
 

 

ЗВІТ 

директора комунального вищого навчального закладу 

«Бериславський педагогічний коледж імені В.Ф. Беньковського» 

Херсонської обласної ради 

про роботу навчального закладу у 2017 році 

Освітній процес 2017 року у комунальному вищому навчальному закладі 

«Бериславський педагогічний коледж імені В.Ф.Беньковського» Херсонської 

обласної ради здійснювався у відповідності до Конституції України, Законів 

України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про загальну середню освіту», 

«Про охорону дитинства», «Про сприяння соціальному становленню та 

розвиток молоді в Україні» та інших законодавчих актів, виданих Верховною 

Радою України, та нормативно-правових документів Міністерства освіти і 

науки України, Державних стандартів вищої освіти, Статуту коледжу та 

розпорядчих документів Ради директорів ВНЗ I-II рівня акредитації 

Херсонської області, законодавством про працю, правилами і нормами 

охорони і безпеки праці, правилами санітарії та пожежної безпеки. 

Головною метою освітньої діяльності коледжу була і залишається 

підготовка для потреб регіону фахівців, які поєднують у собі професійні 

компетентності, ділові якості, високий рівень моральної культури і 

громадянської свідомості. 

Для забезпечення у 2016/2017 н.р. ефективної організації якісної 

підготовки фахівців педагогічний колектив коледжу визначив основні 

завдання діяльності та шляхи їх реалізації, а саме: 

– підвищення доступності якісної, конкурентоспроможної освіти 

відповідно до вимог інноваційносталого розвитку суспільства та економіки 

країни;  

– забезпечення особистісного розвитку молодої людини згідно з її 

індивідуальними здібностями та потребами;  

– організацію освітнього процесу на принципах нової якості 

педагогічної освіти та інтеграції її в єдиний європейський освітній простір; 

– впровадження інформаційно-комунікативних технологій в освітній 

процес як запорука підвищення якості освіти. 

– впровадження внутрішньої системи забезпечення якості освіти; 

– удосконалення кадрового забезпечення освітнього процесу шляхом 

підвищення рівня професійно-педагогічної компетентності викладачів; 

– створення умов для ефективної професійної діяльності педагогічних 

працівників та вдосконалення їхньої педагогічної майстерності; 

– підвищення професійної майстерності викладача (навчання на курсах 

підвищення кваліфікації, стажуванні на кафедрах Мелітопольського 

державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького; 

активної участі у конференціях, виставках, засіданнях обласних методичних 

об’єднань тощо); 



– впровадження основ міждисциплінарної інтеграції в рамках реалізації 

концептуальних засад Нової Української школи; 

– поширення застосування інноваційних освітніх та інформаційних 

комп’ютерних технологій: мультимедійних лекцій, комп’ютерних візуалізацій 

до навчальних занять різних видів; 

– підвищення пізнавальної, творчої та громадянської активності 

студентів (залучення до пошуково-дослідної роботи, участь у конференціях, 

олімпіадах, професійних конкурсах; сприяння діяльності гурткових та 

клубних об’єднань; участь у спортивно-масових заходах; активізація роботи 

органів студентського самоврядування); 

– удосконалення змісту практичної підготовки студентів, створення 

якісного навчально-методичного забезпечення кожного виду практики; 

– забезпечення проведення педагогічної практики студентів на базах 

практики – школах, які у 2017-2018 н. р. забезпечують пілотування нового 

Стандарту початкової загальної освіти; 

– поширення взаємозв’язків з відділами освіти щодо питань проведення 

практик та працевлаштування студентів коледжу.  

