
Звіт роботи  

колективу Бобринецького коледжу ім.В.Порика  

Білоцерківського НАУ за 2019 рік 

 
Бобринецький коледж ім. В.Порика БНАУ у своїй діяльності керується 

Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», 

Постановами Верховної Ради України, Указами та Розпорядженнями 

Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України, наказами та 

іншими нормативними актами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України, розпорядженнями органів місцевого самоврядування, Положенням 

про заклад освіти. 

 

Профорієнтаційна робота 

Рада з профорієнтації коледжу керується Положенням про проведення 

профорієнтаційної роботи в Бобринецькому коледжі ім. В.Порика 

Білоцерківського НАУ, затвердженому протоколом педагогічної ради №7 від 30 

серпня 2019 р. Згідно затвердженого плану роботи діяльність ради проводиться 

у коледжі протягом всього року.  

Профорієнтаційна робота протягом 2019р. здійснювалася шляхом 

інформування випускників шкіл про напрями підготовки (спеціальності), які 

пропонує наш коледж; запрошенням учнів міста та району на заходи, які 

проходять у коледжі; розповсюдження інформації в ЗМІ; розміщенням 

інформації профорієнтаційного змісту на сайті коледжу та в соціальних 

мережах; залученням студентів до профорієнтаційної роботи у закладах освіти, 

в яких вони навчалися. 

За кожною цикловою комісією закріплено райони Кіровоградської області 

та школи Бобринецького району для проведення поглибленої 

профорієнтаційної роботи. Протягом  року в коледжі були проведені Дні 

відкритих дверей для здобувачів освіти випускних класів закладів освіти 

Бобринецького району, ПТУ №32 м.Бобринця та ПТУ №36 смт. Новгородки. 

21 березня ми провели День відкритих дверей для випускників 

профтехучилищ Бобринецького та сусідніх районів, а 22 березня були 

запрошені випускники загальноосвітніх шкіл. 

Всі присутні мали можливість прийняти участь у майстер-класах 

викладача плодоовочівництва Чемериса Ю.Л., викладачів землевпорядних 

дисциплін Бондаревської Т.Г. та Отяна Ю.С., що наблизило учнів до розуміння 

спеціальностей, якими вони можуть оволодіти, ставши студентами нашого  

закладу освіти. 

29 березня 2019 року в м.Новомиргород у приміщенні НВО 

«Новомиргородська ЗШ І-ІІІ ступенів № 3 було проведено обласний захід 

«Ярмарок професій 2019». У ньому брали участь заклади освіти 

Кіровоградської області різних рівнів акредитації: університети, технікуми, 

коледжі, ліцеї, училища тощо, які зацікавлені в підборі майбутніх студентів та 

підприємства, зацікавлені в молодих кваліфікованих спеціалістах. Наш заклад 

освіти представляли студенти Тороп Вікторія, Вишнивецький Владислав, Голуб 

Олег та завідуюча відділенням «Виробництво і переробка продукції 



рослинництва» Матійко І.А. Участь у ярмарку надала можливість презентувати 

наш коледж для випускників Новомиргородського та деяких шкіл 

Маловисківського району.  

11 квітня 2019 року у Новгородці на стадіоні «Колос» пройшов фестиваль 

професій ПрофFEST-2019, який зібрав старшокласників, учнів ПТУ, студентів 

та представників різних галузевих професій. На цьому заході студенти та 

викладачі теж мали змогу представити наш заклад освіти та продемонстрували 

учням переваги навчання в коледжі. Яскраво та креативно представляли 

колледж студенти: Вільховецька Катерина, Таран Андрій, Залізький Іван, 

Деморенко Сергій, Голуб Олег та Кучеренко Олександр, а також викладачі 

Чорний О.В., Матійко І.А., Прокопенко І.П., Мирненко А.О., Каращук О.Г. 

Протягом березня-квітня 2019 року  викладачі та студенти зустрілися і 

провели профорієнтаційну роботу з випускниками загальноосвітніх шкіл та 

професійних училищ Новомиргородського, Новгородківського, Бобринецького, 

Устинівського, Долинського та Новоукраїнського районів, а також з учнями 

профтехучилища № 9 м.Кропивницький. 

Під час зустрічей з випускниками шкіл, учням була надана детальна 

інформація про напрями підготовки фахівців за якими здійснюється набір 

студентів у 2019/2020 навчальному році за денною та заочною формами 

навчання та про організацію навчально – виховного процесу у коледжі.  

Учні отримали вичерпні відповіді на запитання щодо особливостей 

цьогорічної вступної компанії, переліку документів для вступу на навчання. Всі 

присутні мали змогу переглянути презентацію про заклад освітита його 

традиції, матеріально-технічну базу коледжу, отримали рекламні буклети  та 

інші друковані матеріали. 

У жовтні 2019 року проведено профорієнтаційну роботу в смт.Новгородка, 

а саме в  ПТУ №36 та місцевих школах. 

22 листопада 2019 проведено День відкритих дверей. Коледж радо та 

гостинно зустрів майбутніх випускників закладів освіти міста, району та смт. 

Новгородки. Перед присутніми виступили директор коледжу Чорний О.В. та 

заступник директора з навчально-виховної роботи Андрєєв В.І. Відповідальний 

секретар приймальної комісії Прокопенко І.П. проінформувала про умови 

вступу на 2020 рік. 

Всі присутні мали можливість прийняти участь у майстер-класах 

викладачів агрономічних дисциплін – Чемериса Ю.Л. і Мирненко А.О. та 

викладачів землевпорядних дисциплін – Бондаревської Т.Г., Прокопенко І.П. та 

Отяна Ю.С. Це наблизило учнів до розуміння спеціальностей, якими вони 

можуть оволодіти, ставши студентами одного з найстаріших закладів освіти 

України. 

Для детального ознайомлення з коледжем голова ради з профорієнтації 

Чорна С.М. провела цікаву екскурсію по нашому закладу. Немісцевих гостей 

пригостили смачним обідом у їдальні коледжу. 

У вересні 2019 року здобувачі освіти та викладачі коледжу прийняли 

активну участь у роботі агропромислової виставки АгроЕкспо, де 

розповсюджувалась інформація про наш заклад освіти. 

Постійно оновлюються інформаційні матеріали для абітурієнтів. У 

періодичній пресі, соцмережах та на сайті закладу висвітлюється життя 



коледжу. Розповсюджується друкована інформація також на зустрічах 

випускників попередніх років. 

 

Формування педагогічного колективу та його якісний склад 

Загальна кількість педагогічних працівників складала 45 осіб, з них: 

молодих викладачів – 7. Більше 44% викладацького складу мають «вищу 

категорію», 1 викладач має педагогічне звання «методист», 2 - «старший 

вчитель». В 2019 році атестувалися 8 педагогічних працівників, з них: 3 – було 

присвоєно кваліфікаційні категорії та присвоєно пед.звання, 5 – підтверджено  

кваліфікаційні категорії. Курси підвищення кваліфікації в 2019 році пройшли  6 

педагогічних працівників. 

 

Робота методичного кабінету  

Методичний кабінет є центром навчальної, наукової та методичної роботи 

з викладачами, працівниками та студентами коледжу, який сприяє 

впровадженню науково-педагогічних знань, нових досягнень у галузі навчання 

та виховання студентської молоді, допомагає цикловим комісіям, викладачам, 

кураторам навчальних груп, вихователю гуртожитку з питань організації, 

планування та методики освітньої роботи. У кабінеті постійно поновлюються та 

систематизуються методичні матеріали, пропагуються  інноваційні технології 

навчання, організовуються виставки методичних розробок викладачів. 

Розроблено графік проведення відкритих занять, графік проведення олімпіад з 

дисциплін, план-графік підвищення курсів кваліфікації, графік проведення 

предметних тижнів циклових комісій, графік проведення тижнів педагогічної 

майстерності, план роботи атестаційної комісії. Методист коледжу Смоляр 

Я.М. та голови циклових комісій постійно надають методичну допомогу 

молодим викладачам.  

Викладачі, які атестуються у цьому навчальному році в рамках тижня 

педагогічної майстерності організували та провели, наступні заходи: 

Прокопенко І.П з 22.10.2019р.-29.10.2019р.: 

1. Заняття-дослідження з дисципліни «Земельне право» на тему: «Землі 

історико-культурного призначення» для студентів IV курсу відділення 

«Землевпорядкування». 

2. Відео-лекторій з дисципліни «Земельне право» на тему: «Оренда 

землі» для студентів IV курсу відділення «Землевпорядкування». 

3. Тренінг «Креативність в освіті» для викладачів циклової комісії 

землевпорядних дисциплін. 

4. Виховна година «Перші кроки в професії» для студентів І курсу 

відділення «Землевпорядкування». 

5. Інтегроване заняття з дисципліни «Земельне право» для студентів IV 

курсу відділення «Землевпорядкування» на тему: «Право власності на 

землю». 

Бадиця С.Л. з 02.12.2019р.-06.12.2019р.:  

1. Зустріч з Людиною Гідності – Цокаловим О.С. 

2. Майстер – клас «Арт - терапія з нейрографіки». 

3. Виховний захід «Нумо, хлопці!» до Дня Збройних Сил України. 



4. Відкрите заняття з дисципліни «Культурологія» на тему: «Українська 

культура ХІV- ХVII століття». 

5. Дослідження «Задіяність студентів у гуртках та активність у 

громадському житті коледжу».  

