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1. Загальна характеристика 
Новомосковського кооперативного коледжу економіки та права 

ім. С.В.Литвиненка Дніпропетровської облспоживспілки, 
основні досягнення та показники розвитку

Новомосковський кооперативний коледж економіки та прав ім. С.В.Литвиненка -  це 
заклад вищої освіти ^кредитований за І рівнем. Коледж створено відповідно до Постанови 
Центроспілки від 07 червня 1957 року №195.

Коледж засновано на приватній формі власності Дніпропетровської облспоживспілки та 
районних споживчих спілок і товариств області, підпорядкований Центральній спілці споживчих 
товариств України (Укркоопспілці). Організаційно-правова форма власності за КОПФР: 440 
«Організація (установа, заклад), об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки, 
споживчої кооперації тощо).»

Поштова адреса: 51200, м. Новомосковськ, вул. Гетьманська, буд. 29, телефон 69-01-41, 
факс 69-01-41. Електронна адреса: пккер2007@икг.пе1

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 01788125.
Статут Новомосковського кооперативного коледжу економіки та права ім. С.В.Литвиненка 

Дніпропетровської облспоживспілки (нова редакція) прийнятий загальними зборами трудового 
колективу 12.10.2016р. протокол №2, затверджений Дніпропетровською обласною спілкою 
споживчих товариств 15.11.2016 р., №136. Реєстраційний номер справи: 122900006111.

Навчальний заклад діє на підставі Положення про Новомосковський кооперативний коледж 
економіки та права ім. С.В.Литвиненка Дніпропетровської облспоживспілки -  заклад вищої освіти 
I рівня акредитації, яке ухвалено педагогічною радою 30.08.2017 р. протокол № 1 та затверджено 
30.08.2017 р. директором коледжу.

Новомосковський кооперативний коледж економіки та права ім. С.В.Литвиненка внесено 
до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, про що свідчить виданий 
виконавчим комітетом Новомосковської міської ради Витяг з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 21217742 від 23.09.2015р. (первинна реєстрація -  
24.03.2008р.). Довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України 
(ЄДРПОУ) серія АБ № 446953 від 02.04.2012р., видана Головним управлінням статистики у 
Дніпропетровській обл. Навчальний заклад внесено до Державного реєстру вищих навчальних 
закладів України (довідка Міністерства освіти і науки України № 04-Д-71 від 22.11.2011р.). 
Коледж має ліцензію департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації серія 
АВ № 548974 від 03.12.2013р. на надання освітньої послуги, пов’язаної зі здобуттям повної 
загальної середньої освіти. Відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України коледж 
здійснює підготовку фахівців за денною і заочною формами навчання за рівнем «молодший 
спеціаліст» зі спеціальностей:
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Таблиця 1.1

Перелік спеціальностей (напрямів підготовки), за якими здійснюється освітня діяльність у 
Новомосковському кооперативному коледжі економіки та права

ім. С.В.Литвиненка

№
з/п

Шифр та найменування 
галузі знань Код та спеціальність Ліцензований обсяг

Денна Заочна
1 2 3 4 5

освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст»

1.

07 Управління та 
адміністрування 
(0305 Економіка та 
підприємництво)

071 Облік і оподаткування 
(5.03050901 Бухгалтерський облік) 50 30

076 Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність 
(5.03051001 Товарознавство та 
комерційна діяльність)

30 15

2.

24 Сфера 
обслуговування 
(1401 Сфера 
обслуговування)

241 Готельно-ресторанна справа 
(5.14010102 Ресторанне 
обслуговування)

60 25

3. 08 Право 
(0304 Право)

081 Право
(5.03040101 Правознавство) 90 50

ВСЬОГО 230 120

Для забезпечення навчального процесу в коледжі функціонує 4 відділення (економічне, 
комерційне, юридичне і заочне) та 3 циклових комісій (загальноосвітніх та соціально- 
гуманітарних, комерційних та економічних, юридичних дисциплін). Станом на 01.01.2019р.
контингент студентів коледжу становив 611 осіб, з них за денною формою навчається 519 осіб, за 
заочною -92 особи. Всі студенти навчаються за контрактною формою навчання.

Таблиця 1.2

Зведений контингент Новомосковського кооперативного коледжу 
економіки та права ім. С.В.Литвиненка станом на 01.01.2019р.

Форма навчання Разом
Денна Заочна

519 92 611



Таблиця 1.3

Контингент студентів Новомосковського кооперативного коледжу 
економіки та права ім. С.В.Литвиненка станом на 01.01.2019р.

(освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст»)

Спеціальність Форма
навчання

Контингент
студентів

081 Право,
5.03040101 Правознавство

денна 297

заочна 54

071 «Облік і оподаткування»
денна 63

заочна 5

076 «Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність»

денна 52

заочна 11

241 «Готельно-ресторанна 
справа»

денна 110

заочна 19

ВСЬОГО 611

У 2018 році Новомосковський кооперативний коледж економіки та права ім. 
С.В.Литвиненка пройшов процедуру первинної акредитації та отримав сертифікат про 
акредитацію спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа.

2. Організація освітнього процесу підготовки фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних
рівнів

Пріоритетом НККЕП залишається модернізація освітнього процесу шляхом подальшого 
удосконалення навчальних планів та навчально-методичного супроводження. Відповідно до 
Закону України «Про вищу освіту» проведено значну роботу щодо актуалізації навчальних планів, 
посилення їх наукової та практичної складової, уникнення дублювання змісту, агрегації 
навчальних дисциплін з метою мінімізації кількості дисциплін, що викладаються у навчальному 
семестрі для максимальної концентрації зусиль студента на поглибленому вивченні елементів 
освітньо-професійної програми підготовки фахівців рівня «молодший спеціаліст».

Навчальні плани напрямів підготовки і спеціальностей орієнтовані на підвищення рівня 
індивідуалізації навчального процесу, зростання частки самостійної роботи студентів та на 
створення можливостей для інтеграції з іншими навчальними закладами вищої освіти.

