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1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ВСП НУБіП УКРАЇНИ
4. Ірпінський фаховий коледж
1.1.4. Основні завдання
Заклад освіти 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. закладу освіти 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» заклад освіти
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 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. Основні напрями наукових досліджень
Наукові дослідження здійснювалися відповідно до затверджених тем дисертаційних
досліджень:
 «Забезпечення сталого економічного зростання і розвитку сільського господарства»;
 «Формування естетичної культури студентів у процесі професійної підготовки
закладів фахової передвищої освіти».
1.3.4. 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.
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У 2021 році придбано: 10 найменувань періодичних видань на суму 8556 грн та оформлено
підписку на електронне видання «Е-журнал. Держзакупівлі (з правами використання)» на суму
4780 грн. Придбано підручники на суму 23633 грн.
За рік придбано меблів, комп’ютерної техніки, обладнання для навчальних лабораторій
на суму 260 тис. грн.
Загальна характеристика матеріально-технічної бази наведена у табл. 1.3.4.1.
1.4.4. Склад науково-педагогічного, педагогічного персоналу
У коледжі працюють 34 штатні педагогічні працівники, 10 осіб з числа
адміністративного персоналу, 5 завідувачів лабораторій.
Докторів наук – 3, з них штатних – 1, у т.ч. 1 старший науковий співробітник, кандидатів
наук – 11, з них штатних – 9, у т.ч. 1 доцент.
Викладацьку діяльність здійснюють – 48 осіб, у т.ч. викладачів-методистів – 6, старших
викладачів – 5, викладачів вищої категорії – 34, І категорії – 8; ІІ категорії – 2, спеціалістів –
4.
Підвищили кваліфікацію – 48, пройшли атестацію – 10 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
№
п/п

Показники діяльності ВП

Кількісні
параметри

1

2

3

673

5.1
6

Кількість студентів, разом осіб,
у т.ч. за формами здобуття освіти:
- 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 педагогічних працівників, осіб

1

2

3

4

5

7

у т.ч.: - штатних
- сумісників
Чисельність педагогічних працівників, які мають наукові ступені:
- докторів наук
- кандидатів наук
- здобувачів та аспірантів
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673
280
41,6
12
7
5
2

4
55
49
6
3
11
2

7.1

8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

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
- 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

1
9
2
2

6
5
34
8
2
4
1/360
18086,5
7029,1
10,4
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
26448,9
19513,2
6935,7
4028,0
2907,7
0,36 грн

1.5.4. Кількість студентів
На 2-х відділеннях навчається 673 студентів: у т.ч. 673 – денної форми здобуття освіти,
з них 280 – за умов договору.
Із загального числа студентів: фахових молодших бакалаврів 469 осіб, молодших
спеціалістів 204 осіб.
У 2021 р. зараховано на денну форму здобуття освіти 266 студентів за ОПС «Фаховий
молодший бакалавр», з них за умов договору – 131.
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Серед вступників – 51 особа сільської молоді, що складає 19,2 % від загальної кількості
вступників. Зараховано дітей-сиріт – 5, діти з інвалідністю – 1, дітей учасників бойових дій –
12, внутрішньо-переміщених осіб – 11. Середній конкурс становить 6,8.
У 2021 р. прийом на заочну форму здобуття освіти не здійснювався.
Загальна характеристика контингенту студентів наведена у табл. 1.3.4.1.
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2. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
2.4. Ірпінський фаховий коледж
У 2021 р. надходження коштів:
 за загальним фондом – 19513,2 тис. грн;
 за спеціальним фондом – 6935,7 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 – 21,1 тис. грн, кредиторська – 713,3
тис. грн (у т. ч. 409,6 тис. грн – переплата по оренді навчального корпусу № 1 Ірпінським
міським відділом освіти, який протягом 2020 року сплачував за оренду приміщення в повному
обсязі, а в кінці року надав офіційний лист про звільнення від сплати за оренду нежитлових
приміщень в зв’язку з карантином).
Таблиця 2.4.1
Обсяг фінансування на 2021 рік згідно кошторису, тис. грн.
КЕКВ
2110
2120
2210
2220
2230
2240
2270
2700

Загальний фонд, Спеціальний фонд
тис. грн
тис. грн
13081,2
3750,5
2811,7
795,6

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

217,9

724,7

1409,6
1992,8

905,2
-

-

66,5

19513,2

6242,5

Таблиця 2.4.2
Обсяг фактичного фінансування за загальним фондом у 2021 р., тис. грн.
КЕКВ
2110
2120
2210
2220
2230
2240
2270
2700
3110

Статті витрат

13081,2
2811,7

У відсотках до
затвердженого
100
100

217,9

100

1409,6
1992,8

100
100

-

-

19513,2

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 2021 році, тис. грн.
КЕКВ

Загальний
Фактично
Фактично
фонд
профінансовано профінансовано У відсотках до
затверджено
з загального
з спеціального затвердженого
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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Таблиця 2.4.4

Обсяг фактичного надходження коштів спеціального фонду за 2021 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

4028,0
2435,8
1970,4
93,2
15,5
363,2
6935,7
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

2020 рік
1704,9
36,6
208,3
1949,8
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2021 рік
план
факт
1704,0
1970,4
542,0
465,4
2246,0
2435,8

У % 2021
до 2020 року
115,6
223,4
124,9

Таблиця 2.4.6
Надходження коштів загального та спеціального фондів за 2021 рік (тис. грн)
у розрізі ВСП НУБіП України
Назва ВСП НУБіП
Ірпінський фаховий коледж
Всього

Загальний
фонд
19513,2
19513,2
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Спеціальний фонд
у т. ч.
Усього
освітня
господарська
діяльність
діяльність
6935,7
4028,0
2907,7
6935,7
4028,0
2907,7

3. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ, ПЕДАГОГІЧНИЙ ПЕРСОНАЛ
3. 4. Ірпінський фаховий коледж
В Ірпінському фаховому коледжі до викладацької роботи залучено 54 особи.
З них:
 штатних викладачів – 48 осіб (у т. ч. 3 особи з числа непедагогічних працівників);
 сумісників – 6 осіб.
Серед штатних педагогічних працівників мають:
 науковий ступінь доктора наук – 1 особа;
 кандидата наук – 9 осіб;
 вчене звання доцент – 1 особа;
 вчене звання старший дослідник – 1 особа;
 педагогічне звання «Викладач-методист» – 6 осіб;
 педагогічне звання «Старший викладач» – 5 осіб;
 вищу кваліфікаційну категорію – 34 особи;
 почесне звання «Відмінник освіти України» – 2 особи;
 почесне звання «Відмінник аграрної освіти та науки» – 2 особи;
 почесне звання «Заслужений викладач НУБіП України» – 6 осіб;
 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 (8 %), до 50 років – 19 осіб (40 %),
до 60 років – 17 осіб (35 % ), старші 60 років – 8 осіб (17 %). Середній вік викладачів – 45 років.
Атестовано у 2021 р. 10 осіб, з них: 1 – присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст
першої категорії»; 1 – підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»;
3 – присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»; 5 – підтверджено раніше
присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»; 2 – присвоєно педагогічне
звання «викладач-методист»; 1 – підтверджено раніше присвоєне педагогічне звання
«старший викладач».
Протягом року підвищили кваліфікацію 48 викладачів.
Не мають педагогічної освіти 2 особи, 1 особа здобуває педагогічну освіту за заочною
формою здобуття освіти.
Навчаються за заочною формою здобуття освіти в докторантурі – 1 особа, аспірантурі –
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 01.12.2021 р.

штатними
ПП

сумісниками

Викладача-методиста

Старшого викладача

Вищу кваліфік.
категорію

Першу кваліфік.
категорію

Другу кваліфік.
категорію

1

РАЗОМ

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 2021 р.
педагогічну
комісій МОН,
почесні звання
освіту у
обласних рад ЗВО
2021 р.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

30,1

29,1

1,0

4

2

20

5

-

2

8

28

-

26,0

20,8

5,2

2

3

14

3

2

2

6

20

-

56,1

49,9

6,2

6

5

34

8

2

4

14

48

-

Відділення

Економічне
відділення
Підприємництва
та інформаційних
технологій

Кількість штатних ПП, які
мають педагогічне звання

Всього

Загальна кількість
ставок ПП
у т.ч. зайнятих

12

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

Економічне
відділення
Підприємництва
та
інформаційних
технологій
РАЗОМ

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

13

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

2
2
2
9
2
11
1
2
9
3
1
13
1
2
2
28

1
1
2
1
6
1
1
8
1
3
1
4
1
2
5
1
6
20

1
3
4
3
15
3
1
19
1
3
12
4
1
17
2
2
7
1
8
48

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
 фінансово-економічних
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 01.12.2021 р.

12
3

вища
перша
вища

2

4

вища
спеціа
ліст
4

7
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4. СТАН НАВЧАЛЬНО-ЛАБОРАТОРНОЇ БАЗИ
4. 4. Ірпінський фаховий коледж
Коледж має у своєму використанні 4 корпуси (3 навчальні, 1 навчально-господарський),
гуртожиток, спортивний майданчик, котельню та інші допоміжні споруди, розташовані на
земельній ділянці площею 1,93 га.
Загальні площі приміщень, що використовуються в освітньому 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 2021 р. проведено заходи з ремонту, придбання комп'ютерної та іншої оргтехніки,
обладнання для навчальних лабораторій:
– ремонт комп'ютерної техніки (вартість – 9,9 тис. грн);
– продовжено договір про співпрацю з інтернет провайдером ТДВ «Компанія «Бест» та
«I-Lan»;
– придбано комп’ютерну техніку (вартість – 260,0 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
15

Показники
4
1/360
18086,5
7029,1
10,4
21

5. Кабінети, кількість
6. Учбові полігони, кількість
7. Обладнання, кількість

40
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 фаховий коледж
Чисельність студентів станом на 1 листопада 2021 р. становить 673 особи.
За державним замовленням навчаються 393 особи, з них:
 за денною формою – 393 особи;
 за заочною – 0 осіб.
За контрактом навчаються 280 осіб, з них:
 за денною формою – 280 осіб;
 за заочною – 0 осіб.
За денною формою навчається 673 особи (100%), з них:
 фахових молодших бакалаврів – 469 осіб (69,7 %);
 молодших спеціалістів – 204 особи (30,3 %).
За заочною формою навчається 0 осіб.
Детальна інформація про контингент студентів, які навчаються за денною і заочною
формами здобуття освіти за державним замовленням і за кошти юридичних і фізичних осіб,
наведена у табл. 5.4.1-5.4.4.
Протягом року було відраховано за неуспішність 3 студентів (табл. 5.4.5).
Протягом року було поновлено 9 студентів, з них: 6 – за контрактом; переведено на
навчання за державним замовленням 1 студента; поновлено на навчання за державним
замовленням – 2 студенти. Інформація про кількість студентів, поновлених та переведених на
навчання, наведена в табл. 5.4.11, 5.4.12.
У 2021 р. було зараховано на навчання на 1 курс за усіма формами фінансування і
здобуття освіти всього 266 осіб, що у порівнянні з 2020 р. складає 126,7 %.
У 2021 р. за державним замовленням на денну форму здобуття освіти було зараховано
135 осіб, що у порівнянні з 2020 р. складає 105,5 %.
У т.ч.:
 за ОПС «Фаховий молодший бакалавр» – 135 осіб.
У 2021 р. за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб було зараховано всього 131
особу, що у порівнянні з 2020 р. складає 159,8 %. У тому числі:
 на денну форму здобуття освіти зараховано 131 особу, у т.ч.:
 за ОПС «Фаховий молодший бакалавр» – 131 особу.
Інформація про загальну кількість студентів, прийнятих на навчання у 2021 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 здобуття освіти склав 6,8 (таблиця 5.4.13).
Кількість поданих заяв абітурієнтами до ВСП «Ірпінський фаховий коледж НУБіП
України» в розрізі спеціальностей відображена в табл. 5.4.15.
Прийом на заочну форму здобуття освіти не здійснювався.
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Таблиця 5.4.1
Форми здобуття освіти

Жінок

Чоловіків

12

13

14

9
73
72

15
33
53

24
106
125

8

9

10

Всього
(8+9+10)

7

Бакалавр

6

Молодший
спеціаліст

5

Фаховий
молодший
бакалавр

4

Всього
(2+3+4)

Бакалавр

3

Разом
по денній
і заочній
формах
(5+11)

Чоловіків

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

2

Заочна

Жінок

1

Молодший
спеціаліст

Спеціальність

Фаховий
молодший
бакалавр

Денна

11

24
71
88

35
37

24
106
125

57

16

73

50

23

73

87

33

120

45

75

120

91
51
469

83

174
51
673

15
17
281

159
34
392

174
51
673

204

18

Кількість слухачів
підготовчого відділення

Загальна кількість студентів станом на 01.11.2021р.

15

Таблиця 5.4.2
Загальна чисельність студентів, які навчаються у ВСП НУБіП України, в розрізі закладів (станом на 1 листопада 2021 року)
Усього

Назва ВСП НУБіП
України

Ірпінський фаховий
коледж
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
393

280

258

393

280

258
211
469
469

673

211

135

69

673

135
69
204
204

19

673

Таблиця 5.4.3
Кількість студентів, які навчаються за держзамовленням

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

11

Всього
(6+7+8)

Бакалавр

Молодший
спеціаліст

Фаховий
молодший
бакалавр

Всього
(2+3+4)

Бакалавр

Молодший
спеціаліст

Спеціальність

Фаховий
молодший
бакалавр

Форми здобуття освіти
Денна
Заочна

Разом
по
денній і
заочній
формах

11

(5+9)
11

60

34

94

94

62

30

92

92

18

9

27

27

52

26

78

78

40

36

76

76

135

15
393

15
393

15
258

Таблиця 5.4.4
Кількість студентів, які навчаються за контрактом

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

13

Всього
(6+7+8)

Бакалавр

Молодший
спеціаліст

Фаховий
молодший
бакалавр

Всього
(2+3+4)

Бакалавр

Молодший
спеціаліст

Спеціальність

Фаховий
молодший
бакалавр

Форми здобуття освіти
Денна
Заочна

Разом
по
денній і
заочній
формах

13

(5+9)
13

11

1

12

12

26

7

33

33

39

7

46

46

35

7

42

42

51

47

98

98

36
211

69

36
280

36
280
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Таблиця 5.4.5
Кількість студентів випускного курсу, які були відраховані до закінчення терміну
навчання за неуспішність

Всього
(6+7+8)

Спеціаліст

Бакалавр

Молодший
спеціаліст

Всього
(2+3+4)

Спеціаліст

Спеціальність

Бакалавр

Молодший
спеціаліст

Форми здобуття освіти
Денна
Заочна

Разом
по денній
і заочній
формах
(5+9)

071 Облік і оподаткування

2

2

2

123 Комп'ютерна інженерія

1

1

1

3

3

3

РАЗОМ

Таблиця 5.4.6
Інформація про прийом студентів до ВСП НУБіП України у 2021 році

Ірпінський
фаховий
коледж
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

131

За кошти фіз.
юр. осіб

135

Держ.бюджет

За кошти фіз.
юр. осіб

Назва ВСП
НУБіП
України

Держ.бюджет

Фаховий молодший
бакалавр
Денна
Заочна

266

135 131
266
266

266
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Таблиця 5.4.7
Загальна кількість студентів, прийнятих на навчання станом на 01.11.2021 р.
Форми здобуття освіти

за скороченим
терміном

13

14

15

16

17

18

19

20

Всього (12+15+18)

повний термін

за скороченим
терміном

всього

повний термін

за скороченим
терміном

всього

повний термін

за скороченим
терміном

всього

повний термін

за скороченим
терміном

всього

повний термін

за скороченим
терміном

3

4

5

6

7

8

9

10

12

12

12

39

39

39

39

50

50

50

50

30

30

30

30

50

50

50

50

50

50

50

50

35

35

35

35

266

266

266

266

22

12

Разом
по
денній
і
заочній
формах
(11+21)

2

11

всього

Бакалавр

повний термін

Фаховий
молодший
бакалавр

Заочна
Молодший
спеціаліст

12

Всього
1

Бакалавр

Всього (2+5+8)

Фаховий
молодший
бакалавр

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
Молодший
спеціаліст

21

22

Таблиця 5.4.8
Прийом студентів за державним замовленням у 2021 р.
Форми здобуття освіти

повний термін

за скороченим
терміном

всього

повний термін

за скороченим
терміном

19

20

Всього (12+15+18)

всього

18

за скороченим
терміном

17

повний термін

16

всього

15

за скороченим
терміном

14

повний термін

13

всього

12

Разом
по денній
і заочній
формах
(11+21)

за скороченим
терміном

за скороченим
терміном

Бакалавр

повний термін

Фаховий
молодший
бакалавр

повний термін

Всього (2+5+8)

Бакалавр

Всього

Фаховий
молодший
бакалавр

Заочна
Молодший
спеціаліст

всього

Денна
Молодший
спеціаліст

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

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

5

5

5

5

31

31

31

31

32

32

32

32

9

9

9

9

28

28

28

28

20

20

20

20

10

10

10

10

135

135

135

135

Спеціальність

23

11

21

22

Таблиця 5.4.9
Прийом студентів на навчання за контрактом у 2021 р.
Форми здобуття освіти
Бакалавр

9

10

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

7

7

7

7

8

8

8

8

18

18

18

18

21

21

21

21

22

22

22

22

30

30

30

30

25

25

25

25

131

131

131

131

24

11

за скороченим
терміном

8

повний термін

7

всього

6

за скороченим
терміном

5

повний термін

4

всього

за скороченим
терміном

3

за скороченим
терміном

повний термін

2

повний термін

всього

1

Спеціальність

всього

за скороченим
терміном

22

повний термін

21

всього

Разом
по денній
і заочній
формах
(11+21)

за скороченим
терміном

Фаховий
молодший
бакалавр

повний термін

Всього (2+5+8)

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
1
9

Заочна

Разом
1
9

9

9

1

1

6

6

5
2
33

5
2
33

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

051 Економіка
072 Фінанси,
банківська справа та
страхування
РАЗОМ

Всього
(6+7+8)

Бакалавр

Молодший
спеціаліст

Фаховий
молодший
бакалавр

Всього
(2+3+4)

Бакалавр

Молодший
спеціаліст

Спеціальність

Фаховий
молодший
бакалавр

Форми здобуття освіти
Денна
Заочна

Разом
по
денній і
заочній
формах
(5+9)

1

1

1

2

2

2

3

3

3

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

051 Економіка
075 Маркетинг
076 Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність
123 Комп'ютерна
інженерія
РАЗОМ

Всього
(6+7+8)

Бакалавр

Молодший
спеціаліст

Фаховий
молодший
бакалавр

Всього
(2+3+4)

Бакалавр

Молодший
спеціаліст

Спеціальність

Фаховий
молодший
бакалавр

Форми здобуття освіти
Денна
Заочна

Разом
по
денній і
заочній
формах
(5+9)

1
2

1
2

1
2

1

1

1

2

2

2

6

6

6
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Таблиця 5.4.13
Конкурс абітурієнтів на денну форму здобуття освіти
Спеціальність
ОПС «Фаховий молодший бакалавр»

На держбюджет

051 Економіка

15,2

071 Облік і оподаткування

3,9

072 Фінанси, банківська справа та страхування
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
123 Комп'ютерна інженерія
181 Харчові технології

5,2
13,4
6,4
6,6
7

СЕРЕДНІЙ по ВСП

6,8
Таблиця 5.4.14

Конкурс абітурієнтів на заочну форму здобуття освіти
Спеціальність
ОПС «Фаховий молодший бакалавр»
Прийом не здійснювався