Методист та завідувач методичним кабінетом протягом підзвітного року 

проводили тренінги, семінари, майстер-класи, зустрічі за круглим столом тощо, 

спрямовані на поширення інформації про інноваційну діяльність  закладу 

освіти і окремих педагогічних працівників, впровадження в педагогічну 

практику ІТ-технологій, фінансової, цифрової  грамотності, STEM-освіти. 

Методичний кабінет тісно співпрацює з ДУ «НМЦ ВФПО», готує та 

представляє матеріали на конкурс «Педагогічний ОСКАР». 

 

Робота психологічної служби 

Головною метою діяльності практичного психолога у коледжі є 

забезпечення психологічного і особистісного розвитку студентів, створення 

психолого-педагогічних умов, які забезпечують духовний розвиток кожної 

дитини, її душевний комфорт, який є основою психологічного здоров’я. 

Основними видами діяльності психолога є: просвітницька та 

психопрофілактична робота, психологічне консультування, психодіагностика та 

психокорекція. У своїй діяльності практичний психолог використовує різні 

форми і методи  роботи. Тісно співпрацює із соціальними службами, 

охоронними органами, методичними центрами та районним відділом освіти, 

запрошуючи їхніх представників на зустріч зі студентами. 

У квітні 2019 року практичний психолог була учасником вебінару «Як 

ефективно планувати та організовувати освітній процес: лайфхаки методичного 

конструктора», проведеного цифровим видавництвом МЦФЕР; у жовтні 2019 

року приймала участь у науково-практичному семінарі «Арт – терапевтичний 

підхід у розвитку і підтримці психологічного балансу особистості», 

проведеного відокремленим пірозділом ВГО «Арт – терапевтична асоціація» в 

Кіровоградській області; в листопаді  та грудні - у вебінарах «Як запобігти 

булінгу в школі: формуємо системний підхід» та «Ситуації – провокації,як засіб 

формування звичок сталої поведінки», проведеного цифровим видавництво 

МЦФЕР. 

У 2019 році в коледжі практичним психологом Запірченко О.Л. було 

проведено наступні заходи: 

- бесіди зі здобувачами освіти на теми: «Користуйся інтернетом 

безпечно» (лютий 2019), «Психологічна підготовка до ЗНО» (квітень – травень 

2019), «Методи та прийоми для кращого запам’ятовування матеріалу при 

вивченні матеріалу та підготовці до здачі ЗНО та ДПА» (жовтень – листопад 

2019рік); 

- анкетування першокурсників (вересень 2019); 

- заняття з елементами тренінгу для здобувачів освіти на теми: 

«Профілактика суїциду» (квітень-травень 2019 рік), «Ми проти булінгу» 

(вересень 2019 рік), «СНІД – реалії сьогодення» (грудень 2019 рік), «Методи та 

прийоми безконфліктної поведінки» (листопад 2019 рік); 

- діагностична робота: визначення міжособистісних стосунків та 

психологічного клімату в групах нового набору; виявлення динаміки 



психологічного розвитку особистості чи окремих її сторін;визначення рівня 

комунікативно – організаційних здібностей здобувачів освіти; з’ясування 

причин асоціальної поведінки (індивідуальна діагностика); виявлення 

студентів, які мають схильності до суїциду (постійно за необхідності чи за 

запитом); 

- тиждень толерантності  (листопад 2019); 

- акція «16 днів проти насильства» (листопад – грудень 2019 рік); 

- перегляд відеороликів на тему: «Насильство в сім’ї, що робити якщо 

вистали свідком чи жертвою» (грудень 2019); 

- виховні години: «Життя без насильства» (листопад 2019 рік); «Стоп 

насильство», «Профілактика насильства с сім’ї» (грудень 2019 рік); 

- виставки в бібліотеці: «Насильству – НІ!» (листопад 2019 рік); «Ми 

проти СНІДу» (грудень 2019 рік); 

- виставка – фотоконкурс «Життя без насильства» (листопад – грудень 

2019 рік); 

- виступ на засіданні круглого столу в гендерно – ресурсному центрі на 

тему: «Гендерні стереотипи в українському суспільстві. Жінка і насильство – як 

себе захистити» (грудень 2019); 

- методичні рекомендації щодо методів зниження агресії серед молоді та 

підлітків (листопад 2019 рік); 

- методичні рекомендації для здобувачів освіти «Як впоратися з 

хвилюванням під час здачі екзамену, заліку тощо» (травень 2019 рік); 

- зустрічі з юристом на теми: «Що таке булінг, і які наслідки для 

буллера», «Куди звертатись, якщо ви стали жертвою насилля» (вересень, 

грудень 2019 рік); 

- виступ на методичному об’єднанні циклових комісій на тему: 

«Соціально – психологічні проблеми поведінки підлітка у соціальному 

середовищі». 

Спортивно-оздоровча робота 

Робота з фізичного виховання та фізкультурно-оздоровча робота в коледжі 

була організована і проводилась відповідно до вимог законів України «Про 

фізичну культуру і спорт», «Про освіту», згідно Цільової комплексної програми 

«Фізичне виховання - здоров'я нації», Указу Президента України від 9 лютого 

2016 р. № 42/2016 «Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності 

в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – 

здорова нація», наказів та рішень колегії Міністерства освіти і науки України, 

Кіровоградського обласного відділення комітету з фізичного виховання та 

спорту. 

Головними критеріями ефективності фізичного виховання студентів 

коледжу в звітному періоді були: 

- знання і дотримання основ здорового способу життя; 

- знання основ організації і методики найбільш ефективних видів і форм 

раціональної рухової діяльності і уміння застосовувати їх на практиці у своїй 

фізичній активності; 

- знання основ методики оздоровлення і фізичного удосконалення 

традиційними і нетрадиційними засобами і методами фізичної культури; 



- знання основ професійно-прикладної фізичної підготовки й уміння їх 

застосовувати; 

- набуття стійких навичок до щоденних занять фізичними вправами у 

різноманітних раціональних формах. 

Заняття з фізичного виховання в 2019 році проводились згідно розкладу в 

усіх групах, за винятком останнього семестру для випускних груп, в об'ємі 2-х 

годин на тиждень (базовий компонент), та елективним компонентом 4 години – 

за вибором спортивного вдосконалення (відвідування секцій), згідно розкладу в 

позааудиторний час. 

Викладачами фізичного виховання ведеться облік відвідування занять, як 

аудиторних так і секційних. Заліки проводились в кінці семестру і включали в 

себе вимоги: фізична підготовка (контрольні нормативи), теоретичні знання і 

методичну підготовку. Враховуючи стан здоров’я сучасної молоді, на засіданні 

циклової комісії загальноосвітніх дисциплін розглянуті і затвердженні 

контрольні нормативи для студентів коледжу. 

За результатами медичного огляду в коледжі створено 2 спеціальні 

медичні групи, в яких навчалися 27 студентів (спеціальне відділення) за 

окремою програмою і розкладом занять. 

Заняття з фізичного виховання і спортивних секцій в 2019р. проводились в 

спортивному приміщенні, на спортивному майданчику, тренажерному залі, 

міському стадіоні СК «Олімпієць». Станом на кінець 2019 року в спортивних 

секціях нараховується 122 студентів, що складає 49,19% від загальної кількості.  

У 2019р. в коледжі було проведено різні масові фізкультурно-оздоровчі 

заходи, серед них: військово - спортивне свято «Козацькі забави», «День 

Здоров’я», флешмоб та змагання різного рівня.  

Збірні команди коледжу в 2019 р. приймали участь: 

1.Обласна спартакіада серед ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації: 

№ 

п\п 
Вид спорту Дата  

Кількість 

учасників  

команд 

Місце 

1 Волейбол (юнаки) 28.03.19 8 6 3 

2 Волейбол (дівчата) 21.03.19 8 5 3 

3 Легкоатлетичний крос (дівчата) 18.04.19 5 5 4 

4 Легкоатлетичний крос (юнаки) 18.04.19 5 7 3 

5 Легка атлетика 15.05.19 10 7 5 

6 Міні-футбол (юнаки) 24.04.19 10 6 3 

7 Стрітбол (юнаки) 14.11.19 5 7 7 

8 Футзал (дівчата) 21.11.19 8 4 3 

9 Гирьовий спорт 28.11.19 10 4 1 

10 Настільний теніс (юнаки) 28.11.19 3 7 2 

11 Настільний теніс (дівчата) 28.11.19 3 6 5 

Загальне командне місце в обласній спартакіаді – 4 

2.Районні  змагання: 

№ 

п/п 
Вид спорту Дата  

Кількість  

учасників  команд 

Місце 



1 
Чемпіонат Бобринецького 

району з футзалу 

10.11.18-

20.03.19 
45 9 1 

 

3.Міські змагання: 

№п/

п 
Вид спорту Дата  

Кількість  

учасників  команд 

Місце 

1 Волейбол (юнаки) 3.11.2019 26 3 1 

 

4. Спартакіада  коледжу: 

№ 

п\п 
Вид спорту Дата  

Кількість  

учасників  команд 

1 Волейбол (юнаки) 20.02.19 24 4 

2 Волейбол (дівчата) 27.03.19 18 3 

4 Малий футбол 9-10.04.19 63 9 

5 Крос (весна) 16.04.2019 51 8 

6 Легка атлетика 7.05.2019 58 10 

7 Крос (осінь) 15.10.19 53 11 

8 Стрітбол 17.10.19 14 3 

9 Настільний теніс 20-22.11.19 29 12 

10 Гирьовий спорт 13.11.2019 32 3 

 

Робота циклових  комісій 

Циклові комісії організовують методичну та освітню роботу, сприяють 

підвищенню теоретичного рівня та ділової кваліфікації викладачів, вивчення і 

впровадження новітніх педагогічних технологій, удосконалення освітнього 

процесу. У своїй діяльності вони регулюються Положенням про циклові комісії 

коледжу. На початку навчального року було складено план роботи кожної 

комісії та затверджено заступником з навчально-виховної роботи. 

