
Здобутки, перспективи педагогічного колективу 

 ВСП «Мукачівський фаховий коледж НУБіП України» за 2021 рік  

Рік 2021 був для коледжу та колективу напруженим та продуктивним. Він 

закінчився мажорно, знаковою подією, а саме вдало провели на високому рівні 

вступну кампанію, ліцензовані всі професії, активно закінчився набір для 

продовження навчання в міжкафедральній лабораторії НУБіП України. 

На високому організованому рівні провели святкування 100 річчя заснування 

навчального закладу, активно продовжуємо у важких економічних умовах 

зміцнювати навчально-матеріальну базу, завдяки підтримці, сприянню ректорату, 

активній участі педагогічного та студентського колективів, проводимо поточні 

ремонти 

- Облаштовуємо комп’ютерні класи; 
- власними силами ремонтуємо  актову залу, бібліотеку, спортивну залу, 

навчальні лабораторії, кімнати в гуртожитку, ветеринарну клініку  
- відкрито музейні кімнати виноградарства, історії розвитку ветеринарної 

медицини області та України в цілому і багато іншого 

На протязі 2021 року ремонтні роботи проводились за рахунок позабюджетних 

коштів, благодійних. Крім покрівлі основного корпусу на що МОНом було 

виділено 168 тис.грн. і успішно, якісно відремонтовано покрівлю. 

Нам спільно з агрономічним відділенням своєчасно зібрано урожай озимих 

культур, ярих та в стислі оптимальні строки відсіялись озимими культурами під 

урожай  2022 року, піднято (проведено) зяблеву оранку під ярі культури 2022. 

Якість роботи відділень  не є невід’єдмною складовою якості підготовки 

фахівців. 

На сьогодні в коледжі функціонує 4 відділення, де навчаються студенти: з них 

875 денної форми та 145 заочної форми, міжкафедральна лабораторія – 273 
студенти на теперішній час.  

Колективом проводиться значна профорієнтаційна робота, що дає хороші 

результати. Приємно відзначити, що наш коледж обрали випускники шкіл 

Волинської, Житомирської, Івано-Франківської, Львівської, Держави Конго, що є 

вагомим здобутком. 

Сучасний ринок праці стає все більш вимогливими до зростаючої галузевої  та 

професійної підготовленості, мобільності випускника. Ці вимоги змінюються 

залежно від того як прискорюються темпи оновлення технологічних процесів. 

Погіршення демографічної ситуації, з одного боку, і розвиток ринку освітніх 

послуг, з іншого, призвели до того, що кількість абітурієнтів у навчальних 



закладах зменшується, а це свідчить про загострення конкурентної ситуації на 

ринку освітніх  послуг.  У зв’язку з цим ми активізуємо профорієнтаційну роботу 

серед випускників шкіл та професійних ліцеїв, тобто долучаємось до пошуку 

нових форм і методів профорієнтаційної роботи. Профорієнтаційна робота в 

коледжі не припиняється протягом навчального року. 

- На педраді проводяться підсумки роботи педколективу з забезпечення 

якісного прийому і завдання з організації на майбутній рік. 
- Засідання адмінради з питання «Робота циклових комісій щодо 

забезпечення виконання плану прийому; 
- Оновлення студентського штабу з профорієнтаційної роботи; 
- Закріплення за  кожною цикловою комісією районів для проведення 

профорієнтаційної роботи; 
- Розробляється та удосконалюються графіки виїзду викладачів, студентів 

для проведення профорієнтаційної роботи 
 

Використовуємо різні форми і методи профорієнтаційної роботи: 

- Презентація навчального закладу в тому числі  в соціальних мережах; 
- Спілкування з учнями шкіл та з їх батьками; 
- Рекламна кампанія; 
- Індивідуальні бесіди із вступниками під час подання документів;  
- Члени адміністрації навчального закладу беруть участь у роботі нарад 

директорів шкіл відповідних районів, областей з профорієнтаційними 

виступами; 
- Проводяться олімпіади, конкурси, спортивні змагання, де залучаються 

першокурсники та учні шкіл міста та районів; 
- Підготовчі курси з метою підготовки абітурієнтів до вступних 

випробовувань; 
- День відкритих дверей, у програмі якого передбачається: 
- Ознайомлення з матеріально-технічною базою; 
- Зустріч з адміністрацією навчального закладу; 
- Пропагуємо концерти художньої самодіяльності коледжу в школах районів 

області 

Внаслідок чого чітко розуміємо, що якісно проведена профорієнтаційна робота 

забезпечує конкурсний набір. 