На держбюджет

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
86
127
167
121
180
132
97
910
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Бакалавр
Денна

Заочна

6. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
6.1. Ступенева система освіти
6.1.4. Ірпінський фаховий коледж
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 освітньо-професійних 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 затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (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 2021 р. за ступеневою системою освіти продовжили навчання у базовому закладі (м.
Київ) НУБіП України:
 за денною формою здобуття освіти – 9 випускників – молодші спеціалісти, які
продовжили навчання на програмах підготовки бакалаврів;
 за заочною формою здобуття освіти – 63 випускники – молодші спеціалісти, які
продовжили навчання на програмах підготовки бакалаврів, з них: 3 випускники – на базі
НУБіП України; 60 випускників – на базі міжкафедральної навчальної лабораторії НУБіП
України.
Сприяє реалізації ступеневої освіти підготовка фахівців на базі міжкафедральної
навчальної лабораторії НУБіП України. Випускники коледжу мають можливість
продовжувати здобуття освіти за скороченим терміном навчання на основі ОКР «Молодший
спеціаліст» із 5 спеціальностей: економіка, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа
та страхування, підприємництво, торгівля та біржова діяльність, комп’ютерна інженерія.
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6.2. Організація, реорганізація відділень, циклових комісій, лабораторій
6.2.4. Ірпінський фаховий коледж
У 2021 р. розпочато роботу по створенню навчальної лабораторії «Хімії та харчових
технологій» для підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Харчові
технології».
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6.3. Організація практичного навчання студентів
6.3.4. Ірпінський фаховий коледж
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, біохімії,
мікробіології та фізіології харчування, хімії та харчових технологій, 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», Управління ДКС України Поліського району Київської області,
Головне управління статистики у Київській області; відділення м. Ірпеня та Київської області:
АТ «Ощадбанк», ПАТ КБ «Приватбанк», АБ «Укргазбанк», АБ «Пумббанк», Обухівське
відділення ГУ ДФС у Київській області, ТОВ «Лідер плюс», ТОВ «Актив Інвест», ТОВ «ЕКОмаркет», 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»,
ТОВ «КоСа-Сервіс» та інші підприємства та установи.
Навчально-методичне забезпечення практичного навчання.
Для усіх навчальних та виробничих практик розроблено навчально-методичні
комплекси, до складу яких входять: програми, щоденники, звіт тощо.
У 2021 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 2020-2021
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. Оновлено 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 071 «Облік і оподаткування» (із 12-а підприємствами): ТОВ «Віста», ПСП
«Колос», ТОВ «Крохмалепродукти України», ДП «Клавдієвське лісове господарство», ТОВ
«Агроконтраст», ТОВ «Віста», Приватне науково-виробниче підприємство «Мікрон», ФГ
«Коростенське молоко» та ін.;
- спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (із 4-а відділеннями
фінансово-кредитних установ): Ірпінське відділення «ПАТ КБ «Приватбанк», Ірпінське
відділення АТ «Ощадбанк», АТ «Перший український міжнародний банк «ПУМБ», Ірпінське
районне відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль», Управління Державної казначейської
служби у Макарівському та Згурівському районах Київської області;
- спеціальність 075 «Маркетинг» (із 4-а підприємствами): ТОВ «КФ «Тортовик», ТОВ
«Тактик Про», ТОВ «АТ Вінтаж», ТОВ «Віста».
- спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (із 4-а
підприємствами): ТОВ «Фора», ТОВ «САВ-Дістрибьюшн», ТОВ «Ноус», Гіпермаркет «Ашан
Україна»;
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- спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія» (із 7-а підприємствами): ТОВ «ТБ-НЕТ»,
ТОВ «Сервіс Ай-Ті», ТДВ «Компанія «Бест», ТОВ «І-ЛАН», ПрАТ «Коростенський завод
хімічного машинобудування», ТОВ «Малин Енергоінвест» та ін.
5. Продовжується співпраця з ПАТ КБ «Приватбанк» щодо проходження «Онлайнпрактики» студентами спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 075
«Маркетинг».
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 онлайн-курси «Introduction to
loT» (Вступ до інтернету речей), «Introduction to Cybersecurity» (Вступ до кібербезпеки),
«Cybersecurity Essentials» (Загрози кібербезпеки), «Вступ до Packet tracer», «Елементарно про
Linux», «CCNAv7 – Bridging (Version 7.0)» (Перехідний курс), «Get Connected» (Підключення).
8. Організовано онлайн-зустрічі з фахівцями підприємств торгівельної сфери,
банківських установ, ІТ-підприємств.
9. Продовжується укладання договорів з підприємствами, установами та організаціями
щодо проходження студентами виробничих практик.
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6.4. Підготовка магістрів за спеціалізаціями
6.4.4. Ірпінський фаховий коледж
Підготовка магістрів у коледжі не здійснюється.
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6.5. Організація освітнього процесу у закладі фахової передвищої освіти
6.5.4. Ірпінський фаховий коледж
Підрозділ здійснює підготовку за 7 спеціальностями освітньо-професійного ступеня
«Фаховий молодший бакалавр» та 5 спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня
«Молодший спеціаліст».
У зв’язку із запровадженням карантину та з метою забезпечення безперервного
проведення освітнього процесу у коледжі розроблено «Тимчасовий порядок організації
освітнього процесу у Відокремленому структурному підрозділі «Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів і природокористування України» у 2021/2022 н.р. на
період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), затвердженого
рішенням педагогічної ради від 30 серпня 2021 року (протокол № 1).
Освітній процес з використанням технологій дистанційного навчання відбувався з
використанням платформи Discord, навчально-інформаційного середовища Moodle, інтернетресурсів, освітніх онлайн-платформ «На урок», «Всеосвіта», онлайн-платформ із системними
курсами (EdEra, Prometheus), додатків (Google Сlassroom, Google Диск, Zoom) та месенджерів
(Viber, Telegram, Facebook) тощо.
У навчально-інформаційному середовищі Moodle розміщено 96 % навчальнометодичних матеріалів дисциплін.
Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу у Відокремленому
структурному підрозділі «Ірпінський фаховий коледж Національного університету
біоресурсів і природокористування України» та з метою підвищення якості підготовки
фахівців запроваджено систему контролю якості освіти, яка включає контрольні заходи
адміністрації (відвідування занять, відкриті заняття), зрізи рівня залишкових знань, проміжну
атестацію знань студентів, анкетування студентів та викладачів, перевірка курсових робіт на
плагіат тощо.
У коледжі запроваджено рейтингову оцінку роботи викладачів, циклових комісій.
За звітний період проведено: Всеукраїнські науково-практичні конференції:
«Дистанційна освіта в Україні від теорії до практики», «Актуальні питання економіки, обліку
та фінансів в Україні»; студентські конференції: «Видатні жінки-науковці», «Передбачити,
готуватися та реагувати на кризи. Інвестуємо зараз у стійкі системи безпеки та здоров’я
робітників», «Земля – наш спільний дім», «Застосування математичного апарату в
маркетингових дослідженнях і харчовій промисловості», «Український вимір Другої світової
війни», «Кібербезпека в Україні», «Нобелівські лауреати ХХІ століття»; педагогічні семінари:
«Проблеми формування навчальної діяльності студентів у сучасних умовах», «Освітній
коучинг як інноваційна технологія професійної підготовки фахівців»; круглі столи:
«Проблеми та перспективи захисту прав споживачів», «Історія Голокосту та пам'ять про
нього», «Приборкання Covid-19: заходи і засоби щодо подолання пандемії», «Інтернет речей,
доповнена реальність та штучний інтелект».
Результати впровадження системи контролю якості освіти.
У зв’язку з набуттям статусу заклад фахової передвищої освіти та з необхідністю
приведення у відповідність до вимог Закону України «Про фахову передвищу освіту»
докальних нормативних актів, розроблено та введено в дію положення, які регламентують
освітню діяльність у сфері фахової передвищої освіти:
1. Про організацію освітнього процесу у Відокремленому структурному підрозділі
«Ірпінський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування
України».
2. Про екзамени та заліки у Відокремленому структурному підрозділі «Ірпінський
фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України».

32

3. Про порядок та умови здійснення вибору навчальних дисциплін студентами
Відокремленого структурного підрозділу «Ірпінський фаховий коледж Національного
університету біоресурсів і природокористування України».
4. Про визнання результатів навчання для студентів у Відокремленому структурному
підрозділі «Ірпінський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і
природокористування України».
5. Про проведення державної підсумкової атестації студентів у Відокремленому
структурному підрозділі «Ірпінський фаховий коледж Національного університету
біоресурсів і природокористування України».
6. Про організацію навчання студентів Відокремленого структурного підрозділу
«Ірпінський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування
України» за індивідуальним графіком.
7. Про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії у
Відокремленому структурному підрозділі «Ірпінський фаховий коледж Національного
університету біоресурсів і природокористування України».
8. Про академічну доброчесність у Відокремленому структурному підрозділі
«Ірпінський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування
України».
9. Про систему запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових та
навчальних працях педагогічних працівників та студентів Відокремленого структурного
підрозділу «Ірпінський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і
природокористування України».
10. Про Раду роботодавців у Відокремленому структурному підрозділі «Ірпінський
фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України».
11. Про індивідуальний навчальний план студента у Відокремленому структурному
підрозділі «Ірпінський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і
природокористування України».
12. Про користування гуртожитком Відокремленого структурного підрозділу
«Ірпінський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування
України».
13. Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників Відокремленого
структурного підрозділу «Ірпінський фаховий коледж Національного університету
біоресурсів і природокористування України».
14. Про практичну підготовку студентів у Відокремленому структурному підрозділі
«Ірпінський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування
України».
15. Про роботу із заінтересованими сторонами у підготовці фахівців у Відокремленому
структурному підрозділі «Ірпінський фаховий коледж Національного університету
біоресурсів і природокористування України».
16. Про запобігання та протидію булінгу (цькуванню) у Відокремленому структурному
підрозділі «Ірпінський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і
природокористування України».
17. Про застосування заходів виховного впливу у Відокремленому структурному
підрозділі «Ірпінський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і
природокористування України».
18. Про педагогічну раду Відокремленого структурного підрозділу «Ірпінський фаховий
коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України».
19. Про адміністративну раду Відокремленого структурного підрозділу «Ірпінський
фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України».
20. Про методичну раду Відокремленого структурного підрозділу «Ірпінський фаховий
коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України».
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21. Про відділення підприємництва та інформаційних технологій Відокремленого
структурного підрозділу «Ірпінський фаховий коледж Національного університету
біоресурсів і природокористування України».
22. Про економічне відділення Відокремленого структурного підрозділу «Ірпінський
фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України».
23. Про навчально-методичні ради відділень Відокремленого структурного підрозділу
«Ірпінський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування
України».
24. Про порядок переведення студентів на вакантні місця державного замовлення у
Відокремленому структурному підрозділі «Ірпінський фаховий коледж Національного
університету біоресурсів і природокористування України».
25. Про факультативи у Відокремленому структурному підрозділі «Ірпінський фаховий
коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України».
26. Про внутрішню систему забезпечення якості освіти у Відокремленому структурному
підрозділі «Ірпінський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і
природокористування України».
27. Про атестацію педагогічних працівників Відокремленого структурного підрозділу
«Ірпінський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування
України».
28. Про бібліотеку Відокремленого структурного підрозділу «Ірпінський фаховий
коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України».
29. Про науково-дослідну роботу студентів Відокремленого структурного підрозділу
«Ірпінський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування
України».
30. Про циклову комісію гуманітарних дисциплін Відокремленого структурного
підрозділу «Ірпінський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і
природокористування України».
31. Положення про циклову комісію філологічних дисциплін Відокремленого
структурного підрозділу «Ірпінський фаховий коледж Національного університету
біоресурсів і природокористування України».
32. Про циклову комісію маркетингу і торгівлі Відокремленого структурного підрозділу
«Ірпінський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування
України».
33. Положення про циклову комісію маркетингу, торгівлі та харчових технологій
Відокремленого структурного підрозділу «Ірпінський фаховий коледж Національного
університету біоресурсів і природокористування України».
34. Про циклову комісію фундаментальних дисциплін та комп’ютерних технологій
Відокремленого структурного підрозділу «Ірпінський фаховий коледж Національного
університету біоресурсів і природокористування України».
35. Про циклову комісію фінансово-економічних та облікових дисциплін
Відокремленого структурного підрозділу «Ірпінський фаховий коледж Національного
університету біоресурсів і природокористування України».
36. Про навчально-методичний кабінет Відокремленого структурного підрозділу
«Ірпінський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування
України».
37. Про навчально-методичну лабораторію Відокремленого структурного підрозділу
«Ірпінський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування
України».
38. Про студентське самоврядування у Відокремленому структурному підрозділі
«Ірпінський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування
України».
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39. Про старосту академічної групи Відокремленого структурного підрозділу
«Ірпінський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування
України».
40. Про директорські контрольні роботи у Відокремленому структурному підрозділі
«Ірпінський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування
України».
41. Про проміжну атестацію студентів у Відокремленому структурному підрозділі
«Ірпінський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування
України».
42. Про підготовчі курси Відокремленого структурного підрозділу «Ірпінський фаховий
коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України».
43. Положення про навчальну лабораторію хімії та харчових технологій.
44. Положення про навчальну лабораторію біохімії, мікробіології та фізіології
харчування.
45. Положення про навчальну лабораторію дослідження якості товарів.
46. Положення про навчальну лабораторію торговельно-технологічного обладнання.
Правила:
1. Правила призначення і виплати академічних стипендій у Відокремленому
структурному підрозділі «Ірпінський фаховий коледж Національного університету
біоресурсів і природокористування України».
2. Правила призначення і виплати соціальних стипендій у Відокремленому
структурному підрозділі «Ірпінський фаховий коледж Національного університету
біоресурсів і природокористування України».
Протягом року здійснювався моніторинг якості організації освітнього процесу шляхом
опитувань заінтересованих сторін (внутрішніх і зовнішніх стейкхолдерів):
 онлайн-анкетування студентів 1-2 курсів щодо очікувань та задоволеності станом
організації освітнього процесу;
 онлайн-анкетування студентів 3-4 курсів щодо задоволеності станом організації
освітнього процесу та рекомендації випускників для підвищення якості освітньо-професійної
програми;
 онлайн-анкетування студентів 1-4 курсів щодо організації дистанційного навчання у
коледжі;
 онлайн-анкетування батьків студентів щодо очікувань та задоволеності станом
організації освітнього процесу та покращенням рівня дистанційного навчання під час
карантину.
Для взаємодії з батьками студентів було організовано онлайн-комунікації щодо
організації освітнього процесу, навчальних досягнень студентів, підготовки до ДПА у формі
ЗНО (2 курс), продовження навчання в базовому університеті (3-4 курси) тощо.
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 – 31,3
%; з математики – 13,4 %; з історії України – 52,6 %; біології – 33,3 %; географії – 21,5 %;
англійської мови – 24,1 %.
Протягом року проводились заходи щодо запобігання та виявлення академічного
плагіату в курсових роботах студентів коледжу. На плагіат було перевірено 164 курсові
роботи студентів з 6-ти дисциплін.
Постійно здійснювався контроль за станом ведення навчальної документації, заповнення
журналів обліку робити академічної групи та викладачів, виставлення підсумкових та річних
оцінок та ін.
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 фаховий коледж
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 фаховий коледж
Підготовка студентів іноземними мовами у коледжі не проводиться.
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6.8. Випуск студентів
6.8.4. Ірпінський фаховий коледж
Загальна кількість випускників у 2021 р. становить 126 осіб, табл. 6.8.4.1.
Кількість випускників, які навчалися за державним замовленням, становить 99 осіб,
що складає 78,6 % від загального випуску. З них:
 денної форми здобуття освіти – 99 осіб за ОКР «Молодший спеціаліст», табл. 6.8.4.2.
Кількість випускників, які навчалися за контрактом, становить 27 осіб, що складає 21,4
% від загального випуску. З них:
 денної форми здобуття освіти – 27 осіб за ОКР «Молодший спеціаліст», табл. 6.8.4.3.
У порівнянні з попереднім роком загальна кількість випускників за ОКР «Молодший
спеціаліст» зменшилася на 3 особи (2,3 %).
Кількість студентів, які отримали диплом з відзнакою, складає 9 осіб (7,1 % від
загального випуску). З них:
 денної форми здобуття освіти – 9 осіб за ОКР «Молодший спеціаліст», табл. 6.8.4.6.
У порівнянні з попереднім роком кількість студентів, які отримали диплом з відзнакою,
зменшилася на 2 особи (18,2 %).
Кількість студентів, які склали атестацію на «4» і «5», становить 90 осіб, що складає 71,4
% від загального випуску. З них:
 денної форми здобуття освіти – 90 осіб за ОКР «Молодший спеціаліст», табл. 6.8.4.8.
У порівнянні з попереднім роком кількість студентів, які склали атестацію на «4» і «5»,
збільшилася на 5,9 %.
Середній бал з дисциплін, що входять у додаток до диплома, складає:
 за денною формою здобуття освіти – на ОКР «Молодший спеціаліст» – 3,94, табл.
6.8.4.5.
Кількість випускників денної форми здобуття освіти, працевлаштованих за фахом,
наведена у табл. 6.8.4.10. Працевлаштовано 103 випускники, що складає 81,7 % від загального
випуску.
Кількість випускників, які продовжили навчання у ЗВО ІІІ-ІV рівнів акредитації склала
99 осіб, що складає 78,6 % від загального випуску.
У 2021 р. продовжили навчання у НУБіП України 72 особи, у т.ч. за ОС «Бакалавр» – 72
особи, з них 9 осіб – за денною формою здобуття освіти, 63 – за заочною формою здобуття
освіти, у т.ч. 60 – на базі міжкафедральної навчальної лабораторії, табл. 6.8.4.11.
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Таблиця 6.8.4.1
Загальна кількість випускників у 2021 р.

Всього
(2+3+4)

Молодший
спеціаліст

Бакалавр

Спеціаліст

2

3

4

5

6

7

8

Всього
(6+7+8)

Спеціаліст

1

Бакалавр

Спеціальність

Молодший
спеціаліст

Форми здобуття освіти
денна
заочна

9

Разом
по денній і
заочній
формах
(5+9)

Кількість
студентів,
які одержали
робітничу
професію

10

11

071 Облік і оподаткування

29

29

29

072 Фінанси, банківська справа та страхування

26

26

26

075 Маркетинг

10

10

10

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

23

23

23

123 Комп’ютерна інженерія

38

38

38

126

126

126

РАЗОМ
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Таблиця 6.8.4.2
Кількість випускників у 2021 р., які навчались за державним замовленням

Молодший
Спеціаліст

Бакалавр

Спеціаліст

Всього
(2+3+4)

Молодший
спеціаліст

Бакалавр

Спеціаліст

Всього
(6+7+8)

Спеціальність

1

Форми здобуття освіти
заочна

Разом
по денній
і заочній
формах
(5+9)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

денна

071 Облік і оподаткування

28

28

28

072 Фінанси, банківська справа та страхування

26

26

26

075 Маркетинг

9

9

9

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

20

20

20

123 Комп’ютерна інженерія

16

16

16

99

99

99

РАЗОМ
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Кількість
студентів,
які одержали
робітничу
професію
11

Таблиця 6.8.4.3
Кількість випускників у 2021 р., які навчались за контрактом

Молодший
спеціаліст

Бакалавр

Спеціаліст

Всього
(2+3+4)

Молодший
спеціаліст

Бакалавр

Спеціаліст

Всього
(6+7+8)

Спеціальність

1

Форми здобуття освіти
заочна

Разом
по денній
і заочній
формах
(5+9)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

денна

071 Облік і оподаткування

1

1

1

072 Фінанси, банківська справа та страхування

0

0

0

075 Маркетинг

1

1

1

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

3

3

3

123 Комп’ютерна інженерія

22

22

22

27

27

27

РАЗОМ
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Кількість
студентів,
які одержали
робітничу
професію
11

Таблиця 6.8.4.4
Інформація про чисельність випускників ВСП НУБіП України у 2021 році
ОКР «Молодший спеціаліст»
денна
заочна
Назва ВСП НУБіП України

держ.
бюдж
.

