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1. Загальна характеристика 
Новомосковського фахового кооперативного коледжу 

економіки та права ім. С.В.Литвиненка

Новомосковський фаховий кооперативний коледж економіки та прав ім. С.В.Литвиненка 
створено відповідно до Постанови Центроспілки від 07 червня 1957 року №195.

Коледж засновано на приватній формі власності Дніпропетровської облспоживспілки, 
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).

Статут Новомосковського фахового кооперативного коледжу економіки та права 
ім. С.В.Литвиненка (нова редакція) прийнятий Вищим колегіальним органом громадського 
самоврядування НФККЕП 24.03.2021 р. протокол №8, затверджений правлінням 
Дніпропетровської обласної спілки споживчих товариств 24.03.2021 р., постанова №8, погоджений 
Правлінням Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств (Укркоопспілки) 
23.03.2021р., постанова №9.

Коледж має ліцензію на провадження освітньої діяльності за рівнем профільної середньої 
освіти (Розпорядження голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації №Р-641/0/3-21 
від 16.07.2021 р.). Відповідно до ліцензій Міністерства освіти і науки України коледж здійснює 
підготовку фахівців за денною і заочною формами здобуття освіти за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем молодший спеціаліст та фаховий молодший бакалавр зі спеціальностей:

Таблиця 1.1

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

економіки та права ім. С.В.Литвиненка 
Фахова передвища освіта (підготовка фахового молодшого бакалавра)

№
з/п

Шифр та назва галузі 
знань

Код та назва спеціальності 
(освітньої програми)

Ліцензований 
обсяг(на 
одному 
курсі)

1 2 3 4

1. 07 Управління та 
адміністрування

071 Облік і оподаткування 50
076 Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність 35

2. 24 Сфера 
обслуговування 241 Готельно-ресторанна справа 60

3. 08 Право 081 Право 130
ВСЬОГО 275

Для забезпечення освітнього процесу в коледжі функціонує 4 відділення (економічне, 
комерційне, юридичне і заочне) та 3 циклових комісії (загальноосвітніх та соціально- 
гуманітарних, комерційних та економічних, юридичних дисциплін).

Станом на 01.01.2022 р. контингент студентів коледжу становив -  716 осіб, з них за денною 
формою здобуття освіти -  587 осіб, за заочною -  129 осіб. Всі студенти навчаються за 
контрактною формою здобуття освіти.



Таблиця 1.2

Зведений контингент Новомосковського фахового кооперативного коледжу 
економіки та права ім. С.В.Литвиненка станом на 01.01.2022 р.

Форма навчання Разом
Денна Заочна

587 129 716

Таблиця 1.3

Контингент студентів Новомосковського фахового кооперативного коледжу 
економіки та права ім. С.В.Литвиненка станом на 01.01.2022 р.

Спеціальність Форма здобуття 
освіти

Контингент
студентів

081 «Право» денна 344
заочна 56

071 «Облік і оподаткування» денна 77
заочна 20

076 «Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність»

денна 52
заочна 31

241 «Готельно-ресторанна 
справа»

денна 114
заочна 22

ВСЬОГО 716

2. Організація освітнього процесу

Пріоритетом НФККЕП ім. С.В.Литвиненка залишається модернізація освітнього процесу 
шляхом подальшого удосконалення навчальних планів та навчально-методичного супроводження. 
Відповідно до Закону України «Про фахову передвищу 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 для 
освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр».

У коледжі розроблено та затверджено «Положення про внутрішню систему забезпечення 
якості освіти у Новомосковському фаховому кооперативному коледжі економіки та права 
ім. С.В.Литвиненка», яке передбачає здійснення таких процедур і заходів:

1) вивчення принципів та процедур забезпечення якості фахової передвищої освіти;
2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
3) щорічне оцінювання здобувачів фахової передвищої освіти, педагогічних працівників 

Коледжу та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному вебсайті 
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 та кваліфікації;



8) забезпечення ефективної системи та механізмів академічної доброчесності працівників 
Коледжу і здобувачів фахової передвищої освіти;

9) інші процедури і заходи.
Результатом проведеної роботи є показники успішності заліково-екзаменаційної сесії за І 

семестр 2021-2022 н. р. Серед студентів коледжу денної форми здобуття освіти абсолютна 
успішність становить 99,3%. Якісна успішність студентів знаходиться у межах норми -  62,03%. 
Середній бал -  3,71% .

Таблиця 2.1.
Показники якісної успішності студентів денної форми здобуття освіти 
_______________________у розрізі спеціальностей_________________________________

Спеціальність Показники якісної успішності, %

081 «Право» 59,98

071 «Облік і оподаткування» 68,7

076 «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність» 58,2

241 «Готельно-ресторанна справа» 56,5

Разом по коледжу 62,03
У 2021 році атестацію пройшов 151 студент, з них 15 студентів отримали дипломи з 

відзнакою (9,9 %).
Однією з важливих складових системи управління якістю підготовки молодших 

спеціалістів (фахових молодших бакалаврів) у закладі освіти 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.

Невід’ємною складовою освітнього процесу у коледжі є практичне навчання, що 
проводиться з метою поглиблення та закріплення теоретичних знань, формування умінь і набуття 
навичок самостійного виконання професійних завдань відповідно до спеціальності. Навчальна 
практика, в основному, проводиться в навчальних кабінетах та лабораторіях коледжу, які належно 
оснащені. Виробнича (технологічна) практика та окремі види навчальної практики проводяться 
на діючих підприємствах, в організаціях і установах -  базах практики, з якими укладаються 
відповідні договори.

Спеціальність Право
1. Новомосковський відділ поліції ГУНП у Дніпропетровській області.
2. Павлоградський відділ поліції ГУНП у Дніпропетровській області.
3. Синельниківський відділ поліції ГУНП у Дніпропетровській області.
4. Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області.
5. Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області.
6. Жовтневий районний суд м. Дніпра.
7. Індустріальний районний суд м. Дніпра.
8. Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпра.
9. Межівський районний суд Дніпропетровської області.
10.Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області.
11. Петропавлівський районний суд Дніпропетровської області.



12.Новомосковський міськрайонний відділ державної виконавчої служби Південно- 
Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України (м. Дніпро).

13.Павлоградський міськрайонний відділ державної виконавчої служби Південно- 
Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро).

14.Новомосковський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану 
Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро).

15. Виконавчий комітет Новомосковської міської ради.
16.Перещепинська міська рада.
17.Підгородненська міська рада.
18.Виконавчий комітет Павлоградської міської ради.
19. Піщанська сільська рада.
20. ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля».
21.ТОВ «Утиліта» м. Новомосковськ.
22.ТОВ «Контракт Продрезерв 5» м. Новомосковськ.
23.ТОВ «Юридична фірма «Ваше право».
24.ТОВ «Будівельна компанія «Мега-буд» смт. Слобожанське.
25.ТОВ «СНП-Україна» м. Дніпро.
26. ТОВ «Згода-Плюс» м. Дніпро.