Було складено та затверджено графік проведення предметних тижнів 

циклових  комісій:  

- загальноосвітніх дисциплін – 04-15.03.2019; 

- землевпорядних дисциплін – 21-31.10.2019; 

- гуманітарних та соціально-економічних дисциплін –25-29.03.2019; 

- агротехнічних дисциплін –11-15.11.2019. 

У рамках предметних тижнів викладачі організовували та проводили такі 

заходи: відкриті заняття, відкриті засідання гуртків, виховні заходи, конкурси, 

олімпіади, конференції, майстер – класи, тренінги, виставки, відеолекторії, 

спортивні змагання. 

 

Цикловою комісією землевпорядних  дисциплін було заплановано та 

виконано: 

Виступи на педагогічних радах: 

Прокопенко І.П. «Формування професійної компетентності та виховання 

соціально – мобільної особистості», березень 2019р; «Про роботу приймальної 



комісії в 2019 році, результати вступних випробувань та зарахування 

студентів», серпень 2019р; 

Каращук О.Г. «Звіт кураторів І –х курсів про адаптацію здобувачів освіти 

та їх діяльність в позаудиторний час», грудень 2019р. 

Виступи на методичній раді: 

Бондаревська Т.Г. «Обговорення участі педагогічних працівників коледжу 

у конкурсі «Педагогічний ОСКАР – 2020», квітень 2019р; 

Прокопенко І.П. «Про підсумки успішності студентів за результатами 

поточного оцінювання у ІІ семестрі 2018-2019 н.р. та стану підготовки до 

екзаменаційної сесії», червень 2019р;  

Каращук О.Г. «Розгляд та обговорення навчальних програм, які подані 

викладачами на затвердження у 2019-2020 н.р.», «Розгляд та затвердження 

планів проведення предметних тижнів та планів роботи циклових комісій  на 

2019-2020 н.р.», вересень 2019р., «Про стан підготовки екзаменаційної 

документації до зимової сесії», листопад 2019р. 

Виступи на методичному об’єднанні циклових комісій: 

Каращук О.Г. «Способи формування у студентів інтересу до навчання», 

березень 2019р.; 

Прокопенко І.П. «Формування професійної компетентності та виховання 

соціально-мобільної особистості», березень 2019р.; 

Прокопенко І.П. «Креативне мислення: новий погляд», листопад 2019р. 

Виступи на засіданні кураторів: 

Бондаревська Т.Г., Каращук О.Г. «Особливості роботи куратора зі 

студентами сиротами та студентами позбавленими батьківського піклування», 

березень 2019р, 

Протасова І.М., Романова Н.М «Етичні норми взаємодії куратора зі 

студентами та їх батьками», Квітень 2019р.,  

Каращук О.Г. «Обмін досвідом щодо організації самоврядування в 

академічній групі коледжу», жовтень 2019р.,  

Прокопенко І.П. Майстер клас в рамках тижня педагогічної майстерності 

«Методика проведення соціометричного дослідження в академічній групі» 

жовтень 2019р., 

Протасова І.М., «Особливості роботи куратора академічної групи з 

батьками здобувачів освіти», листопад 2019р. 

У жовтні 2019 р. Протасова І.М., Неклеса Н.В., Отян Ю.С., Романова Н.М. 

прийняли участь у педагогічному тренінгу «Творимо завтра вже сьогодні: місія 

викладача в умовах діджиталізації освітнього процесу» на тему: «Дидактичні 

можливості хмарних сервісів у освітньому процесі», проведеного науково-

методичним центром вищої та фахової передвищої освіти (НМЦ ВФПО). 

В період з 21 по 31 жовтня 2019 року комісією було проведено декаду 

землевпорядних дисциплін. В програму входили такі заходи: виховна година – 

«Світ майбутньої професії», година спілкування з сертифікованим інженером - 

землевпорядником на тему: «Зйомка електронним тахеометром передача 

результатів на ПК», марафон цікавих фактів з геодезії, екскурсія на 

Сугокліївське водосховище на тему: «Зрошувальна система та її елементи», 

конкурс «Найрозумніший землевпорядник», заняття – конференція з 



дисципліни «Охорона праці в галузі» на тему: «Організація охорони праці на 

підприємстві. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних 

захворювань та аварій на виробництві», квест «Землевпорядні перегони», 

майстер-клас «Сучасне експрес вимірювання земельної ділянки», осінній кубок 

з волейболу серед навчальних груп відділення.  

Бондаревська Т.Г. прийняла участь у Всеукраїнському науково-

практичному онлайн-семінарі з підвищення кваліфікації на тему: «Підвищення 

кваліфікації: виклики та реалії сьогодення», листопад 2019р. 

Прокопенко І.П. прийняла участь у конференції «Сучасні освітні тенденції: 

технології та інструменти розвитку креативного мислення», січень 2019р, 

тренінгові сесія «Проектування та створення електронних підручників і 

посібників», березень 2019р, веб-конференції «Методична система 

стандартизації професійної підготовки молодших спеціалістів у коледжах і 

технікумах», жовтень 2019р. 

Викладачі циклової комісії представили свої роботи у конкурсі 

«Педагогічний ОСКАР – 2019»: Прокопенко І.П. – «Навчально – методичний 

посібник з дисципліни «Управління земельними ресурсами» для здобувачів – 

освіти IV –х курсів відділення «Землевпорядкування»; Романова Н.М. – 

«Навчально – методичний посібник з дисципліни «Охорона праці в галузі» для 

здобувачів – освіти IV –х курсів відділення «Землевпорядкування». 

За добросовісне виконання своїх професійних обов’язків викладачі 

коледжу Прокопенко І.П. та Ляшенко О.О. отримали Подяки адміністрації та 

методичного кабінету Бобринецького коледжу ім. В.Порика Білоцерківського 

НАУ. 

 

Цикловою комісією агротехнічних дисциплін було заплановано та 

виконано: 

Відкриті заняття: 

Тєфтєєв І.Л. з дисципліни «Механізація і автоматизація с/г виробництва» 

на тему: «Зернозбиральні комбайни», березень 2019р. 

Чемерис Ю.Л., Мирненко А.О. інтегроване відкрите заняття з дисциплін 

«Ботаніка» та «Плодоовочівництво» на тему: «Будова плодового дерева», 

жовтень 2019р. 

Виступи на педагогічних радах: 

Мирненко А.О.  «Стан викладання дисциплін «Ботаніка» та «Фізіологія 

рослин з основами мікробіології», січень 2019 р., «Звіт кураторів І курсів про 

адаптацію здобувачів освіти та їх зайнятість в поза аудиторний час», грудень 

2019р.; 

Тєфтєєв І.Л.  «Про стан охорони праці  та протипожежної безпеки», лютий 

2019р.; 

Ланчуковська О.А.  «Організація співпраці адміністрації коледжу зі 

студентським  парламентом та профспілковою організацією з питань 

соціального та правового захисту студентів», березень 2019р.; 

Залуженко В.І. «Підведення підсумків проведення  предметного тижня 

цикловою комісією агротехнічних дисциплін», травень 2019 р.; 

Андрєєв В.І. «Про стан виховної роботи в коледжі та участь викладачів у 

проведенні відкритих виховних заходів», травень 2019 р., «Розгляд 



попереднього педагогічного навантаження на 2019 – 2020 навчальний рік», 

червень 2019р., «Про склад педагогічної ради та вибори секретаря», вересень 

2019р. 

Виступи на методичних радах: 

Андрєєв В.І. «Основні напрямки роботи щодо забезпечення правового та 

соціального захисту студентів пільгових категорій», квітень 2019р., 

«Затвердження складу методичної ради коледжу на 2019 – 2020 навчальний 

рік»,  вересень 2019 р., «Основні напрями роботи методичної ради, програми та 

завдання на 2019 – 2020 навчальний рік», вересень 2019р.; 

Залуженко В.І. «Інформація щодо результатів науково – методичної 

роботи викладачів коледжу», лютий 2019р., «Звіт про проведену 

профорієнтаційну роботу», квітень 2019р., «Розгляд та обговорення навчальних 

програм, які подані викладачами на затвердження у 2019 – 2020 н.р.», вересень 

2019р., «Розгляд  та затвердження  планів проведення предметних тижнів та 

планів роботи циклових комісій на 2019 – 2020 навчальний рік», вересень 

2019р., «Про стан підготовки екзаменаційної документації до зимової сесії», 

листопад 2019 р. 

Виступи на засіданні кураторів: 

Музика В.В. «Педагогічні аспекти виховання успішної людини в 

сучасному суспільстві», травень 2019р.; 

Мирненко А.О. «Проблема проблеми організаційно виховної роботи 

куратора І курсу», жовтень 2019р. 