фіз./
юр.
осіб

Ірпінський фаховий коледж

99
99

27
27

Усього

держ.
бюдж
.

фіз./
юр.
осіб

ОС «Бакалавр»
денна
заочна
держ.
бюдж
.

фіз./
юр.
осіб

держ.
бюдж
.

фіз./
юр.
осіб

ОС «Магістр»
денна
заочна
держ.
бюдж
.

фіз./
юр.
осіб

держ.
бюдж
.

фіз./
юр.
осіб

Усього

126

126

126
126
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Таблиця 6.8.4.5
Середній бал з дисциплін,
що входять у додаток до диплома випускників 2021 р.

Бакалавр

Спеціаліст

Молодший
спеціаліст

Бакалавр

Спеціаліст

Спеціальність

Молодший
спеціаліст

Форми навчання
денна
заочна

2

3

4

5

6

7

1

071 Облік і оподаткування

3,86

072 Фінанси, банківська справа та страхування

3,82

075 Маркетинг

4,34

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

3,79

123 Комп’ютерна інженерія
РАЗОМ

3,87
3,94

Таблиця 6.8.4.6
Кількість студентів, які отримали диплом з відзнакою

3

4

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

5

6

7

8

Всього
(6+7+8)

Спеціаліст

2

Спеціаліст

Бакалавр

1

Всього
(2+3+4)
Молодший
спеціаліст
Бакалавр

Спеціальність

Молодший
Спеціаліст

Форми здобуття освіти
денна
заочна

9

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

2

2

2

1

1

1

2

2

2

1

1

1

3

3

3

9

9

9
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Таблиця 6.8.4.7
Кількість студентів, які виконали диплом на замовлення підприємств або
отримали рекомендації ЕК на впровадження

Спеціаліст

Всього
(2+3+4)

Молодший
спеціаліст

Бакалавр

Спеціаліст

Всього
(6+7+8)

1

Бакалавр

Спеціальність

Молодший
спеціаліст

Форми здобуття освіти
денна
заочна

2

3

4

5

6

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»

Спеціаліст

Всього
(2+3+4)

Молодший
спеціаліст

Бакалавр

Спеціаліст

Всього
(6+7+8)

1

Бакалавр

Спеціальність

Молодший
спеціаліст

Форми здобуття освіти
денна
заочна

2

3

4

5

6

7

8

9

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

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

20

20

20

18

18

18

8

8

8

17

17

17

27

27

27

РАЗОМ

90

90

90

Таблиця 6.8.4.9
Кількість замовлень з виробництва на випускників
денної форми здобуття освіти у 2021 р.
Спеціальність

Молодший
спеціаліст

Бакалавр

Спеціаліст

Всього

1

2

3

4

5

РАЗОМ
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Таблиця 6.8.4.10
Кількість працевлаштованих випускників денної форми здобуття освіти у 2021 р.

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

8

21

16

28

26

103

87

В т.ч. за
фахом

9

Всього

Всього

18

В т.ч. за
фахом

22

Всього

19

Спеціаліст

В т.ч. за
фахом

23

Бакалавр

Всього

В т.ч. за
фахом

Спеціальність

Всього

Молодший
спеціаліст

Таблиця 6.8.4.11
Кількість випускників ВСП НУБіП України,
які вступили до навчання до базового закладу на ОС Бакалавр, 2020-2021 рр.

Усього

Денна
Заочна
Денна
Заочна
Разом

3
59
3
59
72

72
13
59
72
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5
0
5
0
5

Контракт

10
0
10
0
10

Держ.
бюджет

у 2020 році

Контракт

Ірпінський фаховий
коледж

Форма
здобуття
освіти

Держ.
бюджет

Назва ВСП НУБіП
України

ОС «Бакалавр»
у 2021
році
Всього
2020 р.

4
63
4
63
67

Всього
2021 р.

Різниця

72

0

9
63
72

-4
+4
0

Таблиця 6.8.4.12
Кількість випускників ВСП НУБіП України,
які вступили до навчання до базового закладу на ОС Магістр, 2020-2021 рр.
ОС «Магістр»
Всього
2020 р.

Контракт

у 2021 році

Держ
бюджет

Контракт

у 2020 році

Держ.
бюджет

Назва ВСП НУБіП
України

Форма
здобуття
освіти

Всього
2021 р.

Різниця

Ірпінський фаховий
Денна
коледж
Заочна
Денна форма здобуття освіти
Заочна форма здобуття освіти
Всього
Таблиця 6.8.4.13
Назва підготовки бакалаврів за скороченим терміном у 2021 році
у розрізі ВСП НУБіП України
ВСП НУБіП України (спеціальності)
-
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6.9. Впровадження інформаційних технологій в освітній процес
6.9.4. Ірпінський фаховий коледж
Видання навчально-методичної літератури
За звітний період викладачами видано:
 61 методичну розробку за рекомендацією закладу;
 9 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 2021 році викладачі коледжу взяли участь:
 6 осіб – вебінар «Цифрові інструменти Google для організації ефективного
зворотнього зв'язку між учасниками освітнього процесу під час дистанційного навчання»,
Академія цифрового розвитку;
 3 особи – онлайн-форум «Інновації в освіті, бізнесі, ІТ та культурі: світогляд та
практичні кейси», ВГО «Українська асоціація фахівців з інформаційних технологій»;
 7 осіб – вебінар «Ефективні рішення Google для оптимізації освітнього процесу
онлайн», ТОВ «Академія цифрового розвитку»;
 5 осіб – майстер-клас «Створення та використання інтерактивних робочих аркушів»,
НМЦ ПТО у Запоріжській області;
 3 особи – онлайн-курс «STEAM-проєктування з освітніми рішеннями EdPro», ТзОВ
«Едпро Дистрибюшн»;
 7 осіб – онлайн-курс «Використання цифрових інструментів Google для організації
роботи педагогічного працівника та керівництва закладу освіти», НМЦ ПТО у Запорізькій
області;
 4 особи – онлайн-курс «Створення персонального сайту-портфоліо педагогічного
працівника закладу освіти», НМЦ ПТО у Запорізькій області;
 6 осіб – онлайн-курс «Освітній коучінг», НМЦ професійно-технічної освіти у
Запорізькій області;
 3 особи – онлайн-курс «Cybersecurity Essentials» (Загрози кібербезпеки), Cisco;
 4 особи – віртуальний дискусійний майданчик «Сучасні тренди створення
електронного освітнього контенту: практичний досвід. Досвід роботи Науково-методичного
центру ВФПО», ДУ «НМЦ ВФПО»;
 3 особи – онлайн-курс «Проєктування відкритих онлайн-курсів та створення
відеолекцій», ДУ «НМЦ ВФПО»;
 3 особи – онлайн-курс «Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової
передвищої освіти», ДУ «НМЦ ВФПО»;
 2 особи – онлайн-форум «Інновації в освіті, бізнесі, ІТ та культурі: світогляд та
практичні кейси», ВГО «Українська асоціація фахівців з інформаційних технологій»;
 5 осіб – онлайн-курс «Цифрові інструменти сучасного педагогічного працівника»,
НМЦ ПТО у Запорізькій області;
 10 осіб – вебінар «Цифрові інструменти COOGLE для закладів вищої, фахової
передвищої освіти», ТОВ «Академія цифрового розвитку»;
 3 особи – онлайн-курс «CCNAv7 – Bridging (Version 7.0)» (Перехідний курс), Cisco;
 2 особи – онлайн-курс «Get Connected» (Підключення), Cisco;
 4 особи – онлайн-курс «Медіограмотність для освітян», Prometheus.
 3 особи – онлайн-курс «Медіаграмотність як складова інформаційно цифрової
компетентності педагога», ТОВ «Всеосвіта». тощо.
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Підвищенню рівня професійної майстерності, вивченню і впровадженню прогресивного
педагогічного досвіду сприяла науково-дослідна робота викладачів, їх участь у науковопрактичних, психолого-педагогічних конференціях:
 7 осіб – конференція зі співпраці з бізнесом «Uni-Biz Bridge-6»;
 4 особи – конференція зі співпраці з бізнесом «Uni-Biz Bridge-7»;
 1 особа – Міжнародний науково-педагогічний семінар «Інтеграція закладів фахової
передвищої та вищої освіти в європейський освітній простір. Розвиток міжнародного
співробітництва»;
 3 особи – ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Нові інформаційні
технології управління бізнесом»;
 3 особи – тренінг «Ключові відмінності та специфіка виходу бренду на масові та
елітні ринки», Київський молодіжний центр;
 1 особа – онлайн-конференція «Перспективи розвитку сучасної науки», м.Київ;
 2 особи – Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасна освіта:
методологія, теорія, практика»; тренінг «Спільна робота з інтерактивною дошкою Google
Jamboard»;
 1 особа – Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Уроки історії в
сучасній школі: реалії та перспективи».
Викладачі коледжу взяли участь у І Всеукраїнській науково-практичній конференції
«Дистанційна освіта в Україні від теорії до практики» та педагогічних семінарах «Проблеми
формування навчальної діяльності студентів у сучасних умовах», «Освітній коучинг як
інноваційна технологія професійної підготовки фахівців», проведених на базі коледжу.
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. Протягом року підвищили кваліфікацію 48 педагогічних працівників.
Основними суб’єктами підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2021 році
були: Академія цифрового розвитку, ВГО «Українська асоціація фахівців з інформаційних
технологій», Інститут післядипломної освіти КУ ім. Бориса Грінченка, мережева академія
Cisco, ДУ «НМЦ ВФПО», НМЦ професійно-технічної освіти у Запорізькій області, ННІ
неперервної освіти і туризму НУБіП України, платформа масових відкритих онлайн-курсів
Prometheus, ТОВ «Компанія інтелектуальних технологій», ТОВ «Всеосвіта» тощо.
У конкурсі «Педагогічний Оскар – 2021» взяли участь 11 викладачів.
Стан розробки навчально-методичних комплексів
Сформовано навчально-методичне забезпечення усіх дисциплін за всіма
спеціальностями. Розміщено на навчально-інформаційному порталі Moodle 96 % 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, Microsoft Office 365, M.E.DOC, BookKeeper тощо).
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На основі системи автоматизації бібліотек «Ирбис-32» створено електронний каталог
наявної у бібліотеці коледжу навчальної, методичної, художньої літератури, до якого внесено
100 % 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
Підручни- Підручників Навчальних
Методичних
Методичних
Методичних
ків
(посібників) посібників за
розробок за
розробок за
розробок за
(посібників) з грифом рекомендацією рекомендацією рекомендацією рекомендацією
грифом
МАПП
ДУ «НМЦ
ДУ «НМЦ
вчених рад,
ЗВО
МОН
України
ВФПО»
ВФПО»
кафедр НУБіП
України
України, інших
ЗВО
70
Таблиця 6.9.4.2
Підготовка навчально-методичної літератури в електронній формі
згідно з переліком, додаток 1
Підручники,
навчальні
посібники
(к-сть)
9

Методичні
розробки
(к-сть)

Цикл лекцій з
дисципліни
(к-сть)

WEBсторінок

61

29

1
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Методичні
рекомендації з
дипломного
проектування
немає потреби

Програми
практик

5

7. ВИХОВНА ТА КУЛЬТУРНО-МАСОВА І СПОРТИВНА РОБОТА
7. 4. Ірпінський фаховий коледж
У коледжі функціонують 5 колективів художньої самодіяльності (танцювальний
ансамбль, вокальний ансамбль, акробатичний колектив, ансамбль барабанщиць, акторської
майстерності), літературна студія, в яких задіяні 68 студентів денної форми здобуття освіти.
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 – 2021», флешмоб
до Дня вишиванки, свято вручення дипломів випускникам 2021 року; участь у конкурсі «Краса
НУБіП України – 2021», посвята першокурсників у студенти, флешмоб до Дня Збройних сил
України, зустріч з випускниками коледжу минулих років присвячена 123-річниці НУБіП
України, участь у відзначенні 123-річниці НУБіП України, проведення уроків історичної
пам’яті, мужності, організовано зустрічі з цікавими творчими людьми, благодійні акції,
тематичні онлайн-екскурсії, тематичні виховні години.
Проведення декади здорового способу життя, спартакіада коледжу з 5 видів спорту,
спортивні свята: День першокурсника, Козацькі розваги.
Створені 7 збірних команд з таких видів спорту: міні-футбол, волейбол (дівчата),
волейбол (юнаки), настільний теніс, баскетбол, шахи, шашки.
Команди приймають участь у змаганнях обласного, регіонального рівня.
Функціонують 7 спортивних секцій з таких видів спорту: волейбол (юнаки та дівчата),
баскетбол, настільний теніс, футбол, атлетична гімнастика, аеробіка.
В спортивних секціях займаються понад 115 студентів. У тренажерному залі займаються
понад 45 студентів.
Таблиця 7.4.1
Зайнятість студентів фізичним вихованням та спортом
№
п/п
1
2
3
4
5

Назва

673
115

% від загальної
кількості
студентів
100
17

540

80

45

7

62

9

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
№
п/п
1
2
3.
4.

Вид спорту

Зайняте місце

Спортивне орієнтування (Давидюк Юлія гр. 305-М)
Волейбол (Бречко Валентин гр. 106-Т, Гулеватий
Артем гр. 108-К)
Бокс (Серов Миколай гр.301-О)
Футбол (Харитюк Артем студент гр.303-Ф)
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V
VII
II
ІІ

Таблиця 7.4.3
Участь в обласних змаганнях
№
п/п
1
2
3
4

Вид спорту

Зайняте місце

Спортивне орієнтування (Давидюк Юлія гр. 305-М)
Волейбол (Бречко Валентин гр. 106-Т, Гулеватий
Артем гр. 108-К)
Бокс (Серов Микола гр.301-О)
Футбол (Харитюк Артем гр.303-Ф)

II
I
I
I

Таблиця 7.4.4
Участь у всеукраїнських зональних змаганнях серед студентів аграрних закладів
фахової передвищої освіти
№
з/п

Вид спорту

Зайняте місце

Таблиця 7.4.5
Результати участі студентів ВСП НУБіП України у культурно-масових заходах
у 2021 році в розрізі закладів
Диплом, місце,
Учасники
грамота, титул
ВCП «Ірпінський фаховий коледж НУБіП України»
Дистанційний відкритий фестивальДиплом за участь
Татоян Каріна,
конкурс стрілецької пісні «Красне
Покотило Марія,
поле»
Кузіна Дар’я,
Зінчук Віра
Всеукраїнський фестиваль-конкурс
Диплом лауреата ІІ
Покотило Марія
«На струнах Кобзаревої душі» –
ступеня
2021
Всеукраїнський фестиваль-конкурс
Диплом за участь
Ковшар Максим
«На струнах Кобзаревої душі» –
2021
Всеукраїнський фестиваль-конкурс
Диплом за участь
Безобчук Юлія
«Обдарована молодь - 2021»
І Міжнародний фестиваль-конкурс
Сертифікат учасника
Татоян Каріна
учнівської та студентської творчості
імені Марії Фішер-Слиж
«Змагаймось за нове життя!»,
присвячений Лесі Українці
І Міжнародний фестиваль-конкурс
Сертифікат учасника
Ковшар Максим
учнівської та студентської творчості
імені Марії Фішер-Слиж
«Змагаймось за нове життя!»,
присвячений Лесі Українці
Конкурс молодих виконавців в
І місце
Художній керівник
рамках VII Міжнародного
ВСП «Ірпінський
фестивалю «Пісенний Спас» імені
фаховий коледж
Володимира Шинкарука
НУБіП України»
Шмарко Наталія
Назва фестивалю, конкурсу
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Щорічний конкурс читців
української поезії (м. Ірпінь)

І місце

Всеукраїнський фестиваль-конкурс
«Обдарована молодь - 2021»

ІІІ місце

Всеукраїнський фестиваль-конкурс
«Обдарована молодь - 2021»

Спеціальна відзнака

Конкурс «Краса НУБіП України –
2021»
Конкурс «Краса НУБіП України –
2021»

«Міс Артистичність»

Ковшар Максим,
Татоян Каріна,
Кодинець Яна
Хореографічний
колектив коледжу
«Імперія танцю»
Татоян Каріна,
Покотило Марія,
Кузіна Дар’я,
Зінчук Віра
Брущенко Анастасія

«Король танцю»

Савченко Дмитро
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8. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА
8.1. Наукові кадри і тематика НДР
8.1.4. Ірпінський фаховий коледж
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);
– докторант – 1 особа (заочної форми здобуття освіти);
– аспірант – 1 особа (заочної форми здобуття освіти).
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.
Тем аспірантських робіт – 1:
1. Шмарко Н.С., викладач. «Формування естетичної культури студентів у процесі
професійної підготовки закладів фахової передвищої освіти». Науковий керівник Сопівник
Р.В, д.п.н., доцент, завідувач кафедри педагогіки Національного університету біоресурсів і
природокористування України.
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8.2. Фінансування науково-дослідних робіт
8.2.4. Ірпінський фаховий коледж
Фінансування науково-дослідних робіт не проводиться.
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8.3. Основні показники науково-дослідної роботи
8.3.4. Ірпінський фаховий коледж
За результатами наукових досліджень у 2021 р.:
– надруковано 9 наукових статей;
– 89 тез доповідей у міжнародних, галузевих, вузівських виданнях;
– 9 навчальних посібників;
– 61 методична розробка.
У міжнародних конференціях взяли участь 25, у всеукраїнських – 27 працівників.
Взяли участь у міжнародних конференціях - 8, у всеукраїнських – 23, у регіональних –
19 студентів, у внутрішньовузівських – 85.
Таблиця 8.3.4.1
Основні результати наукової діяльності ВСП НУБіП України у 2021 році
Назва ВСП
НУБіП України
Ірпінський
фаховий коледж
Всього

захищених
дисертацій
-

опублікованих
статей
9

Кількість
опублікованих
тез доповідей
89

-

9

89
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патентів

монографій

-

-

-

-

8.4. Наукові публікації та видавнича діяльність, в т.ч. публікації в іноземних виданнях
(Індекс Гірша)
8.4.4. Ірпінський фаховий коледж
У 2021 р. працівниками ВСП опубліковано 98 наукові та 70 методичних праць, 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 2021 р. працівниками ВСП опубліковано 9 наукових статей у:
- міжнародних виданнях
[5];
у т.ч. виданнях на іноземній мові
[3];
- міжгалузевих виданнях
[3];
- вузівських виданнях (крім власних)
[1];
Кількість тез доповідей, опублікованих у:
- міжнародних виданнях
[14];
- міжгалузевих виданнях
[15];
- вузівських виданнях (крім власних)
[60];
- 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 2021 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
фаховий коледж
Всього

Навчально-методична література 2021 р.
Методичних
розробок за
рекомендацією
підручників
посібників
вчених рад, кафедр
НУБіП України,
інших ЗВО
9
61
-

9
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61

Усього

70
70

8.5. Винахідницька діяльність
8.5.4. Ірпінський фаховий коледж
Протягом 2021 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 фаховий коледж
Загальна кількість конференцій, семінарів, які проводились на базі коледжу [25]:
1. Міжнародних
[0];
2. Державних (всеукраїнських)
[3];
3. Обласних
[0];
4. Внутрішньовузівських
[22].
Інформація про наукові конференції, семінари, які проводилися у коледжі та за його
межами у 2021 р., наведена у додатку № 3.
Кількість штатних педагогічних працівників, які брали участь у роботі:
1. Конференцій, проведених:
- за межами ВСП
[30];
- безпосередньо у закладі
[25];
2. Міжнародних симпозіумів, конференцій, семінарів далекого зарубіжжя [1];
3. Всеукраїнських конференцій, семінарів
[35];
4. Обласних та районних конференціях, семінарах
[23].
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8.7. Найважливіші результати за пріоритетними напрямами досліджень
8.7.4. Ірпінський фаховий коледж
Проводилися дослідження відповідно до тем дисертацій:
 «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;
 «Формування естетичної культури студентів у процесі професійної підготовки
закладів фахової передвищої освіти» на здобуття наукового ступеня кандидата наук;
досліджувалася проблема формування естетичної культури та актуальні методи її розвитку у
студентів тощо.
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8.8. Підготовка науково-педагогічних та педагогічних кадрів
8.8.1. Аспірантура та педагогічна освіта
8.8.1.4. Ірпінський фаховий коледж
У 2021 р. проводилась робота щодо покращення якісного складу педагогічних
працівників.
За заочною формою навчаються в:
- докторантурі Запорізького національного університету – 1 особа;
- аспірантурі Національного університету біоресурсів і природокористування України
– 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 2021р.,
осіб
-

8.8.2. Спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій
8.8.2.4. Ірпінський фаховий коледж
Діяльність відсутня.
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8.9. Науково-дослідна робота студентів
8.9.4. Ірпінський фаховий коледж
У 2021р. у науковій роботі брали участь 136 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

[50].
[8];
[29];
[13];
[85].