Так, розуміємо, що не все з запланованого ми зуміли виконати, багато роботи 

попереду,  а саме: 

- Покращити організацію і проведення практичного навчання; 



- Удосконалення навчально-методичного забезпечення навчального процесу 

через застосування сучасних інформаційних технологій; 
- Підвищення якості змісту посібників і підручників створених викладачами 

закладу в тому числі спільно розроблені з науковими працівниками НУБіП 

України; 

Якісне проведення вступної кампанії 2021 р. це запорука майбутнього 

навчального закладу, ми прийшли до висновку, аналізуючи матеріали наведені 

в таблиці, видно:  

Аналітична довідка вступної кампанії 

Таблиця № 1  

Спеціальність 2020 2021 Порівняння (+/-) 
Денна  Заочна  Денна  Заочна  Денна  Заочна  

Державне 

замовлення 
96 5 100 -   

Зараховано 96 5 100 - +4 -5 
Контракт 88 57 184 50 +96 - 7 
Всього 184 62 284 50 +100 -12 

 

 

 

 

 

 

Таблиця № 2 

 Кількість осіб Зміст до рівня 

минулого року 

(+/-) 
 

2020 
 

2021 
 

Загальна кількість студентів денної форми 716 785 +69 
Загальна кількість студентів заочної форми 

навчання  
173 154 -19 

Загальна кількість студентів  889 939 +50 
Адміністрація коледжу працює і над якістю кадрового складу науково-
педагогічного колективу. 



В поточному році захистили кандидатські дисертації: Доктор Н.М., Попович В.І., 

Шитікова Т.В., Лакатош М.О., на стадії захисту в 2022 році Застулка І.-О.Ю., 

Чаплінська Л.В. та Бабіля Н.І. 
Кількість кандидатів наук  у 2021 році становить 14 осіб, що на 8 осіб більше 

порівняно з 2019 роком. Загалом працює 90 осіб, з них 3 сумісники, 22 викладачі-
методисти, 3 старших викладачів, 45 вищої категорії, 4 відмінники Агроосвіти. 

Намагаємось подібну динаміку забезпечити і на майбутнє. 
Науково-педагогічний і студентський колектив активно розвиває міжнародну 

співпрацю. За укладеними угодами працюємо з Словацьким Університетом 

ветеринарної фармації (ректор Яна Мойзісова), Угорським Університетом та 

аграрною с/г школою, м. Штудгарт «Аграрконтакте» 

В традицію входить проведення міжнародних науково-практичних , 

всеукраїнських конференцій, покращення наукової та інноваційної діяльності. 

Підготовки та випуску посібників, робочих зошитів з нашими педагогічними 

працівниками з допомогою науковців. 

Таблиця № 4  

№ п/п Назва видань Роки 
2020 2021 

1.  Методичні розробки за рекомендацією кафедр 

НУБіП України, інших ВНЗ ІІІ-ІV р.а. 
12 24 

2.  Методичні розробки за рекомендацією закладу  15 49 
3.  Навчальні посібники 4 8 
4.  Методичні розробки 42 59 
5.  Робочі зошити 8 19 
6.  Навчальні відеофільми 4 9 
7.  Конкурсні методичні матеріали (НМЦ) 17 57 
8.  Наукові статті 7 12 
9.  Тези доповідей 53 82 
10.  Монографії 2 9 
11.  Захищено кандидатські дисертації 2 4 
12.  Участь у міжнародних конференціях 27 42 
13.  Участь у всеукраїнських конференціях 2 44 
14.  Участь студентів у міжнародних та всеукраїнських 

конференціях 
7/10 8/18 

 

 

 

 



Імплементація системи контролю якості освіти, проведено: 

- 81 проведено зрізів залишкових знань та розроблено заходи інтенсивної 

підготовки до проведення ЗНО, виконання розробок, кафедр базового 

університету та Агроосвіти 
- 128 відкритих занять; 
- 874 взаємовідвідувань занять 

Продовжено практику проведення  науково-методичних семінарів для викладачів, 

проведено семінари з психолого-педагогічної майстерності, науково-
педагогічний семінар «Школа молодого педагога», семінари для наставників 

академічної груп, започатковано семінар спільно з центром Братиславського 

університету для вивчення  іноземних мов (німецька, англійська), проведено 

засідання навчально-методичної комісії аграрних коледжів та технікумів зі 

спеціальності «Право» на базі коледжу. 

Викладацький склад коледжу активізував свою діяльність з підготовки  

навчальних розробок, наукових досліджень, монографій та інше. 

Багато наших педагогів оцінено за хорошу  працю Ректоратом, МОН України, 

нагороджено грамотами та Подяками обласної адміністрації та Ради. 

Продумана і виважена інформаційна політика в коледжі дала якісний результат, 

нашу роботу відповідно оцінено Ректоратом, крім того перше місце в конкурсі на 

найкращу веб сторінку серед відокремлених структурних підрозділів 

університету. 