Спеціальність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
1. ТОВ «РУШ», магазини «Єва» №81, 82 м. Новомосковськ.
2. ТОВ «Омега», магазин «Варус» м. Новомосковськ.
3. ТОВ «АТБ-маркет» магазини «Продукти» м. Новомосковськ.
4. Гіпермаркет «Епіцентр», смт. Слобожанське.
5. ФОП Буряк Максим Володимирович, магазин «Максі МоЬіІе» м. Новомосковськ.
6. ФОП Леонов Андрій Анатолійович, магазин «220 вольт» м. Новомосковськ.
7. ФОП Носенко Денис Олександрович, магазин «8рогІ Оп» м. Новомосковськ.
8. ФОП Кириченко Олена Станіславівна магазин «Меблі» м. Новомосковськ.
9. Орлівщинське споживче товариство Новомосковської РСС, магазин «Гастроном».

Спеціальність Облік і оподаткування

1. Новомосковська РСС.

2. ТОВ "Експрес Фудз" м.Новомосковськ.

3. ТОВ "Світеп-С" м.Новомосковськ.

4. Акціонерне товариство "Інтерпайп Новомосковський трубний завод" 
м.Новомосковськ.

5. С(Ф)Г "Любава" с.Знаменівка Новомосковського р-ну.
6. ТОВ «Аграрне підприємство «Придніпровське».
7. Новомосковський міськрайонний центр зайнятості.
8. ТОВ «Соларіс оіл» м.Новомосковськ.
9. ТОВ «Новомосковський завод залізобетонних виробів» м.Новомосковськ.
10. ДП Дніпропетровської ОСС госпрозрахунковий ринок «Центральний» 

м.Новомосковськ.

11. ТОВ «Титан Електро» м.Дніпро.

12. ТОВ «Ед-мар» м.Новомосковськ.
13. ТДВ «Новомосковське автотранспортне підприємство» м.Новомосковськ.



14. Комунальний заклад «Новомосковська центральна міська лікарня» 
Дніпропетровської обласної ради м. Новомосковськ.

15. Концерн Союз Енерго.

Спеціальність Г отельно-ресторанна справа

1. ТОВ «Логос», ресторанний комплекс «Барталамео» м. Дніпро.
2. ТОВ Ресторан 'Те ОгіП" м.Дніпро.
3. ТОВ «Гуляй-поле» Новомосковський р-н.
4. ТОВ Штурман, Туристичний комплекс «Маяк» с. Новоселівка Новомосковського р- 

ну.
5. ТОВ «Водолійко» с.Орлівщина Новомосковського р-ну.
6. ТОВ «Самара-Груп», мережа парків святкування днів народження «Дитяча планета» 

м.Новомосковськ.
7. ТОВ «Квадрат», кафе «Квадрат» м.Новомосковськ.
8. ФОП Ярцев Вячеслав Олегович, туристична база відпочинку «Ріверсайд», 

с.Піщанка.
9. ФОП Мартиненко Денис Сергійович, ресторан '^ап 8ап" м.Новомоскоськ.
10. ФОП Юрченко Євген Володимирович, ресторан «Ермітаж» м. Новомосковськ.
11. ФОП Левченко Олександр Сергійович, піцерія «Італієць» м.Новомосковськ.
12. ФОП Мірошник Олександр Григорович, кафе «Веселий жук» м.Новомосковськ.
13. ФОП Нєстєров Борис Сергійович, кафе «Каспій», м.Новомосковськ.
14. ФОП Тен Володимир Григорович, кафе «Сакура» м.Новомосковськ.
15. ФОП Гакаме Віктор Ібрагімович, ресторан «Релакс» м.Новомосковськ .
16. Мережа ресторанів «СенСуЯкі», ресторан «СенСуЯкі» м.Новомосковськ.
17. ФОП Сергієнко Олена Миколаївна, піцерія «Челентано» м.Новомосковськ.
18. ФОП Кувшинова Тетяна Володимирівна, ресторан 8ЕЕ2ОКЕ Новомосковський р-н
19. ФОП Дядічко Анатолій Радіонович, база відпочинку "Росинка", Козацьке село 

с.Орлівщина Новомосковського р-ну
20.ФОП Голота Любов Миколаївна, база відпочинку «Осокори» м.Новомосковськ

Співпраця з роботодавцями під час практики 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 циклових комісій, педагогічної та адміністративної рад.

Таблиця 2.3.
Результати практичного навчання студентів 

Новомосковського фахового кооперативного коледжу 
економіки та права ім. С.В.Литвиненка за 2020- 2021 н. р.

Спеціальність Якісний показник, %
081 «Право» 61,04
071 «Облік і оподаткування» 61,4
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 65,54
241 «Готельно-ресторанна справа» 67,57

Разом 63,38



3. Методична робота

Протягом звітного періоду педагогічний колектив коледжу продовжував роботу по 
вдосконаленню форм і методів організації освітнього процесу, впровадженню інноваційних 
технологій в практику педагогічної діяльності. Особливу увагу педагогічного колективу коледжу 
було зосереджено на вдосконаленні методики дистанційного навчання, оскільки в жовтні 2021 
року коледж перейшов на оп-1іпе навчання. Всі викладачі коледжу розміщували методичні 
матеріали з усіх загальноосвітніх предметів та навчальних дисциплін на офіційному сайті коледжу 
для забезпечення дистанційного формату навчання студентів денного та заочного відділень. 
Викладач Зайченко І.Ю. щоденно розміщував навчально-методичні матеріали на офіційному сайті 
коледжу. Паралельно згідно розкладу проводились навчальні заняття в режимі відеоконференцій.

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

Особливу увагу зосереджено на підготовці груп ІІ курсу до ЗНО. Викладачі циклової 
комісії загальноосвітньої підготовки та соціально-гуманітарних дисциплін Зайченко І.Ю., 
Знахур Н.Л. (предмет «Українська мова») та Свіженко О.В. (предмет «Історія України») протягом 
семестру систематично проводили консультації (в тому числі у відеоформаті) для студентів ІІ 
курсу. Дубина Л.І., викладач природничих наук, під час проведення занять здійснювала акцент на 
підготовку до ДПА у формі ЗНО з географії, Солошенко В.І., викладач математики, Чуприна А.П., 
викладач іноземної (англійської) мови, на аудиторних заняттях здійснювали підготовку до ДПА у 
формі ЗНО.

За звітній період на замовлення НМЦ «Укоопосвіта» згідно плану викладачем циклової 
комісії юридичних дисциплін Панченко Л.О. виконано комплексну контрольну роботу з 
навчальної дисципліни «Господарське право» для студентів спеціальності 081 Право.

Викладачі циклової комісії комерційних та економічних дисциплін Пластун Н.І., 
Правда Н.В. взяли участь у розробці освітньо-професійних програм для підготовки фахового 
молодшого бакалавра (Облік і оподаткування -  Пластун Н.І., Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність -  Правда Н.В.) Войтович Н.М. взяла участь у розробці Типових навчальних планів для 
підготовки фахових молодших бакалаврів на основі базової середньої освіти спеціальності 241 
Готельно-ресторанна справа.