Відповідно до розділу статті 41 ч.2 Закону України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року 
№2145-УШ та Закону України «Про вищу освіту» від 1 вересня 2017 року №1556 (зі змінами, 
внесеними згідно Закону України №2145-УШ від 05.09.2017) у коледжі розроблено та 
затверджено «Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у Новомосковському 
кооперативному коледжі економіки та права ім.С.В.Литвиненка», яке передбачає здійснення таких 
процедур і заходів:

1) вивчення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;
2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;



3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, педагогічних працівників Коледжу та 
регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб -  сайті Коледжу, на 
інформаційних стендах та в інший спосіб;

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому 

числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою;
6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім 

процесом;
7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та 

кваліфікації;
8) забезпечення ефективної системи та механізмів академічної доброчесності працівників 

Коледжу і здобувачів вищої освіти;
9) інші процедури і заходи.

Внутрішня система забезпечення якості вищої освіти у коледжі базується на таких 
принципах:

- урахування вимог та інтересів усіх учасників процесів із забезпечення якості освіти: 
держави, роботодавців, адміністрації, студентів, викладачів та допоміжного персоналу;

- компетентнісного підходу до формування мети, змісту та результатів навчання;
- упровадження продуктивного навчання, що ґрунтується на інтеграції навчальної та
науково-дослідної діяльності;
- практичної спрямованості освітнього процесу;
-сприяння системи внутрішнього моніторингу підвищенню рівня якості освіти в Коледжі;

-активної участі усіх працівників Коледжу у реалізації стандартів із забезпечення якості 
освіти.

Результатом проведеної роботи є показники успішності заліково-екзаменаційної сесії за І 
семестр 2018-2019 н. р. Серед студентів коледжу денної форми навчання абсолютна успішність 
становить 100,0%. Якісна успішність студентів знаходиться у межах норми - 60,44%.

Таблиця 2.1.
Показники якісної успішності студентів денної форми навчання

у розрізі спеціальностей
Спеціальність Показники якісної успішності

081 Право,
5.03040101 Правознавство 56,3

071 «Облік і оподаткування»
70,5

076 «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність» 56,13

241 «Готельно-ресторанна справа»
58,81

Разом по коледжу 60,44



Якщо аналізувати якісну успішність студентів у розрізі курсів, то вона суттєво не 
відрізняється, але все ж найвищий показник прослідковується у студентів третього курсу 
(61,77%).

Таблиця 2.2.
Показники якісної успішності студентів 
денної форми навчання у розрізі курсів

Навчальний курс Показники якісної успішності студентів
І курс 56,55%
ІІ курс 59,87%
ІІІ курс 61,77%
ІУ курс 57,81%

Пройшли державну атестацію в 2018 році 195 студентів, з них - 22 студента отримали 
дипломи з відзнакою (15,2 %).

Однією з важливих складових систем управління якістю підготовки молодших 
спеціалістів у навчальному закладі є практична підготовка студентів.

У коледжі реалізовано стратегію наскрізної практичної підготовки студентів із 
використанням різних видів аудиторних занять та самостійної роботи студентів, яка має необхідне 
організаційно-методичне, матеріально-технічне та кадрове забезпечення. Виконання практичних і 
лабораторних робіт забезпечене необхідним обладнанням, лабораторними приміщеннями, 
комп’ютерною технікою та інструктивно-методичними матеріалами.

Практична підготовка включає відповідно до спеціальності відпрацювання прийомів і 
методів організації економічної, юридичної, комерційної роботи, бухгалтерського обліку, 
фінансової і управлінської діяльності в навчальному закладі, на підприємствах, і організаціях і 
установах - базах практики. Активно використовується віртуальне підприємство.

З діючими підприємствами-базами практики укладаються відповідні договори.

Спеціальності Правознавство, Право
1. Новомосковський відділ поліції ГУНП у Дніпропетровській області.
2. Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області.
3. Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області.
4. Самарський районний суд м.Дніпро.
5. Бабушкінський районний суд м.Дніпро.
6. Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області.
7. Першотравенський міський суд Дніпропетровської області.
8. Петропавлівський районний суд Дніпропетровської області.
9. Новомосковський міськрайонний відділ державної виконавчої служби Головного 

територіального управління юстиції у Дніпропетровській області.
10. Павлоградський міськрайонний відділ державної виконавчої служби Головного 

територіального управління юстиції у Дніпропетровській області.
11. Новомосковський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану.
12. Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області.
13. Перещепинська міська рада.
14. Виконавчий комітет Павлоградської міської ради.
15. Сахновщинська районна державна адміністрація.
16. Підгородненська міська рада.
17. Державне міжрайонне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства 

«Дніпро-Західний Донбас». Синельниківський район.



18. ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» м.Павлоград.
19. Комунальне підприємство «Павлоградтеплоенерго» м.Павлоград Дніпропетровської 
області.

Спеціальності Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Товарознавство та комерційна діяльність

1. ТОВ «АТБ-маркет» магазини «Продукти» м.Новомосковськ.
2. ТОВ «РУШ», магазини «Єва» №81, 82 м.Новомосковськ.
3. ТОВ «Омега», магазин «Варус» м.Новомосковськ.
4. ПП Гусейнов Шикар Касум огли ТЦ «Агдам.
5. ПП Куриляк Ярослав Миколайович магазин «Продукти» с.Голубівка 

Новомосковського району.
6. ФОП Бут Олег Вікторович магазин «Любава» м. Підгородне Дніпропетровського 

району.