В період з 11 по 15 листопада 2019 року комісією було проведено тиждень 

агротехнічних дисциплін. Всі викладачі циклової комісії приймали активну 

участь у проведенні предметного. Зокрема: Ланчуковська О.А.  провела 

майстер – клас «Зерняткові фантазії». Залуженко В.І., Музика В.В.  провели 

майстер - клас на тему: «Дегустація яблучного соку», Тєфтєєв І.Л., Піднебесний 

О.Д.  організували і провели конкурс «Кращі знавці механізації» та онлайн – 

тренінг для викладачів та студентів коледжу «Вивчаємо та повторюємо правила 

дорожнього руху». Мирненко А.О. провела майстер – клас на тему: «Аромо – 

Арт, мистецтво в філіжанці кави», виховну годину на тему: «Який я у 

спілкуванні? Бар'єри спілкування», написала сценарій для  святкової програми 

до Дня студента «Студентські перегони». Андрєєв В.І. приймав активну участь 

у підготовці святкової програми до Дня працівників сільського господарства 

«Калейдоскоп вітань». Чемерис Ю.Л. підготував і провів «Діджитал квест» з 

дисципліни «Плодоовочівництво». Піньковський Г.В, Чемерис Ю.Л. провели 

конкурс «Кращий за професією». Давигора О.В. провів показ навчальних 

відеофільмів з дисципліни «Захист рослин». Музика В.В. оформила фотозону 

до Дня працівників сільського господарства. 

Андрєєв В.І у листопаді 2018року приймав участь у II Всеукраїнській  

науково – практичній конференції на тему: «Соціально педагогічні основи  

розвитку особистості в сучасних умовах комунікації: досвід, проблеми, 

перспективи». Піньковський Г.В. організував і провів навчально – практичну  

конференцію  на тему: «Практика без теорії цінніша, ніж теорія без практики».  

Викладачі циклової комісії прийняли участь у конкурсі «Педагогічний 

Оскар – 2020». Залуженко В.І, Музика В.В. представили на конкурс навчально 



– методичний комплекс з навчальної  дисципліни «Технологія зберігання та 

переробки продукції рослинництва». 

Викладачі циклової комісії постійно підвищують свій професійний 

розвиток шляхом участі у семінарах, тренінгах, майстер-класах та вебінарах. 

Чемерис Ю.Л., Мирненко А.О., Піньковський Г.В. відвідали Уманський 

національний університет садівництва та науково – практичний семінар на 

тему: «Сучасні тенденції в обрізуванні та захисті плодових дерев», взяли участь 

в майстер – класі з обрізування дерев черешні, сливи та груші в садах ПОСП 

«Уманський тепличний комбінат» і ТОВ «Екопродукт», 15 березня 2019р.; 

Чемерис Ю.Л. прийняв участь в семінарі, який проходив в Каховському 

державному коледжі на тему: «Викладання овочівництва», травень 2019р.; 

Піньковський Г.В., Мирненко А.О, Тєфтєєв І.Л, Піднебесний О.Д, Чемерис 

Ю.Л. Давигора О.В, Андрєєв ВІ., Музика В.В, Ланчуковська О.А, Залуженко 

В.І. – відвідали виставку Агро Експо, вересень 2019р. 

Піньковський Г.В. організував і провів навчально – практичну 

конференцію  по підсумках проходження виробничої технологічної практики; 

приймав участь в Міжнародній науково – практичній конференції «Дуальна 

форма здобуття освіти як одна з моделей поліпшення якості підготовки 

фахівців для аграрного сектору економіки України», жовтень 2019р.; участь у 

всеукраїнських та міжнародних  наукових конференціях та підготував тези 

наукових конференцій і має відповідні сертифікати:  «Динаміка вмісту вологи в 

грунті за різних строків сівби та густоти стояння рослин соняшнику в 

Правобережному Степу України», збірник тез міжнародної науково – 

практичної конференції за участю ФАО «Кліматичні зміни та сільське 

господарство виклики для аграрної науки та освіти», 2019р.; участь у ІІ 

всеукраїнській  науково – практичній конференції «Органічне 

агровиробництво: освіта і наука», жовтень 2019 р. 

За добросовісне виконання своїх професійних обов’язків викладачі 

коледжу отримали нагороди та подяки: Мирненко А.О., Музика В.В., 

Піньковський Г.В. – Подяки адміністрації та методичного кабінету 

Бобринецького коледжу ім. В.Порика Білоцерківського НАУ. Тєфтєєв І.Л. 

нагороджений Грамотою за відмінне виконання обов'язків військової служби, 

зразкову військову дисципліну, вірність військовій присязі під час проведення 

зборів з офіцерами оперативного резерву II черги та з нагоди Дня Резервіста, 

травень 2019р. та Подякою від Управління  освіти, науки, молоді та спорту 

Кіровоградської обласної державної, жовтень 2019р. Піднебесний О.Д. 

нагороджений Грамотою Бобринецької районної державної адміністрації та 

районної ради, жовтень 2019р. 

 

Цикловою комісією загальноосвітніх дисциплін було виконано: 

Відкриті заняття: 

Бібік Н.М. з дисципліни «Агрометеорологія» урок – дослідження 

«Небезпечні метеорологічні явища для с/г виробництва та заходи боротьби з 

ними, березень 2019р.; 

Винник В.О. з дисципліни «Фізична культура» на тему: «Спортивні ігри. 

Вдосконалення техніки прийому передачі м’яча», березень 2019р.; 



Дромашко Г.М. з дисципліни «Англійська мова» на тему: «Освіта в 

Україні», березень 2019р.; 

Дромашко Г.М. Глібенко Г.А. з дисципліни «Англійська мова» заняття – 

вікторина «Природа й людина», березень 2019р. 

Смоляр Я.М. з дисципліни «Зарубіжна література» на тему: 

«Е.М.Хемінгуей «Старий і море». Життєподібний сюжет і філософсько-

символічний зміст твору». 

Виступи на педагогічних радах: 

Бібік Н.М. «Звіт роботи циклової комісії загальноосвітніх дисциплін за І 

семестр 2019 року», січень 2019р, «Звіт роботи циклової комісії 

загальноосвітніх дисциплін про проведення предметних тижнів у 2018-2019 

н.р.», травень 2019р, «Методи активізації інтересів здобувачів освіти до 

вивчення біології», жовтень 2019р.; 

Глібенко Г.А., Дромашко Г.М. «Продуктивні завдання на заняттях 

іноземної мови», жовтень 2019р.; 

Голик Р.А. «Звіт кураторів І-х курсів про адаптацію здобувачів освіти та їх 

зайнятість в позаурочний час», грудень 2019р.; 

Гольша І.В. «Стан викладання предмету Захист Вітчизни», січень 2019р.; 

Пальок Г.В. «Про результати виконання запланованих заходів з 

профорієнтаційної роботи», квітень  2019р., «Підсумки роботи педагогічної 

ради за 2018-2019 н.р.», червень 2019р., «Впровадження   технології  

продуктивного навчання  на заняттях математики та фізики», жовтень  2019 р.; 

Присяжна К.О. «Впровадження технологій продуктивного навчання на 

заняттях фізики», жовтень 2019р.; 

Чорна С.М. «Моніторинг студентів ІІ курсів, що складають ЗНО з 

української мови», квітень 2019р., «Формування мовної компетенції на уроках 

української мови», листопад 2019р.; 

Морович А.О. «Використання продуктивних методів навчання руховим 

діям у процесі організації взаємодії здобувачів освіти на заняттях фізичного 

виховання», жовтень 2019р. 

Смоляр Я.М. «Про поширення педагогічного досвіду викладачів коледжу 

на сторінках педагогічних видань», жовтень 2019р.; «сучасні підходи до 

організації та проведення продуктивного заняття зарубіжної літератури», 

жовтень 2019р.; «Особливості викладання зарубіжної літератури в сучасних 

політичних умовах», лютий 2019р. 

Виступи на методичній раді: 

Бібік Н.М. «Аналіз підготовки документації до проведення Державної 

підсумкової атестації загальноосвітніх дисциплін», лютий 2019р., «Звіт про 

роботу циклової комісії. Роль циклової комісії у підвищенні успішності 

студентів», червень 2019р., «Розгляд та обговорення навчальних програм, які 

подані викладачами на затвердження у 2019-2020 н.р.», «Розгляд та 

затвердження планів проведення предметних тижнів та планів роботи циклових 

комісій  на 2019-2020 н.р.», вересень 2019р., «Про стан підготовки 

екзаменаційної документації до зимової сесії», листопад 2019р.; 

Смоляр Я.М. «Обговорення стану підготовки до атестації педагогічних 

працівників», лютий 2019р., «Аналіз стану виконання графіку підвищення 

(стажування) викладачів коледжу», червень 2019р., «Про план роботи 



педагогічних працівників та плани роботи циклових комісій», вересень 2019р., 

«Розгляд методичного забезпечення атестації та підвищення кваліфікації 

викладачів коледжу у 2019 році та плани на 2020 рік», листопад 2019р., «Про 

організацію роботи з молодими викладачами», листопад 2019р. 

Виступи на методичному об’єднанні циклових комісій: 

Дромашко Г.М. «Використання інформаційних технологій при викладанні 

іноземної мови», лютий 2019р.; 

Смоляр Я.М. «Формування ключових компетентностей студентів на 

заняттях зарубіжної літератури», березень 2019р. 