Особливої уваги надавалося удосконаленню форм і методів управління, 

що передбачає: об’єднання суб'єктів управління для посилення взаємодії всіх 

елементів системи роботи коледжу; наголос на персональній звітності та 

відповідальності; використання ієрархічного, багаторівневого підходу з 

поєднанням планування і контролю; використання сучасних комп’ютерних 

програм з контролю, інтегрованих із системами управління коледжем у єдину 

інформаційну систему. Придбана та діє автоматизована система управління 

навчальним закладом «Деканат», на базі сайту коледжу працює електронний 

журнал успішності студентів для контролю виконання посадових обов’язків 

та організацією освітнього процесу у коледжі, створена платформа «Вчись он-

лайн» тощо. 

Для забезпечення якісної організації освітнього процесу у коледжі 

наявні 35 кабінетів та лабораторій. Усі приміщення коледжу утримуються у 

відповідному стані та відповідають санітарним нормам. Функціонує 

бібліотека, читальна зала, актова зала на 200 місць, тренажерна зала, працює 

буфет. В наявності є 2 спортивних майданчики. Функціонує сайт коледжу, 

який постійно оновлюється шляхом розміщення на ньому інформаційних 

повідомлень для викладачів, працівників, абітурієнтів, студентів коледжу та їх 

батьків за розділами «Вступникам», «Студентам», Навчання», «Виховання», 

«Методичний кабінет», «Коледж сьогодні». В окремих рубриках 

висвітлюються знаменні та пам’ятні дати закладу, новини та інноваційні 

технології в освіті. 

Організаційна структура управління у коледжі визначається складовими 

її ланками і рівнями управління. Ця структура забезпечує стійкість зв’язків 

між структурними підрозділами і надійність функціонування системи в 

цілому. В рамках реалізації основних напрямів освітньої діяльності створені 

та працюють робочі (аміністративна рада, приймальна комісія) та дорадчі 

(педагогічна та методична рада) органи. Їх повноваження визначені 



відповідними Положеннями. Усі рішення щодо функціонування навчального 

закладу приймаються колегіально. Так рішення оперативного характеру щодо 

вирішення поточних проблем, актуальні організаційні питання 

життєдіяльності коледжу розглядалися на щотижневих засіданнях 

адміністративної ради. 

Питання, що стосуються навчальної поведінки, відрахування студентів 

із коледжу, переведення на вакантні місця регіонального замовлення, 

нарахування стипендій здійснюються за погодженням з Педагогічною радою 

та згідно з рішенням Стипендіальної комісії коледжу за участю представників 

студентського самоврядування. 

Рішенням адміністративної, педагогічної ради коледжу, Ради 

студентського самоврядування прийнято та поновлено ряд положень, які 

врегульовують організацію освітнього процесу та роботу підрозділів коледжу. 

Впродовж 2017 року проведено: 

– 28 педагогічних рад, на яких розглядались питання організації 

освітнього процесу, формування контингенту студентів, якісної їх підготовки, 

організації культурно-масової роботи, діяльності органів студентського 

самоврядування, організації заходів додаткової економії та раціонального 

використання енергоресурсів;  

– 4 засідання зборів трудового колективу. 

Коледж здійснює освітню діяльність за ОКР молодший спеціалістів за 

денною та заочною формами навчання. Починаючи із 2016 року набір 

абітурієнтів здійснювався за новими шифрами спеціальностей (відповідно до 

вимог наказів МОН України від 06.11.2015 року № 1151 «Про особливості 

запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» та від 12.04.2016 року № 

419 «Про внесення змін до наказу МОН України від 06.11.2015 року № 1151»). 

На сьогодні коледж є багатопрофільним навчальним закладом 

початкового рівня вищої освіти, який відповідно до рішення Державної 

акредитаційної комісії від 30 червня 2015 p., протокол № 117, має право 

готувати фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» 

за напрямом 01 Освіта/Педагогіка зі спеціальностей 012 Дошкільна освіта – 

сертифікат про акредитацію Серія КК № 22000374 від 15 лютого 2018; 013 

Початкова освіта – сертифікат про акредитацію Серія КК № 22000375 від 15 

лютого 2018 року. 