Спеціальності Облік і оподаткування; Бухгалтерський облік
1. Новомосковська РСС.
2. ТОВ «Елантра Оіл» м.Новомосковськ.
3. ТОВ «Новомосковський завод залізобетонних виробів» м.Новомосковськ.
4. ДП Дніпропетровської ОСС госпрозрахунковий ринок «Центральний» м.Новомосковськ.
5. ТОВ «Титан Електро» м.Дніпро.
6. ТДВ «Новомосковське автотранспортне підприємство» м.Новомосковськ.
7. Управління соціального захисту населення Широківської державної адміністрації.
8. Комунальний заклад “Новомосковська центральна міська лікарня» Дніпропетровської 

обласної ради м. Новомосковськ.
9. ТОВ «СД Енергопласт» смт.Меліоративне Новомосковського району.
10. ТОВ «Контракт Продрезерв 5» м.Новомосковськ.
11. ТОВ «Промзахист Н» м.Новомосковськ.
12. ТОВ «Агрофірма ім.Горького» с.Миколаївка Новомосковського району.

Спеціальності Г отельно-ресторанна справа; Ресторанне обслуговування
1. Республіка Болгарія, отель «НЕЬІ08 8РА» КУРОРТУ Золоті піски.
2. ТОВ «Самара -Груп» м.Новомосковськ.
3. Туристичний комплекс «Маяк» с.Новоселівка.
4. Готельно-туристичний комплекс «Самара» ПрАТ «Дніпротурист».
5. ФОП Краселюк Олександр Валерійович кафе «Колізей» м.Новомосковськ.
6. ФОП Юрченко Євген Володимирович ресторан «Ермітаж», м. Новомосковськ.
7. ФОП Левченко Олександр Сергійович, піцерія «Італієць» м. Новомосковськ.
8. ФОП Мірошник Олександр Григорович кафе «Веселий жук» м.Новомосковськ.
9. ФОП Нєстєров Борис Сергійович кафе «Каспій», м.Новомосковськ.
10. ФОП Тен Володимир Григорович, кафе «Сакура» м.Новомосковськ.
11. ФОП Безуглий Володимир Володимирович, ресторан «Релакс» м.Новомосковськ.
12. Приватне підприємство виробничо-комерційна фірма «Ікар», кафе «Ретро» 

м.Новомосковськ.
13. ТОВ “Самара-Груп», мережа парків святкування днів народження «Дитяча планета» 

м.Новомосковськ.
14. Підприємець Хорішко Анатолій Миколайович кафе «Замок Ірини» 

м.Новомосковськ.



15. ФОП Толмачова Варвара Аркадіївна ресторан «Пентагон» м.Новомосковськ.
16. Мережа ресторанів«СенСуЯкі», ресторан «СенСуЯкі» м.Новомосковськ.
17. ПП Гусейнов Шикар Касум огли, кафе «Султан» м.Новомосковськ.

Співпраця під час практики з якими сприяє отриманню випускниками першого 
робочого місця.

За підсумками виробничої (технологічної) практики проводяться науково-практичні 
конференції, «круглі столи» за участю керівників практики від підприємств. Підсумки практики 
щорічно обговорюються на засіданнях циклової комісії, педагогічної ради, адміністративної 
ради.

Коледж у межах власних можливостей здійснює необхідні заходи для того, щоб 
забезпечити належний рівень практичної підготовки майбутніх фахівців.

Результати практичного навчання студентів 
Новомосковського кооперативного коледжу економіки та права 

ім. С.В.Литвиненка Дніпропетровської облспоживспілки за 2017- 2018 н. р.
Спеціальність Якісний показник

081 Право,
5.03040101 Правознавство

63,56

071 «Облік і оподаткування», 
5.03050901 «Бухгалтерський облік»

65,04

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 
5.03051001 «Товарознавство та комерційна діяльність»

64,86

241 «Готельно-ресторанна справа», 
5.14010102 «Ресторанне обслуговування»

68,38

Разом 65,46

Протягом 2017-2018 навчального року педагогічний колектив коледжу продовжив роботу по 
вдосконаленню форм і методів організації навчального процесу, впровадженню інноваційних 
технологій в практику педагогічної діяльності.

Викладачами циклових комісій доопрацьовані та створені нові комплекси навчально- 
методичних документів з усіх загальноосвітніх предметів та дисциплін, що викладаються згідно 
нових зразків, інформація передана до електронної бібліотеки коледжу.

Особливу увагу було зосереджено на оформлення навчально-методичної документації 
спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа з огляду на процедуру акредитації, яка тривала з 27 
по 29 березня 2018 року.

Свіженко О.В. здійснювала керівництво міським методичним об’єднанням викладачів 
соціально-гуманітарних дисциплін Новомосковсько-Павлоградського регіону. За звітній період 
проведено За звітний період проведено три засідання ММО. У березні 2018 року на третьому 
засіданні Олена Володимирівна організувала та провела регіональний етап студентської олімпіади 
з загальноосвітнього предмета «Історія України», де переконливу перемогу здобула студентка 
Новомосковського ККЕП ім. С.В.Литвиненка Булаєва Дарина (група Ю-22). 10 квітня 2018 року 
відбувся обласний етап олімпіади.

Викладачі циклової комісії соціально-гуманітарних дисциплін регулярно беруть участь в 
обласному конкурсі-огляді на кращу методичну розробку серед викладачів історії та суспільних 
дисциплін. У ІІ турі конкурсу-огляду викладач Новомосковського ККЕП Коваленко О.В., яка 
підготувала методичну розробку на тему «Умови підготовки та проведення ефективних відкритих 
занять з дисциплін соціально-гуманітарного циклу у Новомосковському ККЕП ім. 
С.В.Литвиненка» (із досвіду роботи викладача Коваленко О.В.) здобула ІІ місце в номінації 
«Узагальнення досвіду». А також підготувала методичні рекомендації та конспективний виклад



питань для самостійної роботи студентів груп загальноосвітньої підготовки кооперативних 
технікумів і коледжів з предмету «Людина і світ».

Викладач циклової комісії юридичних дисциплін Бойко А.Л. взяла участь в обласному 
конкурсі методичних розробок викладачів основ правознавства (методична розробка відкритого 
заняття на тему «Права та обов’язки батьків і дітей»). За результатами конкурсу викладач Бойко
А.Л. здобула ІІ місце.