Протягом 2021 р. 136 студентів взяли участь у конференціях.
Міжнародних:
1. ІІІ Міжнародна науково-практична студентська конференція «Фінансові механізми
сталого розвитку України в умовах сучасних викликів», м. Київ 18 березня 2021 року.
2. XLI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи
розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії», м. Переяслав-Хмельницький, 30 жовтня
2021 року.
3. XL Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи
розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» м. Переяслав-Хмельницький, 25 вересня
2021 року.
4. Міжнародна наукова конференція «ХХІV Сходознавчі читання А. Кримського», м.
Київ, 21 грудня 2021 року.
5. Міжнародна науково-практична конференція «Правове життя: сучасний стан та
перспективи розвитку», м. Запоріжжя, 21-22 травня 2021 року.
Всеукраїнських:
1. І Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання економіки,
обліку та фінансів в Україні», м. Ірпінь 11 березня 2021 року.
2. VІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Облік, оподаткування, контроль
та аналіз в активізації діяльності економічних суб’єктів», м. Київ, 25 березня 2021 року.
3. ІІ Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція «Теорія і
практика облікового, аналітичного та правового забезпечення управління підприємствами
аграрного сектору в умовах сучасних викликів», м. Київ, 15 січня 2021 року.
4. 75 Науково-практична студентська конференція «Концептуальні засади розвитку
аграрного сектору економіки України в умовах глобальних викликів», м. Київ, 25 листопада
2021 року.
5. Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція «Наука, освіта і
суспільство очима молодих», м. Ніжин, 09 листопада 2021 року.
6. Всеукраїнська науково-практична конференція «Менеджмент, аудит і фінанси: стан,
перспективи та розвиток», м. Одеса, 13 листопада 2021 року.
7. ХХІІ Зліт студентських лідерів аграрної освіти, м. Суми, 20-21 травня 2021 року.
8. V Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформаційна безпека та
інформаційні технології», м. Львів, 26 листопада 2021 року.
Міжвузівських:
1. ІІ Міжвузівська студентська науково-практична конференція «Актуальні тенденції
економічного розвитку України в сучасних умовах», м. Житомир, 01 квітня 2021 року.
2. І Міжвузівська науково-практична конференція «Стратегії, інновації та проблеми
підприємництва, торгівлі, маркетингу та біржової діяльності», м.Ірпінь, 18 березня 2021 року.
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3. XXV Міжвузівська студентська науково-практична конференція «Україна: історія,
культура, пам’ять», м. Київ, 6-7 грудня 2021 року.
Внутрівузівських:
1. Студентська науково-практична конференція «Кібербезпека в Україні», ВСП
«Ірпінський фаховий коледж НУБіП України», 05 листопада 2021 року.
2. Студентська науково-практична конференція «Видатні жінки-науковці», ВСП
«Ірпінський фаховий коледж НУБіП України», 10 березня 2021 року.
3. Студентська науково-практична конференція «Нобелівські лауреати 21 століття»,
ВСП «Ірпінський фаховий коледж НУБіП України», 10 листопада 2021 року.
4. Студентська науково-практична конференція «Застосування математичного апарату в
маркетингових дослідженнях і харчовій промисловості», ВСП «Ірпінський фаховий коледж
НУБіП України», 20 жовтня 2021 року.
5. Студентська науково-практична конференція з англійської мови «Professional World of
English»/ «Професійний світ англійської», ВСП «Ірпінський фаховий коледж НУБіП України»,
25 листопада 2021 року.
6. Студентська науково-практична конференція до Дня охорони праці: «Передбачити,
готуватися та реагувати на кризи. Інвестуємо зараз у стійкі системи безпеки та здоров’я
робітників», ВСП «Ірпінський фаховий коледж НУБіП України», 28 квітня 2021 року.
7. V Студентсько-учнівська науково-практична конференція «Земля наш спільний дім»,
ВСП «Ірпінський фаховий коледж НУБіП України», 27 квітня 2021 року.
8. Студентсько-учнівська конференція «Український вимір Другої світової війни», ВСП
«Ірпінський фаховий коледж НУБіП України», 28 квітня 2021 року.
Участь в олімпіадах
У 2021 р. у зв’язку з поширенням короновірусу COVID-19 ІІ етап (обласний)
Всеукраїнських олімпіад не проводився.
Студенти взяли активну участь в інтернет-олімпіадах: ІХ Всеукраїнській інтернетолімпіаді «На урок» (Весна 2021), ХІ Всеукраїнській інтернет-олімпіаді «На урок» (Осінь
2021), VIІІ Всеукраїнській інтернет-олімпіаді «На урок» (Зима 2021), Всеукраїнській
дистанційній олімпіаді «Всеосвіта Весна – 2021», «Всеосвіта Осінь – 2021» (табл. 8.9.4.1).
Таблиця 8.9.4.1
Участь студентів ВСП «Ірпінський фаховий коледж НУБіП України»
у Всеукраїнських інтернет-олімпіадах
Дисципліна
Українська мова
Українська мова
Громадянська освіта
Історія
Мистецтво

Вид олімпіади
ІX Всеукраїнська інтернетолімпіада «На Урок» (Весна 2021)
Всеукраїнська дистанційна
олімпіада «Всеосвіта - Весна 2021»
VІІІ Всеукраїнська інтернетолімпіада «На Урок» (Зима 2021)
VIІІ Всеукраїнська інтернетолімпіада «На урок» (Зима 2021)
VІІІ Всеукраїнська інтернетолімпіада «На Урок» (Зима 2021)
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Зайняте
місце
ІІІ

Всього учасників
від закладу освіти
1

І
ІІ
ІІІ
ІІ
ІІІ
І
ІІ
ІІІ
І
ІІ
ІІІ

9
10
5
5
7
10
5
2
9
3
2

Зарубіжна література

VIII Всеукраїнська інтернетолімпіада «На Урок» (Зима 2021)

Українська мова

Всеукраїнській інтернет-олімпіаді
«Всеосвіта – Осінь 2021»

Історія

Всеукраїнській інтернет-олімпіаді
«Всеосвіта – Осінь 2021»
XІ Всеукраїнська інтернетолімпіада «На Урок» (Осінь 2021)

Зарубіжна література
Мистецтво

Зарубіжна література

XІ Всеукраїнська інтернетолімпіада «На Урок» (Осінь 2021)
Всеукраїнської олімпіади
«Всеосвіта Весна – 2021»

Математика

IX Всеукраїнській інтернетолімпіада «На Урок» (Весна 2021)

Інформатика

ХІ Всеукраїнська інтернет-олімпіада
«На урок» (Осінь 2021)

Безпека
життєдіяльності

IV Обласна онлайн-олімпіада з БЖД
серед ЗВО I-IV рівнів акредитації
Київської області

І
ІІ
ІІІ
I
II
III
I
II
I
II
III
І
ІІ
ІІІ
І
ІІ
ІІІ
І
ІІ
ІІІ
І
ІІ
ІІІ
ІІІ

9
8
5
2
1
1
2
2
1
6
2
3
1
19
9
16
2
3
1
5
2
3
5

Таблиця 8.9.4.2
Студенти ВСП НУБіП України – переможці Всеукраїнських олімпіад
у 2021 році в розрізі закладів
Назва ВСП НУБіП
України
Ірпінський
фаховий коледж

ПІБ переможців,
Всеукраїнські олімпіади
Кипич О., Безпечна Р., Зуєва С., Юрченко В., Доманчук Л. (ІІ
місце); Савченко Д., Ковшар М., Буткевич Д., Кондратюк Т.,
Рябінчук І., Школа А., Лабунський О. (ІІІ місце) VIII
Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На Урок» (Зима 2021) з
громадянської освіти;
Шикера В., Вегера В., Котлар А., Яковенко С., Безпечна Р., Кипич
О., Доманчук Л., Юрченко В., Чемес М.(І місце); Кифорук М.,
Козачко А., Романюк А., Конюхова-Добриня А., Рогатинський В.,
Козін К., Жолуденко С., Ковшар М. (ІІ місце), Буткевич Д.,
Кондратюк Т., Єлісєєва А., Попова Ю., Новошицький М. (ІІІ
місце) VIII Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На Урок» (Зима
2021) із зарубіжної літератури;
Кифорук М., Козачко А., Вегера В., Котлар А., Яковенко С.,
Безпечна Р., Кипич О., Доманчук Л., Юрченко В. (І місце);
Янченко О., Ватащук К., Романюк А. (ІІ місце); КонюховаДобриня А., Рогатинський В. (ІІІ місце) VIII Всеукраїнська
інтернет-олімпіада «На Урок» (Зима 2021) з мистецва;
Єлісєєва А., Попова Ю., Новошицький М., Савченко Д., Буткевич
Д., Багінська Л., Соколова А, Тертишна І., Доманчук Л., Юрченко
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В. (І місце); Фомін О., Мусурган М., Кушнір Д., Кондратюк Т.,
Рябінчук І. (ІІ місце); Школа А., Міщук Є., Катула М. (ІІІ місце)
VIII Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На Урок» (Зима 2021) з
історії;
Татоян К., Мазураш Ю., Стужук Ю., Гаєвська І., Єлісєєва А.,
Янченко О., Котлар А., Козачко А., Безпечна Р., Вегера В.,
Доманчук Л., Юрченко В., Глущенко Д., Кулик В., Побережна А.,
Буткевич Д., Лабунський О., Школа А., Андрійчук С. (І місце);
Чемес М., Мусурган М., Богдюк А, Братащук Ю., Бучко Д.,
Олішевець С., Литвиненко О., Рогатинський В., Неледва М. (ІІ
місце); Попова Ю., Міколенко А., Титарчук Ю., Яковенко С.,
Романюк А, Міщенко О., Кипич О., Грицюк А., Зарицька В.,
Сажин В., Кононенко А., Нікітчин А., Радецька Ю., Білоусько К.,
Конюхова-Добриня А., Рябінчук І. (ІІІ місце) Всеукраїнської
олімпіади «Всеосвіта Весна – 2021» із зарубіжної літератури;
Міщенко О., Доманчук Л., Глущенко Д., Кулик В., Білоусько К.,
Козін К., Конюхова - Добриня А., Горбач Д., Назарчук Б. (І місце);
Мусурган М., Кушнір Д., Богдюк А., Грицюк А., Олішевець С.,
Радецька Ю., Прокоф`єва А., Побережна А., Рогатинський В.,
Литвиненко В. (ІІ місце) Юрченко В., Кононенко А., Фомін О.,
Бучко Д, Братащук Ю. (ІІІ місце) Всеукраїнська дистанційна
олімпіада «Всеосвіта - Весна 2021» з української мови;
Горбач Д., Доманчук Л. (I місце); Гордіюк Б. (II місце);
Прокоф`єва А. (III місце) Всеукраїнській інтернет-олімпіаді
«Всеосвіта – Осінь 2021» з української мови;
Безпечна О., Козачко А. (І місце); Котлар А. Соколова А. (ІІ
місце) Всеукраїнській інтернет-олімпіаді «Всеосвіта – Осінь
2021» з історії;
Самченко А. (ІІІ місце) ІX Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На
Урок» (Весна 2021) з української мови;
Кузьменчук М, Сірош С. (І місце); Грицюк А., Кипич О.,
Кондратюк Т. (ІІ місце); Андрійчук С. (ІІІ місце) IX Всеукраїнська
інтернет-олімпіада «На Урок» (Весна 2021) з математики;
Шита О., Мирна І. (І місце); Коробченко І., Дзюба А., Степанюк
А., Рябцун С., Мартиненко Д., Щетиніна Р., Булуй К., Хоменко Д.,
Романенко В., Васильчук Н., Савченко О., Червенко К., Кирилець
Я. (ІІ місце); Онопрієнко Є. (ІІІ місце) ХІ Всеукраїнська інтернетолімпіада «На урок» з мистецтва;
Морбицер Н. (І місце), Степанюк А., Матросова Д., Повшок А.,
Савченко О., Курош В., Шита О. (ІІІ місце) ХІ Всеукраїнська
інтернет-олімпіада «На урок» із зарубіжної літератури;
Котлар А., Безпечна Р., Козаревич А., Литвиненко В., Татоян К. (І
місце); Доманчук Л., Чемес М. (ІІ місце); Рогатинський В.,
Олішевець С., Білоусько К. (ІІІ місце) ХІ Всеукраїнська інтернетолімпіада «На урок» з інформатики;
Якименко В, Мачульська В., Ошур А., Михасик В., Твардовська
Є. (ІІІ місце) IV Обласна онлайн-олімпіада з БЖД серед ЗВО I-IV
рівнів акредитації Київської області з безпеки життєдіяльності.
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Таблиця 8.9.4.3
Участь студентів ВСП НУБіП України у науковій діяльності
К-ть
студентів,
Назва ВСП НУБіП які брали
України
участь у
науковій
діяльності
Ірпінський
136
фаховий коледж
Всього
136

К-ть
опублікованих
студентами
наукових робіт

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

міжнародні

міжгалузеві

50

37

8

29

50

37

8

29

66

8.10. Співробітництво з науковими установами НАН України, закладами освіти,
науковими центрами, виробничими підрозділами, Радою роботодавців
8.10.4. Ірпінський фаховий коледж
У 2021 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);
̵ відокремленими структурними підрозділами університету: Бережанський фаховий
коледж, Бобровицький фаховий коледж ім. О. Майнової, Боярський фаховий коледж,
Заліщицький фаховий коледж ім Є.Храпивливого», Мукачівський фаховий коледж,
Немішаєвський фаховий коледж, Рівненський фаховий коледж;
̵ закладами фахової передвищої освіти України: ДВНЗ «Рівненський коледж економіки
та бізнесу», Верхньодніпровський коледж Дніпровського державного аграрно-економічного
університету, ВСП «Тальнівський будівельно-економічний фаховий коледж Уманського
національного університету садівництва», Житомирський агротехнічний коледж, ВСП
«Кам’янець-Подільський фаховий коледж харчової промисловості», Вишнянський коледж
Львівського національного аграрного університету, Шепетівський коледж Подільського
державного аграрно-технічного університету, ВСП «Мелітопольський фаховий коледж
Таврійського Державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного»,
Коростишівський педагогічний фаховий коледж імені І.Я. Франка Житомирської обласної
ради, Чернівецького кооперативного економіко-правового коледжу, ВСП «Хорольський
агропромисловий фаховий коледж ПДАА» та ін.
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;
- 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,
проведення виробничої практики, працевлаштування студентів: ТОВ «Фора», ТОВ «ЕпіцентрК», ТОВ «І-Лан», ТОВ «ТБ-НЕТ», ТДВ «Компанія «Бест», ПСП «Колос», ТОВ «Віста», АТ
«Ощадбанк», ПАТ КБ «ПриватБанк», ПУМБ банк, АТ «ОТП банк» та ін.
5. ДУ «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти».
6. Ірпінським міським центром зайнятості – з питань професійної орієнтації студентів
випускних курсів та їх працевлаштування.
В коледжі функціонує Рада роботодавців, проведено чотири засідання Ради.
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8.11. Матеріали, підготовлені у 2021 р. за результатами завершених досліджень
8.11.4. Ірпінський фаховий коледж
Завершені наукові дослідження відсутні.
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8.12. Наукові розробки, впроваджені у виробництво у 2021 р.
8.12.4. Ірпінський фаховий коледж
Наукові впровадження у виробництво у 2021 р. не проводились.
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9. НАВЧАЛЬНО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
9.1. Інформаційно-консультаційна діяльність
9.1.4. Ірпінський фаховий коледж
Ірпінський фаховий коледж у своїй структурі інформаційно-дорадницької служби не
має.
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9.2. Формування коштів спеціального фонду у 2021 р. та план на 2022 р.
9.2.4. Ірпінський фаховий коледж
Таблиця 9.2.4.1
Надходження спецкоштів за 2021 р., тис. грн.
№
п/п

Види надходжень

тис. грн

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами з їх
основною діяльністю
2. Господарська діяльність, у т.ч.:
- плата за гуртожиток
3. Оренда
4. Реалізація майна
5. Благодійні внески, гранти та дарунки
Разом
1.

4028,0
2435,8
1970,4
93,2
15,5
363,2
6935,7

Таблиця 9.2.4.2
Надходження коштів від господарської діяльності, навчально-виробничих підрозділів,
тис. грн.
№
Назва підрозділу, лабораторії
п/п
1. Гуртожиток
2. Студентська їдальня
3. Друкарня
4. Інші
Разом

2020 рік
1704,9
36,6
208,3
1510,8

2021 рік
план
факт
1704,0 1970,4
542,0
465,4
1949,8 2246,0

У % 2021
до 2020 року
115,6
223,4
2435,8

Таблиця 9.2.4.3
План надходження коштів на 2022 р. по спецфонду в розрізі видів надходжень, тис. грн.
№
п/п

Види надходжень

тис. грн

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами з
їх основною діяльністю
2. Господарська діяльність
3. Оренда майна
4. Реалізація майна
Разом
1.