 

Виступи на засіданні кураторів: 

Чорна С.М. «Необхідність індивідуальної бесіди зі студентами у виховній 

роботі», лютий 2019р.; 

Голик Р.А. «Виховання патріотизму – невід’ємна складова гармонійного 

розвитку особистості», березень 2019р.; 

Глібенко Г.А. «Методи самовиховання та самопізнання студентів», 

грудень 2019р. 

В період з 04 березня по 15 березня 2019 року комісією було проведено 

тиждень загальноосвітніх дисциплін. В рамках предметного тижня циклова 

комісія провела такі заходи: майстер-клас по виготовленню орігамі - 

Присяжна К.О., брейн – ринг  для знавців іноземної мови «Найрозумніший – 

найшвидкіший» - Дромашко Г.М., Глібенко Г.А., конкурс-фестиваль 

«Українські смаколики» - Чорна С.М., спортивно-розважальна програма до дня 

8 березня «Нумо дівчата» - Морович А.О., лекція «Соціологія сімї. Гендерна 

рівність» - Голик Р.А., літературний фото-квест – Смоляр Я.М., відеогазета 

«Шевченківські дні» – Чорна С.М., конкурс знавців творчості Т.Г.Шевченка - 

Смоляр Я.М., тренінг «Сміттєва цивілізація» - Бібік Н.М., конкурс «Зірки 

матеметики», Пальок Г.В., майстер-клас для викладачів «Сторітелінг як 

ефективний варіант неформального навчання» - Смоляр Я.М., виховна 

година до 75 річниці визволення Бобринця - Щіченко В.О. 

Викладачами української мови та літератури було організовано та 

проведено заходи до Дня української писемності: Всеукраїнський радіодиктант 

та І етап ХІХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. 

Було проведено І етап Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Студенти нашого  

закладу освіти є постійними учасниками Всеукраїнських олімпіад серед 

студентської молоді.  

Викладачі циклової комісії у 2019 році приймали активну участь у 

семінарах, практикумах та конференціях:  

Гольша І.В. - науково – практична конференція тренерів і суддів федерації 

СГСУ, м. Житомир; 

Глібенко Г.А.  - брав участь із обміну досвідом роботи для викладачів 

англійської мови в Кіровоградському будівельному коледжі; 

Морович А.О. - обласне методичне об’єднання керівників фізичного 

виховання ВНЗ; 

Смоляр Я.М. - навчально-методичний семінар «Організаційно-методичне 

забезпечення ЗНО-2020. Проведення ДПА в формі ЗНО у закладах професійної 



(професійно-технічної) освіти та закладах фахової перед вищої освіти, учні 

(слухачі, студенти) яких у 2020 році здобувають повну загальну середню 

освіту», грудень 2019 р. м.Кропивницький; організувала участь коледжу в ІУ 

Обласному  фестивалі - конкурсі «Її Величність – Література» серед студентів 

ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Кіровоградської області. року». Була учасником 

вебінарів для вчителів зарубіжної літератури: «Як не стати занудою на уроці», 

«Вчимося навчати на засадах компетентнісного підходу», «Україна – Гоголь – 

Японія», «Земельна реформа – 2020»; учасником конференції з обміну досвідом 

із проблеми «Формування індивідуальної траєкторії підвищення рівня 

професійної компетентності педагога в умовах розвитку інформаційно-

освітнього простору»; учасником тренінгу з теми: «Формування професійних 

компетентностей педагога», учасником методичного марафону «Новій школі – 

новий зміст методичної діяльності» 

Присяжна К.О. - засідання обласного методичного об’єднання викладачів 

фізики ЗВО, м. Кропивницький на базі Кіровоградського медичного коледжу 

ім.. Є. Й. Мухіна (жовтень 2019р.); 

Бібік Н.М., Винник В.О., Присяжна К.О., Пальок Г.В., Квашенко С.А., 

Чорна С.М., Щіченко В.О. - педагогічний тренінг «Професійне зростання 

викладачів – практико орієнтований підхід» (листопад 2019р.) в науково-

методичному центрі ВФПО. 

Друковані матеріали:  

Смоляр Я.М. 

 Закріплення нового матеріалу – один із важливих етапів заняття // 

Навчально-методичний журнал «Освіта. Технікуми, коледжі».-2019.-

№1(47); 

 Особливості викладання зарубіжної літератури в сучасних політичних 

умовах // Інформаційний вісник «Освіта аграрна». - 2019. - № 2-3(116-117); 

 Навчальний діалог як засіб формування навичок критичного мислення 

(майстер-клас для колег за твором Г.Г.Маркеса «Стариган із крилами») // 

Журнал «Зарубіжна література в школі». – 2019. - №17-18 (353-354)  

Дромашко Г.М. 

 Сценарій позааудиторного заходу «Кохання в улюблених піснях» // 

Журнал «Англійська мова та література» – 2019. - № 34 – 36  

 

За добросовісне виконання своїх професійних обов’язків викладачі 

коледжу отримали нагороди та подяки: Смоляр Я.М., Гольша І.В., Чорна С.М. – 

Подяки Бобринецької міської ради; Дромашко Г.М., Гольша І.В., Пальок Г.В. - 

Подяки Бобринецької райдержадміністрації; Глібенко Г.А., Присяжна К.О. – 

Подяки адміністрації та методичного кабінету Бобринецького коледжу 

ім.В.Порика Білоцерківського НАУ. 

 

Цикловою комісією гуманітарних та соціально-економічних дисциплін було 

виконано: 

Відкриті заняття: 

Бадиця С.Л. з дисципліни  «Культурологія» на тему: «Українська культура 

ХІV- ХVII століття», грудень 2019р. 



Виступи на педагогічних радах: 

Іванченко С.Г. «Стан використання комп’ютерних технологій під час 

контролю знань  студентів», березень 2019р.; 

Чорний О.В «Про результати виконання запланованих заходів з 

профорієнтаційної роботи», березень 2019р.; «Про підсумки роботи 

педагогічної ради», червень 2019р.; «Про склад педагогічної ради та вибори 

секретаря», серпень 2019р.; «Про затвердження Положень коледжу та іншої 

документації щодо навчально – виховної роботи закладу на 2019 – 2020 н.р.», 

серпень 2019р.; 

Піднебесна І.П «Звіт голови циклової комісії про проведення предметного 

тижня», травень 2019р.; 

Матійко І.А. «Затвердження ліміту стипендіатів на ІІ семестр 2019-

2020н.р.», грудень 2019р. 

Виступи на методичній раді: 

Піднебесна І.П. «Інформація щодо результатів науково – методичної 

роботи викладачів коледжу», лютий 2019р., «Звіт про проведену 

профорієнтаційну роботу», квітень 2019р., «Розгляд та обговорення навчальних 

програм, які подані викладачами на затвердження у 2019 – 2020 н.р.», вересень 

2019р., «Розгляд  та затвердження  планів проведення предметних тижнів та 

планів роботи циклових комісій на 2019 – 2020 навчальний рік», вересень 

2019р., «Про стан підготовки екзаменаційної документації до зимової сесії», 

листопад 2019р.; 

Матійко І.А. «Про підсумки успішності студентів за результатами 

поточного оцінювання у ІІ семестрі 2018-2019 н.р. та стану підготовки до 

екзаменаційної сесії», червень 2019р. 

Виступи на методичному об’єднанні циклових комісій: 

Чорний О.В. «Закон про фахову освіту – нові можливості та перспективи», 

жовтень 2019р.; 

Піднебесна І.П. «Активні форми методичної роботи», жовтень 2019р.; 

Бадиця С.Л. «Єдність навчання та виховання – важлива складова 

соціокультурного розвитку особистості як активного громадянина», листопад 

2019р.; 

Матійко І.А «Інтеграція LMS  MOODLE в інформаційно - освітнє 

середовище коледжу», жовтень 2019, «Використання інтерактивних технологій 

парної та групової роботи на заняттях як засіб розвитку соціально 

комунікативних компетентностей здобувачів освіти», листопад 2019р. 

Виступи на засіданні кураторів: 

Давигора Т.А. «Роль куратора у професійному становленні студентів», 

лютий  2019р.; 

Чорний О.В. «Організація навчально-виховної роботи куратора  на 2019-

2020 н.р.», вересень 2019р.; 

Бадиця С.Л. «Задіяність студентів у гуртках та активність у громадському 

житті коледжу», листопад 2019р. 

Викладачами комісії на протязі 2019 році були проведені такі заходи:  

- інформаційна година на тему «Безпечний Інтернет» - Брошеван Т.В. 

