів аграрних
закладів вищої освіти в
котексті тенденцій
Європейського
освітнього простору
Захист інформації в
комп’ютерних мережах

2020 р.

Застосування
інноваційних методів
навчання в умовах
карантину

2020 р.

2020 р.

ІІ Міжнародна науковопрактична конференція
«Сучасні стратегії
педагогічної освіти в
контексті розбудови
суспільства сталого
розвитку та
Євроінтеграції»
ХХVІ Міжнародна
науково-практична
інтернет-конференція
«Проблеми та
перспективи розвитку
сучасної науки в
країнах Європи та Азії»
ІІ Міжнародна науковопрактична конференція
«Потенційні шляхи
розвитку науки»

0,22

Дібрівна Е.І.

0,19

Фрідріхсон Н.В.

0,2

Погоріла О.І.

Кількість тез доповідей, опублікованих у міжнародних видання
Кількість тез доповідей, опублікованих у міжгалузевих виданнях
Кількість тез доповідей, опублікованих у вузівських виданнях
Кількість тез доповідей, перекладених на іноземну мову

[0]
[15]
[67]
[0]

Інформація про науково-дослідну роботу студентів:
Загальна кількість студентів денної форми навчання,
які мають у звітному році наукові публікації
[40]
Кількість студентів, які виступили у 2020 р. з доповідями на конференціях на рівні:
НУБіП України
[8]
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Додаток 2
4. Ірпінський ФК НУБіП України
Таблиця 1.
Аналіз забезпеченості дисциплін і спеціальностей, з яких ведеться підготовка фахівців,
підручниками та навчальними посібниками

051
071
072
075
076
081
123

Фахові
дисципліни

Назва спеціальності

Загальноспеціальні
дисципліни

Соціальногуманітарні
дисципліни

Коди
Спеціальності

Процент забезпеченості
підручниками

ОКР “Молодший спеціаліст”/ОПС «Фаховий молодший бакалавр»
Економіка
100
100
Облік і оподаткування
100
100
Фінанси, банківська справа та
100
100
страхування
Маркетинг
100
100
Підприємництво, торгівля та біржова
100
100
діяльність
Харчові технології
100
100
Комп’ютерна інженерія
100
100

100
100
100
100
100
100
100

Таблиця 2.
Перелік дисциплін спеціальностей, не забезпечених у повному обсязі
підручниками та посібниками
№
з/п

Назва
спеціальності
-

Дисципліна
ОКР
-
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Забезпеченість,
%
-

Додаток 3
4. Ірпінський ФК НУБіП України
Таблиця 1.
Інформація про наукові конференції, семінари, що проведені у коледжі у 2020 р.
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Назва конференції
IX Міжвузівська студентська науково-практична конференція
«Актуальні проблеми економіки, обліку, та фінансів в Україні»
ХІІ Міжвузівська студентська науково-практична конференція
«Проблеми та перспективи розвитку захисту прав споживачів»
Міжвузівська
науково-практична
конференція
«Формування
сучасного освітнього середовища: теорія і практика»
Студентська
науково-практична
конференція
«Двомовність
Приірпіння: думка сучасної молоді»
Студентська науково-практична конференція «Видатні жінкинауковці»
ІІ Студентська науково-практична конференція «Нобелівські
лауреати»
Студентська науково-практична конференція «Кібербезпека в
Україні»
Студентська науково-практична конференція «Professional World of
English»
Педагогічний семінар «Впровадження електронних засобів навчання
в освітній простір сучасного закладу вищої освіти»
Педагогічний семінар «Ефективність використання технологій
дистанційного навчання в освітньому процесі»
Педагогічний семінар «Антисуржик. Чиста українська»
Круглий стіл «Комунікація та співпраця коледжу з бізнесом»
Круглий стіл «Перспективи майбутньої професії» за участю
Ірпінського міського центру зайнятості
Практичний семінар «Куратор групи як ключовий суб’єкт
формування особистості молодого фахівця»

Дата
проведення
04.03.2020 р.
15.03.2020 р.
27.02.2020 р.
21.02.2020 р.
06.03.2020 р.
03.11.2020 р.
30.10.2020 р.
25.11.2020 р.
22.01.2020 р.
02.06.2020 р.
16.01.2020 р.
23.01.2020 р.
31.01.2020 р.
23.06.2020 р.