71

2680,0
2080,0
410,0
5170,0

10. СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВІ УМОВИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ,
ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ І СТУДЕНТІВ
10.4. Ірпінський фаховий коледж
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 320,3 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
128

Поселено
студентів
учасників
художньої
самодіяльності
18

Поселено
студентів
спортсменів

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

Кількість
дітей-сиріт,
поселених у
гуртожитки

-

7

7

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
93
Таблиця 10.4.3
Виплати коштів, грн.
Виплачено матеріальну
допомогу співробітникам
320 625

Виплачено матеріальну
допомогу студентам
25 716

Виплачено премії
співробітникам
48 990
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Виплачено премії
студентам
-

Компенсації потерпілим від наслідків
аварії на ЧАЄС
Студентам
-

Співробітникам
25 125

11. АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
11. 4. Ірпінський фаховий коледж
У 2021 році проведено поточний ремонт на суму 78,1 тис. грн, у т. ч.:
- поточний ремонт корпусів № 2, 3, 4: заміна електропроводки, поклейка шпалер,
фарбування стін, східців, дверей, поточний ремонт аудиторій та фарбування стін холу 1-го
поверху навчального корпусу № 2, ремонт сходів навчального корпусу №2 (центральний вхід),
східців до їдальні, сходової клітини та холу 2-го поверху правого крила навчального корпусу
№ 4, інші види робіт на суму 40,1 тис. грн;
- поточний ремонт гуртожитку: фарбування східців, ремонт сантехнічного обладнання,
заміна (оздоблення) сходових клітин та коридору гуртожитку, поточний ремонт 15 кімнат 2го поверху (обробка стін від грибка, ґрунтовка і шпаклівка стін, поклейка шпалер, укладення
лінолеуму), ремонт запасного виходу до гуртожитку та інше на суму 38 тис. грн.;
Для гуртожитку придбано електросушарки (5 шт.), на 4-му поверсі встановлено на
проточну воду електричний водонагрівач – на суму 11 тис. грн.
Проведено заходи з підготовки коледжу до опалювального сезону:
 ремонт котельні – на суму 5, 7 тис. грн;
 повірка обладнання вузла обліку газу – на суму 10,5 тис. грн.
На виконання протиепідемічних заходів витрачено 15,1 тис. грн.
Виконано комплекс заходів з пожежної безпеки на загальну суму 24,7 тис. грн, у т.ч.:
 послуги протипожежного призначення – на суму 18,2 тис. грн;
 проведено технічне обслуговування вогнегасників (вартість – 6,5 тис. грн).
На благоустрій, озеленення території, висадку зелених насаджень, кущів, квітів,
фарбування огорожі витрачено 5 тис. грн.
Виготовлено 3 рекламні банери, 1 стенд та оновлено вивіску на фасаді навчального
корпусу № 2 – на суму 6,7 тис. грн. Придбано виставковий набір (вартість – 11,2 тис. грн).
Проведено очищення зовнішньої водозливної системи навчальних корпусів та
гуртожитку.
На спортивному майданчику демонтовано старі сидіння, які прийшли у повну
непридатність внаслідок довгострокового використання.
Загальні показники адміністративно-господарської діяльності наведено у табл. 11.4.111.4.3.
Таблиця 11.4.1
Придбання меблів, шт./вартість,
тис. грн
Гуртожитки

Корпуси

-

11 ,0

Благоустрій території
Висаджено
насаджень, шт.
540

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

Ремонт системи
опалення
шт./вартість, тис.грн.

Гуртожитки

Гуртожитки

190/34,0

Корпуси
180/36,0

-

Облаштовано
клумб, шт.
10

Ремонт
сантехнічного
устаткування своїми
силами,
шт./вартість, тис.
грн.

Корпуси Гуртожитки

-

12/2,3
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Відремонтовано
лавочок, шт.
12
Таблиця 11.4.2
Ремонт
електрообладнання
(розетки, вимикачі,
світильники і т. д.),
шт./вартість, тис.
грн.

Корпуси Гуртожитки

2/0,3

52/3,2

Корпуси

18/0,8

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

-

-
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Таблиця 11.4.3
Ремонти їдальні,
спортзалу, бібліотеки
вартість, тис. грн.

Корпуси Гуртожитки

16,0

-

Корпуси

6,0

12. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ
12.1. ПП, НПП – іноземці, що проводять заняття в коледжі
12.1.4. Ірпінський фаховий коледж
ПП, НПП – іноземці до проведення занять у коледжі не залучалися.
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12.2. ПП, НПП, що проводять заняття у закордонних закладах вищої освіти
12.2.4. Ірпінський фаховий коледж
Педагогічні працівники, які проводять заняття у закордонних закладах освіти, відсутні.
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12.3. Студенти, що стажуються в закордонних закладах вищої освіти та у
компаніях (фермах) згідно із затвердженим планом
12.3.4. Ірпінський фаховий коледж
Таблиця 12.3.4.1
Студенти, які навчалися (проходили стажування) за кордоном
№
Країна, назва програми, за якою навчалися (проходили
п/п
стажування, практику) студенти
1
Республіка Польща, Університет Економіки (WSG).
Паралельне навчання, освітня програма «Логістика»
2
Республіка Польща, Університет Економіки (WSG).
Паралельне навчання, освітня програма «Логістика»
3
Республіка Польща, Університет Економіки (WSG).
Навчання на підготовчому відділенні

Тривалість,
роки, місяці
Навчання,
4 курс
Навчання,
3 курс
Навчання,
2 міс.

К-сть
студентів
1
3
1

Таблиця 12.3.4.2
Динаміка стажування (навчання) студентів за кордоном за період 2016 – 2021 рр.
Роки

Данія/
к-сть

Голландія/
к-сть

Англія/
к-сть

2016
2017
2018
2019
2020
2021
Разом,
к-сть

Польща/
к-сть

Німеччина/
к-сть

Разом,
к-сть

2

3

5

2
3
4
5
16

2
3
4
5
3

19
Таблиця 12.3.4.3

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

12.4. Міжнародні програми та інші форми спільної діяльності з іноземними
організаціями
12.4.4. Ірпінський фаховий коледж
У 2021 році продовжувалася співпраця з Університетом Економіки (WSG – Вища школа
господарки) в м. Бидгощ, Республіка Польща. Представники коледжу долучилися до
Міжнародної онлайн-зустрічі «Значення української мови для поліпшення зв’язку українців і
поляків».
Таблиця 12.1.4.1
Основні напрями міжнародної діяльності ВСП НУБіП України
Назва ВСП
Ірпінський фаховий
коледж

Міжнародні зв’язки
1. Продовжується наукова та навчальна співпраця з
Університетом Економіки (WSG), м. Бидгощ, Республіка
Польща. Проведено 3 робочі зустрічі з польськими партнерами.
2. Участь представників коледжу у міжнародній онлайн-зустрічі
«Значення української мови для поліпшення зв’язку українців і
поляків», Університет Економіки (WSG) м. Бидгощ Республіка
Польща (2 викладачів, 5 студентів).
3. Участь викладачів у роботі Міжнародного науковопедагогічного семінару «Інтеграція закладів фахової передвищої
та вищої освіти в європейський освітній простір. Розвиток
міжнародного співробітництва» (організатор Вища школа
агробізнесу (WSА), м. Ломжа, Республіка Польща, 1 особа).
4. Навчання студентів коледжу за програмами паралельного
дипломування в Університеті Економіки (WSG), м. Бидгощ,
Республіка Польща (4 особи).
5. Навчання студентів на підготовчому відділенні в Університеті
Економіки (WSG), м. Бидгощ, Республіка Польща (1 особа).
6. Участь студентів у проєкті мобільності «Mobility of youth
workers»/Erasmus+ з 18.10 по 25.10.2021 р., м. Неаполь, Італія (1
особа).
7. Участь студентів у німецько-польсько-українському обміні за
проєктом Stowarzyszenie Teatralno-Lingwistyczne з 22.08. по
03.09.2021 р., м. Ольденбург, Німеччина (1 особа).
8. 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», «Cybersecurity Essentials» (Загрози кібербезпеки),
«CCNAv7 – Bridging (Version 7.0)» (Перехідний курс), «Get
Connected» (Підключення) під керівництвом викладача
комп’ютерних дисциплін Дулової О.І. – сертифікованого
інструктора академії у коледжі.
9. У міжнародних конференціях взяли участь 25 викладачів; у
міжнародних виданнях опубліковано 5 наукових статей та 14 тез
доповідей.
10. У міжнародних конференціях під керівництвом викладачів
взяли участь 8 студентів.
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12.5. Проведення міжнародних семінарів, конференцій, симпозіумів
12.5.4. Ірпінський фаховий коледж
Участь у Міжнародній онлайн-зустрічі «Значення української мови для поліпшення
зв’язку українців і поляків», Університет Економіки (WSG) м. Бидгощ Республіка Польща
(організатор Університету Економіки (WSG), м. Бидгощ, Республіка Польща).
Участь у роботі Міжнародного науково-педагогічного семінару «Інтеграція закладів
фахової передвищої та вищої освіти в європейський освітній простір. Розвиток міжнародного
співробітництва» (організатор Вища школа агробізнесу (WSА), м. Ломжа, Республіка Польща/
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12.6. Особливий вклад окремих науковців в міжнародну діяльність
12.6.4. Ірпінський фаховий коледж
Особливий вклад окремих науковців в міжнародну діяльність відсутній.

81

13. ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ ВСП НУБІП УКРАЇНИ НА 2022 р.
ВІДПОВІДНО ДО ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ НУБІП УКРАЇНИ
«ГОЛОСІЇВСЬКА ІНІЦІАТИВА-2025» (10 НАПРЯМІВ) НА 2022 РІК
13.4. Ірпінський фаховий коледж
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. Виконати державне замовлення на підготовку фахівців.
2. Реалізувати заходи щодо виконання програми розвитку університету «Голосіївська
ініціатива-2025» на 2022 рік.
3. Організувати спільно із завідувачами відповідних кафедр університету онлайн-лекції,
майстер-класи, вебінари з метою популяризації інформації про ступеневу освіту, перспективи
навчання в НУБіП України.
4. Розширити систему роботи з роботодавцями, сприяти роботі ради роботодавців.
5. Удосконалювати внутрішню і зовнішню систему забезпечення контролю якості
освітнього процесу.
6. Забезпечити якісне викладання навчальних дисциплін за усіма спеціальностями
відповідно до стандартів фахової передвищої освіти та вимог ринку праці.
7. Удосконалювати
систему практичної підготовки
студентів, розширити
співробітництво з провідними підприємствами у сфері фінансів, маркетингу, торгівлі, ІТсфери як з потенційними роботодавцями.
8. 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».
9. Завершити формування електронної бази навчально-методичного забезпечення на
основі платформи Moodle.
10. Забезпечити участь студентів у Всеукраїнських олімпіадах.
11. Забезпечити підготовку до складання ДПА у формі ЗНО студентів 2 курсу, які
навчаються на базі базової загальної середньої освіти.
12. Забезпечити дотримання педагогічними працівниками та здобувачами фахової
передвищої освіти академічної доброчесності.
13. Забезпечити використання дистанційних технологій навчання для організації
безперервного освітнього процесу на період карантину.
14. Проводити семінари з питань педагогічної майстерності викладачів.
15. Забезпечити видання методичних розробок за рекомендацією ДУ «Науковометодичний центр вищої та фахової передвищої освіти», 50 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. Придбати сучасні навчально-методичні видання для забезпечення освітнього
процесу коледжу.
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18. Провести атестацію та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, у т.ч.
стажування на базі підприємств для викладачів фахових дисциплін.
19. Підтримувати в актуальному стані веб-сайт коледжу.
3. Студентське самоврядування та виховна робота. Інтелектуальний та
особистісний розвиток молоді
1. Удосконалити систему організації, підтримки, навчання органів самоврядування.
2. Активізувати роботу студентської ради та ради гуртожитку.
3. Розширення практики волонтерства серед студентської молоді.
4. Організація циклу заходів, спрямованих на протидію булінгу.
5. Провести культурно-виховні і спортивно-масові заходи згідно з планом.
6. 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 Всеукраїнські 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.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

5. Оновлення матеріально-технічної бази та поліпшення соціального
благополуччя співробітників і студентів
Провести поточний ремонт аудиторного фонду навчального корпусу № 2.
Установити пандус біля центрального входу до навчального корпусу № 2.
Завершити створення навчальної лабораторії хімії та харчових технологій.
Поповнити навчальні лабораторії необхідним обладнанням.
Забезпечити виконання плану заходів з пожежної безпеки.
Дотримання програми енергозбереження.

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 закладу фахової передвищої освіти.
4. Забезпечити безпеку та здоров’я учасників освітнього процесу під час пандемії з
дотриманням профілактичних, протиепідемічних та інших заходів, спрямованих на
запобігання розповсюдженню захворювання на COVID-19.
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.
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8. Забезпечення фінансової стійкості
1. Забезпечити надходження коштів спеціального фонду в розмірі 5170,0 тис. грн, у т.ч.
від надання освітянських послуг 2680,0 тис. грн; від господарської діяльності – 2080,0 тис. грн,
оренди майна – 506,0 тис. грн.
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
4. Ірпінський фаховий коледж
Таблиця 1
Перелік підручників, навчальних посібників і методичних розробок виданих у 2021 році
за грифом МОН, МАПП України, рекомендованих НМЦ ВФПО
№
Назва роботи
Видавництво
Др. арк. Автор, співавтор
п/п
Методичні вказівки (рекомендовані ДУ «НМЦ вищої та фахової передвищої освіти»)
1
Посібники (рекомендовано педагогічною радою)
1 Основи програмування. Python.
ВСП «Ірпінський
12,0
Штерн О.Б.
Навчальний посібник
фаховий коледж
НУБіП України»
2 Основи мови гіпертекстової
ВСП «Ірпінський
12,7
Голуб Є.С.
розмітки HTML та CSS.
фаховий коледж
Дулова О.І.
Навчальний посібник
НУБіП України»
3 Іноземна мова за професійним
ВСП «Ірпінський
10,4
Путро А.О.
спрямуванням (англійська).
фаховий коледж
Навчальний посібник
НУБіП України»
4 Товарознавство непродовольчих
ВСП «Ірпінський
14,5
Вінник І.В.
товарів. Навчальний посібник
фаховий коледж
НУБіП України»
5 Організація біржової діяльності.
ВСП «Ірпінський
10,7
Вінник І.В.
Навчальний посібник
фаховий коледж
НУБіП України»
6 Обладнання підприємств торгівлі.
ВСП «Ірпінський
15,7
Ковтун О.П.
Навчальний посібник
фаховий коледж
НУБіП України»
7 Страхові послуги. Електронний
ВСП «Ірпінський
12,7
Черненька Л.Б.
навчальний посібник для студентів
фаховий коледж
спеціальності 072 «Фінанси,
НУБіП України»
банківська справа та страхування»
ОПС «Фаховий молодший
бакалавр»
8 Контроль і ревізія. Електронний
ВСП «Ірпінський
14,5
Черненька Л.Б.
навчальний посібник для студентів
фаховий коледж
спеціальності 071 «Облік і
НУБіП України»
оподаткування» ОПС «Фаховий
молодший бакалавр»
9 Фінансовий облік. Навчальний
ВСП «Ірпінський
12,5
Лісовська Н.В.
посібник для студентів
фаховий коледж
спеціальності 072 «Фінанси,
НУБіП України»
банківська справа та страхування»,
ОПС «Фаховий молодший
бакалавр»
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1

2

3

4

5

6

Методичні вказівки (рекомендовані методичною радою)
Методичні рекомендації щодо
ВСП «Ірпінський
2,5
Бажан О.О.
використання студентами
фаховий коледж
інформаційно-комунікаційних та
НУБіП України»
медіаосвітніх технологій під час
підготовки до занять із дисципліни
«Українська мова (за професійним
спрямуванням)»
Методичні рекомендації до
ВСП «Ірпінський
3,5
Бажан О.О.
самостійної роботи з дисципліни
фаховий коледж
«Українська мова (за професійним
НУБіП України»
спрямуванням)» для студентів
денної форми здобуття освіти
спеціальностей 071 «Облік і
оподаткування», 072 «Фінанси,
банківська справа та страхування»,
075 «Маркетинг» ОКР «Молодший
спеціаліст»
Методичні рекомендації до
ВСП «Ірпінський
3,1
Берегеля І.М.
семінарських та практичних занять
фаховий коледж
з предмета «Правознавство»
НУБіП України»
для студентів І курсу
ОПС «Фаховий молодший
бакалавр»
Методичні рекомендації до
ВСП «Ірпінський
2,5
Берегеля І.М.
практичних занять з предмета
фаховий коледж
«Громадянська освіта» для
НУБіП України»
студентів І курсу ОПС «Фаховий
молодший бакалавр»
Волейбол з методикою викладання.
ВСП «Ірпінський
2,5
Снісар І.П.
Методичні рекомендації з
фаховий коледж
Іванова С.Д.
дисципліни «Фізичне виховання»
НУБіП України»
Вдовін С.М.
для студентів денної форми
здобуття освіти спеціальностей 051
Економіка, 071 «Облік і
оподаткування», 072 «Фінанси,
банківська справа та страхування»,
076 «Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність», 075
«Маркетинг», 181 «Харчові
технології» ОПС «Фаховий
молодший бакалавр»
Методичні рекомендації до
ВСП «Ірпінський
2,5
Снісар І.П.
виконання фізичних вправ при
фаховий коледж
Іванова С.Д.
захворюваннях органів дихання з
НУБіП України»
Вдовін С.М.
дисципліни «Фізичне виховання»
для студентів денної форми
здобуття освіти ОПС «Фаховий
молодший бакалавр»
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7

8

9

10

11

12

Методичні рекомендації до
практичних занять з дисципліни
«Іноземна мова за професійним
спрямуванням (англійська)»
для студентів денної форми
здобуття освіти спеціальності
123 Комп’ютерна інженерія ОКР
«Молодший спеціаліст»
Збірник практичних завдань з
дисципліни «Іноземна мова за
професійним спрямуванням
(англійська)» для студентів денної
форми здобуття освіти
спеціальностей 075 «Маркетинг»,
076 «Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність» ОКР
«Молодший спеціаліст»
Методичні рекомендації до
семінарських занять з дисципліни
«Соціологія» для студентів денної
форми здобуття освіти
спеціальностей 071 «Облік і
оподаткування», 072 «Фінанси,
банківська справа та страхування»,
076 «Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність» ОПС «Фаховий
молодший бакалавр»
Методичні рекомендації до
самостійної роботи з дисципліни
«Основи філософських знань» для
студентів денної форми здобуття
освіти спеціальностей 071 «Облік і
оподаткування», 072 «Фінанси,
банківська справа та страхування»,
075 «Маркетинг» ОПС «Фаховий
молодший бакалавр»
Методичні рекомендації до
семінарських занять з дисципліни
«Основи філософських знань» для
студентів денної форми здобуття
освіти спеціальностей 071 «Облік і
оподаткування», 072 «Фінанси,
банківська справа і страхування»,
075 «Маркетинг» ОПС «Фаховий
молодший бакалавр»
Методичні рекомендації до
семінарських занять з дисципліни
«Історія України» для студентів
денної форми здобуття освіти
спеціальностей 071 «Облік і
оподаткування», 072 «Фінанси,
банківська справа та страхування»,
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ВСП «Ірпінський
фаховий коледж
НУБіП України»

5,2

Путро А.О.

ВСП «Ірпінський
фаховий коледж
НУБіП України»

3,4

Путро А.О.

ВСП «Ірпінський
фаховий коледж
НУБіП України»

4,2

Баланюк Л.М.

ВСП «Ірпінський
фаховий коледж
НУБіП України»

3,6

Баланюк Л.М.

ВСП «Ірпінський
фаховий коледж
НУБіП України»

3,4

Баланюк Л.М.

ВСП «Ірпінський
фаховий коледж
НУБіП України»

4,9

Куракіна О.В.