Великої уваги приділено й виховній та культурно-масовій, спортивній роботі. Всі 

заходи проводяться згідно запланованих заходів, діють три колективи художньої 

самодіяльності «Юність», ансамблю «Барвінок», займаються в основному молоді 

викладачі та студенти. Адміністраціія, студенти в році, що мтнає проводили 

благодійні акції, відвідували дитячі будинки тощо. 

Незважаючи на соціально-економічні  труднощі вишуковуємо можливості 

зміцнювати матеріально-технічну базу, проводимо поточні ремонти гуртожитку, 

аудиторій, навальних класів, лабораторій, завершено. 

- Наведено належний стан на дослідних ділянках, заклали хороші сорти 

рослин, яблуневий, горіховий, плантації виноградників0 ягідників, тощо 
- Покращено ведення системи землеробства в 2021 році повністю вийшли на 

нову сівозміну з приміщенням сидератів. Відновили музей грунтів, 

виноградарства, ветеринарії. 

Шановні педагоги, прмсутні в залі, члени трудового колективу при правильному 

веденні господарської частини значно покращуємо фінансовий стан щодо 

надходження коштів від господарської діяльності. За минулий рік значно 



збільшилась дохідна частина в грошовому виразі, що видно із наведених в 

таблицях. 

Надходження коштів від господарської діяльності, навчально-виробничих, 

інноваційних та ін.підрозділів, тис.грн 

№ п/п Назва 

підрозділу, 

лабораторії 

2020 2021 
факт +/- факт +/- 

1. Гуртожиток 795  826 +31 
 

Надходження коштів від навчально-виробничих підрозділів, тис.грн. 

№ п/п Назва 

підрозділу, 

лабораторії 

2020 2021 
план  факт план факт  

1. НВЛ 

рослинництва 
670 665 520 515 

 

 

План надходження коштів спецфонду на 2021 рік у розрізі видів надходжень, 

тис.грн. 

№ п/п Види надходжень 2020 
Тис.грн 

2021 
Тис. грн  

+ 
- 
Тис.грн. 

1. Плата за послуги, що 

надаються бюджетними 

установами з їх 

основною діяльністю  

3320 4109 +789 

2. Господарська діяльність  1479.0 1353 -126 
3. Оренда майна 17 5 -12 
4. Благодійні  - - - 
Разом 4816 5467 +651 

 

 

 

 

 



Обсяг фактичного фінансування за загальним фондом у 2021, тис.грн. 

КЕКВ Статті витрат Загальний 

фонд 
У відсотках до 

затвердженого 
Загальний 

фонд 
У відсотках до 

затвердженого 
2111 Оплата праці 15779 100 450 100 
2120 Нарахування на 

з/п 
3456 100 99 100 

2270 Комунальні 

послуги 
535 100 33 100 

2720 Стипендія 2162    
2110 Придбання  

обладнання і 

предметів 

довгострового 

користування 

- - 582 10 

2130 Продукти 

харчування 
236 92   

 Інші виплати 

населенню 
32 51   

 Всього 22200 99.7   
 

Коротке узагальнення плану заходів структурного підрозділу на 2020 рік 

- Подальша імплементація норми законів України «про вищу освіту» та 

«Про освіту» 
- Застосування технологій зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 
- Активна участь науково-педагогічних працівників коледжу у 

Міжнародних державних та регіональних конкурсах, представлення 

наукових досліджень у метричних базах даних 
- Розширення можливостей доступу до освітянських послуг 
- Активізація міжнародної діяльності 
- Покращення навчально-методичної діяльності, використання інноваційних 

та інтерактивних технологій 
- Зміцнення студентського самоврядування, виховна робота, 

інтелектуальний та особистісний розвиток молоді  
- Оновлення матеріально-технічної бази, покращення соціального 

благополуччя співробітників та студентів; 
- Забезпечення фінансової стійкості коледжу, запровадження 

енергозберігаючих технологій з метою економії коштів на комунальні 

витрати; 
- Організаційні заходи, морально-етичні цінності та суспільні орієнтири 

колективу, активна участь у заходах НУБіП України. 



Проведена робота у 2021 році це заслуга всього колективу, як студентського 

так і викладацького. Однак на досягнутому ми не маємо зупинятися, тому 

пріоритетні напрямки діяльності навчального закладу й надалі будуть 

спрямовані на забезпечення умов підготовки конкурентоспроможного 

фахівця зі спеціальностей, які готує викладацький колектив коледжу. 

Час вимагає від нас певної самовіддачі і праці в ім’я кращого майбутнього 

нашого коледжу в кладу університету.  

 

 Дякую за увагу!  