Кількість штатних ПП що брали участь у роботі конференцій, проведених в інших
організаціях:
[36]
Кількість штатних ПП, що брали участь:
1.У міжнародних симпозіумах, конференціях, семінарах далекого зарубіжжя [0]
2. У державних конференціях, семінарах
[30]
3. В обласних та районних конференціях, семінарах
[20]
4. Внутрішньовузівських
[27]
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Таблиця 2.
Інформація про наукові конференції, семінари в інших організаціях

№

Назва конференції

1

ІІІ Всеукраїнська науковопрактична конференція «Нові
інформаційні технології
управління бізнесом»
Міжнародна науково-практична
конференція «Фінансові
механізми сталого розвитку
України в умовах сучасних
викликів»
Всеукраїнська науково-практична
конференція «Актуальні проблеми
сучасної освіти: реалії та
перспективи
ІV Всеукраїнська науковопрактична конференція
«Особистість студента та
соціокультурне середовище
університету в суспільному
контексті»
Всеукраїнська науково-практична
інтернет-конференція
педагогічних та науковопедагогічних працівників
«Науково–технічне
співробітництво: принципи,
механізми, ефективність»
VІ Міжнародна науковопрактична конференція «Облік,
аналіз, аудит та оподаткування:
сучасна парадигма в умовах
сталого розвитку»
Міжнародна наукова конференція
«Сучасні виклики сталого
розвитку бізнесу»
Міжнародна науково-практична
конференція «Економіка
сьогодення: актуальні питання та
інноваційні аспекти»
Міжнародна науково-практична
конференція «Перспективні
напрямки розвитку економіки,
фінансів, обліку та права: теорія і
практика»
ХІ Міжнародна науковопрактична конференція
«Інформаційні технології:
економіка, техніка, освіта»

2

3

4

5

6

7

8

9

10

К-сть
учасників
від
коледжу
5

Назва організації,
яка проводила
конференцію

Місце і дата
проведення

Спілка
автоматизаторів
бізнесу

м. Київ,
12 лютого
2020 р.

НУБіП України

м. Київ,
12 травня
2020 р.

5

Маріупольський
коледж ДВНЗ
«ПДТУ»

м. Маріуполь
15 травня
2020 р.

3

Інститут вищої
освіти НАПН
України

м. Київ,
18 травня
2020 р.

2

Ніжинський
агротехнічний
коледж

м. Ніжин
13 квітня
2020 р.

3

Київський
національний
економічний
університет ім.
Вадима Гетьмана
ДУ «Житомирська
політехніка»

м. Київ,
10 грудня
2020 р.

2

м. Житомир,
05 листопада
2020 р.
м. Запоріжжя,
31 січня
2020 р.

2

Центр фінансовоекономічних
наукових
досліджень

м. Полтава,
12 лютого
2020 р.

2

НУБіП України

м. Київ,
10-11
листопада
2020 р.

2

Класичний
приватний
університет
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1

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Міжнародна науково-практична
конференція «Шляхи
забезпечення стабільності
національної економіки»
Міжнародна науково-практична
конференція «Глобальні тенденції
в економіці, фінансах, управлінні»
Міжнародна науково-практична
конференція «Інформаційні
технології та фінансова система:
сучасний стан, ефективність,
перспективи»
Міжнародна науково-практична
конференція «Напрями та сучасні
чинники розвитку міжнародних
відносин: економічні та політичні
аспекти»
XLII Міжнародна науковопрактична конференція
«Актуальні проблеми сучасної
науки»
XVIIІ Міжнародна науковопрактична конференція «Сучасні
виклики та проблеми науки»
Міжнародна науково-практична
конференція «Економіка, облік,
фінанси та право: стратегічні
пріоритети розвитку в умовах
глобалізації»
Міжнародна науково-практична
конференція «Актуальні проблеми
сучасної науки та освіти»
Всеукраїнська науково-практична
конференція
«Соціокомунікативний простір
України: історія та сьогодення»
V Всеукраїнська студентська
науково-практична конференція
«Облік, оподаткування, контроль
та аналіз в активізації діяльності
економічних суб’єктів»
І Всеукраїнська студентська
науково-практична конференція
«Аналітико-прогностична оцінка
розвитку підприємств аграрного
сектору в умовах міжнародної
інтеграції»
Міжнародна науково-практична
конференція «Економічні та
соціальні інновації як фактор
розвитку економіки»

Громадська
організація
«Вектор пошуку»

м. Дніпро,
19 вересня
2020 р.