13

14

15

16

17

18

19

076 «Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність», 181 «Харчові
технології» ОПС «Фаховий
молодший бакалавр»
Методичні рекомендації до
проведення практичних занять з
дисципліни «Правознавство» для
студентів денної форми здобуття
освіти спеціальностей 071 «Облік і
оподаткування», 072 «Фінанси,
банківська справа та страхування»,
076 «Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність», 181 «Харчові
технології» ОПС «Фаховий
молодший бакалавр»
Методичні рекомендації до
семінарських занять з дисципліни «
Патентознавство» для студентів
денної форми здобуття освіти
спеціальності 123 «Комп’ютерна
інженерія» ОПС «Фаховий
молодший бакалавр»
Збірник тестових завдань з
української літератури «Крокуймо
до ЗНО-2021» для студентів ОПС
«Фаховий молодший бакалавр»
Збірник тестових завдань з
української мови «Крокуймо до
ЗНО-2021» для студентів ОПС
«Фаховий молодший бакалавр»
Робочий зошит для семінарських
занять з дисципліни «Основи
охорони праці» для студентів
денної форми здобуття освіти
спеціальності 075 «Маркетинг»
ОПС «Фаховий молодший
бакалавр»
Методичні рекомендації до
виконання лабораторних робіт
з предмета «Інформатика» для
студентів денної форми здобуття
освіти спеціальностей 071 «Облік і
оподаткування», 072 «Фінанси,
банківська справа та страхування»,
075 «Маркетинг», 076
«Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність», 123
«Комп’ютерна інженерія» ОПС
«Фаховий молодший бакалавр»
Методичні рекомендації до
самостійної роботи з дисципліни
«Дискретна математика» для
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ВСП «Ірпінський
фаховий коледж
НУБіП України»

3,6

Шмарко Н.С.

ВСП «Ірпінський
фаховий коледж
НУБіП України»

3,4

Шмарко Н.С.

ВСП «Ірпінський
фаховий коледж
НУБіП України»

4,9

Гапонова В.М.

ВСП «Ірпінський
фаховий коледж
НУБіП України»

3,6

Гапонова В.М.

ВСП «Ірпінський
фаховий коледж
НУБіП України»

5,5

Щербакова А.П.

ВСП «Ірпінський
фаховий коледж
НУБіП України»

4,7

Карасюк С.В.

ВСП «Ірпінський
фаховий коледж
НУБіП України»

3,6

Фрідріхсон Н.В.

20

21

22

23

24

25

студентів денної форми здобуття
освіти спеціальності 123
«Комп’ютерна інженерія» ОПС
«Фаховий молодший бакалавр»
Методичні рекомендації з
навчальної дисципліни «Вища
математика» для студентів денної
форми здобуття освіти
спеціальності 076
«Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність» ОПС «Фаховий
молодший бакалавр»
Методичні вказівки до виконання
лабораторних робіт з дисципліни
«Інформатика і комп’ютерна
техніка» для студентів денної
форми здобуття освіти
спеціальностей 071 Облік і
оподаткування, 072 Фінанси,
банківська справа та страхування
ОПС «Фаховий молодший
бакалавр»
Методичні рекомендації до
лабораторних робіт з дисципліни
«Комп’ютерні системи і мережі»
для студентів денної форми
здобуття освіти спеціальності 123
«Комп’ютерна інженерія» ОКР
«Молодший спеціаліст»
Методичні рекомендації до
самостійної роботи з дисципліни
«Системне програмування»
для студентів денної форми
здобуття освіти спеціальності 123
«Комп’ютерна інженерія»
ОКР «Молодший спеціаліст»
Методичні рекомендації до
практичних занять з дисципліни
«Організація біржової діяльності»
для студентів денної форми
здобуття освіти спеціальності 076
«Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність» ОПС «Фаховий
молодший бакалавр»
Методичні рекомендації
до самостійної роботи з дисципліни
«Організація біржової діяльності»
для студентів денної форми
здобуття освіти спеціальності 076
«Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність» ОПС «Фаховий
молодший бакалавр»
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ВСП «Ірпінський
фаховий коледж
НУБіП України»

4,2

Дібрівна Е.І.

ВСП «Ірпінський
фаховий коледж
НУБіП України»

5,5

Голуб Є.С.

ВСП «Ірпінський
фаховий коледж
НУБіП України»

4,7

Дулова О.І.

ВСП «Ірпінський
фаховий коледж
НУБіП України»

3,7

Дулова О.І.

ВСП «Ірпінський
фаховий коледж
НУБіП України»

4,5

Вінник І.В.

ВСП «Ірпінський
фаховий коледж
НУБіП України»

5,4

Вінник І.В.

26

27

28

29

30

31

Методичні рекомендації до
самостійної роботи з дисципліни
«Основи маркетингу і реклама» для
студентів денної форми здобуття
освіти спеціальності 076
«Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність» ОКР
«Молодший спеціаліст», ОПС
«Фаховий молодший бакалавр»
Методичні вказівки до виконання
курсової роботи з дисципліни
«Комерційна діяльність» для
студентів денної форми здобуття
освіти спеціальності 076
«Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність» ОКР
«Молодший спеціаліст», ОПС
«Фаховий молодший бакалавр»
Методичні рекомендації до
проходження навчальної практики з
дисципліни «Комерційна
діяльність» для студентів денної
форми здобуття освіти
спеціальності 076
«Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність» ОКР
«Молодший спеціаліст»
Методичні вказівки до проведення
практичних занять з дисципліни
«Організація і технологія
торговельних процесів» для
студентів денної форми здобуття
освіти спеціальності 076
«Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність» ОКР
«Молодший спеціаліст», ОПС
«Фаховий молодший бакалавр»
Методичні вказівки до виконання
лабораторних робіт з дисципліни
«Обладнання підприємств торгівлі»
для студентів денної форми
здобуття освіти спеціальності 076
«Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність» ОКР
«Молодший спеціаліст», ОПС
«Фаховий молодший бакалавр»
Конспект лекцій з дисципліни
«Етика бізнесу» для студентів
денної форми здобуття освіти
спеціальності 076
«Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність» ОПС
90

ВСП «Ірпінський
фаховий коледж
НУБіП України»

3,9

Вінник І.В.

ВСП «Ірпінський
фаховий коледж
НУБіП України»

3,4

Ковтун О.П.

ВСП «Ірпінський
фаховий коледж
НУБіП України»

4,2

Ковтун О.П.

ВСП «Ірпінський
фаховий коледж
НУБіП України»

3,7

Ковтун О.П.

ВСП «Ірпінський
фаховий коледж
НУБіП України»

4,2

Ковтун О.П.

ВСП «Ірпінський
фаховий коледж
НУБіП України»

5,5

Федосєєва Н.І.

32

33

34

35

36

37

38

«Фаховий молодший бакалавр»
Методичні вказівки для виконання
практичних завдань з дисципліни
«Екологія» для студентів денної
форми здобуття освіти
спеціальності 071 «Облік і
опадкування» ОПС
«Фаховий молодший бакалавр»
Методичні вказівки до виконання
курсової роботи з дисципліни
«Банківські операції» для студентів
денної форми здобуття освіти
спеціальності 072 «Фінанси,
банківська справа та страхування»
ОКР «Молодший спеціаліст», ОПС
«Фаховий молодший бакалавр»
Робочий зошит-практикум з
дисципліни «Контроль і ревізія» для
студентів денної форми здобуття
освіти спеціальності 071 «Облік і
оподаткування», ОПС «Фаховий
молодший бакалавр»
Робочий зошит-практикум з
дисципліни «Бухгалтерський облік і
звітність у комерційних банках» для
студентів денної форми здобуття
освіти спеціальності 072 «Фінанси,
банківська справа та страхування»
ОКР «Молодший спеціаліст» ОПС
«Фаховий молодший бакалавр»
Методичні рекомендації до
самостійного вивчення дисципліни
«Бухгалтерський облік» для
студентів денної форми здобуття
освіти спеціальності 071 «Облік і
оподаткування», ОПС «Фаховий
молодший бакалавр»
Опорний конспект лекцій з
дисципліни «Бухгалтерський облік»
для студентів денної форми
здобуття освіти спеціальності 071
«Облік і оподаткування», ОПС
«Фаховий молодший бакалавр»
Методичні вказівки до
проходження навчальної практики з
дисципліни «Бухгалтерський облік»
для студентів денної форми
здобуття освіти спеціальності 076
«Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність», ОПС «Фаховий
молодший бакалавр»
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ВСП «Ірпінський
фаховий коледж
НУБіП України»

4,7

Поцелуйко М.П.

ВСП «Ірпінський
фаховий коледж
НУБіП України»

3,6

Іванова С.М

ВСП «Ірпінський
фаховий коледж
НУБіП України»

4,9

Черненька Л.Б.

ВСП «Ірпінський
фаховий коледж
НУБіП України»

5,2

Черненька Л.Б.

ВСП «Ірпінський
фаховий коледж
НУБіП України»

4,9

Талько Т.В.

ВСП «Ірпінський
фаховий коледж
НУБіП України»

5,7

Талько Т.В.

ВСП «Ірпінський
фаховий коледж
НУБіП України»

3,2

Талько Т.В.

39

40

41

42

43

44

45

Робочий зошит-практикум з
дисципліни «Економіка
підприємства» для студентів денної
форми здобуття освіти
спеціальності 051 «Економіка»,
ОПС «Фаховий молодший
бакалавр»
Робочий зошит-практикум з
дисципліни «Статистика» для
студентів денної форми здобуття
освіти спеціальності 051
«Економіка», ОПС «Фаховий
молодший бакалавр»
Опорний конспект лекцій з
дисципліни «Політична економія»
для студентів денної форми
здобуття освіти спеціальності 071
«Облік і оподаткування», ОПС
«Фаховий молодший бакалавр»
Опорний конспект лекцій з
дисципліни «Основи торговельного
підприємництва» для студентів
денної форми здобуття освіти
спеціальності 076
«Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність», ОПС
«Фаховий молодший бакалавр»
Методичні рекомендації до
самостійного вивчення дисципліни
«Економіка підприємства» для
студентів денної форми здобуття
освіти спеціальності 051
«Економіка», ОПС «Фаховий
молодший бакалавр»
Методичні рекомендації до
самостійного вивчення дисципліни
«Статистика» для студентів денної
форми здобуття освіти
спеціальності 051 «Економіка»,
ОПС «Фаховий молодший
бакалавр»
Методичні рекомендації до
самостійного вивчення дисципліни
«Податкова система» для студентів
денної форми здобуття освіти,
спеціальностей 071 «Облік і
оподаткування» та 072 «Фінанси,
банківська справа та страхування»,
ОКР «Молодший спеціаліст», ОПС
«Фаховий молодший бакалавр»

92

ВСП «Ірпінський
фаховий коледж
НУБіП України»

4,7

Гурська Л.Л.

ВСП «Ірпінський
фаховий коледж
НУБіП України»

3,9

Гурська Л.Л.

ВСП «Ірпінський
фаховий коледж
НУБіП України»

5,2

Речка К.М.

ВСП «Ірпінський
фаховий коледж
НУБіП України»

5,5

Речка К.М.

ВСП «Ірпінський
фаховий коледж
НУБіП України»

4,5

Гурська Л.Л.

ВСП «Ірпінський
фаховий коледж
НУБіП України»

4,2

Гурська Л.Л.

ВСП «Ірпінський
фаховий коледж
НУБіП України»

3,9

Лісовська Н.В.

46

47

48

49

50

51

52

53

Опорний конспект лекцій з
дисципліни «Бухгалтерський облік»
для студентів денної форми
здобуття освіти, спеціальності 072
«Фінанси, банківська справа та
страхування», ОПС «Фаховий
молодший бакалавр»
Практикум з дисципліни
«Бухгалтерський облік» для
студентів денної форми здобуття
освіти, спеціальності 072
«Фінанси,банківська справа та
страхування», ОПС «Фаховий
молодший бакалавр»
Опорний конспект лекцій з
дисципліни «Гроші та кредит» для
студентів денної форми здобуття
освіти спеціальностей 071 «Облік і
оподаткування», 072
«Фінанси,банківська справа та
страхування»
Методичні вказівки до самостійної
роботи з дисципліни «Гроші та
кредит» для студентів денної форми
здобуття освіти спеціальностей 071
«Облік і оподаткування», 072
«Фінанси, банківська справа та
страхування»
Робочий зошит з дисципліни
«Гроші та кредит» для студентів
денної форми здобуття освіти
спеціальностей 071 «Облік і
оподаткування», 072 «Фінанси,
банківська справа та страхування»
Методичні вказівки до виконання
завдань по навчальній практиці з
дисципліни «Фінанси підприємств»
для студентів денної форми
здобуття освіти спеціальностей 071
«Облік і оподаткування»
Робочий зошит для практичних
занять з дисципліни «Фінанси» для
студентів денної форми здобуття
освіти спеціальностей 071 «Облік і
оподаткування», 072 «Фінанси,
банківська справа та страхування»,
ОПС «Фаховий молодший
бакалавр»
Тестові завдання з дисципліни
«Фінанси» для студентів денної
форми здобуття освіти
спеціальностей 071 «Облік і
93

ВСП «Ірпінський
фаховий коледж
НУБіП України»

5,2

Лісовська Н.В.

ВСП «Ірпінський
фаховий коледж
НУБіП України»

5,5

Лісовська Н.В.

ВСП «Ірпінський
фаховий коледж
НУБіП України»

5,7

Чайка Л. В.

ВСП «Ірпінський
фаховий коледж
НУБіП України»

3,7

Чайка Л. В.

ВСП «Ірпінський
фаховий коледж
НУБіП України»

4,5

Чайка Л. В.

ВСП «Ірпінський
фаховий коледж
НУБіП України»

4,9

Чайка Л. В.

ВСП «Ірпінський
фаховий коледж
НУБіП України»

5,2

Сова В.М.
Чайка Л. В.

ВСП «Ірпінський
фаховий коледж
НУБіП України»

3,9

Сова В.М.
Чайка Л. В.

54

55

56

57

58

59

оподаткування», 072 «Фінанси,
банківська справа та страхування»,
ОПС «Фаховий молодший
бакалавр»
Тестові завдання з дисципліни
«Бюджетна система» для студентів
денної форми здобуття освіти
спеціальності 072 «Фінанси,
банківська справа та страхування»,
ОПС «Фаховий молодший
бакалавр»
Методичні рекомендації до
семінарських занять з дисципліни
«Політична економія» для студентів
денної форми здобуття освіти
спеціальностей 071 «Облік і
оподаткування», 072 «Фінанси,
банківська справа та страхування»,
076 «Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність», ОПС «Фаховий
молодший бакалавр»
Опорний конспект лекцій з
дисципліни «Банківські операції»
для студентів денної форми
здобуття освіти спеціальності 072
«Фінанси, банківська справа та
страхування» ОКР «Молодший
спеціаліст», ОПС «Фаховий
молодший бакалавр»
Методичні рекомендації до
практичних занять з дисципліни
«Банківські операції» для студентів
денної форми здобуття освіти
спеціальності 072 «Фінанси,
банківська справа та страхування»
ОКР «Молодший спеціаліст», ОПС
«Фаховий молодший бакалавр»
Методичні рекомендації до
самостійної роботи з дисципліни
«Банківські операції» для студентів
денної форми здобуття освіти
спеціальності 072 «Фінанси,
банківська справа та страхування»
ОКР «Молодший спеціаліст», ОПС
«Фаховий молодший бакалавр»
Методичний посібник «Квести і
проєкти з використанням інтернету
на заняттях української мови і
літератури» для студентів І та ІІ
курсу ОПС «Фаховий молодший
бакалавр»
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ВСП «Ірпінський
фаховий коледж
НУБіП України»

3,5

Сова В.М.

ВСП «Ірпінський
фаховий коледж
НУБіП України»

4,2

Речка К.М.

ВСП «Ірпінський
фаховий коледж
НУБіП України»

5,7

Іванова С.М.

ВСП «Ірпінський
фаховий коледж
НУБіП України»

4,2

Іванова С.М.

ВСП «Ірпінський
фаховий коледж
НУБіП України»

3,8

Іванова С.М.

ВСП «Ірпінський
фаховий коледж
НУБіП України»

4,2

Мірча Т.П.

60

61

Робочий зошит для практичних
занять з дисципліни «Технологія
галузі» для студентів денної форми
здобуття освіти спеціальностей 071
«Облік і оподаткування», 051
«Економіка»
Методичні рекомендації до
самостійної роботи з дисципліни
«Технологія галузі» для студентів
денної форми здобуття освіти
спеціальностей 051 «Економіка»,
071 «Облік і оподаткування»

ВСП «Ірпінський
фаховий коледж
НУБіП України»

5,8

Погоріла О.І.

ВСП «Ірпінський
фаховий коледж
НУБіП України»

4,5

Погоріла О.І.

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

Автор
-

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

Назва роботи

Рік
видання

Видавництво

Кількіс
ть
Автори
др. арк
0,4
Ільченко Н.В.
Курчій Б.О.
Федосєєва Н.І.

1

Екологія: наші
негаразди
починаються з освіти і
науки

2021 р.

Київський науковий
форум. Міжнародна
науково-практична
конференція «Рriority
directions of science and
technology
development»

2

Дослідження молока
українського
виробника

2021 р.

Журнал. Фахова
передвища освіта

0,5

Поцелуйко М.П.

3

Шляхи використання
інформаційних
технологій при
викладанні
математики

2021 р.

0,4

Даль Н.В.

4

Синтез та сорбційні
властивості щодо
йонів токсичних

2021 р.

Всеукраїнська науковопрактична інтернетконференція
педагогічних та
науково-педагогічних
працівників, аспірантів,
молодих учених
«Сучасні тенденції
розвитку науки та
освіти»
Вісник Київського
національного
університету імені

0,4

Олійник Н.,
Ніколаєва О.,
Яновська Е.,
Вретік Л.

95

5

6

7

8

9

металів композитів на
основі силікагелю з
адсорбованими
кополімерами 4вінілпіридину та третбутилметакрилату
Adsorption properties
of silica gel in situ
modified with
copolymers of 4vinylpyridine and
styrene towards ions of
toxic metals
Sorption properties of
silica gel ions with
adsorbed copolymers of
4-vinylpyridine and
styrene with recpect to
Cu(II), Pb(II) and
Fe(III) ions
Методи оцінювання
знань та вмінь
студентів в умовах
дистанційного
навчання
Сорбційні властивості
щодо йонів Cu(II),
Pb(II) та Fe(III)
силікагелів з
адсорбованими
кополімерами 4вінілпіридину та
стирену
Growth regulators of
the living systems: how
do they actually work?

Тараса Шевченка –
«Хімія»

2021 р.

Functional materials. –
2021. – V. 27, N 1 – Р.
210-217.

0,45

E.S. Yanovska,
L.O. Vretik, O.U.
Kondratenko,
O.A. Nikolaeva,
D. Sternik

2021 р.

Molecular Crystals and
Liquid Crystals. – 2021.
– V. 701 № 1. – P.
118-127.

0,35

2021 р.

ІV Міжнародна
конференція
«Інноваційні технології
в науці та освіті.
Європейський досвід
І Міжнародна науковопрактична конференція
«Endless Light in
Science». Нур-Султан,
Казахстан – 135-149

0,4

O.Yu.
Kychkyruk, O.U.
Kondratenko,
E.S. Yanovska,
L.O. Vretik, O.A.
Nikolaeva and D.
Sternik
Голуб Є.С.

2021 р.

2021 р.