17 травня 2018 року керівник клубу соціологічних досліджень «Точка зору» Кулик Ю.В. разом 
зі студентами Барсегян Кариною та Воїнським Владиславом (група Ю-21) взяли участь в роботі 
П ’ятнадцятої науково-практичної конференції студентів закладів вищої освіти споживчої 
кооперації України «Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства». 
Виступ Карини та Владислава на тему «Проблеми інформаційного покоління» викликав 
неабиякий інтерес присутніх. Зав’язалась жвава дискусія, студенти колежу постали в якості не 
лише доповідачів, а і практичних психологів.

Викладачі коледжу взяли участь у Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції 
«Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»:

- Кулик Ю.В., Коваленко О.В. - тема «Роль етики спілкування для налагодження 
безконфліктної взаємодії учасників педагогічного процесу»;

- Правда Н.В. -  тема «Аналіз стану виробничого травматизму»;
- Верблюд С.В. -  тема «Метод проектів як засіб реалізації студентів в умовах творчого 

співробітництва викладача та майбутнього фахівця»;
- Сліпко В.О., Пластун Н.І. -  тема «Управління ефективністю діяльності промислового 

підприємства»;
- Шиян О.М., Децюра Ю.В. -  тема «Шляхи вдосконалення риторичної майстерності у 

студентів юридичного відділення (із досвіду роботи викладачів юридичного відділення 
Шиян О.М., Децюри Ю.В.) Новомосковського кооперативного коледжу економіки та права 
ім. С.В.Литвиненка»;

- Знахур Н.Л. -  тема «Використання методу проектів на заняттях української мови та 
літератури».

Згідно графіку були проведені тижні циклових комісій.
Регулярно проводились засідання циклових комісій, педагогічні та методичні наради, в межах 

яких розглядались актуальні проблеми педагогіки та психології.
Протягом року викладачі випускаючих циклових комісій взяли участь у професійних 

вернісажах, що проводились для учнів випускних класів шкіл Новомосковська та 
Новомосковського району.

Викладачами коледжу протягом 2017\2018 навчального року проведено наступні відкриті 
заняття:

- з предмету «Чинники успішного працевлаштування за фахом» лекція на тему «Основні 
напрями регулювання ринку праці» ( викладач Піхотіна Л.М., група РО-31);

-з предмету «Людина і світ» комбіноване заняття на тему «Конфлікти» (викладач Коваленко 
О.В., група БТКМ-21);

-з предмету «Фізична культура» практичне заняття на тему «Баскетбол. Техніка гри у нападі» 
(викладач Гаркуша О.А., група П -11);

-з предмету «Фізична культура» практичне заняття на тему «Баскетбол. Техніка гри у нападі» 
(викладач Мусієнко А.І., група П-12);

-з дисциплін «Основи маркетингу», «Основи менеджменту» комбіноване практичне заняття на 
тему «Менеджмент маркетингової комунікаційної політики закладів ресторанного господарства» 
(викладачі Сліпко В.О., Верблюд С.В., група РО-31);

-з дисципліни «Інформатика і комп’ютерна техніка» практичне заняття на тему 
«Використання можливостей Ехсеї на прикладі вирішення задач з нарахування заробітної плати» 
(викладач Матушкіна П.І., група Б-31);

-з дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку» практичне заняття на тему 
«Формування документів з руху грошових коштів та розрахунків» (викладач Пластун Н.І., група

б -31);
-з дисципліни «Право соціального забезпечення» лекція на тему «Пенсії за віком» (викладач 

Децюра Ю.В., група Ю-41,42,43);



-з предмету «Хімія» лабораторне заняття на тему «Хімічні властивості оцтової кислоти» 
(викладач Дубина Л.І., група ГРС-11).

Викладачами коледжу за звітній період підготовлено методичні розробки для використання на 
рівні циклових комісій.

Знахур Н.Л. та Зайченко І.Ю. підготували студентів для участі в конкурсах з української мови 
ім. Петра Яцика, Т.Шевченка, олімпіади з української мови.

Викладач циклової комісії загальноосвітньої підготовки Дубина Л.І. взяла участь у обласній 
науково-методичній конференції «ЕКОХІМ - 2018» з доповіддю на тему «Хімічні властивості 
оцтової кислоти».

Студентки групи Б-31 Тимченко В. та Гурник В. (підготовку здійснювала Верблюд С.В.) взяли 
участь у ІІІ (обласному) турі олімпіади з «Економіки підприємства», де посіли відповідно ІІ та ІV 
місця. Демчук Н. (гр.ТКМ-31) та Булаєва Д. (гр. Ю-22) взяди участь в обласній олімпіаді з 
інформатики та комп’ютерної техніки. Камалетдінова А. (гр. ТКМ-31) взяла участь в конференції 
«Екохім - 2018» з доповіддю на тему «Інноваційно-інвестиційний потенціал системи споживчої 
кооперації Дніпропетровської ОСС у відновленні та збереженні екосистеми області».

З метою встановлення взаємозв’язків з установами, підприємствами, організаціями, фірмами 
різних форм власності, створення умов для інтеграції навчання, науки та виробництва і допомоги 
студентам, випускникам НККЕП в їх працевлаштуванні в коледжі продовжував працювати відділ 
сприяння працевлаштуванню студентів та випускників.

Для студентів усіх спеціальностей протягом навчального року поповнювався банк даних 
потенційних роботодавців. З метою налагодження тривалих та конструктивних стосунків з 
потенційними роботодавцями укладалися договори співпраці.

Робота відділу у звітному періоді була спрямована на активне сприяння працевлаштуванню 
студентів та випускників, що включає: моніторинг ринку праці Дніпропетровського регіону, 
налагодження співпраці з роботодавцями, пошук робочих місць для студентів та випускників 
коледжу. Відділ постійно працював над удосконаленням та урізноманітненням методів цієї 
роботи. Так, у коледжі було впроваджено ринкові методи працевлаштування випускників, які 
полягають у розробленні та втіленні комплексу випереджувальних заходів, які забезпечують 
визначення місць подальшої роботи студентів ще під час навчання.