Викладачі коледжу брали активну участь у рецензуванні робіт, виконаних на замовлення 
НМЦ «Укоопосвіта», готували інформаційні обсяги навчальних дисциплін на замовлення НМЦ 
«Укоопосвіта».

Викладачі циклової комісії соціально-гуманітарних дисциплін та циклової комісії 
загальноосвітньої підготовки (Коваленко О.В., Солошенко В.І., Зайченко І.Ю.) взяли активну 
участь у роботі першого потоку курсів підготовки до ЗНО та підготовчих курсів до вступу до 
коледжу для слухачів на базі загальноосвітньої підготовки.

Свіженко О.В. здійснювала керівництво міським методичним об’єднанням викладачів 
соціально-гуманітарних дисциплін Новомосковсько-Павлоградського регіону. У першому 
семестрі 2021 -  2022 начального року відбулось в дистанційному режимі одне засідання 
методичного об’єднання.

Згідно графіку в першому семестрі було проведено тижні циклових комісій юридичних 
дисциплін і комерційних та економічних дисциплін.

Протягом семестру згідно графіку проводились засідання циклових комісій, педагогічні та 
методичні наради, в межах яких розглядались актуальні проблеми педагогіки та психології.

Протягом семестру викладачі випускаючих циклових комісій взяли участь у професійних 
вернісажах, що проводились для учнів випускних класів шкіл Новомосковська та 
Новомосковського району.

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

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



Учасники гуртка «До витоків народних» (керівник Знахур Н.Л.) взяли участь у 
Всеукраїнському онлайн-конкурсі «Зимові традиції нашого народу» від порталу «На Урок», були 
нагороджені іменними дипломами І-ІІІ ступенів та сертифікатами.

Викладач Кулик Ю.В. взяла участь в обласному конкурсі-огляді на кращу методичну 
розробку серед викладачів історії та суспільних дисциплін (плани семінарських занять з 
методичними рекомендаціями з дисципліни «Соціологія» для студентів усіх спеціальностей).

Викладач циклової комісії загальноосвітньої підготовки та соціально-гуманітарних 
дисциплін Дубина Л.І. взяла участь у обласній науково-методичній конференції «ЕКОХІМ - 
2021», отримала диплом учасника.

У листопаді-грудні 2021 р. Коваленко О.В. разом з Кулик Ю.В. підготували роботу для 
участі в регіональному конкурсі методичних розробок викладачів предметних та циклових комісій 
«Історії та суспільних дисциплін» на тему «Організація і проведення тижнів циклової комісії» 
(узагальнення досвіду) і посіли 1 місце.

У листопаді 2021 р. викладачі циклової комісії юридичних дисциплін Децюра Ю.В., 
Шиян О.М. взяли участь у Всеукраїнському конкурсі «Педагогічний ОСКАР -2022» («Педагогічні 
технології, спрямовані на реалізацію риторичних умінь у фаховій підготовці майбутніх юристів»).

Викладачами коледжу протягом семестру проведено наступні відкриті заняття:
- дисципліна «Кримінальне право», тема «Співучасть у кримінальному правопорушенні», 

викладач Шиян О.М.;
- бінарне семінарське заняття з дисциплін «Організація судових та правоохоронних 

органів» та «Кримінальний процес», тема «Поліцейські і запобіжні заходи та їх реалізація», 
викладачі Бубнєнкова О.О., Мошенець О.А.

З метою оптимізації діяльності педагогічного колективу коледжу та реалізації методичної 
проблеми необхідно:

- систематично вдосконалювати методику викладання;
- налагодити процес обміну педагогічним досвідом на рівні педагогічних читань, науково - 

практичних педагогічних конференцій;
- активізувати проведення відкритих занять;
- нести персональну відповідальність за якість проведення навчальних занять;
- дотримуватись графіку проведення відкритих занять та написання методичних розробок;
- активізувати роботу по запровадженню інноваційних технологій навчання;
- підвищувати свою кваліфікацію шляхом взаємовідвідування занять колег та стажування 

на діючих підприємствах (для викладачів спеціальних дисциплін);
- забезпечувати поєднання теорії та практики в навчально-виховному процесі.

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 НФККЕП 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.

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;
>  готельно-ресторанний комплекс сімейної ресторації «Скриня» м. Павлоград;
>  готельно-ресторанний комплекс «Радута» с. Булахівка Павлоградського р-ну;
^ ресторанний комплекс «Ермітаж» м.Новомосковськ;
> готельно-ресторанний комплекс «Релакс» м. Новомосковськ;
> центральне відділення ПриватБанку м. Новомосковськ;



> Новомосковську державну податкову інспекцію Дніпровсько-Новомосковського управління 
Головного управління ДПС у Дніпропетровській області

^  гіпермаркет «Епіцентр», смт.Слобожанське.
>  магазин «Єва-82» м.Новомосковськ» ТОВ «Руш»;
> магазин «Рго8іог» ТОВ «Стиль Д»;
> Новомосковський відділ обслуговування громадян (сервісний центр) Г оловного управління 

Пенсійного фонду України;
> Новомосковський міськрайонний суд та ін.

Крім того, студенти коледжу брали участь у різних професійних заходах, які проводилися як 
на рівні коледжу так і поза його межами. А саме:

студенти спеціальності «Готельно-ресторанна справа» групи ГРС-31 Унжакова Ольга, 
Сердюк Валерія, Гавриленко Лідія взяли участь у І Всеукраїнському конкурсі фахової 
майстерності «Рест-Профі»;
студенти спеціальності «Право» взяли участь у конкурсі «Кращий юрист»; 
студенти спеціальності «Облік і оподаткування» групи ОО-31 взяли участь у «Дні кар’єри», 
який проводився за сприяння Полтавського університету економіки і торгівлі та оп-1іпе грі- 
зустрічі «Таємниці бухгалтерського обліку».

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

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 закладів професійно-технічної освіти 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 
закладу освіти 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 закладами загальної середньої освіти міста та району укладено 38 договорів про 
співпрацю, які передбачають організацію та проведення спільних навчально-виховних заходів, 
участь у спільних навчально-творчих проєктах (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 курси з підготовки абітурієнтів до 
вступу у ЗФПО. Вони передбачають поглиблене вивчення української мови, математики та історії 
України, сприяють адаптації абітурієнтів до особливостей майбутнього навчання у закладі фахової 
передвищої освіти, професійну орієнтацію у виборі майбутньої спеціальності. Протягом року на 
курсах навчалось 152 особи. Переважна більшість слухачів курсів стають студентами коледжу.

Прийом на навчання до коледжу здійснювався відповідно до Умов прийому для здобуття 
ОПС фахового молодшого бакалавра у 2021 році, Правил прийому на навчання до 
Новомосковського фахового кооперативного коледжу економіки та права ім. С.В.Литвиненка для



здобуття ОПС фахового молодшого бакалавра, 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 фаховий 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 вступної кампанії 2021 року характеризуються даними, вказаними у таблиці 3.1.

Таблиця 3.1.

Результати вступної кампанії

Новомосковськом фахового кооперативного коледжу економіки та права

ім. С.В.Литвиненка у 2021 р.