0,45

The 9th International
0,5
scientific and practical
conference «Priority
directions of science and
technology
development» May 1618, SPC «Sciconf.com.ua», Kyiv,
Ukraine. P.41-47.
Кількість статей, опублікованих у міжнародних виданнях
крім
Кількість статей, опублікованих у міжгалузевих виданнях
власних
Кількість статей, опублікованих у вузівських виданнях
публікацій

96

Кондратенко
О.У.,
Яновська Е.С.,
Вретік Л.О.,
Ніколаєва О.А.

Kurchii B.A.

[5]
[3]
[1]

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

Назва публікації

Рік
видання

Видавництво

Кільк.
др. арк

Автори,
співавтори

1

2

3

4

5

1

Особливості ведення
бухгалтерського обліку
основних операцій
інститутів спільного
інвестування
Особливості використання
фінансових технологій в
банківській сфері

2021 р.

Міжнародна наукова
конференція «Сучасні
виклики сталого
розвитку бізнесу»

0,2

Іванова С.М

2021 р.

0,25

Іванова С.М.

3

Особливості нарахування
пдфо та єсв: новації 2021

2021 р.

0,2

Іванова С.М.
Лісовська
Н.В.

4

Заходи забезпечення
інформаційної безпеки в
електронному банкінгу

2021 р.

0,2

Іванова С.М.

5

Сучасна проблематика
дистанційної освіти в
Україні

2021 р.

0,18

Іванова С.М.
Речка К.М.

6

Формування
конкурентних переваг
підприємства

2021 р.

0,2

Гурська Л.Л.

7

Прогнозування
фінансового стану
підприємства

2021 р.

Всеукраїнська
студентська науковопрактична
конференція
«Збалансоване
природокористування
та
енергоефективність:
екологічні, економічні
та технічні аспекти»
V Міжнародна
науково-практична
конференція
«Рriority directions of
science and technology
development»
І Всеукраїнська
науково-практична
конференція
«Актуальні питання
економіки, обліку та
фінансів в Україні»
І Всеукраїнська
науково-практична
конференція
«Дистанційна освіта в
Україні: від теорії до
практики»
Міжнародна науковопрактична
конференція
«Економіка, фінанси,
облік та право:
теоретичні підходи та
практичні аспекти
розвитку»
І Всеукраїнська
науково-практична
конференція
«Актуальні питання

0,25

Гурська Л.Л.

2

97

6

8

Дистанцiйне навчання як
перспективний напрям
розвитку сучасної
освіти

2021 р.

9

Узагальнюючі принципи
побудови управління
конкурентоспроможності
аграрних підприємств

2021 р.

10

Проблеми та шляхи
удосконалення
інвестиційного
кредитування підприємств
малого і середнього
бізнесу
Особливості
позааудиторної роботи зі
студентами у фаховому
коледжі в умовах
змішаного навчання
Особливості
вдосконалення
адміністрування місцевих
податків та зборів у 2021
році

2021 р.

13

Підготовка фахівців з
обліку в умовах переходу
бізнесу у цифрове
середовище

2021 р.

14

Психолого-педагогічні
аспекти формування
професійної
компетентності
студентів у процесі
дистанційного навчання
Ефективність
застосування технологій
дистанційного навчання в
Україні: проблеми та
переваги

2021 р.

11

12

15

економіки, обліку та
фінансів в Україні»
І Всеукраїнська
науково-практична
конференція
«Дистанційна освіта в
Україні: від теорії до
практики»
І Всеукраїнська
науково-практична
конференція
«Дистанційна освіта в
Україні: від теорії до
практики»
І Всеукраїнська
науково-практична
конференція
«Актуальні питання
економіки, обліку та
фінансів в Україні»
Міжнародна науковопрактична
конференція
«Науковий простір
Європи»
І Всеукраїнська
науково-практична
конференція
«Актуальні питання
економіки, обліку та
фінансів в Україні»
І Всеукраїнська
науково-практична
конференція
«Актуальні питання
економіки, обліку та
фінансів в Україні»
І Всеукраїнська
науково-практична
конференція
«Дистанційна освіта в
Україні: від теорії до
практики»
І Всеукраїнська
науково-практична
конференція
«Дистанційна освіта в
Україні: від теорії до
практики»

2021 р.

2021 р.

2021 р.

98

0,3

Гурська Л.Л.

0,3

Речка К.М.

0,2

Сова В.М.

0,35

Черненька
Л.Б.

0,22

Лісовська
Н.В.

0,3

Талько Т.В.

0,26

Чеверноженко
О.П.

0,3

Лісовська
Н.В.

16

Організація синхронного
та асинхронного
дистанційного навчання

2021 р.

17

Особливості дистанційної
освіти у вищих
навчальних закладах
України

2021 р.

18

Модернізації
бухгалтерського обліку в
умовах цифрової
економіки

2021 р.

19

Особливості проведення
інвентаризації
господарських засобів на
підприємстві

2021 р.

20

Особливості обліку
виробничих запасів:
сучасні проблеми та
напрямки вдосконалення

2021 р.

21

Формування
конкурентних переваг
підприємства

2021 р.

22

Фінансове забезпечення
інвестиційної діяльності
(на базі ПрАТ «Оболонь»)

2021 р.

23

Аналіз забезпеченості
трудовими ресурсами

2021 р.

І Всеукраїнська
науково-практична
конференція
«Дистанційна освіта в
Україні: від теорії до
практики»
І Всеукраїнська
науково-практична
конференція
«Дистанційна освіта в
Україні: від теорії до
практики»
І Міжнародна
науково-практична
онлайн-конференція
«Міжнародні
тенденції формування
професійної
компетентності
фахівців з обліку і
оподаткування»
І Всеукраїнська
науково-практична
конференція
«Актуальні питання
економіки, обліку та
фінансів в Україні»
VІ Всеукраїнська
науково-практичній
конференція «Облік,
оподаткування,
контроль та аналіз в
активізації діяльності
економічних
суб’єктів»
І Всеукраїнська
науково-практична
конференція
«Актуальні питання
економіки, обліку та
фінансів в Україні»
ІІІ Міжнародна
науково-практична
конференція
«Фінансові механізми
сталого розвитку в
умовах сучасних
викликів»
VІ Всеукраїнська
студентська науковопрактична
99

0,35

Сова В.М.

0,3

Талько Т.В.

0,35

Іванова С.М.
Гурська Л.Л

0,25

Лісовська
Н.В.
Якименко
В.П.

0,3

Лісовська
Н.В.
Бєріні А.Є.

0,2

Гурська Л.Л.
Самченко А.І.

0,2

Гурська Л.Л.
Кузьміч В.С.

0,25

Гурська Л.Л.
Кожем’яка
Є.С.

сільськогосподарських
підприємств

24

Аналіз витрат на
виробництво
сільськогосподарських
підприємств

2021 р.

25

Прогнозування
фінансових результатів
діяльності підприємства

2021 р.

26

Роль страхового
маркетингу в діяльності
страховика

2021 р.

27

Необхідність страхового
захисту від ризику

2021 р.

28

Сучасний стан розвитку
страхового ринку в
Україні

2021 р.

29

Актуальність управління
державними фінансами в
сучасних умовах

2021 р.

конференція «Облік,
оподаткування,
контроль та аналіз в
активізації діяльності
економічних
суб’єктів»
VІ Всеукраїнська
студентська науковопрактична
конференція «Облік,
оподаткування,
контроль та аналіз в
активізації діяльності
економічних
суб’єктів»
ІІ Всеукраїнська
студентська науковопрактична інтернетконференція «Теорія і
практика облікового,
аналітичного та
правового
забезпечення
управління
підприємствами
аграрного сектору в
умовах сучасних
викликів»
І Всеукраїнська
науково-практична
конференція
«Актуальні питання
економіки, обліку та
фінансів в Україні»
І Всеукраїнська
науково-практична
конференція
«Актуальні питання
економіки, обліку та
фінансів в Україні»
І Всеукраїнська
науково-практична
конференція
«Актуальні питання
економіки, обліку та
фінансів в Україні»
ІІІ Міжнародна
науково-практична
студентська
конференція
«Фінансові механізми
сталого розвитку
100

0,3

Гурська Л.Л.
Костишина
А.Р.

0,3

Гурська Л.Л.
Гончарук
Ю.М.

0,25

Черненька
Л.Б.
Михайленко
Д.М.

0,3

Черненька
Л.Б.
Багінська Л.І.

0,25

Черненька
Л.Б.
Губенко К.І.

0,2

Речка К.М.
Сорока М.Р.

30

Особливості
оподаткування стартапів в
Україні

2021 р.

31

Бухгалтерський облік:
зміни в цифрову епоху

2021 р.

32

Формування облікової
політики підприємства в
системі управлінського
обліку

2021 р.

33

Фактори, що впливають
на валютний курс

2021 р.

34

Актуальність управління
державними фінансами в
сучасних умовах

2021 р.

35

Сучасний стан депозитів
фізичних осіб, розміщених
у банках України

2021 р.

36

Основні напрями
вдосконалення емісійнокасової роботи в
установах банків

2021 р.

37

Шляхи удосконаленяя
формування капітальної
бази в АТ «Креді агріколь
банк»

2021 р.

України в умовах
сучасних викликів»
ІІ Міжвузівська
студентська науковопрактична
конференція
«Актуальні тенденції
економічного
розвитку України в
сучасних умовах»
І Всеукраїнська
науково-практична
конференція
«Актуальні питання
економіки, обліку та
фінансів в Україні»
І Всеукраїнська
науково-практична
конференція
«Актуальні питання
економіки, обліку та
фінансів в Україні»
І Всеукраїнська
науково-практична
конференція
«Актуальні питання
економіки, обліку та
фінансів в Україні»
І Всеукраїнська
науково-практична
конференція
«Актуальні питання
економіки, обліку та
фінансів в Україні»
І Всеукраїнська
наково-практична
конференція
«Актуальні питання
економіки, обліку та
фінансів в Україні»
Міжвузівська
студентська
конференція
«Актуальні тенденції
економічного
розвитку України в
сучасних умовах»
Міжвузівська
студентська
конференція
«Актуальні тенденції
економічного
101

0,25

Іванова С.М.
Безобчук
Ю.Д.

0,3

Талько Т.В.
Безобчук
Ю.Д.

0,3

Талько Т.В.
Обрусний
В.А.

0,3

Чайка Л.В.
Козиревич Г.І.

0,25

Речка К.М.
Сорока М.Р.

0,35

Іванова С.М.
Субіна В.Ю.

0,3

Іванова С.М.
Безпечна Р.К.

0,4

Іванова С.М.
Ніколенко
М.Н.

38

Податкові пільги на
лізингові операції в США

2021 р.

39

Сутність та напрями
управління дебіторською
та кредиторською
заборгованістю

2021 р.

40

Особливості проведення
інвентаризації
господарських засобів на
підприємстві

2021 р.

41

Особливості застосування
е-лікарняного

2021 р.

42

Дуальна освіта –
інноваційна технологія
навчання

2021 р.

43

Інноваційна активність
підприємства

2021 р.

44

Вивчення фахових
дисциплін – основа
формування лідерської

2021 р.

розвитку України в
сучасних умовах»
Міжвузівська
студентська
конференція
«Актуальні тенденції
економічного
розвитку України в
сучасних умовах»
VІ Всеукраїнській
науково-практичній
конференції «Облік,
оподаткування,
контроль та аналіз в
активізації діяльності
економічних
суб’єктів»
І Всеукраїнська
науково-практична
конференція
«Актуальні питання
економіки, обліку та
фінансів в Україні»
75 Науково-практична
студентська
конференція
«Концептуальні
засади розвитку
аграрного сектору
економіки України в
умовах глобальних
викликів»
І Міжнародна
науково-практична
онлайн-конференція
«Міжнародні
тенденції формування
професійної
компетентності
фахівців з обліку і
оподаткування»
Науково-практична
конференція «Бізнес,
цифрові інновації,
підприємництво:
теоретичні підходи та
практичні аспекти
розвитку»
Всеукраїнська
студентська науковопрактична інтернет102

0,35

Іванова С.М.
Лісовська К.В.

0,3

Талько Т.В.
Обрусний
В.А.

0,25

Лісовська
Н.В.
Якименко
В.П.

0,3

Талько Т.В.
Лесь Д.В.

0,35

Талько Т.В.

0,2

Гурська Л.Л,
Іванова С.М.

0,35

Гурська Л.Л
Козерацька
Д.М.

компетентності здобувачів
освіти
45

Економічне
прогнозування діяльності
підприємств аграрного
сектору

2021 р.

46

Менеджмент якості:
теоретичний аспект

2021 р.

47

Валютний курс та
фактори впливу на його
зміну

2021 р.

48

Аналіз рівня проблемних
кредитів в Україні

2021 р.

49

Особливості отримання та
розрахунку податкової
знижки на навчання

2021 р.

50

Особливості
оподаткування єдиним
податком для
сільськогосподарських
товаровиробників

2021 р.

конференція «Наука,
освіта і суспільство
очима молодих»
75 Науково-практична
студентська
конференція
«Концептуальні
засади розвитку
аграрного сектору
економіки України в
умовах глобальних
викликів»
Всеукраїнська
науково-практична
конференція
«Менеджмент, аудит і
фінанси: стан,
перспективи та
розвиток»
ІІІ Міжнародна
науково-практична
студентська
конференція
«Фінансові механізми
сталого розвитку
України в умовах
сучасних викликів»
75 Науково-практична
студентська
конференція
«Концептуальні
засади розвитку
аграрного сектору
економіки України в
умовах глобальних
викликів»
Міжнародна науковопрактична
конференція «Сучасні
аспекти розвитку
міжнародних
економічних відносин
і світового
господарства»
75 Науково-практична
студентська
конференція
«Концептуальні
засади розвитку
аграрного сектору
економіки України в
103

0,3

Гурська Л.Л.
Юрченко В.В.

0,4

Гурська Л.Л.,
Висоцька О.В.

0,25

Чайка Л.В.
Козиревич Г.І.

0,3

Іванова С.М.
Храміхіна
А.С.

0,35

Лісовська
Н.В.

0,3

Лісовська
Н.В.
Мачульська
В.С.

51

Економічні засади
ефективного
господарювання в
аграрній сфері

2021 р.

52

Вплив студентських
наукових гуртків на
забезпечення якості
освітньої діяльності

2021 р.

53

The future of the accounting
profession in the digital age

2021 р.

54

Економічні аспекти
функціонування
агрохолдингів в Україні
Співпраця бізнесових
структур з внз: реалії та
перспективи

55

2021 р.
2021 р.

56

Психологічний вплив
дистанційного навчання
на здобувачів освіти

2021 р.

57

Використання
біорозкладних
пакувальних матеріалів як
запорука екологічної
безпеки

2021 р.

умовах глобальних
викликів»
75 Науково-практична
студентська
конференція
«Концептуальні
засади розвитку
аграрного сектору
економіки України в
умовах глобальних
викликів»
Всеукраїнська
студентська науковопрактична інтернетконференція «Наука,
освіта і суспільство
очима молодих»
VІІ Міжнародна
науково-практична
конференція «Облік,
аналіз, аудит та
оподаткування:
сучасна парадигма в
умовах
інформаційного
суспільства»
ХХІІ Зліт
студентських лідерів
аграрної освіти
IV Всеукраїнська
науково-практична
онлайн-конференція
«Нові інформаційні
технології управління
бізнесом»
І Всеукраїнська
науково-практична
конференція
«Дистанційна освіта в
Україні: від теорії до
практики»
XXІV Міжнародна
інтернет-конференція
«Сучасні виклики та
проблеми науки»

104

0,25

Речка К.М.
Самченко А.

0,2

Іванова С.М.
Котлар А.В.

0,35

Сиротенко
А.О.

0,2

0,35

Іванова С.М.
Безобчук
Ю.М.
Ковтун О.П.

0,3

Ковтун О.П.

0,35

Ковтун О.П

58

Особливості розвитку
електронної комерції в
сучасних умовах

2021 р.

ХІІ Міжнародна
Internet- конференція
студентів та молодих
вчених «Стратегії
інноваційного розвитку
економіки україни:
проблеми, перспективи,
ефективність.
форвард-2021»

0,35

Ковтун О.П

59

Екологічні проблеми,
повязані з мінеральними
добривами

2021 р.

0,35

Погоріла О.І.

60

Використання
біорозкладних
пакувальних матеріалів як
запорука екологічної
безпеки
Компетентнісний підхід у
системі професійної
підготовки майбутніх
фахівців з товарознавства
Маркетингове управління
інноваційним розвитком
роздрібної торгівлі

IV Міжнародна
науково-практична
конференція
«актуальні проблеми
енергоресурсозбереження та
екології»
ХХІІ Зліт
студентських лідерів
аграрної освіти

0,25

Ковтун О.П.
Мисник Ю.

ХІІ Міжнародна
науково-практична
інтернет-конференція
«Сучасний рух науки»
ІІ Міжнародної
науково-практичної
конференції
«Підприємницька,
торговельна, біржова
діяльність: тенденції,
проблеми та
перспективи
розвитку»
IV Всеукраїнська
науково-практична
онлайн-конференція
«Нові інформаційні
технології управління
бізнесом»
Galyna Pushkovska
International SchoolSeminar Spectroscopy
of Molecules and
Crystals/ Kyiv,
Ukraine, 2124.09.2021, Book of
Abstracts, p. 14

0,3

Федосєєва Н.І.

0,35

Вінник І.В.

0,22

Вінник І.В.

0,3

M.Yu.
Losytskyy, I.O.
Romanenko,
L.O. Vretik,
O.A.
Nikolaeva,
O.M Samoilov,
V.M.
Yashchuk

61

62

63

Автоматизація
маркетингової діяльності
підприємства

64

«Silver Nanoparticles /
DNA / Berberine»
Nanosystem for X-Ray
Induced Photodynamic
Therapy: Formation and
Excitation Energy Transfer

2021

2021 р.

2021 р.

2021 р.

2021 р.
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65

Технології навчання у
закладах фахової
передвищої освіти

2021 р.

66

Безпека майбутнього:
чому необхідно
переходити на хмарні
сервіси

2021 р.

67

Можливості розвитку
сільського господарства за
допомогою технологій
віртуальної реальності
Інтернет речей та
використання великих
даних у землеробстві
Педагогічні умови
формування математичної
компетентності майбутніх
фахівців
агропромислового
комплексу
Інфографічний метод як
сучасний засіб звітування

2021 р.

71

Місце психолога на
виробництві

2021 р.

72

Поняття соціальної
психології та історія її
розвитку

2021р.

73

Крим: історія, культура,
сучасність

2021 р.

68

69

70

2021 р.
2021 р.

2021 р.

І Всеукраїнська
науково-практична
інтернет-конференція
«Перспективи
розвитку освіти,
науки і технологій в
умовах сучасності»
V Всеукраїнська
науково-практична
конференція
«Інформаційна
безпека та
інформаційні
технології»
ХХІІ Зліт
студентських лідерів
аграрної освіти
ХХІІ Зліт
студентських лідерів
аграрної освіти
I Всеукраїнська
науково-практична
конференція
«Дистанційна освіта в
Україні, від теорії до
практики»
І Всеукраїнська
науково-практична
конференція
«Дистанційна освіта в
Україні: від теорії до
практики»
XLI Міжнародна
науково-практична
інтернет-конференція
«Проблеми та
перспективи розвитку
сучасної науки в
країнах Європи та
Азії»
XLI Міжнародна
науково-практична
інтернет-конференція
«Проблеми та
перспективи розвитку
сучасної науки в
країнах Європи та
Азії»
Міжнародна наукова
конференція «ХХІV
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0,3

Даль Н.В.

0,3

Дулова О.І.

0,35

Дулова О.І.
Кічак Б.О.

0,25

Дулова О.І.
Толстих М.М.