У коледжі здійснюється підготовка молодших спеціалістів з галузі знань 

01 Освіта/Педагогіка зі спеціальностей: 

1. 012 (5.01010101) «Дошкільна освіта» з ліцензійним обсягом 60 

осіб на денній та 60 осіб на заочній формах навчання (ліцензія МОН України 

https://www.inforesurs.gov.ua/ reestr/?id=576) з додатковими спеціалізаціями 

«Вихователь логопедичних груп», «Сімейний вихователь», «Музичний 

керівник». 

2. 013 (5.01010201) «Початкова освіта» з ліцензійним обсягом 120 

осіб на денній формі навчання (ліцензія МОН України 

https://www.inforesurs.gov.ua/reestr/?id=576) з додатковими спеціалізаціями 



«Вчитель початкових класів з правом викладання іноземної мови», 

«Організатор роботи з учнівськими об’єднаннями», «Організатор спортивних 

секцій і клубів», «Вчитель фізичної реабілітації», «Вчитель інформатики 

початкової школи» на денній формі навчання. 

Станом на 01 жовтня 2017/2018 навчального року  

контингент студентів складає: 

Всього навчається студентів – 401 особа 

Денна форма навчання – 327 осіб 

- За регіональним замовленням – 301 особа 

- За кошти фізичних або юридичних осіб – 26 осіб 

Заочна форма навчання – 74 особи 

- За регіональним замовленням –  0 осіб 

- За кошти фізичних або юридичних осіб – 74 особи 

  

Для збереження контингенту студентів значна увага педагогічного 

колективу приділялася організаційно-методичним заходам: забезпеченню 

методичними матеріалами, лекціями, екзаменаційними тестами, опорними 

конспектами на електронних носіях; здійсненню індивідуального та 

диференційованого підходів; забезпеченню бібліотеки достатньою кількістю 

підручників.  

Частина студентів вибуває за власним бажанням, частина – за 

невиконання навчального плану. 

З метою своєчасного і якісного формування контингенту студентів та 

розширення рівного доступу випускників шкіл, ПТУ до навчання, щорічно 

створюється Приймальна комісія – робочий орган коледжу, який працює на 

засадах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до 

законодавства України. Строк повноважень Приймальної комісії становить 

один календарний рік. Комісія працювала згідно «Плану роботи приймальної 

комісії на 2017 рік», з урахуванням особливостей демографічної ситуації. 

Приймальна комісія діє згідно з Положенням про приймальну комісію 

коледжу, затвердженим педагогічною радою коледжу у відповідності до 

Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 

2015 року №1085. Правила прийому розроблені Приймальною комісією 

комунального вищого навчального закладу «Бериславський педагогічний 

коледж імені В.Ф.Беньковського» Херсонської обласної ради, відповідно до 

Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодший спеціаліст в 2017 р., затверджених  наказом Міністерства освіти і 

науки України від 14 квітня 2017 р. № 599 та зареєстрованих у Міністерстві 

юстиції України  13 травня 2017 р. № 610/30478. 

 



Коледж здійснює прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст», напрямом 

підготовки 01 Освіта спеціальностями 012 Дошкільна освіта на денну та 

заочну форми навчання та 013 Початкова освіта на денну форму навчання, 

відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу. 

Підставою для оголошення прийому для здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста є ліцензія Міністерства освіти і 

науки України щодо надання відповідних освітніх послуг, які здійснюються 

згідно з рішенням Акредитаційної комісії від 30 червня 2015 року протокол 

№117 про визнання акредитованим за напрямами підготовки 

(спеціальностями) та продовження строку дії ліцензії на строк дії сертифікатів 

про акредитацію напрямів підготовки (спеціальностей) (Лист Міністерства 

освіти і науки України державна освітня установа «Навчально-методичний 

центр з питань якості освіти» від 22 липня 2015 року №991-АК) та сертифікатів 

про акредитацію Серія НД-I № 2276791 з напряму (спеціальності) 

0101Педагогічна освіта 5.01010101 Дошкільна освіта, Серія НД-I № 2276792 з  

напряму (спеціальності) 0101Педагогічна освіта 5.01010201 Початкова освіта  

та акту узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-кваліфікаційними 

рівнями) молодшого спеціаліста та ліцензованого обсягу, затвердженого у 

2015 році, верифікованого в ЄДЕБО 11.04.2016 року та дані Правила, 

затверджені педагогічною радою коледжу від 09.06.2017 протокол № 14.  

Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

приймаються: 

- особи, які здобули базову загальну середню освіту – для здобуття 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за денною 

формою навчання одночасно із здобуттям повної загальної середньої 

освіти; 

- особи, які здобули повну загальну середню освіту; 

- особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого 

робітника. 

Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за 

іншою спеціальністю приймаються особи, які здобули раніше такий освітньо-

кваліфікаційний рівень чи ступінь вищої освіти, або мають повну загальну 

середню освіту та здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого 

спеціаліста, ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у 

повному обсязі індивідуальний навчальний план. 

Ознайомлення з Правилами прийому проводилось через 

профорієнтаційну роботу, яка здійснюється викладачами серед випускників 

шкіл, професійно-технічних училищ м. Нова Каховка та області. Щорічно 

агітаційні групи в складі викладачів та студентів коледжу проводять виїзди до 

сільських шкіл з метою профорієнтаційної роботи серед сільської молоді. На 

основі Правил прийому розроблені інформаційні листи та оголошення. 

Постійно функціонує консультативна телефонна лінія з надання 

індивідуальних консультацій абітурієнтам з питань прийому та вибору 



професії, ця інформація розміщена у довідниках для вступників на веб-сайті 

коледжу. 

У коледжі під час роботи приймальної комісії працює апеляційна 

комісія. Кожен абітурієнт та його батьки можуть з’ясувати об’єктивність 

оцінювання, проаналізувати помилки.  

Відкритість вступної кампанії, інформованість абітурієнтів про Правила 

прийому, про пільги при участі в конкурсному відборі, про програми вступних 

випробувань, надання номерів консультаційних телефонів Міністерства освіти 

і науки України щодо вступної компанії, дозволили повністю виключити 

скарги і апеляції вступників, зробити зарахування на конкурсній основі 

максимально об’єктивним. 

Підсумки роботи педагогічного колективу щодо забезпечення 

конкурсного прийому аналізуються на серпневому засіданні Педагогічної 

ради коледжу з визначенням коефіцієнту участі кожного працівника в 

профорієнтаційній роботі.  

У коледжі щороку створюються умови для здобуття неповної вищої 

освіти за регіональним замовленням дітьми пільгового контингенту.  

Щороку проводиться робота та дослідження щодо адаптації та 

збереженню контингенту студентів нового набору, проводиться моніторинг 

успішності та якості знань студентів. За зрізами знань близько 40% 

абітурієнтів не в повній мірі відповідають вимогам шкільних програм. 

Результати доводяться до відома батьків на групових батьківських зборах, в 

індивідуальному порядку та через веб-сайт коледжу, а до відома викладачів – 

на методичних, педагогічних радах і на зборах класних керівників навчальних 

груп. Викладачі та класні керівники навчальних груп нового набору проводять 

моніторинг з метою досконалого вивчення колективу групи, визначення 

лідерів, груп ризику, обдарованої молоді та молоді, яка потребує 

індивідуальної педагогічної уваги. Результати доводяться до відома 

адміністрації коледжу. 

Освітній процес у коледжі – це система організаційних і дидактичних 

заходів, що спрямовані на реалізацію змісту освіти за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» згідно з освітньо-

професійною програмою, освітньо-кваліфікаційною характеристикою та 

навчальним планом. 