№ Спеціальність Ліцензований
обсяг

Подано заяв Зараховано

Денна
форма

Заочна
форма

Денна
форма

Заочна
форма

Денна
форма

Заочна
форма

1 081 Право 95 35 149 25 124 17

2 071 Облік і 
оподаткування

31 19 39 18 22 11

3 076 Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

20 15 35 22 24 11

4 241 Готельно- 
ресторанна справа

53 7 57 22 47 13

Разом 199 76 280 87 217 52

4. Кадрове забезпечення освітньої діяльності коледжу

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



Таблиця 4.1.

Кадрове забезпечення Новомосковського фахового 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

Всього

ш
та

тн
і

пе
нс

ій
но

го
ві

ку

вс
ьо

го

з 
ни

х 
ш

та
тн

і

вс
ьо

го

з 
ни

х 
ш

та
тн

і

вс
ьо

го х тн и ат 
н т

со а вс
ьо

го

з 
ни

х 
ш

та
тн

і

вс
ьо

го х тн и ат 
н т

со а
28 24 10 6 6 14 13 6 6 1 - 1 -

В складі трьох циклових комісій коледжу працює 28 педагогічних працівників, серед яких 
14 викладачів вищої категорії (50 %), 6 -  мають педагогічне звання викладач-методист (21 %), 
6 викладачів першої категорії (21%), 1 викладач другої категорії (3 %), 1 викладач-спеціаліст (3 %).

Викладачі удосконалюють свою педагогічну майстерність на факультетах та курсах 
підвищення кваліфікації при закладах вищої освіти, 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 закладів освіти системи «Укоопспілки».

Матеріали циклових комісій, видані через НМЦ «Укоопспілка»

№
з/п Назва роботи Виконавець Дата видання

Циклова комісія комерційних та економічних дисциплін
1. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності.

Методичні рекомендації для самостійної роботи 
студентів кооперативних коледжів. Спеціальність: 
071 Облік і оподаткування / Уклад. : Бут О. Л., 
Пластун Н. І. -  К. : НМЦ «Укоопосвіта», 2021. -  82 с.

Пластун Н.І., 
Бут О.Л.

22.01.2021

2. Основи торговельного підприємництва. Тести 
для визначення рівня знань студентів фахових 
кооперативних коледжів. Спеціальність: 076 
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / 
Уклад. : Піхотіна Л. М. -  К. : НМЦ «Укоопосвіта» 
2021. -  76 с.

Піхотіна Л.М. 06.04.2021



3. Стандарт фахової передвищої освіти: освітньо- 
професійний ступінь -  фаховий молодший 
бакалавр, галузь знань 07 Управління та 
адміністрування, спеціальність 071 Облік і 
оподаткування

Пластун НІ. 22.06.2021

4. Стандарт фахової передвищої освіти: освітньо- 
професійний ступінь -  фаховий молодший 
бакалавр, галузь знань 07 Управління та 
адміністрування, спеціальність 076 
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Правда Н.В. 22.06.2021

5. Політична економія. Плани семінарських занять 
для студентів кооперативних фахових коледжів. 
Спеціальності: 071 Облік і оподаткування, 072 
Фінанси, банківська справа та страхування, 075 
Маркетинг / Уклад.: Ніковська Т. М. -  К.: НМЦ 
«Укоопосвіта», 2021. -  42 с

Верблюд С.В. 28.10.2021

6. Освітньо-професійна програма Облік і 
оподаткування: освітньо-професійний ступінь -  
фаховий молодший бакалавр, галузь знань 07 
Управління та адміністрування, спеціальність 071 
Облік і оподаткування

Пластун Н.І. 17.12.2021

7. Освітньо-професійна програма Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність: освітньо- 
професійний ступінь -  фаховий молодший 
бакалавр, галузь знань 07 Управління та 
адміністрування, спеціальність 076 
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

Правда Н.В. 17.12.2021

8. Освітньо-професійна програма Товарознавство в 
митній справі: освітньо-професійний ступінь -  
фаховий молодший бакалавр, галузь знань 07 
Управління та адміністрування, спеціальність 076 
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Правда Н.В. 17.12.2021

Циклова комісія соціальних та гуманітарних дисциплін
9. Етика ділового спілкування. Завдання для 

практичних занять для студентів кооперативних 
фахових коледжів / Спеціальність: 241 Готельно - 
ресторанна справа / Уклад.: Кулик Ю.В. -  К.: НМЦ 
«Укоопосвіта», 2021. -  74 с.

Кулик Ю.В.

10. Основи філософських знань: плани семінарських 
занять для студ. кооперативних фахових технікумів 
/ Уклад. О.В.Коваленко. -  К.: НМЦ «Укоопсовіта», 
2021. -  74 с.

О.В.Коваленко.

11. Історія України. Всесвітня історія (Історія: 
Україна і світ). Ч 1. Тести для визначення рівня 
знань студентів кооперативних фахових коледжів / 
Уклад. Коваленко О.В., Свіженко О.В. -  К.: НМЦ 
«Укоопосвіта», 2021. -  120 с.

Коваленко О.В., 
Свіженко О.В.

12. Історія України. Всесвітня історія (Історія: 
Україна і світ). Ч 2. Тести для визначення рівня 
знань студентів кооперативних фахових коледжів / 
Уклад. Коваленко О.В., Свіженко О.В. -  К.: НМЦ 
«Укоопосвіта», 2021. -  82 с.

Коваленко О.В., 
Свіженко О.В



Циклова комісія юридичних дисциплін
13. Право соціального забезпечення. Плани 

семінарських занять для студентів кооперативних 
фахових коледжів. Спеціальность: 081 Право. - К.: 
НМЦ «Укоопосвіта», 2021.-56 с.

Децюра Ю.В., 
Шиян ОМ..

20.05.2021

14. Теорія держави і права. Комплексна контрольна 
робота. Спеціальність: 081 Право. -  К.:-НМЦ 
«Укоопосвіта» , 2021.- 110 с.

Децюра Ю.В. 22.07.2021

15. Кооперативне право. Плани семінарських занять для 
студентів кооперативних фахових коледжів. 
Спеціальність: 081 Право.- К.: НМЦ «Укоопосвіта», 
2021. -  46.с.

Децюра Ю.В. 06.09.2021

16. Організація судових та правоохоронних органів. 
Частина 1. Плани семінарських та завдань для 
практичних робіт для студентів кооперативних 
фахових коледжів. Спеціальність: 081 Право. -  К.: - 
НМЦ «Укоопосвіта», 2021. -  90 с.

Бубнєнкова О.О. 02.09.2021

17. Організація судових та правоохоронних органів. 
Частина 2. Плани семінарських та завдань для 
практичних робіт для студентів кооперативних 
фахових коледжів. Спеціальність: 081 Право. -  К.: - 
НМЦ «Укоопосвіта», 2021. -  86 с.

Бубнєнкова О.О. 02.09.2021

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.

5. Виховна робота

Виховна робота в НФККЕП ім. С.В.Литвиненка проводилась відповідно до Плану виховної 
роботи, з урахуванням змін внаслідок введення карантину щодо СОУГО-19.