1

Східноєвропейськи
й центр наукових
досліджень
КНЕУ

м. Одеса,
02 жовтня
2020 р.
м. Київ,
31 січня
2020 р.

1

Ужгородський
національний
університет

м. Ужгород,
08 травня
2020 р.

1

Наука та практика

м. Вінниця,
06 квітня
2020 р.

1

Наука та практика

м. Полтава,
16 квітня
2020 р.
м. Київ,
05 квітня
2020 р.

1

м. Львів,
09 листопада
2020 р.
м. Київ,
20 лютого
2020 р.

3

м. Київ,
20 березня
2020 р.

4

НУБіП України

м. Київ,
20 вересня
2020 р.

2

Східноукраїнський
інститут економіки
та управління

м. Запоріжжя,
28 березня
2020 р.

2

НУБіП України

Львівський
науковий форум
НУБіП України
Гуманітарнопедагогічний
факультет
НУБіП України
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3

2

1

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

IV Міжнародна науковопрактична конференція «Розвиток
професійної культури майбутніх
фахівців: виклики, досвід,
стратегії, перспективи»
ХІІ науково-практична інтернетконференція «Impact of Modernity
on Science and Practice»
ІІ Міжнародна науково-практична
конференція «Science, society,
education: topical issues and
development prospects»
IV Міжнародна
науково-практична конференція
студентів і молодих учених
«Інформаційні
технології в соціокультурній
сфері, освіті та економіці»
V Міжнародна
науково-практична конференція
«Відкриті еволюціонуючи
системи»
ІІ Міжнародна науково-практична
конференція «Європейські виміри
сталого розвитку»
І Міжнародна науково-практична
конференція «Science, society,
education: topical issues and
development prospects»
Міжнародна науково-практична
конференція «Актуальні проблеми
економіки, обліку, фінансів і
права»
IX Всеукраїнська науковопрактична конференція
«Підвищення ефективності
діяльності підприємств харчової
та переробної галузей АПК»
І Міжнародна науково-практична
конференція «Підприємницька,
торговельна, біржова діяльність:
тенденції, проблеми та
перспективи розвитку»
ІІ Міжнародна науково-практична
конференція «Потенційні шляхи
розвитку науки»
Регіональна конференція
«Актуальні проблеми пожежної
безпеки та запобігання
надзвичайним ситуаціям в умовах
сьогодення»

Ірпінський
державний коледж
економіки і права

м. Ірпінь,
30 квітня
2020 р.

1

International Science
Group

Едмонтон,
Канада,
13-14 квітня
2020 р.
м. Харків,
20 січня
2020 р.

1

КНУКіМ

м. Київ,
21 квітня
2020 р.

1

ННІМУ та МГ ТНУ
імені В.І.
Вернадського

м. Київ,
19-21 травня
2020 р.

1

Національний
університет
харчових
технологій
Наукововидавничий центр
«Sci-conf.com.ua»

м. Київ,
26 червня
2020 р.

2

м. Харків,
10 січня
2020 р.

2

Центр фінансовоекономічних
наукових
досліджень
Національний
університет
харчових
технологій

м. Полтава,
7 травня
2020 р.

1

м. Київ
18-19
листопада
2020 р.

2

Державний
університет
телекомунікацій

м. Київ
11 лютого
2020 р.

1

Міжнародний
центр науки і
досліджень

м. Київ
20-21
листопада
2020 р.
м. Львів
01 листопада
2020 р.