Зміст підготовки фахівців, освітня діяльність у коледжі провадиться на 

основі Державних стандартів освіти (ОПП, ОКХ, засоби діагностики якості 

вищої освіти), затверджених в установленому порядку, за якими здійснюється 

підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого 

спеціаліста. Студенти, які були зараховані до коледжу у 2016, 2017 роках на 

основі базової загальної середньої освіти, навчаються за навчальними 

планами, розробленими згідно з наказом Міністерства освіти і науки України 

№587 від 17.06.2010 року «Про затвердження переліку предметів 

загальноосвітньої підготовки у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів 

акредитації, які здійснюють підготовку кадрів на основі базової загальної 

середньої освіти», відповідно до Листа погодження освітньо-професійної 



програми підготовки молодшого спеціаліста, (в частині розподілу загального 

навчального часу за циклами підготовки, переліку та обсягу нормативних 

дисциплін за циклами підготовки) галузі знань 0101 Педагогічна освіта 

спеціальності 5.01010201 «Початкова освіта», 2012 року, листа Міністерства 

освіти і науки України від 13.07.2017 №21.1/10-1467 «Про навчальні плани і 

програми підготовки молодших спеціалістів у 2017/2018 н.р.». 

Студенти коледжу навчаються за навчальними планами, у які враховано 

вимоги чинних нормативних законодавчих документів та збережено 

співвідношення нормативної і варіативної частин змісту навчання згідно 

вимог ОПП. 

Навчальний план регламентує самостійну роботу студента, яка 

становить не менше 1/3 та не більше 1/2 загального обсягу навчального часу, 

відведеного для вивчення конкретної дисципліни. Навчальні плани підготовки 

молодших спеціалістів включають комплекс нормативних дисциплін та 

дисциплін самостійного вибору навчального закладу.  

Максимальний обсяг навчального часу студента з терміном навчання 3 

роки 10 місяців денної форми навчання (2017 рік вступу) становить:  

на спеціальності 012 Дошкільна освіта – 7378 годин (205 кредитів), 

на спеціальності 013 Початкова освіта – 8112 годин (2225 кредитів). 

Максимальний обсяг навчального часу студента з терміном навчання 1 

рік 10 місяців денної форми навчання (2017 рік вступу) становить:  

на спеціальності 012 Дошкільна освіта – 4591 година (128 кредитів). 

Максимальний обсяг навчального часу студента з терміном навчання 2 

роки 10 місяців заочної форми навчання (2017 рік вступу) становить:  

на спеціальності 012 Дошкільна освіта – 2377 годин (66 кредитів). 

Щорічно розробляється та затверджується директором коледжу графік 

навчального процесу. 

Викладання дисциплін ведеться відповідно до навчальних програм, які 

розглянуті та схвалені на засіданнях відповідних предметних (циклових) 

комісій та затверджені директором коледжу. Відповідно до навчальних 

програм викладачі розробляють робочі навчальні програми, які розглядаються 

на засіданнях відповідних предметних (циклових) комісій і затверджуються 

заступником директора з навчальної роботи. Навчальні програми з усіх 

дисциплін містять орієнтовний тематичний план, виклад змісту дисципліни, 

обсяги та організаційні форми навчання, основні знання та вміння з кожного 

розділу, вимоги до компетенцій майбутніх фахівців, основну та допоміжну 

літературу, інтернет-ресурси. 

З метою відповідності підготовки фахівців потребам регіону, а також 

вирішення питань безперервності, наступності та ступеневості освіти, у 

навчальних планах передбачені дисципліни за вибором навчального закладу. 

Механізм оновлення та корегування змісту навчальних програм 

професійно-орієнтованих дисциплін відбувається відповідно до 

реформування освітньої галузі. 