Вперше вибори голови ради студентського самоврядування відбулися в режимі оп-1іпе.
23 листопада 2021 р. було оголошено результати голосування в VіЬе .̂ Головою ради студентського 
самоврядування НФККЕП ім. С.В. Литвиненка було обрано студентку групи П-23 спеціальності 
081 Право Сусленко Лілію.

Активно працювала волонтерська організація «Долоні добра». Були проведені акції по збору 
коштів для студентів, які опинилися в скрутному становищі. У вересні студенти взяли активну 
участь у благодійній акції «Таблеточка» для допомоги онкохворим дітям. В грудні був проведений 
волонтерський тиждень.

Доброю традицією у волонтерських справах студентів коледжу стало проведення концерту, 
присвяченого Міжнародному дню людей похилого віку, що проводиться з метою навчити 
студентів ставитися з повагою до цих людей, допомагати їм, дати студентам усвідомити, що 
підтримка непрацездатних людей -  справа кожного громадянина. Тепла атмосфера спілкування, 
життєвий досвід мудрих ветеранів -  це неабиякі уроки життя для волонтерів -  організаторів і для 
учасників заходу.

Робота волонтерського загону не залишається непоміченою: періодичні видання міста, 
обласні видання, газета «Вісті ЦССТ України» постійно висвітлюють організовані та проведені 
волонтерами коледжу масові благодійні заходи.

Проведено захід «Посвята в першокурсники». Студенти коледжу провели концерт до Дня 
вчителя. Було проведено декілька ранкових зарядок та день здоров’я у лісі.



Кожного року коледж бере активну участь у святкуванні Дня міста, мітингу з нагоди 
визволення м. Новомосковська від німецько-фашистських загарбників. Особливою увагою і 
турботою відмічені ветерани війни та праці коледжу.

З жовтня вся виховна робота проводилась оп-1іпе.
Під час проведення тижнів циклових комісій проводяться позааудиторні заходи за різними 

напрямками.
Протягом навчального року проводились екскурсії до Троїцького собору, історико- 

краєзнавчого музею, Пустинно-Миколаївського монастиря. Постійно проводились генеральні 
прибирання гуртожитку та території біля нього. Мешканці гуртожитку протягом року активно 
залучалися до господарських робіт (поточний ремонт кімнат, благоустрій кімнат відпочинку, холу 
тощо).

В коледжі працювало 4 НТСВ, 1 клуб за інтересами та 1 гурток.
Наукові товариства студентів та викладачів:
«Творчість і професіоналізм» (Войтович Н.М.)
«Прецедент» (Бубнєнкова О.О.)
«Лабораторія Правди» (Правда Н.В.)
«Бізсоуегу» (Верблюд С.В.)
Клуби за інтересами:
Клуб «Точка зору» (Кулик Ю.В. )
Гуртки:
«До витоків народних» (Знахур Н.Л. )

Заняття гуртка «До витоків народних» проводилось двічі на місяць в залежності від 
розкладу занять.
Підготовлені та обговорені на засіданнях гуртка такі теми:
- Поняття «фольклор», «традиція», «звичай», «обряд»
- Жанри фольклору. Фольклор -  складова художньої культури народу
- Календарні свята та обряди осіннього циклу
- Обереги нашого народу -  калина і вишитий рушник.
- Календарні свята та обряди зимового циклу
- Характеристика свят та обрядів: Святвечір, Різдво Христове, Меланки, Василя, Хрещення,
Стрітення.

Члени гуртка брали участь у Всеукраїнському конкурсі «Захисники та захисниці України», 
інтернет-конкурсі «Стоп ВІЛ/СНІД» від порталу «На Урок», були нагороджені іменними 
дипломами І-ІІІ ступенів та сертифікатами. Керівник гуртка була нагороджена подякою за 
підготовку студентів до Всеукраїнських конкурсів.
Члени гуртка брали участь в І етапі ХХІІ Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра 
Яцика та ХІІ Міжнародному мовно-літературному конкурсі ім. Т.Шевченка. Студенти долучилися 
до написання ХХІ радіо диктанту національної єдності.
Гуртківці на чолі з керівником підготували та провели багато змістовних і цікавих заходів:
1. Посвята в першокурсники (вересень).
2. Пізнавально-виховний захід «Мистецтво тату: історія і сучасність» (жовтень).
3. Розіграш до Дня студента «Щасливчик» (листопад).
4. Фотоквест до Дня української писемності та мови «Я люблю українську мову».
5. Майстер-клас «Майстерня Святого Миколая» (грудень).
6. Новорічний інтелектуальний квест «Новорічна подорож» (грудень).
У І семестрі 2021 року, у зв’язку із введенням карантинних заходів через СОVI^-19, робота гуртка 
«До витоків народних» здійснювалася дистанційно. За період карантину викладач Знахур Н.Л. 
використовувала різні форми співпраці зі студентами:
• виховні години та заходи проводили за допомогою платформи 2оош;
• створено групу для роботи зі студентами у месенджерах Телеграм та VіЬе .̂
План роботи гуртка «До витоків народних» на 2021 рік виконано в повному обсязі.

З вересня по грудень 2021 року було проведено 7 запланованих засідань та презентація роботи 
клубу соціологічних досліджень «Точка зору» (керівник Кулик Ю.В.) для студентів нового набору. 
Впродовж навчального року систематично проводилась науково-дослідна робота, під час якої



члени клубу готували і проводили соціологічні дослідження з урахуванням усіх вимог щодо 
досліджень такого типу.

Кількість членів клубу соціологічних досліджень становить 28 студентів. До клубу залучені 
студенти всіх груп денного відділення, які виявили бажання займатися науково-дослідною 
роботою і мають певні гуманітарні нахили і здібності.

Серед членів клубу обране правління (5 осіб). Окремо існують групи, які відповідають за 
складання анкет, за обробку, окремо -  за опис, формулювання висновків і рекомендацій по 
результатам соціологічних досліджень, секретар, який веде протоколи засідань клубу.

Клуб соціологічних досліджень має свій статут, який приймався усіма членами клубу і в 
якому визначені права і обов‘язки кожного, залежно від їх статусу в клубі.

Впродовж навчального року клубом соціологічних досліджень проводились засідання по 
темам, які викликали зацікавленість студентів і були запропоновані як адміністрацією коледжу, 
так і членами та керівником клубу.
08.09.21 -  презентація роботи клубу соціологічних досліджень «Точка зору».
23.09.21 -  організаційне засідання, на якому визначили актив клубу, розподілили обов‘язки між 
студентами, визначили тематику засідань.
13.09.21 -  засідання на тему «Сутність соціологічного дослідження та методи збору соціологічної 
інформації». Підготовка соціологічного дослідження викладачів з метою вивчення ставлення 
викладачів до проведення відкритих занять, результати якого обговорювались на засіданні 
педагогічної ради.
15-18.10.21 -  підготовка та проведення соціально-психологічного онлайн дослідження на тему: 
«Проблеми адаптації студентів І курсу», результати якого були обговорені на засіданні 
педагогічної ради.
09 -  12.11.21 -  проведення оп-1іпе опитування на тему «Студентство як соціально-психологічне 
явище» в рамках підготовки до засідання, присвяченого Міжнародному Дню студентів.
17.11.21 -  проведення за допомогою платформи 2 о о т  відкритого засідання клубу на тему 
«Студентство як соціально-психологічне явище», присвяченого Міжнародному Дню студентів.
01 -  03.12.21 -  підготовка оп-1іпе опитування «Модель випускника коледжу».