0,2

Дібрівна Е.І.

0,3

Голуб Є.С.

0,25

Дібрівна Е.І.
Багінська Л.

0,3

Дібрівна Е.І.
Воробей Н.

0,25

Шмарко Н.С.

74

Актуальні питання
кримінального права

2021 р.

75

Виклики гібридної війни

2021 р.

76

Аналіз методів
викладання предмета
«Українська мова»

2021 р.

77

Феномен новатора у
українській прозі кінця 19
початку 20 століття

2021 р.

78

Особливості рекламного
тексту

2021 р.

79

Правопорушення у сфері
діяльності факторингових
компаній

2021 р.

80

Особливості
дистанційного навчання з
фізичного виховання зі
студентами

2021 р.

81

Особливості застосування
форм дистанційного

2021 р.

сходознавчі читання
А. Кримського»
ХІ Міжнародна
інтернет-конференція
молодих учених
і студентів
«Глухівські наукові
читання – 2021.
Актуальні питання
суспільних та
гуманітарних наук»
25 Міжвузівська
студентська науковопрактична
конференція
«Україна: історія,
культура, пам’ять»
Всеукраїнська
науково-практична
конференція «Новітні
педагогічні технології
та освітні традиції,
перевірені часом»
ІІІ Міжнародна
науково-практичної
конференція
«Практичні та
теоретичні питання
розвитку науки та
освіти»
VІ Міжнародної
науково-практичної
конференції
«Теорія і практика
сучасної науки»
XIV Міжнародна
науково-практична
конференція
«Становлення та
розвиток правової
держави: проблеми
теорії та практики»
І Всеукраїнська
науково-практична
конференція
«Дистанційна освіта в
Україні від теорії до
практики»
Всеукраїнська
науково-практична
конференція
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0,3

Шмарко Н.С.

0,25

Шмарко Н.С.

0,3

Бажан О.М.

0,35

Бажан О.М.

0,3

Бажан О.М.

0,35

Берегеля І.М.

0,25

Іванова С.Д
Снісар І.П.

0,3

Іванова С.Д
Снісар І.П.

навчання з фізичного
виховання зі студентами

82

Економіко-математичне
моделювання

2021 р.

83

Використання digitalінновацій при здійсненні
економічного аналізу
діяльності підприємства

2021 р.

84

Шляхи вдосконалення
організації складання та
подання інтегрованої
звітності на
підприємствах

2021 р.

85

Теоретичні підходи до
формування інтегрованої
звітності підприємства

2021 р.

86

Реалізація
міждисциплінарних
зв’язків у процесі
формування професійних
компетентностей фахівців
економічних
спеціальностей

2021 р.

87

Органічна продукція в
Україні: стан і
перспективи

2021 р.

«Актуальні
питання методики
викладання загальноо
світніх дисциплін в
умовах реформування
ЗФПО»
XL Міжнародна
науково-практична
інтернет-конференція
«Проблеми та
перспективи розвитку
сучасної науки в
країнах Європи та
Азії»
Міжнародна науковопрактична
конференція «Облік,
аналіз, аудит та
оподаткування:
сучасна парадигма в
умовах
інформаційного
суспільства»
Міжнародна науковопрактична
конференція «Облік,
аналіз, аудит та
оподаткування:
сучасна парадигма в
умовах
інформаційного
суспільства»
Всеукраїнська
науково-практична
конференція
«Міжгалузеві наукові
дослідження:
можливості та
варіанти
впровадження»
Всеукраїнська
науково-практична
конференція
«Міжгалузеві наукові
дослідження:
можливості та
варіанти
впровадження»
Всеукраїнська
науково-практична
інтернет-конференція
педагогічних та
108

0,35

Дібрівна Е.І.
Зінченко А.В.

0,35

Гурська Л.Л.

0,35

Іванова С.М.

0,3

Іванова С.М.

0,32

Гурська Л.Л.

0,3

Вдович В.Г.

88

Сучасний стан розвитку та
використання
інформаційних технологій
в банківській сфері

2021 р.

89

Вплив карантинних
обмежень на сільське
господарство України

2021 р.

науково-педагогічних
працівників,
аспірантів, молодих
учених
«Сучасні тенденції
розвитку науки та
освіти»
Всеукраїнська
науково-практична
інтернет конференція
педагогічних та
науково-педагогічних
працівників,
аспірантів, молодих
учених «Сучасні
тенденції розвитку
науки та освіти»
Всеукраїнська
науково-практична
конференція
«Міжгалузеві наукові
дослідження:
можливості та
варіанти
впровадження»

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

0,35

Іванова С.М.

0,3

Черненька
Л.Б.

[14]
[15]
[60]
[0]

Інформація про науково-дослідну роботу студентів:
Загальна кількість студентів денної форми навчання,
які мають у звітному році наукові публікації
[50]
Кількість студентів, які виступили у 2021 р. з доповідями на конференціях на рівні:
НУБіП України
[13]
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Додаток 2
4. Ірпінський фаховий коледж
Таблиця 1
Аналіз забезпеченості дисциплін і спеціальностей, з яких ведеться підготовка фахівців,
підручниками та навчальними посібниками

051
071
072
075
076
081
123

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

Фахові
дисципліни

Назва спеціальності

Загальноспеціальні
дисципліни

Соціальногуманітарні
дисципліни

Коди
Спеціальності

Процент забезпеченості
підручниками

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
-
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Забезпеченість,
%
-

Додаток 3
4. Ірпінський фаховий коледж
Таблиця 1
Інформація про наукові конференції, семінари, що проведені у коледжі у 2021 р.
№
п/п
1
2

3
4

5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19

Назва конференції
Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми
економіки, обліку, та фінансів в Україні»
І Міжвузівська науково-практична конференція «Стратегії, інновації
та проблеми підприємництва, торгівлі, маркетингу та біржової
діяльності»
Всеукраїнська науково-практична конференція «Дистанційна освіта в
Україні: від теорії до практики»
Студентська
науково-практична
конференція
«Застосування
математичного апарату в маркетингових дослідженнях і харчовій
промисловості»
ІІ Студентська науково-практична конференція «Видатні жінкинауковці»
Студентська науково-практична конференція «Нобелівські лауреати
ХХІ століття»
Студентська науково-практична конференція до Дня охорони праці:
«Передбачити, готуватися та реагувати на кризи. Інвестуємо зараз у
стійкі системи безпеки та здоров’я робітників»
Студентська науково-практична конференція «Кібербезпека в
Україні»
V Студентсько-учнівська науково-практична конференція «Земля
наш спільний дім»
Студентсько-учнівська конференція «Український вимір Другої
світової війни»
Студентська науково-практична конференція з англійської мови
«Professional World of English»/ «Професійний світ англійської»
Педагогічний семінар «Проблеми формування навчальної діяльності
студентів у сучасних умовах»
Педагогічний семінар «Освітній коучинг як інноваційна технологія
професійної підготовки фахівців»
Педагогічний семінар «Створення сучасного електронного посібника.
Інфографіка»
Педагогічний семінар «Удосконалення внутрішньої системи
забезпечення якості фахової передвищої освіти та критерії акредитації
освітньо-професійних програм підготовки фахових молодших
бакалаврів»
Психолого-педагогічний семінар «Як зберегти психічне здоров'я в
умовах дистанційної роботи чи навчання»
Круглий стіл «Історія Голокосту та пам'ять про нього»
Круглий стіл «Приборкання Covid-19: заходи і засоби щодо
подолання пандемії»
Круглий стіл «Приватні космічні компанії. Чи реально створювати
свої ракети та відправляти їх в космос?»
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Дата
проведення
11.03.2021 р.
18.03.2021 р.
25.03.2021 р.
20.10.2021 р.
10.03.2021 р.
09.11.2021 р.
28.04.2021 р.
05.11.2021 р.
27.04.2021 р.
28.04.2021 р.
25.11.2021 р.
14.01.2021 р.
28.10.2021 р.
15.12.2021 р.
13.12.2021 р.

10.12.2021 р.
29.09.2021 р.
28.10.2021 р.
04.10.2021 р.

20
21
22
23
24
25

Круглий стіл «Exciting World of English - Youth Challenges» (за участю
англомовного представника)
Круглий стіл «Інтернет речей, доповнена реальність та штучний
інтелект»
Вебінар «Дотримання академічної доброчесності в освітньому
просторі»
Круглий стіл «Екологічні проблеми світу та екологічні проблеми
України»
Тренінг «Споживач має право»
Психологічний тренінг «Запобігання психологічному вигоранню
серед працівників коледжу під час пандемії»

01.12.2021 р.
10.11.2021 р.
12.11.2021 р.
11.11.2021 р.
10.11.2021 р.
23.12.2021 р.

Кількість штатних ПП що брали участь у роботі конференцій, проведених в інших
організаціях:
[30]
Кількість штатних ПП, що брали участь:
1.У міжнародних симпозіумах, конференціях, семінарах далекого зарубіжжя [1]
2. У державних конференціях, семінарах
[35]
3. В обласних та районних конференціях, семінарах
[23]
4. Внутрішньовузівських
[25]
Таблиця 2
Інформація про наукові конференції, семінари в інших організаціях
№
з/п

Назва конференції

1

Міжнародна наукова конференція
«Сучасні виклики сталого розвитку
бізнесу»

2

Всеукраїнська студентська
науково-практична конференція
«Збалансоване
природокористування та
енергоефективність: екологічні,
економічні та технічні аспекти»
V Міжнародна науково-практична
конференція «Рriority directions of
science and technology development»
ХІІ Міжнародна науково-практична
інтернет-конференція «Сучасний
рух науки»

3

4

5

IV Всеукраїнська науковопрактична онлайн-конференція
«Нові інформаційні технології
управління бізнесом»

Назва організації,
яка проводила
конференцію

Місце і дата
проведення

К-сть
учасників
від
коледжу
1

Державний
університет
«Житомирська
політехніка»
Бережанський ФК
НУБіП України

м. Житомир
04 листопада
2021 р.
м. Бережани
06 березня
2021 р.

1

Sci-conf

м. Київ
24 січня
2021 р.
м. Дніпро,
01-02 квітня
2021 р.

2

м. Київ,
11 лютого
2021 р.

3

Міжнародний
електронний
науково-практичний
журнал
«WayScience»
Спілка
автоматизаторів
бізнесу

112

1

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Міжнародна науково-практична
конференція «Економіка, фінанси,
облік та право: теоретичні підходи
та практичні аспекти розвитку»
Міжнародна науково-практична
конференція «Науковий простір
Європи»
І Міжнародна науково-практична
онлайн-конференція «Міжнародні
тенденції формування професійної
компетентності фахівців з обліку і
оподаткування»
VІ Всеукраїнській науковопрактичній конференції «Облік,
оподаткування, контроль та аналіз в
активізації діяльності економічних
суб’єктів»
ІІІ Міжнародна науково-практична
конференція «Фінансові механізми
сталого розвитку в умовах сучасних
викликів»
ІІ Всеукраїнська студентська
науково-практична інтернетконференція «Теорія і практика
облікового, аналітичного та
правового забезпечення управління
підприємствами аграрного сектору
в умовах сучасних викликів»
ІІ Міжвузівська студентська
науково-практична конференція
«Актуальні тенденції економічного
розвитку України в сучасних
умовах»
75 Науково-практична студентська
конференція «Концептуальні засади
розвитку аграрного сектору
економіки України в умовах
глобальних викликів»
Всеукраїнська студентська
науково-практична інтернетконференція «Наука, освіта і
суспільство очима молодих»
Всеукраїнська науково-практична
конференція «Менеджмент, аудит і
фінанси: стан, перспективи та
розвиток»
Міжнародна науково-практична
конференція «Сучасні аспекти

Запорізький
національний
університет

м.
Запоріжжя, 4
лютого
2021 р
м. Суми,
14 квітня
2021 р

1

м. Київ,
16 вересня
2021 р.

3

НУБіП України

м. Київ,
25 березня
2021 р.

4

НУБіП України

м. Київ,
18 березня
2021 р.

3

НУБіП України

м. Київ,
15 січня
2021 р.

1

Житомирський
агротехнічний
коледж

м. Житомир,
01 квітня
2021 р.

1

НУБіП України

м. Київ,
25
листопада
2021 р.

3

Ніжинський ФК
НУБіП України

м. Ніжин,
9 листопада
2021 р.

5

Центр економічних
досліджень та
розвитку

м. Одеса,
13 листопада
2021 р.

1

Ужгородський
національний
університет

м. Ужгород,
12 листопада
2021 р.

1

ВСП Сумський
фаховий коледж
Сумського
національного
університету
НУБіП України

113

1

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

розвитку міжнародних економічних
відносин і світового господарства»
Міжнародна науково-практична
ДВНЗ «Київський
конференція «Облік, аналіз, аудит
національний
та оподаткування: сучасна
економічний
парадигма в умовах
університет імені
інформаційного суспільства»
Вадима Гетьмана»
Всеукраїнська науково-практична
ВП НУБіП України
конференція «Міжгалузеві наукові
«Ніжинський
дослідження: можливості та
агротехнічний
варіанти впровадження»
інститут»
Міжвузівський науковоУніверситет
методичний семінар «Проблеми
Державної
викладання безпеки
Фіскальної Служби
життєдіяльності та охорони праці у
України
ЗВО України»
І Всеукраїнська науково-практична
Калуський фаховий
інтернет-конференція
коледж економіки,
«Перспективи розвитку освіти,
права та
науки і технологій в умовах
інформаційних
сучасності»
технологій
Всеукраїнська науково-практична
Ніжинський фаховий
інтернет-конференція педагогічних
коледж НУБіП
та науково-педагогічних
України
працівників, аспірантів, молодих
учених «Сучасні тенденції розвитку
науки та освіти»
V Всеукраїнська науковоЛьвівський
практична конференція
державний
«Інформаційна безпека та
університет безпеки
інформаційні технології»
життєдіяльності
ІІ Міжнародної науково-практичної
Державний
конференції «Підприємницька,
університет
торговельна, біржова діяльність:
телекомунікацій
тенденції, проблеми та перспективи
розвитку»
Всеукраїнська науково-практична
Інститут
конференція «Новітні педагогічні
модернізації змісту
технології та освітні традиції,
освіти
перевірені часом»
XIV Міжнародна науковоНаціональний
практична конференція
університет
«Становлення та розвиток правової
кораблебудування
держави: проблеми теорії та
імені адмірала
практики»
Макарова
ХІ Міжнародна інтернетГлухівськой
конференція молодих учених і
національний
студентів «Глухівські наукові
педагогічний
читання – 2021. Актуальні питання
університет
суспільних та
імені Олександра
гуманітарних наук»
Довженка
114

м. Київ,
9-10 грудня
2021 р.

2

м. Ніжин,
9 грудня
2021 р.

3

м. Ірпінь,
19 лютого
2021 р.

1

м. Калуш,
17 травня
2021 р.

1

м. Ніжин,
30 листопада
2021 р.

2

м. Львів
26 вересня
2021 р.

1

м. Київ
1112 лютого
2021 р.

1

м. Полтава,
9 листопада
2021 р.

1

м. Миколаїв,
2-3 грудня
2021 р.

1

м. Глухів,
8-10 грудня
2021 р.

1

27

28

ІІІ Міжнародна науково-практичної
конференція «Практичні та
теоретичні питання розвитку науки
та освіти»
VІ Міжнародної науковопрактичної конференції «Теорія і
практика сучасної науки»

Львівський науковий
форум

м. Львів,
30-31 липня
2021 р.

1

Міжнародний центр
наукових досліджень

м. Київ,
17-18
листопада
2021 р.
м.
ПереяславХмельницьк
ий, 30
жовтня
2021 р.
м. Київ,
08 січня
2021 р.

1

м. Київ,
12 лютого
2021 р.
19 лютого
2021 р.

5

25 лютого
2021 р.

3

4 березня
2021 р.

2

ТОВ «Академія
цифрового
розвитку»
Вища школа
Агробізнесу в
Ломже

26 березня
2021 р.

4

27 квітня
2021 р.

1

ТОВ «Всеосвіта»

01 листопада
2021 р.

2

Директорат фахової
передвищої, вищої
освіти

21 жовтня
2021 р.

1

29

XL Міжнародна науково-практична
інтернет-конференція «Проблеми
та перспективи розвитку сучасної
науки в країнах Європи та Азії»

Наукові конференції

30

Вебінар «Цифрові інструменти
Google для організації ефективного
зворотнього зв'язку між учасниками
освітнього процесу під час
дистанційного навчання»
Участь в конференції зі співпраці
університетів та бізнесу «Uni-Biz
Bridge-6»
Вебінар «Підприємливість і
профорієнтація у функціонуванні
сучасного закладу»
Онлайн-форум «Інновації в освіті,
бізнесі, ІТ та культурі: світогляд та
практичні кейси»

Академія цифрового
розвитку

31

32

33

34

35

36

37

38

Вебінар «14-відсоткова ставка ПДВ
для сільгосппродукції: коли та як
застосовувати»
Вебінар «Ефективні рішення
Google для оптимізації освітнього
процесу онлайн»
Міжнародний науковопедагогічний семінар «Інтеграція
закладів фахової передвищої та
вищої освіти в європейський
освітній простір. Розвиток
міжнародного співробітництва»
Семінар «Медіаграмотність як
складова інформаційно цифрової
компетентності педагога»
Спільне засідання сектору фахової
передвищої освіти і Науковометодичних комісій сектору
фахової передвищої освіти
Науково-методичної ради
Міністерства освіти і науки

UGEN
ТОВ «Компанія
інтелектуальних
технологій»
ВГО «Українська
асоціація фахівців з
інформаційних
технологій»
ТОВ «МЦФЕРУкраїна»

115

1

4

3

39

40

41

42
43

44

України в режимі онлайн через
YouTube-трансляцію
Конференція із співпраці бізнесу та
університетів «Uni-biz bridge - 7»
Всеукраїнський вернісажпрактикум «Підприємливість і
профорієнтація функціонування
сучасного закладу освіти»
Семінар «Організація роботи
гуртожитку закладу фахової перед
вищої освіти»
Науково-педагогічний семінар
«Школа педагогічної майстерності»
Тренінг «Ключові відмінності та
специфіка виходу бренду на масові
та елітні ринки
Семінар «Тренди продуктового
рітейлу в Україні та світі»

45

Онлайн конференція «Перспективи
розвитку сучасної науки»

46

Всеукраїнська науково-практична
онлайн-конференція «Уроки історії
в сучасній школі: реалії та
перспективи»
Науково-методичний семінар
«Усна історія: теорія і практика»

47

48

Всеукраїнська науково-практична
конференція «Актуальні питання
методики викладання
загальноосвітніх дисциплін в
умовах реформування ЗФПО»

м. Київ
26-27 серпня
2021 р.
м. Київ,
19.02.2021

3

НМЦ Вищої і
фахової передвищої
освіти

м.
Немішаєво,
28 квітня
2021 року

3

НУБіП

07 вересня
2021 р.
м. Київ,
11 листопада
2021 р.
м. Київ
2 листопада
2021 р.
м. Київ
5 листопада
2021 р.
17 лютого
2021 р.

37

31 березня –
01 квітня
2021 р.

1

м. Київ
02 листопада
2021 р.

2

UGEN
ТОВ Компанія
інтелектуальних
технологій

Київський
молодіжний центр
В рамках виставки
WorldFood Ukraine 2021
МЦНіД
Видавничий дім
«Освіта»
Український
інститут
національної пам’яті
Асоціація з
міжнародних питань
Київський фаховий
коледж електронних
приладів

116

2

3

5

1

1