січень 2019р.; 



- тематична виставка до Дня Соборності України «Під синьо - жовтим 

прапором свободи з’єднаємо великий наш народ» - Іванченко Л.Б, Хрипко В.О., 

січень 2019р.; 

- розважальна програма «Тетянин день» - Бадиця С.Л., січень 2019р.; 

- виховна година до Дня Пам’яті Героїв Крут - Бадиця С.Л., січень 2019р.; 

- розважальна програма «Серцю властиво любити» - Бадиця С.Л., лютий 

2019р.; 

- виховна година «Свято жінки, ніжності, мімоз» - Бадиця С.Л., березень 

2019р.; 

- поради знавця «Як захиститися від комп’ютерних вірусів» - відкрите 

засідання гуртка з інформатики та комп’ютерної техніки – Іванченко С.Г., 

березень 2019р.; 

- студентські посиденьки «Культура козацької доби. Фітотерапія східних  

слов’ян» - Бадиця С,Л.,березень 2019р.; 

- участь викладачів циклової комісії в роботі зборів 

сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу «Зерно – БУНК», 

Піднебесна І.П., Матійко І.А, 2019р.; 

- оглядова виставка до Міжнародного дня театру «Бобринець – колиска 

українського театру» - Іванченко Л.Б, березень 2019р.; 

- нумізматичний колоквіум «Історія створення грошей» - Чорний О.В., 

березень 2019р.; 

- гра - Метаплан «Особливості розвитку галузі рослинництва 

Кіровоградщини» - Матійко І.А., березень 2019р.; 

- круглий стіл за участю працівників Центру надання адміністративних 

послуг при Бобринецькій РДА «Я маю право» - Піднебесна І.П., березень 

2019р.; 

- відкрита виховна година «Вплив алкоголю на організм людини» -

Брошеван Т.В, березень 2019р.; 

- участь у «Ярмарку професій – 2019», організація профорієнтаційної 

роботи – Чорний О.В., Матійко І.А., березень 2019р.; 

- педагогічний батл «Навчально – виховний процес  у коледжі: два 

погляди на одну проблему» - Полоніна О.М. – березень 2019р.; 

- виховна година « Чорнобиль – горе і біль» - Бадиця С.Л., квітень 2019р.; 

- тематична виставка «Чорнобиль немає минулого» - Іванченко Л.Б., 

Хрипко В.О., квітень 2019р.; 

- круглий стіл до 160 – річчя  від дня народження М.Левитського - 

засновника кооперативного руху на Україні – Піднебесна І.П., квітень 2019р.; 

- участь у тренінговій онлайн – сесії «Проектуваня  та створення відео – 

лекцій та відкритих онлайн – курсів» - Матійко І.А., квітень 2019р.; 

- участь  в тренінговій онлайн – сесії «Розвиток особистості на всіх 

вікових етапах життя» - Брошеван Т.В., квітень 2019р.; 

- організація проведення випуску фахівців агротехніків та 

землевпорядників - Бадиця С.Л., Матійко І.А., червень 2019р.; 

- онлайн - конференція «Особливості організації освітнього процесу у 

2019 -2020 навчальному році» - Матійко І.А., серпень 2019р.; 



- розробка проекту освітньо-професійних програм  спеціальності 

«Агрономія» - Матійко І.А., Чорний О.В., вересень 2019р.; 

- розробка проекту освітньо-професійних програм для підготовки 

молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти – Матійко 

І.А., Чорний О.В., вересень 2019р.; 

- посвята першокурсників у студенти – Бадиця С.Л., вересень 2019р.; 

- участь в урочистих заходах до Дня  міста, локація «Літературна студія»  

Бадиця С.Л., вересень 2019р.; 

- представлення Бобринецького коледжу ім.В.Порика Білоцерківського 

НАУ на виставці «Агро Експо -2019» ,Чорний О.В., Матійко І.А., вересень -

2019р. 

Викладач циклової комісії приймають активну участь у роботі науково-

методичного центру ВФПО: 

- рецензія електронного навчального посібника «Економіка аграрного 

підприємства» - Матійко І.А., жовтень 2019р.; 

- онлайн - курс проектування електроних освітніх ресурсів та 

педагогічний тренінг «Інтеграція  LMS  MOODLE в інформаційно освітнє 

середовище коледжу» Матійко І.А.,Іванченко С.Г., жовтень 2019р.; 

- участь в міжнародній науково практичній конференції «Дуальна форма 

здобуття освіти як одна з моделей поліпшення якості підготовки фахівців для 

аграрного сектору економіки України» - Чорний О.В., жовтень 2019р.; 

- веб - конференція «Методична система стандартизації професійної 

підготовки молодших спеціалістів у коледжах  та технікумах» - Матійко І.А., 

2019р.; 

- участь у тренінгу «Професійне зростання викладачів – практико-

орієнтований підхід», Брошеван Т.В., Бадиця  С.Л., Чичирко Я.М., листопад 

2019р.; 

- участь в конкурсі «Педагогічний Оскар  – 2019 р.»  «Методичні 

рекомендації застосування ментальних карт  на заняттях з економіки сільського 

господарства» - Матійко І.А.; «Вчимося лояльності» - розробка факультативних 

занять – Бадиця С.Л., грудень 2019р.; 

-  участь у вебінарі «Як запобігти булінгу в школі: формуємо системний 

підхід»,  м.Київ, листопад 2019 р.; участь в онлайн – семінарі «Підвищення 

кваліфікації: виклики та реалії сьогодення», м.Київ – Чорний О,В., листопад 

2019р. 

В період з 16 березня по 20 березня 2019 року комісією було проведено 

тиждень гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. 

За добросовісне виконання своїх професійних обов’язків викладачі 

коледжу отримали нагороди: Піднебесна І.П. – медаль «Кращий за професією»  

та Подяку Бобринецької міської ради, Матійко І.А., Давигора Т.А. – Подяки 

адміністрації та методичного кабінету Бобринецького коледжу ім. В.Порика 

Білоцерківського НАУ. 

 

Виховна робота 

Виховна робота у коледжі здійснюється згідно з Конституцією України, 

Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», положеннями Загальної 



декларації прав людини, інших чинних нормативно-правових актів у сфері 

освіти та виховання, Статуту БНАУ, Положення про коледж. 

Виховна робота педагогічного колективу спланована та спрямована на 

вирішення таких питань: формування та розвиток соціально-зрілої творчої 

особистості; естетичне, трудове та екологічне виховання підлітка; 

налагодження спільної роботи педагогів, студентів та батьків; виховання 

громадсько-патріотичних якостей громадянина.  

Виховний процес в коледжі регулюється принципами гуманізму, 

демократизму, незалежності від політичних, громадських та релігійних 

організацій, поєднання загальнолюдського і національного взаємозв’язку, 

розумового, морального, фізичного й естетичного виховання, науковості, 

розвиваючого характеру навчання. 

Над організацією мети і завдань виховної роботи працюють 12 кураторів, 

практикуючий психолог, вихователь гуртожитку, заступник директора з 

навчально-виховної роботи. Куратори груп проводять постійну роботу з 

студентами з попередження правопорушень, пропусків занять без поважних 

причин, порушень дисципліни. У коледжі працює Студентський парламент, 

який тісно співпрацює з комісією по профілактиці правопорушень. У жовтні 

2019 року були проведені загальноколеджівські батьківські збори. 

У навчальному закладі працюють клуби за інтересами: «Феміда», 

«Геродот», «Горицвіт», «Молода родина»; гуртки художньої самодіяльності –  

танцювальний «Натхнення», художнього читання, вокальний «Імідж», 

інструментальний «Rington»  та предметні гуртки. 

Одним з аспектів національно-патріотичного виховання є прищеплення 

студентам гордості за свою Батьківщину, любові до рідного краю, його 

традицій.  

Згідно плану виховної роботи в навчальному закладі було підготовлено та 

проведено наступні виховні заходи: 

Лютий 2019р.: 

- випуск студентів відділення «Організація виробництва»; 

- зустріч з працівниками лікарні. Лекція «Профілактика вірусного 

гепатиту»; 

- загальні студентські збори про підготовку звітно-виборчої конференції, 

звіт голови студентського парламенту; 

- розважальна програма до дня Святого Валентина «Серцю властиво 

любити»; 

- уроки мужності, бесіди,  лекції, виставка в бібліотеці присвячені 30-ї 

річниці виведення військ колишнього СРСР з Демократичної Республіки 

Афганістан; 

- заходи, присвячені вшануванню подвигу учасників Революції гідності. 

Відзначення дня Героїв Небесної сотні. «Пам’ять про героїв стукає в наші 

серця» - ілюстрована  виставка; 

- Міжнародний день рідної мови «Кращої, ніж рідна, мови не буває». 

Березень 2019р.: 

- виховна  година «Мої життєві принципи»; 

- святкова програма до 8 березня «Свято жінки, ніжності, мімоз»; 



- святкування  Шевченківських днів «Тараса Шевченка думки  будуть жити 

віки»; 

- зустріч з працівниками лікарні.  Лекція «Боротьба з туберкульозом»; 

- конкурс «Студент року - 2019». 

Квітень 2019р.: 

- зустріч з працівниками лікарні «Ми за здоровий спосіб життя»; 

- акція «День довкілля»; 

- участь у благодійній акції «Серце до серця»; 

- тематична виставка «Чорнобиль не має минулого», участь в районних 

заходах, виховна година на тему «Чорнобиль – горе і біль»; 

- волонтерська робота: турбота про ветеранів; 

- кубок з міні-футболу пам’яті Ігіта Гаспаряна; 

- бесіда  «Ти і ринок праці». 

Травень 2019р: 

- участь у заходах до  Дня миру та злагоди; 

- бесіди до Дня пам’яті та примирення.  

- оглядово—ілюстрована виставка «Уклін живим – загиблим слава»; 

- участь в обласному етапі фестивалю «Софіївські зорі»; 

- акція  «Добрі справи для моєї мами» до дня  Матері; 

- регіональний конкурс «Студент року  - 2018» в навчальному закладі; 

-  фотоконкурс до Дня вишиванки «Українське – це круто»; 

- зустріч з працівниками лікарні, бесіда на тему «СНІД»; 

- виховна година «Традиції та звички українського народу; 

- виховна година  «Гендерна рівність у спілкуванні»; 

- заходи до Всесвітнього  дня без тютюну; 

- конкурс на кращу кімнату у гуртожитку. 