НТСВ "Прецедент" розпочало свою діяльність з 07 вересня 2021 року.
На перше засідання було запрошено всіх студентів юридичного відділення і ознайомлено їх з 
основними напрямками роботи товариства. Бажаючим стати членами НТСВ "Прецедент" було 
запропоновано написати заяви про вступ до товариства та проведено анкетування. Членами 
товариства стало 75 студентів груп П-21, П-22, П-23, П-31, П-32, П-33, П-41, П-42, якими було 
розглянуто та затверджено план роботи товариства, розподіл обов'язків. Головою товариства було 
обрано Ткач Дар’ю, секретарем -  Павлюк Олену.
Протягом І семестру були проведені засідання на теми:
1. Хто такий юрист і як ним стати.
2. Смертна кара як найсуворіший вид покарання
3. Правові аспекти евтаназії в Україні.
4. Вакцинація -  право чи обов’язок? Правові аспекти.
5. Шерифи для нових громад.
6. Позитивні та негативні аспекти легалізації грального бізнесу в Україні.

Також було проведене відкрите засідання товариства в форматі круглого столу на тему: 
«Пробація в Україні: проблеми та перспективи». На яке було запрошено представника 
Новомосковського районного відділу філії Державної установи «Центр пробації» у 
Дніпропетровській області -  Закордонця Максима Юрійовича.

В період дистанційного навчання засідання НТСВ проводяться за допомогою додатку для 
відеоконференцій -  Ооо§1е Мее!

У вересні була організована екскурсія до Новомосковського міськрайонного суду та до 
Державної виконавчої служби.

Члени НТСВ «Прецедент» брали активну участь у проведенні тижня циклової комісії, 
присвяченого Дню юриста.



Наукове товариство студентів та викладачів «Лабораторія Правди» провело наступну 
роботу:

На початку навчального року були проведені організаційні збори на якому оновився склад 
НТСВ, студенти були ознайомлені з планом роботи та розподілені обов’язки.

Засідання проводилися через тиждень без розподілу студентів за курсами навчання 
(вересень, жовтень -  засідання відбувалися аудиторно; листопад, грудень -  дистанційно). 
Впродовж І семестру були проведені засідання, підготовлені доповіді та презентації за темами:
- Актуальні проблеми підготовки фахівців з підприємництва. Професійні навички 
підприємця.
- Аналіз якості зеленого байхового чаю.
- Тенденції розвитку екоупаковки в Україні.
- Особливості органічних продуктів харчування.
- Продукти для НоКеСа.
- Дослідження задоволеності клієнтів магазину.
- Червоне вино: насолода для гурманів чи отрута для необізнаних?
- Тенденції ринку чоловічої косметики.

Для студентів ІІ курсу НТСВ під час практики «Вступ до фаху» була організована екскурсія 
до діючих торговельних підприємств: гіпермаркет «Метро», магазин «Сумка» та магазин «Меблі», 
де студенти мали змогу зустрітися з практичними працівниками та ознайомитися з майбутньою 
професією.

Члени НТСВ «Лабораторія Правди» активно залучалися для проведення Профвернісажів. 
Знайомили абітурієнтів з професією та демонстрували досліди по визначенню якості товарів.

Члени НТСВ брали активну участь у проведені Тижня комерційних та економічних 
дисциплін. В рамках тижня 17.12.2021 року проведено спільне відкрите засідання НТСВ 
«Лабораторія Правди» та «Творчість і професіоналізм» на тему «Червоне вино: насолода для 
гурманів, чи отрута для необізнаних?».
Протягом І семестру члени НТСВ «Лабораторія Правди» вели дослідну роботу за темами:
- Порівняльна характеристика діяльності супермаркетів ^М1 та АТБ.
- Дослідження якості червоного вина.
- Дослідження можливостей сучасних домашніх роботів.

НТСВ “Творчість і професіоналізм” за 1 семестр 2021 -  2022 навчального року була 
проведена наступна робота:
1. Проведені організаційні збори членів наукового товариства.
2. Студенти ознайомлені з планом роботи, розподілені обов'язки.
3. Проведені екскурсії в заклади ресторанного господарства Павлоградського регіону 
готельно-ресторанні комплекси «Радута», «Смерекова хата» , «Скриня» ( 08 вересня 2021р.)
4. Проведена зустріч зі співзасновником гастро-бару «Ели-пили» Сергієм Володимировичем 
Красманом (22 вересня 2021р.).
5. Проведено майстер-клас по створенню елементів декору та сервірування столу до свята 
Хеловін (26 жовтня 2021р.)
6. Проведено відкрите засідання НТСВ «Червоне вино: насолода для гурмана чи отрута для 
необізнаних?» (16 грудня 2021 р.) в рамках Тижня циклової комісії.
7. Проведено майстер-клас для студентів 2 та 3 курсу спеціальності 241 Готельно-ресторанна 
справа на тему «Зустрічаємо Новорічні свята» (24 грудня 2021 р.)
8. Студенти брали участь у проведенні профвернісажів протягом вересня та першої декади 
жовтня 2021р. в рамках профорієнтаційної роботи.
9. В листопаді проведено засідання НТСВ з використанням платформи 2оот , на якому 
розглянуті наступні питання: 7 принципів залучення гостей до ресторану, СЬеГ 8 ІаЬІе .

Підготовлені та заслухані реферативні повідомлення на теми: 1. Сомельє -  нова професія в 
ресторанному бізнесі 2. Концептуальні ресторани м. Дніпро. 3. Осіннє меню в ресторанах: досвід 
професіоналів. 4. Молекулярна кухня: сьогодення і перспективи розвитку в Україні.
5. Ресторанний бізнес в період карантинних обмежень.



НТСВ «^І8С0Vе^у» налічувало 27 студентів, які навчаються на економічному та 
комерційному відділеннях (групи ОО-31, ОО-21, ПТБД-31).

У вересні 2021р. було проведено організаційне заняття щодо визначення мети та завдань 
роботи НТСВ « І̂8СОVе^у», розглянуто та затверджено план роботи НТСВ « І̂8СОVе^у» з 
урахуванням сучасних вимог фахової передвищої освіти в Україні.

Систематично проводилась науково-дослідна робота студентів-членів НТСВ « І̂8СОVе^у», 
на засіданнях якого студенти розглянули проблемні питання економічного розвитку України та 
вивчали сучасні інформаційні технології (діджеталізацію), які застосовуються в оперативному, 
бухгалтерському та фінансовому обліку, економіці, статистичних, логістичних та маркетингових 
дослідженнях; економічному аналізі ринкових біржових процесів в Україні та світі в умовах 
ковідної кризи.