Ще під час теоретичного навчання та навчальної практики, починаючи з другого курсу 
навчання, для студентів відповідно до спеціальності проводилися екскурсії до різних юридичних 
установ, виробничих, торговельних підприємств та підприємств сфери ресторанного бізнесу 
Дніпропетровщини. Студенти коледжу відвідали такі установи та підприємства:

- школу сучасної майстерності обслуговування “Бар і Сервіс” м.Дніпро;
- ресторан-готель «Гуляй поле» Новомосковський район;
- готельно-ресторанний комплекс сімейної ресторації «Скриня» м.Павлоград;
- готельно-ресторанний комплекс «Смерикова хата» м.Павлоград;
- центральне відділення ПриватБанку м.Новомосковськ;
- Новомосковський відділ обслуговування громадян ( сервісний центр) Головного 

управління Пенсійного фонду України;
- кондитерську компанію АВК;
- магазин «Єва-82» м.Новомосковськ»;
- ПАТ «Інтерпайп» м.Дніпро;
- Новомосковський міськрайонний суд та ін.

А також проводилися зустрічі з представниками потенційних роботодавців, з кращими 
випускниками коледжу, заняття на виробництві.

Студенти спеціальності «Правознавство» протягом всього навчального року брали у часть у 
спільному проекті з громадською організацією «Наш Новомосковськ» - «Юридичні консультації 
для жителів міста».

Продовжено співпрацю з ТОВ «Олді тревел», завдяки якому студенти коледжу проходять 
стажування в Болгарії в туристичних комплексах Хеліос та Елініті під час літніх канікул.

Крім того, у 2018 році відділ працевлаштування організував і провів «День кар’єри» у 
співпраці з Новомосковським міськрайонним центром зайнятості.



3. Профорієнтаційна робота та формування контингенту студентів

Профорієнтаційна робота у коледжі розпочинається з початком кожного нового навчального 
року. Щорічно затверджується план профорієнтаційної роботи, над реалізацією якого спільно 
працюють викладачі, співпрацівники та студенти коледжу.

У коледжі проводяться Дні відкритих дверей, профорієнтаційні вернісажі, зустрічі 
викладачів і студентів старших курсів з учнями шкіл та професійно-технічних навчальних закладів 
міста Новомосковська, Новомосковського та інших районів Дніпропетровської області. Коледж 
тісно співпрацює з управлінням освіти виконавчого комітету Новомосковської міської ради, 
відділом освіти Новомосковської райдержадміністрації, Новомосковським міськрайонним 
центром зайнятості. В рамках фахових тижнів цикловими комісіями проводяться заходи 
професійного спрямування із запрошенням учнів місцевих шкіл. З метою формування 
позитивного іміджу навчального закладу студенти коледжу беруть активну участь у 
загальноміських культурних та спортивних заходах.

Інформація про умови вступу до коледжу розміщується у засобах масової інформації, на 
офіційному сайті коледжу. З метою активізації набору студентів на заочне відділення коледжу 
надсилаються листи у райспоживспілки, підприємства та організації різних форм власності міста 
Новомосковська, Новомосковського та інших районів Дніпропетровської області.

Із загальноосвітніми школами міста та району укладено 38 договорів про співпрацю, які 
передбачають організацію та проведення спільних навчально-виховних заходів, участь у спільних 
навчально-творчих проектах (конференції, конкурси, олімпіади тощо), співробітництво органів 
студентського та учнівського самоврядування (обмін досвідом, спільні колективні творчі справи, 
волонтерство), співпраця у напрямку розвитку духовного та культурного рівня студентської та 
учнівської молоді (спільна участь у студентських та шкільних святах), проведення спортивно- 
масової роботи тощо.

Щорічно, починаючи з жовтня, на базі коледжу працюють ліцензовані короткострокові 
курси з підготовки абітурієнтів до вступу у ВНЗ. Вони передбачають поглиблене вивчення 
української мови, математики та історії України, сприяють адаптації абітурієнтів до особливостей 
майбутнього навчання у вищому навчальному закладі, професійну орієнтацію у виборі майбутньої 
спеціальності. Протягом року на курсах навчалось 114 осіб. Переважна більшість слухачів курсів 
стають студентами коледжу.

Прийом на навчання до коледжу здійснювався відповідно до Умов прийому для здобуття 
ОКР молодшого спеціаліста у 2018 році, Правил прийому на навчання до Новомосковського 
кооперативного коледжу економіки та права ім.С.В.Литвиненка Дніпропетровської 
облспоживспілки для здобуття ОКР молодшого спеціаліста, розглянутих та затверджених 
педагогічною радою коледжу, Положення про приймальну комісію коледжу, ліцензій 
Міністерства освіти і науки України про надання освітніх послуг коледжем.

Вступна кампанія в коледжі проводилася максимально відкрито, об’єктивно та прозоро, що 
зумовило відсутність скарг і апеляцій від абітурієнтів та їх батьків.

Новомосковський кооперативний коледж економіки та права ім. С.В.Литвиненка внесено до 
Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО). Під час роботи приймальної комісії 
персональні дані абітурієнтів вносяться до ЄДЕБО. Це дає змогу автоматично та своєчасно 
розміщувати інформацію щодо конкурсної ситуації з кожної спеціальності, інформувати 
громадськість про кількість поданих заяв на вступ до коледжу, забезпечувати прозорість та 
відкритість вступної кампанії.

Результати прийому 2018 року наведено у таблиці 3.1.



Таблиця 3.1.

Результати вступної кампанії 

Новомосковського кооперативного коледжу економіки та права

ім. С.В.Литвиненка Дніпропетровської облспоживспілки у 2018 р.