Червень 2019р.: 

- виховна година до Дня захисту дітей; 

- флешмоб до Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища; 

- зустріч з працівниками лікарні, лекція «Наркомані  - хвороба ХХІ 

століття»; 

- військово-польові збори для студентів  ІІ курсів; 

- «Підведення підсумків навчально – виховної роботи за ІІ семестр»; 

- випуск спеціалістів відділень  «ВППР» та «Землевпорядкування». 

Вересень 2019р: 

-  урочиста лінійка присвячена Дню знань; 

- збори мешканців гуртожитку; 

-  олімпійський тиждень (згідно плану); 

- година спілкування до 250 річчя від дня  народження  Івана Петровича 

Котляревського; 

- виховний захід до 125 років від дня народження Олександра  Петровича 

Довженка; 

- виховна година на тему: «Хай вічно горить вогонь пам’яті» (до Дня 

партизанської слави); 

-  виставка – огляд до 155 річчя від дня народження  Михайла 

Михайловича Коцюбинського; 

- виховна година до міжнародного Дня миру; 



- урок пам’яті трагедії Бабиного яру. 

Жовтень 2019р.: 

- святкова програма: «Посвята першокурсників у студенти»; 

- урочисті заходи до Дня працівників освіти «Шана, вдячність лише Вам»; 

- козацькі розваги «Степ та воля-козацька доля»; 

- загальноколеджівські батьківські збори; 

- виховна година присвячена 75 роковинам визволення України від 

фашистських загарбників. 

Листопад 2019р.: 

- заходи до Дня української писемності «Мов джерельна вода, рідна мова 

моя» -  виставка-огляд ; 

- святкова програма до Міжнародного дня студента; 

- виховна година до Дня працівника сільського господарства; 

- всеукраїнська акція «Засвіти свічку» до Дня пам’яті голодомору та 

політичних репресій; 

- година пам’яті на тему: «Чорна сповідь моєї Вкраїни» до Дня пам’яті 

жертв Голодомору; 

- виховна година до Дня Гідності та Свободи; 

- акція «16 днів проти насильства». 

Грудень 2019р.: 

- Всесвітній день боротьби зі СНІДом; 

-  виховна до дня Збройних сил України «Вони поміж нас - воїни і 

захисники»; 

- зустріч з працівниками лікарні на тему: «Профілактика ГРВІ та грипу»; 

- правовий урок до Міжнародного дня прав людини; 

- участь у благодійній акції до Дня Святого Миколая; 

- святкова програма на тему: «Хай рік Новий, Різдво Христове Вам подарує 

дні святкові». 

 

Практичне навчання 

За період 2019 н.р. в Бобринецькому коледжі ім. В. Порика 

Білоцерківського НАУ проводяться навчальні, виробничі технологічні, 

переддипломні практики в осінній і весняно-літній періоди для студентів 

відділення «ВППР», «Землевпорядкування». 

Згідно графіку навчально – методичному центрі ВФПО, студенти 

проходять навчальну практику в навчально-практичних центрах. 

 

Проходження навчальних практик в навчально-практичних центрах 

Навчально-практичний 

центр 

Навчальна 

практика 
Виконання 

Полтавський аграрний 

коледж 

Сучасні технології 

в землеустрої 

30 годин  

ІІІ курс група «А» відділення 

«Землевпорядкування» 

Каховський аграрний 

коледж 
Плодоовочівництво 

30 годин  

ІІІ курси групи «А,Б» 

 



Програми  практик  складені з урахуванням професійної спрямованості і 

спеціалізації. 

З усіх спеціальностей в період навчальної практики студенти мають нагоду 

освоювати методики, набувати навичок науково-дослідної роботи з рослинами і 

ґрунтом. Це істотно розширює, поглиблює і закріплює теоретичні знання 

студентів, пов’язує навчання з майбутньою агрономічною діяльністю, 

прищеплює  зацікавленість до постановки і проведення польових дослідів. 

Згідно з навчальним планом на відділенні «ВППР» навчальна практика  

проведена з дисциплін за ІІ семестр 2019 р. 

Агрохімії 30 годин ІІ курси групи «А, Б»; 

Середній бал - 4,3 

Робітнича професія 90 годин ІІ курси групи «А, Б»; 

Середній бал - 3,7 

Землеробство 30 годин ІІ курси групи «А, Б»; 

Середній бал - 4,0 

Ботаніка 30 годин ІІ курси групи «А, Б»; 

Середній бал - 4,7 

Захист рослин 30 годин ІІІ курси групи «А, Б»; 

Середній бал - 3,9 

Рослинництво 60 годин ІІІ курси групи «А, Б»; 

Середній бал - 4,5 

Плодоовочівництво 60 годин ІІІ курси групи «А, Б»; 

Середній бал - 4,4 

Насінництво 30 годин ІІІ курси групи «А, Б»; 

Середній бал - 4,3 

ТПЗП 60 годин ІV курси групи «А, Б, В»; 

Середній бал - 4,4 

Згідно з навчальним планом на відділенні «ВППР» навчальна практика  

проведена з дисциплін за І семестр 2019 р. 

Ознайомлювальна 30 годин ІІ курси групи «А, Б»; 

Середній бал - 4,7 

Захист рослин 30 годин ІІІ курси групи «А, Б»; 

Середній бал - 4,2 

 

Робітнича професія 90 годин ІІІ курси групи «А, Б»; 

Середній бал - 3,7 

Рослинництво 60 годин ІІІ курси групи «А, Б»; 

Середній бал - 4,3 

Програмування розвитку галузі 60 годин ІV курси групи «А, Б»; 

Середній бал -4,5 

Складено іспит та видано свідоцтва з робітничої професії тракторист-

машиніст категорії А1.  

Навчальні практики на землевпорядному відділенні проходять із 

застосуванням новітніх геоінформаційних технологій, які пов'язані із 

супутниковим та наземним отриманням топографічних даних. А результатом їх 

обробітку є створення сучасних цифрових ГІС-карт земної поверхні, графічні 

зображення яких виводяться на друк з використання принтера та плотера. 



Згідно з навчальним планом на відділенні «Землевпорядкування» 

навчальна практика проведена з дисциплін за ІІ семестр 2019 р. 

Теодолітне знімання 90 годин ІІ курс група «А»; 

Середній бал -4,6 

Геометричне нівелювання 60 годин ІІ курс група «А»; 

Середній бал -4,4 

Мензульне знімання 30 годин ІІ курс група «А»; 

Середній бал -4,3 

Комп’ютеризація землевпорядного виробництва 60 годин ІІІ курс групи 

«А»; 

Середній бал -4,4 

Набуття робітничої професії 60 годин ІІІ курси групи «А»; 

Середній бал -4,1 

Землевпорядне проектування 30 годин ІІІ курси групи «А»; 

Середній бал -3,9 

Сучасні технології в землеустрої 60 годин ІІІ курси групи «А»; 

Середній бал -4,4 

Рішення виробничих ситуаційних задач 30 годин ІV курси групи «А»; 

Середній бал -3,7 

Фотограмметрия 60 годин ІV курси групи «А, Б»; 

Середній бал -3,6 

Згідно з навчальним планом на відділенні «Землевпорядкування» 

навчальна практика проведена з дисциплін за І семестр 2019 р. 

Тахеометричне знімання 90 годин ІІІ курс група «А»; 

Середній бал -4,3 

Підводять підсумки з навчальної практики диференційовано з урахуванням 

особливостей дисципліни і спеціальності (гербарій, карта забур’яненості полів, 

ґрунтова карта, письмовий  звіт, залік). 

Розроблено щоденники – звіти по навчальних практиках, 

удосконалюються навчально-методичні комплекси. 

Виробнича практика організовується з урахуванням профілю спеціальності 

і спеціалізації. Виробнича практика дозволяє студентам застосовувати свої 

агрономічні, економічні, землевпорядні знання, краще пізнати і зрозуміти 

особливості виробничої роботи, отримати практичні початкові навички роботи 

за фахом, перевірити на практиці можливість упровадження досягнень науки в 

сільськогосподарське виробництво, набути досвіду організаторської роботи з 

людьми і управління колективом. 

На виробничу практику переважна більшість студентів направляються в 

передові господарства навчально – виробничі центри і дослідні станції з тим, 

щоб вони якомога повніше відчули перспективу своєї агрономічної, 

економічної та землевпорядної  діяльності, освоїли прогресивні методи роботи, 

усвідомили  творчий характер праці. 

Проходження виробничої переддипломної практики студентами ІV курсу 

група «А, Б, В» відділення «ВППР». 

Середній бал група «А» 4,5 

Середній бал група «Б» 4,6 

Середній бал група «В» 4,4 



Проходження виробничої технологічної практики студентами ІІІ курсу 

група «А, Б» відділення «ВППР» проходить в два етапи з червня по липень та у 

вересні. 

Середній бал по групах «А, Б» - 4,5 

На виробничу переддипломну та технологічну практику студенти 

направляються в господарства згідно укладених договорів. 

Проходження виробничої переддипломної практики студентами ІV курсу 

група «А, Б» відділення «Землевпорядкування» має такі результатати: 

Середній бал група «А» 4,4; 

Середній бал група «Б» 4,3. 