Протягом семестру було заслухано та обговорено на засіданнях НТСВ доповіді за темами:
1. Парабанківська система: швидкі гроші можуть перетворитися на великі проблеми.
2. Історія створення та націоналізації КБ «Приват-Банк».
3. Державні програми підтримки бізнесу та мінімізація фінансового навантаження на підприємців 
в умовах карантинних обмежень, спричинених коронавірусом 8ЛКС-СоУ-2.
4. Доступні кредити 5-7-9%.
5. Молодіжне іпотечне кредитування: проблеми та перспективи розвитку в Україні.
6. Лауреати Нобелівської премії в галузі економіки-2021.
7. Акціонерна форма власності в умовах ринкової системи господарювання.
8. Місце і роль транснаціональних корпорацій.
9. Вплив фінансового сектору на функціонування економіки України.
10. Бюджет України-2022. Основні напрямки розвитку.

Протягом І семестру на засіданнях НТСВ студенти відділення системно обговорювали 
інформацію про зміни в чинному законодавстві України щодо ведення бухгалтерського, 
податкового обліку, оподаткування, статистичної та фінансової звітності, розвитку економічних 
процесів в ринковій економіці України та підвищення соціальних стандартів у 2022 р.

Головним напрямком роботи НТСВ було проведення профвернісажів для учнів 9-х та 11-х 
класів шкіл м. Новомосковська. Всі учні 9-х класів новомосковських шкіл були охоплені 
профорієнтаційною роботою.

Протягом року до проведення профвернісажів були залучені керівники НТСВ, викладачі 
Правда Н.В., Войтович Н.М.., Бубнєнкова О.О., Верблюд С.В., Пластун Н.І. та Сліпко В.О.

Діяльність бібліотеки коледжу регламентується Положенням про бібліотеку НФККЕП. У 
своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про фахову 
передвищу освіту», «Про бібліотеки і бібліотечну справу». Бібліотека коледжу як науковий, 
навчальний, інформаційний та культурно-просвітницький структурний підрозділ закладу освіти 
своїми головними завданнями ставить забезпечення необхідною літературою навчально-виховного 
процесу в коледжі, повноцінне і якісне обслуговування викладачів і студентів, оперативне 
інформаційно-бібліографічне обслуговування викладачів і студентів.

Виховна робота в гуртожитку проводилась з розрахунку на особистості вихованців, їхні 
запити та інтереси, згідно з планом роботи. Всі бажаючі студенти на початку навчального року 
були поселені у гуртожиток, з ними було проведено інструктажі з техніки безпеки та загальні 
збори мешканців гуртожитку. Велика увага приділяється складу Ради самоврядування гуртожитку, 
яка є координуючим органом роботи в гуртожитку. Щомісяця проводились засідання Ради.

Велика увага приділялась індивідуальній роботі зі студентами та їхніми батьками. 
Перевіряється санітарний стан кімнат у гуртожитку, проводиться профілактика шлунково- 
кишкових захворювань.

6. Загальна оцінка фінансового стану НФККЕП за 2021 рік

У Новомосковському фаховому кооперативному коледжі економіки та права 
ім. С.В.Литвиненка у 2021 році вживалися заходи щодо забезпечення високої ефективності 
діяльності й стійкого фінансово-економічного стану закладу освіти.

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 2021 році в порівнянні з 2020 роком, за 

джерелами їх походження, представлена в табл. 1.
Таблиця 1.

Доходи НФККЕП ім. С.В.Литвиненка за джерелами походження за 2021 р.

Показники

2020р. 2021р. Відхилення 2021р. від
2020р. 2021р.

у % до
2020р.сума, тис. 

грн.
питома

вага
сума, 

тис. грн.
питома

вага
сума, тис. 

грн.
питома

вага

ДОХОДИ 8139,3 72,81 9379,0 66,36 1239,7 -6,45 115,2
1.1. Плата за навчання на 
контрактній основі 7956,4 71,17 9056,7 64,08 1100,3 -7,10 113,8

1.2. Підготовчі курси 106,5 0,95 184,1 1,30 77,6 0,35 172,9
1.3.Плата за навчання за 
умовами колективного 
договору 76,4 0,69 138,2 0,98 61,8 0,29 180,9

2.ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ 
ДОХОДИ 2967,6 26,55 4713,3 33,35 1745,7 6,80 158,8
2.1. Оренда майна 1185,9 10,61 1353,0 9,57 167,1 -1,04 114,1
2.2. Гуртожиток (студенти) 583,5 5,22 724,9 5,13 141,4 -0,09 124,2
2.3. Гуртожиток( наймачі) 460,1 4,12 774,8 5,48 314,7 1,37 168,4
2.4. Відшкодування 
комунальних послуг 627,2 5,61 1012,5 7,16 385,3 1,55 161,4

2.5. Інші операційні доходи 110,9 0,99 848,1 6,01 737,2 +5,01 В 6,6р.
3. Інші фінансові доходи 
(% банку) 71,9 0,64 41,9 0,29 -30,0 -0,35 58,3
ВСЬОГО ДОХОДІВ 11178,8 100,00 14134,2 100,00 2955,4 0,00 126,4

Як свідчать дані табл. 1, у 2021 році загальна сума валових доходів, одержаних коледжем, 
склала 14134,2 тис. грн., у тому числі доходи від основної діяльності склали 9379,0 тис. грн.

Із них:
1.1. від надання освітніх послуг на платній основі -  9056,7 тис. грн.
1.2. плата за підготовчі курси -  184,1 тис. грн.
1.3. навчання за умовами колективного договору -138,2 тис. грн.

В порівнянні з 2020 роком загальна сума доходів від господарської діяльності збільшилась на
2955,4 тис. грн., або на 26,4 %.

Так, доходи від освітньої діяльності за 2021 рік в порівнянні з 2020 роком в цілому 
збільшились на 1239,7 тис. грн., або на 15,2%, в тому числі: доходи за навчання на контрактній 
основі збільшились на 1100,3 тис. грн., або на 13,8%, плата за підготовчі курси зросла на 77,6 тис. 
грн., або на 72,9%; плата за навчання за умовами колективного договору збільшилась на 61,8 тис. 
грн., або майже у 2 рази.

Структура доходів від основної діяльності за 2021 рік представлена на рис. 1.



□  плата за навчання на контрактній основі

□  плата за підготовчі курси

□  плата за навчання за умовами колективного 
договору

96,6

Рис. 1. Структура доходів НФККЕП від освітньої діяльності за 2021р.

Зростання доходів НФККЕП відбулося також за рахунок доходів від іншої господарської 
діяльності, сума яких у 2021 році склала 4713,3 тис. грн., що в порівнянні з минулим роком 
більше на 1745,7 тис. грн., або на 58,8%.