№ Спеціальність Ліцензований
обсяг

Подано заяв Зараховано

Денна
форма

Заочна
форма

Денна
форма

Заочна
форма

Денна
форма

Заочна
форма

1 081 Право 90 50 100 19 79 17

2 071 Облік і 
оподаткування

50 30 29 4 22 2

3 076 Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

30 15 31 7 21 6

4 241 Готельно- 
ресторанна справа

60 25 68 7 54 5

Разом 230 120 228 37 176 30

4.Кадрове забезпечення освітньої діяльності коледжу

Розвиток ринкових економічних відносин, подальше зміцнення міжнародних, 
культурних зв’язків між країнами, удосконалення процесів інтеграції, розвиток інноваційних 
технологій, комп’ютеризація навчального процесу зумовлюють необхідність удосконалення 
змісту і форм підготовки фахівців у вищих навчальних закладах. Це насамперед 
забезпечується кадровим потенціалом навчального закладу.

Система добору кадрів і призначення їх на роботу у Новомосковському 
кооперативному коледжі економіки та права ім. С.В.Литвиненка здійснюється відповідно до 
Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту». У штатному розписі коледжу відповідно до 
нормативів вищої школи передбачено всі необхідні посади педагогічних працівників, 
адміністративного та допоміжного персоналу.

Таблиця 4.1.
Кадрове забезпечення Новомосковського кооперативного коледжу 

економіки та права ім. С.В.Литвиненка

Кількість
викладачів

Педагогічне
звання

Категорія

в
т.ч.

з
них

Викладач-
методист

Вища Перша Друга Спеціаліст
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32 25 9 6 6 12 11 8 8 4 4 2 2



В складі трьох циклових комісій коледжу працює 32 педагогічних працівника, серед яких 12 
викладачів вищої категорії (37,5%), 6 - мають педагогічне звання викладач- методист (18,75%), 8 
викладачів першої категорії (25%), 4 викладачів другої категорії (12,5%), 2 викладача-спеціаліста 
(6,25%).

Викладачі удосконалюють свою педагогічну майстерність на факультетах та курсах 
підвищення кваліфікації при вищих навчальних закладах, шляхом самоосвіти.

Дані про підвищення кваліфікації знаходяться на обліку у відділі кадрів та в атестаційному 
листі викладача. Терміни та вимоги до підготовки і проведення атестації педагогічних працівників 
дотримуються. Атестаційна комісія працює в умовах об’єктивності, прозорості та 
демократичності.

Керівництво коледжу приділяє значну увагу мотивації творчої праці викладачів, їх 
матеріальному і моральному заохоченню. Щорічно проводяться конкурси: «Викладач року», 
«Краща методична розробка», «Краща циклова комісія».

Викладачі коледжу є членами предметних секцій НМЦ «Укоопосвіта», систематично беруть 
участь у підготовці методичних матеріалів на замовлення НМЦ та рецензуванні робіт викладачів 
інших кооперативних навчальних закладів системи «Укоопспілки».

За звітній період на замовлення НМЦ «Укоопосвіта» згідно плану викладачами 
коледжу виконано наступні види робіт: 

- Плани семінарських занять з методичними рекомендаціями з дисципліни 
«Історія держави та права України» для студентів спеціальності 081 Право (укладач: 
Свіженко О.В.);

-Завдання та методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентів груп 
загальноосвітньої підготовки з предмету «Людина і світ» (укладач Коваленко О.В.);

-Плани семінарських занять з методичними рекомендаціями з предмету «Всесвітня історія» 
для груп загальноосвітньої підготовки (укладач Коваленко О.В.);

- Завдання для практичних і плани семінарських занять з дисципліни «Етика бізнесу» для 
студентів спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (укладач Кулик 
Ю.В.);

-Наочний посібник з дисципліни «Етика бізнесу» для студентів спеціальності 076 
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (укладач Кулик Ю.В.);

-Узагальнення досвіду роботи по проведенню тижнів циклової комісії (укладачі Коваленко
О.В., Кулик Ю.В., Зайченко І.Ю.);

-Узагальнення досвіду з використання методу проектів на заняттях української мови (укладач 
Знахур Н.Л.);

-Узагальнення досвіду з застосування інтерактивних методів навчання у формуванні 
комунікативної компетентності студентів під час вивчення математики (укладач Сербіненко
В.О.);

-Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи з дисципліни «Право 
соціального забезпечення» (укладачі Децюра Ю.В., Шиян О.М.);

-Шляхи вдосконалення риторичної майстерності у студентів юридичного відділення (із 
досвіду роботи викладачів юридичного відділення Децюра .В., Шиян О.М.);

-Навчальна практика з інформатики і комп’ютерної техніки для студентів спеціальності 076 
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Робочий зошит (укладач Матушкіна П.І.);

-Узагальнення досвіду «Значення та ефективність роботи НТСВ для професійного 
самовизначення студентів» (укладачі Бут О.Л., Верблюд С.В.);

-Методичні вказівки та конспективний виклад питань, визначених для самостійної роботи 
студентів з дисципліни «Організація та технологія обслуговування в готелях» для студентів 
спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа (укладач Войтович Н.М.);

-Методичні вказівки та конспективний виклад питань, визначених для самостійної роботи 
студентів з дисципліни «Естетичне оформлення готелів» для студентів спеціальності 241 
Готельно-ресторанна справа (укладач Войтович Н.М.);



-Робочий зошит з навчальної практики на діючих роздрібних торговельних підприємствах для 
здобуття робітничої професії продавця для студентів спеціальності 076 Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність (укладач Дроздова К.М.);

- Плани семінарських занять з методичними рекомендаціями з дисципліни «Історія держави та 
права України» для студентів спеціальності 081 Право (укладач: Свіженко О.В.);

- Програма навчальної дисципліни «Історія держави та права України» для студентів 
спеціальності 081 Право (укладач: Свіженко О.В.);

- Завдання для практичних і плани семінарських занять з дисципліни «Охорона праці (Основи 
охорони праці)» для студентів усіх спеціальностей (укладач: Правда Н.В. ).

Протягом навчального року викладачі всіх циклових комісій коледжу брали активну участь у 
рецензуванні робіт, виконаних викладачами ВНЗ системи Укоопспілки на замовлення НМЦ 
«Укоопосвіта».