Проходження виробничої технологічної практики студентами ІІІ курсу 

група «А» відділення «Землевпорядкування»:  

Середній бал група «А» 4,7 

Для проходження виробничої технологічної і переддипломної практики 

студенти, що навчаються зі спеціальності «Землевпорядкування», 

направляються в ДП «Кіровоградський інститут землеустрою», Головне 

управління Держгеокадастру у Кіровоградській області, ТОВ «ІДПОСУ», ТОВ 

«Тектоаріал», ТОВ «БАЗИС-КОНЕКТ», Відділи Головного управління 

Держгеокадастру у районах. 

Керівництво практикою здійснюють викладачі спеціальних дисциплін, які 

періодично перевіряють хід практики, надають студентам необхідну методичну 

допомогу. Після закінчення практики студенти подають звіт-щоденник, який 

захищають перед спеціальною комісією і отримують оцінки. 

По підсумках проходження виробничих технологічних практик у 2019 році 

проводилися навчально-практичні конференції на тему: «Більше практики 

менше теорії», «Практична підготовка запорука професіоналізму техніка 

землевпорядника». 

Співпрацюємо з господарствами: Кіровоградська дослідна станція НААН 

України с. Созонівка, ТОВ Авангард ЛТД с. Ганнівка Новоархангельський р-н, 

ТОВ «Агропромислова компанія ім. О.В. Гіталова» с. Комишувате 

Новоукраїнський р-н, ПП Агрофірма «Славутич» м. Бобринець, ТОВ «Прогрес» 

смт. Новгородка, ПП Агрофірма «Панчеве» с. Панчеве, Новомиргородський 

район, ПАТ Бобринецька сільгосптехніка м. Бобринець, ПАТ  Асоціація 

«Південна» с. Червона Долина, Бобринецький р-н. 

Ведемо співпрацю з компанією Антей для проходження виробничої 

технологічної практики студентами ІІІ курсів групи відділення «ВППР» та 

відділення «Землевпорядкування» за кордоном. Складено договір про 

співпрацю Spreewalder Gemusehof Ricken KG (Німеччина), в особі Karl Ricken 

в подальшому «База практики». 

 

Робота бібліотеки 

Бібліотека, як середовище формування інтелектуальних та інформаційних 

ресурсів суспільства покликана накопичувати, синтезувати та пропонувати 

користувачам інтелектуальний інформаційний продукт на всіх носіях 

інформації. Нині цей продукт посідає провідне місце у світі і визначатиме 

формування професійних знань, інтелектуального ресурсу, всі найголовніші 

процеси в освіті, науці, культурі, управлінні, виробництві. 



Бібліотека є інформаційною основою науково-освітнього простору нашого 

вузу, від якої значною мірою залежить рівень навчання та наукових досліджень. 

Як скарбниця знань вона активно популяризує розвиток аграрного 

виробництва, освіти, культури, забезпечуючи вільний доступ до джерел 

інформації та реалізуючи право кожного читача на їх отримання. 

Водночас із підтримкою нових освітніх напрямків, бібліотека забезпечує 

збереження та відновлення національної духовності, історії, тобто допомагає 

виконати завдання вищого навчального закладу – сформувати національну 

еліту, яка б зберігала і примножувала інтелектуальний потенціал держави. 

Виходячи з цього, працівники бібліотеки вбачають основним завданням 

якісно, повно і оперативно надавати потрібну інформацію своїм користувачам з 

будь-яких джерел, бути активними посередниками між читачем та 

інформацією. 

Головними напрямками в роботі бібліотеки є такі: 

- формування фонду бібліотеки у відповідності з профілем коледжу, як 

традиційними, так і новітніми носіями інформації; 

- оперативне інформування читачів про нові надходження, намагання 

забезпечити дисципліни відповідною літературою; 

- популяризація бібліотечного фонду шляхом оформлення книжкових 

виставок, переглядів літератури, проведення культурно-масових заходів; 

- підвищення якості бібліотечних послуг шляхом технічного оснащення 

бібліотеки, комп’ютеризації бібліотечно-інформаційних процесів; 

- підвищення кваліфікаційного рівня бібліотечних кадрів; 

- інноваційна діяльність в роботі бібліотеки. 

Нові технології дають можливість розширити інформаційний потенціал 

бібліотеки, хоча це вимагає внесення змін у всі звичні технологічні цикли. 

Змінилися й ми як фахівці бібліотеки, стали більш досвідченими й 

інформованими.  

Працівники нашої бібліотеки активно використовують Інтернет-ресурси 

для задоволення запиту користувачів, освоївши комп’ютерні технології мають 

можливість вивчати досвід інших бібліотек через інформацію, виставлену на 

їхніх веб-сайтах. 

Для вивчення інформаційних потреб  широко використовується 

спостереження за користувачами, коли вони звертаються до довідково-

пошукового апарату, первинних і вторинних документів на виставках. 

Як і в попередні роки, значна увага у звітному році на абонементі 

приділялась роботі по запобіганню читацької заборгованості. В роботі 

використовувались традиційні форми та методи, як: 

- проведення бесід по правилах користування бібліотекою та 

відповідальність за збереження літератури; 

- перереєстрація користувачів; 

- надсилання списків боржників студентів денної форми навчання у 

відповідні відділення. 

У звітному 2019 році культурно - просвітницька робота  бібліотеки 

коледжу була спрямована на пропагування та розкриття через зміст книги 

загальнолюдських цінностей, формування у студентів національної свідомості, 



активної громадянської позиції, моральних якостей, духовної зрілості та любові 

до свого рідного краю і його спадщини. 

З актуальних проблем сьогодення – формуванню у молоді національної 

свідомості, громадянськості і патріотизму, працівники бібліотеки проводили 

читацькі конференції, організовували тематичні виставки, відкриті перегляди, 

ілюстровані експозиції на допомогу навчальному процесу та до ювілейних і 

пам`ятних дат. 

Усі заходи виховної роботи бібліотеки здійснювалися спільно з 

відділеннями коледжу, де викладаються дисципліни гуманітарного циклу, 

громадськими організаціями міста, кураторами груп, працівниками гуртожитку. 

У звітному році працівниками бібліотеки було організовано та проведено: 

- «Крути: і сум, і біль, і вічна слава» - (до Дня пам’яті героїв Крут) – 

тематична виставка; 

- «Дзвенить струмочком рідна мова» - (до Міжнародного дня рідної мови) 

– книжкова виставка; 

- «Шевченкове слово в віках не старіє» - (до Шевченківських днів) – 

книжково - тематична  виставка; 

- «Містичний світ Гоголя» - (210 років від дня народження); 

- «Чорнобиль – це хрест України» -( до Дня Чорнобильської трагедії) – 

тематична виставка; 

- «Гордість української драматургії» - (160 років від дня народження 

П.К.Саксаганського) – оглядово-ілюстрована виставка; 

- «Є право – значить є надія» - (до Дня Конституції України) – книжково-

тематична виставка; 

- «Класик Українського слова» - (250 років від дня народження 

І.П.Котляревського)- книжкова виставка; 

- «Великий український режисер» - 125 років від дня народження 

Олександра Петровича Довженка (1894 – 1956), українського письменника, 

режисера  - книжкова виставка; 

- 155 років від дня народження Михайла Михайловича Коцюбинського 

(1864 – 1913), українського письменника – тематична виставка; 

- День народження Василя Олександровича Сухомлинського (1918 – 1970), 

видатного українського педагога-гуманіста, письменника – тематично-оглядова 

виставка; 

- «110 років з дня народження Богдана-Ігоря Антонича (1909-1937), поета, 

прозаїка, перекладача – тематична поличка; 

- «Степ та воля – козацькая доля» - до Дня українського козацтва – 

книжкова виставка; 

- 1944 – День визволення України від фашистських загарбників – виставка-

пам'ять; 

- «Мов джерельна вода, рідна мова моя » (до дня української писемності та 

мови» - виставка – огляд; 

- «130 років з дня народження Остапа Вишні (справжнє ім'я та прізвище - 

Павло Губенко) (1889-1956), письменника-сатирика, гумориста, перекладача 

оглядово-книжкова виставка;  

- «Голодомор: почути через мовчання» (до дня пам’яті жертв Голодомору) 

– виставка – реквієм; 



- Всесвітній день боротьби зі СНІДом – тематична поличка; 

- «Знання і повага прав людини – шлях до взаєморозуміння» - (до 

міжнародного дня захисту прав людини) – інформаційна поличка; 

- «Етика в бібліотеці» ознайомлююча бесіда; 

- Зустрічі в бібліотеці з працівниками правоохоронних органів, 

психологами, лікарями; 

- Година спілкування за публікацією в газеті «Борці за волю України»;  

- Бесіда – диспут «Проблеми сучасної екології»; 

- Тематична година «Україно, ти у серці у мене одна»; 

- Круглий стіл  «Знай і використовуй свої права». 

Бібліотека завжди була і залишається місцем, яке уособлює культуру на 

будь-якому рівні, дає можливість прийти сюди не тільки зі своїми 

інформаційними запитами, але і з духовними потребами, проведення дозвілля і 

спілкування.  Всі заходи, які проводе бібліотека коледжу, важливі і потрібні 

сьогодні як ніколи. Висвітлена інформація вкотре підтверджує вагоме значення 

та місце бібліотек у системі формування та виховання патріотичної свідомості 

молодого покоління, яке сьогодні наповнюється новим змістом. 

 