Зростання доходів від іншої господарської діяльності відбулося за такими статтями, як:
- орендна майна: сума доходів збільшилася на 167,1 тис. грн., або на 14,1%;
- плата за гуртожиток від проживання студентів: сума доходів збільшилася на 141,4 тис. грн., 
або на 24,2%;
- плата за гуртожиток від проживання наймачів: сума доходів збільшилася на 314,7 тис. грн., 
або на 68,4%;
- відшкодування комунальних послуг орендарями: сума доходів збільшилася на 385,3 тис. грн., 
або на 61,4 %;
- інші операційні доходи ( отримані безкоштовно активи) збільшились у 2021р. на 737,2 тис. 
грн., або в 6,6 раз.
Разом з цим, протягом 2020 року відбулося зменшення доходів від фінансової діяльності 
(отримані відсотки банку) на 30,0 тис. грн., або 41,7%.

Структура доходів, отриманих коледжем від іншої господарської діяльності у 2021році 
наведена на рис. 2.
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□  доходи від здачі майна в оренду

□  плата за гуртожиток (студенти)

□  плата за гуртожиток (наймачі)

□  відшкодування комунальних витрат 
орендарями

□  інші доходи

Рис. 2. Доходи НФККЕП від іншої операційної діяльності за 2021р., %

З метою забезпечення нормальної життєдіяльності коледжу здійснювалися поточні витрати, 
які у звітному році склали 14040,3 тис. грн., що на 2939,1 тис. грн., або на 26,5 % більше в 
порівнянні з 2020 роком (табл. 2).



Таблиця 2
Витрати НФККЕП за елементами затрат за 2021 рік

Елементи витрат
2020р. 2021р. Відхилення 

2021р. від 2020р. 2021р. в % 
до 2020 р.

сума % сума % % сума
1. Матеріальні витрати 908,8 8,19 1047,9 7,46 -0,72 139,1 115,3
2. Витрати на оплату праці 6551 59,01 8104,9 57,73 -1,29 1553,9 123,7
3. Нарахування на заробітну 
плату

1424,2 12,83 1822,4 12,98 0,15 398,2 128,0

4. Амортизація 194,9 1,76 245,7 1,75 -0,01 50,8 126,1
5. Інші операційні витрати 2022,3 18,21 2819,4 20,08 1,86 797,1 139,4
ВСЬОГО ВИТРАТ 11101,2 100,00 14040,3 100,00 0,00 2939,1 126,5

Структура витрат коледжу, пов’язаних з веденням господарської діяльності у 2021 році 
наведена на рис. 3.
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□  матеріальні витрати

□  витрати на оплату праці
□  нарахування на заробітну плату
□  амортизація
□  інші операційні витрати

57,7

Рис. 3. Структура витрат НФККЕП за 2021 р., %.
В НФККЕП 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, які у 2021
році склала 57,73%, що на 1,29% менше ніж у 2020 році.

В цілому витрати на оплату праці збільшилися на 1553,9 тис. грн., або на 23,7% та склали у 
2021 році -  8104,9 тис. грн., при цьому середньомісячна заробітна плата у 2021 році на одного 
працівника склала 12744 грн., що на 2444,0 грн., або на 23,7% більше ніж у 2020 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 2021 році 
склала 2819,4тис. грн., що на 797,1 тис. грн., або на 39,4% більше в порівнянні з 2020 роком.

В складі інших операційних витрат у 2021 році найбільшу частку займають комунальні 
витрати, та інші витрати, пов’язані з утриманням приміщень, в тому числі за статтями витрат:

-  теплопостачання -  652,3 тис. грн.;
-  водопостачання -  141,4 тис. грн. ;
-  електроенергія -  503,7 тис. грн.;
-  послуги зв’язку, інтернету -  50,7 тис. грн.;



-  земельний податок -  85,0 тис. грн.;
-  податок на нерухоме майно -  122,6 тис. грн.;
-  транспортні витрати (доставка твердого палива) -  100,0 тис. грн.;
-  ремонт комп’ютерної техніки -  45,8 тис. грн.
-  ремонтні роботи -  326,1 тис. грн. та інші.

Сума матеріальних витрат у 2021 році склала 1047,9 тис. грн., що на 139,1 тис. грн., або на 
15,3% більше в порівнянні з 2020 роком.

Найбільшу частку матеріальних витрат у 2021 році становлять наступні витрати:
- тверде паливо для котельної -  395,3 тис. грн.;
- матеріали для поточного ремонту -  293,7 тис. грн.;

- матеріали для утримання приміщень в належному стані (водопровідно-каналізаційне 
обладнання, матеріали для поточного ремонту приміщень, ремонту електромережі, санітарно- 
технічні матеріали) -  126,9 тис. грн.;

- дипломи, бланки та друкована продукція -  135,4 тис. грн.;
- МШП та інші матеріальні витрати -  96,6 тис. грн.

Протягом 2021 р. загальна сума капітальних вкладень у НФККЕП склала 306,9 тис. грн., у т. ч.:
1.капітальний ремонт комп’ютерної техніки та електрообладнання -  12,7 тис. грн.;
2.придбання нових необоротних активів -  294,2 тис. грн.:

- комп’ютерної техніки - 136,9 тис. грн.;
- вузол обліку теплової енергії -  70,2 тис. грн.;

- навчальна література -  21,8 тис. грн.;
- система відеоспостереження -  20,0 тис. грн.;

- побутова техніка для гуртожитку -  24,0 тис. грн.
- інших необоротних матеріальних активів -18,6 тис. грн.;
- програмного забезпечення -  2,7 тис. грн.

Станом на 01 січня 2022року сума власних коштів НФККЕП склала 3821,2 тис. грн., які в 
сумі 1852,8 тис. грн. направленні на формування матеріально -  технічної бази коледжу, а в сумі
1968,4 тис. грн. спрямовані на формування оборотних активів.

Загальна сума оборотних активів оборотних активів коледжу станом на 01.01.2022 року
складає 2962,8 тис. грн., сума поточних зобов’язань складає 994,4 тис. грн., коефіцієнт ліквідності
складає 2,9795, що свідчить про нормальну платоспроможність коледжу.

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

НФККЕП знаходиться на загальній системі оподаткування та є платником ПДВ. У 2021 році 
коледж до бюджетів різного рівня нараховано податків 4347,4 тис. грн., що на 1354,7 тис. грн., або 
на 45,3 % більше ніж у 2020 році.

Нараховано до бюджетів різного рівня у 2021 році:
- єдиний соціальний внесок -  1822,4 тис. грн.;
- ПДФО -  1543,6 тис. грн.;
- ПДВ -  626,5 тис. грн.;
- військовий збір -  128,8 тис. грн.;
- податок на нерухоме майно 122,6 тис.грн.
- земельний податок -  85,0 тис. грн.;
- інші податки -  18,5 тис. грн.
- В 2021 році одержано чистого прибутку в сумі 77,0 тис. грн.
У цілому фінансово-господарська діяльність коледжу у 2021 році є фінансово-



стабільною.

б. 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. Адміністрація постійно ініціює заходи щодо поліпшення 
умов праці співробітників, навчання студентів. Забезгіе}*угТьсудотримання встановленого режиму 
роботи і відпочинку, охорони пріші

Директор коледжу / \  ї ї!  Піхотіна Любов Миколаївна