Багато уваги приділяється роботі з молодими викладачами та викладачами з невеликим 
досвідом роботи. З цією метою за кожним молодим фахівцем закріплений наставник з числа 
досвідчених педагогічних працівників. При методичному кабінеті постійно працює семінар 
молодих викладачів.

Загальна оцінка фінансового стану НККЕП ім. С.В. Литвиненка за 2018 рік

В Новомосковському кооперативному коледжі економіки та права ім. С.В. Литвиненка 
вживалися заходи щодо забезпечення у 2018р. високої ефективності діяльності й стійкого 
фінансово-економічного стану закладу.

Зусилля спрямовувалися на збільшення обсягів доходів за рахунок пошуку і залучення 
додаткових надходжень до бюджету коледжу, економне і раціональне його використання.

Загальна сума доходів коледжу, отриманих у 2018 році в порівнянні з 2017 роком, за 
джерелами їх походження, представлена в табл. 1.

Таблиця 1.

Доходи НККЕП ім. С.В. Литвиненка за 2018 рік

Показники

2017р. 2018р. Відхилення 2018р. від 
2017р. 2018р. у 

% до 
2017р.сума, 

тис. грн.
питома

вага
сума, 

тис. грн.
питома

вага
сума, 

тис. грн.
питома

вага

1. ДОХОДИ 5801,3 75,47 6359,2 73,03 557,9 -2,44 109,6
1.1. Плата за навчання на 
контрактній основі

5702,2 74,19 6217,1 71,40 514,9 -2,79 109,0

1.2. Підготовчі курси 72,6 0,94 107 1,23 34,4 0,28 147,4
1.3.Плата за навчання за 
умовами колективного 
договору

26,5 0,34 35,1 0,40 8,6 0,06 132,5

2.ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ 
ДОХОДИ

1865,7 24,27 2326 26,71 460,3 2,44 124,7

2.1. Оренда майна 686,1 8,93 895,8 10,29 209,7 1,36 130,6
2.2. Гуртожиток (студенти) 436,9 5,68 473,5 5,44 36,6 -0,25 108,4
2.3. Гуртожиток( наймачі) 310,5 4,04 385,9 4,43 75,4 0,39 124,3
2.4. Відшкодування 
комунальних послуг 362 4,71 488,5 5,61 126,5 0,90 134,9

2.5. Інші операційні доходи 70,2 0,91 82,3 0,94 12,1 0,03 117,2

3. Інші фінансові доходи 19,4 0,25 22,2 0,25 2,8 0,00 114,4

ВСЬОГО ДОХОДІВ 7686,4 100,00 8707,4 100,00 1021 0,00 113,3



Як свідчать дані табл. 1, у 2018 році загальна сума валових доходів, одержаних коледжем 
склала 8707,4 тис. грн., у тому числі доходи від основної діяльності склали 6359,2 тис. грн.

Із них:
1.1. від надання освітніх послуг на платній основі -  6217,1 тис. грн.
1.2. плата за підготовчі курси -  107,0 тис. грн.
1.3. навчання за умовами колективного договору -  35,1 тис. грн.

В порівнянні з 2017 роком загальна сума доходів від господарської діяльності збільшилась на 
1021,0 тис. грн., або на 13,3 %.

Зростання доходів відбулося за всіма видами діяльності.
Так, доходи від освітньої діяльності за 2018 рік в порівнянні з 2017 роком в цілому 

збільшились на 557,9 тис. грн., або на 9,6%, в тому числі: доходи за навчання на контрактній 
основі збільшились на 514,9 тис. грн., або на 9,0%, плата за підготовчі курси зросла на 34,4 тис. 
грн., або на 47,4%, плата за навчання за умовами колективного договору збільшилась на 8,6 тис. 
грн., або 32,5%.

Структура доходів від основної діяльності за 2018 рік представлена на рис. 1.

□  плата за навчання на контрактній 
основі

□  плата за підготовчі курси

□  плата за навчання за умовами 
колективного договору

Рис. 1. Структура доходів НККЕП ім. С.В. Литвиненка від освітньої діяльності за 2018 рік,
%

Зростання доходів відбулося також за рахунок доходів від іншої господарської діяльності, 
сума яких у 2018 році склала 2326 тис. грн., що в порівнянні з минулим роком більше на 460,3 тис. 
грн., або на 24,7%, із них:

Зростання доходів від іншої господарської діяльності відбулося за такими статтями, як:
- орендна майна: сума доходів збільшилася на 209,7 тис. грн., або на 30,6%;
- плата за гуртожиток від проживання студентів: сума доходів збільшилася на 36,6 тис. грн., 

або на 28,4%;
- плата за гуртожиток від проживання наймачів: сума доходів збільшилася на 36,6 тис. грн., 

або на 8,4%;
- відшкодування комунальних послуг орендарями: сума доходів збільшилася на 126,5 тис. 

грн., або на 34,9%;
- інші доходи збільшились у 2018р. на 12,1 тис. грн., або на 17,2%.
Структура доходів, отриманих коледжем від іншої господарської діяльності у 2018році 

наведена на рис. 2.



□  доходи від здачі майна в оренду

□  плата за гуртожиток (студенти)

□  плата за гуртожиток (наймачі)

□  відшкодування комунальних 
витрат орендарями

інші доходи

Рис. 2. Доходи НККЕП ім. С.В. Литвиненка від іншої господарської діяльності за 2018р., %

З метою забезпечення нормальної життєдіяльності коледжу здійснювалися поточні витрати, 
які у звітному році склали 8683,5 тис. грн., що на 1017,1 тис. грн., або на 13,3% більше в 
порівнянні з 2017 роком (табл. 2).

Таблиця 2

Витрати НККЕП ім. С.В.Литвиненка за елементами затрат за 2018рік

Елементи витрат 2017р. 2018р.
Відхилення 

2018 р. від 2017
р.

2018 р. в % 
до 2017 р.