2

Наукововидавничий центр
«Sci-conf.com.ua»

Львівський
державний
університет
безпеки
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1

1

35

36

37

Міжнародна науково-практична
конференція «Сучасне право
творення: питання теорії та
практики»
ІІ Міжнародна науково-практична
конференція «Сучасні стратегії
педагогічної освіти в контексті
розбудови суспільства сталого
розвитку та Євроінтеграції»
ХХVІ Міжнародна науковопрактична інтернет-конференція
«Проблеми та перспективи
розвитку сучасної науки в країнах
Європи та Азії»

38

Х Міжнародна науково-практична
інтернет-конференція «Сучасний
рух науки»

39

40

ІІІ Всеукраїнський вернісажпрактикум для сучасних
керівників закладів освіти,
вчителів, викладачів
«Профорієнтація і
підприємливість в освітньому
процесі й управлінні закладом
освіти: сучасний стан,
перспективи, виклики»
Конференція «Uni-Biz bridge-5

41

Тренінг « Teach Me 2.0»

42

Онлайн-семінар «Хмарні
технології у дистанційному
навчанні в умовах карантину»

43

Всеукраїнська наукова
конференція «Фахова передвища і
професійна освіта: теорія,
методика, практика»
Міжнародна науково-практична
Інтернет конференція,
«Цифровізація освітнього
процесу. Дистанційна освіта»
Шляхи удосконалення
професійних компетентностей
фахівців в умовах сьогодення

44

Дніпровський
національний
університет

м. Дніпро
5-6 червня
2020 р.

1

Київський
університет імені
Бориса Грінченка

м. Київ
12 листопада
2020 р.

1

ДВНЗ «ПереяславХмельницький
державний
педагогічний
університет імені
Григорія
Сковороди»
Міжнародного
електронного
науковопрактичного
журналу
«WayScience»
ДВНЗ «КНЕУ»

м. ПереяславХмельницьки,
31 травня
2020 р.

1

м. Дніпро
2-3 квітня
2020 р.

1

м. Київ,
31січня
2020 р.

11

UGEN

м. Київ,
28 серпня
2020 р.
м. Київ,
26 жовтня
2020 р.
22 квітня
2020 р.

8

м. Київ,
21червня
2020 р.

2

м. Київ,
28-29 травня
2020 р.

2

UGEN
Державний
університет
“Житомирська
політехніка”
НУБІП

Єсвіт
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7

7

45

Всеукраїнська науково-практична
онлайн-конференція «Очікування
та перспективи освітнього
процесу у 2020/2021 навчальному
році»

Всеосвіта

м. Київ,
27 серпня
2020 р.

5

46

Всеукраїнський науковопрактичий онлайн-семінар
«STEM-освіта: ресурси та
перспективи розвитку в 2020-2021
навчальному році»

Всеосвіта

м. Київ,
25 серпня
2020 р.

5

47

Всеукраїнська науково-практична
онлайн-конференція
«Дистанційне навчання від теорії
до практики. Сервіси та навички»

Платформа онлайн
Рух освіта

м. Київ,
22 листопада
2020 р.

2

48

Всеукраїнська практична онлайн
конференція «Педагог на часі
змін. Інструменти вчителя 2021»

29 серпня
2020 р.

2

49

Круглий стіл «Подолання бар’єрів
та викликів формування та
реалізації лідерського
потенціалу молоді у громадах»

м. Київ
23 жовтня
2020 р.

2

50

Науково-практичний семінар
«Сучасні підходи до організації та
проведення спортивних змагань
(на прикладі ігрових видів
спорту)»
Семінар «Інноваційна
спрямованість педагогічної
діяльності»

Фонд підтримки
інформаційного
забезпечення
студентів
НУБіП України,
Національна
асоціація
сільськогосподарсь
ких дорадчих
служб України
НУБіП України

м. Київ
30-31 січня
2020 р.

3

НУБіП України

м. Київ
12-17 жовтня
2020 р.

2

51

52

Семінар «Основи роботи з
системою перевірки текстів на
плагіат», UNICHECK Україна

НУБіП України

м. Київ
27 лютого
2020 р

2

53

Семінар «Професійна розробка
електронного освітнього
контенту»

НМЦ вищої та
фахової
передвищої освіти

9 січня
2020 р.

1
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