сума % сума % % сума
1. Матеріальні витрати 626,3 8,17 629,0 7,24 -0,93 2,7 100,4
2. Витрати на оплату праці 4274,5 55,76 4779,8 55,04 -0,71 505,3 111,8
3. Нарахування на заробітну 
плату 932,3 12,16 1040,4 11,98 -0,18 108,1 111,6

4. Амортизація 217,7 2,84 213,8 2,46 -0,38 -3,9 98,2
5. Інші операційні витрати 1615,6 21,07 2020,5 23,27 +2,19 404,9 125,1
ВСЬОГО ВИТРАТ 7666,4 100,00 8683,5 100,00 0,00 1017,1 113,3

Структура витрат коледжу, пов’язаних з веденням господарської діяльності у 2018 році 
наведена на рис. 3.

□  матеріальні витрати

□  витрати на оплату праці

□  нарахування на заробітну плату

□  амортизація

□  інші операційні витрати

Рис. 3. Структура витрат НККЕП ім. С.В. Литвиненка за 2018р., %.

В НККЕП ім. С.В.Литвиненка вчасно та без заборгованості здійснюються розрахунки із 
заробітної плати та за спожиті енергоносії і комунальні послуги. Своєчасно в повному обсязі 
проводяться розрахунки з фондами, постачальниками, установами й організаціями. Заборгованості 
за розрахунки немає.



Найбільшу частку витрат в загальній ії сумі займають витрати на оплату праці, яка у 2018 
році склала 55,04%, що на 0,71% менше ніж у 2017 році.

В цілому витрати на оплату праці збільшилися на 505,3 тис. грн., або на 11,8% та склали у
2018 році -  4779,8 тис. грн., при цьому середньомісячна заробітна плата у 2018 році на одного
штатного працівника склала 7879 грн., що на 1244,2 грн., або на 18,8% більше ніж у 2017 році.

Така ситуація пояснюється тим, що зростання середньої заробітної плати працівників за рік 
відбулося за рахунок зростання мінімальної заробітної плати, індексації заробітної плати отельних 
категорій та підвищення кваліфікації викладачів, що забезпечує зростання їх окладів та 
обов’язкових виплат.

Сума інших операційних витрат, пов’язаних з веденням господарської діяльності у 2018 році 
склала 2020,5 тис. грн., що на 404,9 тис. грн., або на 25,1% більше в порівнянні з 2017 роком.

В складі інших операційних витрат у 2018 році найбільшу частку займають комунальні 
витрати, та інші витрати, пов’язані з утриманням приміщень, в тому числі за статтями витрат:

-  теплопостачання -  518,4 тис. грн.;
-  водопостачання -  109,8 тис. грн. ;
-  електроенергія -  293,5 тис. грн.;
-  оплата природного газу -  29,2 тис. грн.;
-  послуги зв’язку, інтернет -  48,7тис. грн.
-  на оплату інших послуг -  42,0 тис. грн.;
-  підготовка до опалювального сезону -  71,6 тис. грн.;
-  ремонт комп’ютерної техніки -  38,9 тис. грн.
-  податки, збори -  206 тис. грн.
-  навчальні витрати -  43,6 тис. грн. та інші.

Сума матеріальних витрат у 2018 році склала 629,0 тис. грн., що на 2,7 тис. грн., або на 0,4% 
більше в порівнянні з 2017 роком.

Найбільшу частку матеріальних витрат у 2018 році становлять наступні витрати:
- тверде паливо для котельної -  300,00 тис. грн.;
- матеріали для утримання приміщень в належному стані (водопровідно-каналізаційне 

обладнання, матеріали для поточного ремонту приміщень, ремонту електромережі, санітарно- 
технічні матеріали)- 160,7 тис. грн.;

- бланки та друкована продукція -  70,6 тис. грн.;
- інші матеріальні витрати -  97,7 тис. грн.

Протягом 2018 року загальна сума капітальних вкладень в НККЕП ім. С.В. Литвиненка 
склала 126,1 тис. грн., у тому числі:

1.виготовлення споруд:
- дровника -  17,3 тис. грн.;
- огорожі -  31,2 тис. грн.;

2.придбання:
- модемів, 2 шт -  21,6 тис. грн.;
- системи відеоспостереження -  10,5 тис. грн.;
- автоматів - вимикачів -  5,2 тис. грн.;
- літератури -  8,1тис.грн.;
- комп’ютерної техніки - 8,7 тис. грн.;
- інших необоротних матеріальних активів -16,9 тис. грн.;
- програмного забезпечення -  6,6 тис. грн.

Станом на 01 січня 2019 року сума власних коштів НККЕП ім. С.В. Литвиненка склала 
2359,6 тис. грн., які в сумі 1962,4 тис. грн. направленні на формування матеріально -  технічної 
бази коледжу, а в сумі 397,2 тис. грн. спрямовані на формування оборотних активів.

Загальна сума оборотних активів оборотних активів коледжу станом на 01.01.2019 року 
складає 1199,7 тис. грн., сума поточних зобов’язань складає 802,5 тис. грн., коефіцієнт ліквідності 
складає 1,4950, що свідчить про нормальну платоспроможність коледжу.

Позиками та кредитами банків для ведення фінансово-господарської діяльності коледж не 
користувався.

В 2018 році одержано чистого прибутку в сумі 19,6 тис. грн. В цілому фінансово -  
господарська діяльність коледжу у 2018 році є прибутковою та фінансово - стабільною.



6. Дотримання умов чинного законодавства
Відповідно до Кодексу законів про працю України в коледжі діє Колективний договір між 

адміністрацією та трудовим колективом, який за всіма положеннями виконувався своєчасно та в 
повному обсязі. Пріоритетною є робота щодо своєчасної, ритмічної та у повному обсязі виплати 
заробітної плати згідно із законодавством України та умовами Колективного договору. Велика 
увага приділяється матеріальному та моральному заохоченню студентів за відмінне навчання,
активну громадську діяльність тощо. Адміь' 
умов праці співробітників, навчання студен 
роботи і відпочинку, охорони праці.

Одадподо поліпшення 
ня встановленого режиму

Директор коледжу