Викладачами коледжу напрацьовані і щороку оновлюються навчально- 

методичні комплекси з кожної дисципліни. До навчально-методичних 



комплексів входять тексти лекцій, у т.ч. на електронних носіях, плани 

семінарських занять, методичні вказівки до лабораторних і практичних занять, 

тестові завдання до обов’язкових та директорських контрольних робіт, 

критерії оцінювання, вимоги до знань та умінь студентів, нормативні 

документи, законодавчі акти та матеріали, що наочно ілюструють теми 

навчальних програм та засоби комп’ютерного та письмового контролю, 

програма наскрізної самостійної та індивідуально-консультативної роботи 

студента при виконанні курсових проектів (робіт).  

Екзаменаційна та поточна контролююча документація розроблена 

відповідно до вимог і затверджена у встановленому порядку. Всі обов’язкові 

контрольні роботи виконуються відповідно до графіків, які складені на основі 

робочих навчальних програм. Питання якості підготовки фахівців у коледжі 

систематично і своєчасно розглядається на засіданнях педагогічної та 

методичної рад.  

З метою реалізації освітньо-професійних інтересів і потреб студентів, 

викладачами коледжу розроблені індивідуальні завдання, до яких належать 

курсові роботи. Курсові роботи є одним із видів завдань навчально - 

дослідницького, творчого характеру, які мають на меті не лише поглиблення, 

узагальнення і закріплення знань студентів з навчальних дисциплін, а й 

застосування їх при вирішенні конкретних фахових завдань і надбання умінь 

самостійно працювати з навчальною і науковою літературою, комп’ютерною 

технікою, лабораторним обладнанням, використовуючи сучасні інформаційні 

засоби та технології.  

З метою підвищення якості викладачі випускових комісій розробляють 

заходи щодо підвищення якості професійно-практичної підготовки майбутніх 

фахівців, враховуючи інноваційні зміни в дошкільній та початковій освіті. 

Специфічною особливістю професійної підготовки майбутніх педагогів 

у Бериславському педагогічному коледжі є вагома частка педагогічної 

практики, яка становить 1/3 від часу загальної підготовки вчителя початкової 

школи і вихователя дошкільного закладу. Налагоджена система педагогічної 

практики у педагогічному коледжі створює умови для оволодіння студентами 

інтегрованими професійними уміннями і педагогічними компетентностями, 

які є базою для фундаментальної наукової підготовки під час здобуття вищої 

освіти на рівні бакалавра і магістра. 

 

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

Питання формування кадрового складу реалізуються на підставі 

чинного трудового законодавства, Законів України «Про освіту», «Про вищу 

освіту», «Положення про порядок наймання і звільнення педагогічних 

працівників закладів освіти, що є у загальнодержавній власності». 

Кадрове забезпечення освітнього процесу в коледжі свідчить, що 

керівництвом закладу приділяється належна увага формуванню якісного 



складу науково-педагогічних працівників, зокрема поповнення його новою 

генерацією педагогічних працівників.  

Склад педагогічного колективу має високий професійний та науковий 

рівень, досвід практичної роботи та базову освіту, яка відповідає дисциплінам, 

що викладаються, викладачі забезпечують належну підготовку фахівців галузі 

освіти.  

Освітній процес забезпечують 42 штатних викладачі. Мають вчене 

звання кандидата наук 2 викладачі (5 %), вищу кваліфікаційну категорію 12 

викладачів (31 %), першу категорію – 8 викладачів (21 %), другу категорію – 

11 викладачів (28 %), спеціаліст – 6 викладачів (15 %), педагогічні звання 

«викладач-методист» – 7 викладачів (18,4%), «старший викладач» – 2 (5 %). 

Нагороджені знаком «Відмінник освіти» – 5 викладачів (13,1 %), Заслужений 

працівник освіти – 1 (2%).  

Більше 20 років педагогічного стажу мають 10 (26 %) викладачів, 10 

років – 5 (13 %) викладачів. 

За багаторічну сумлінну працю, плідну науково-педагогічну діяльність, 

значний внесок у розвиток матеріального забезпечення коледжу 

використовуються заохочення у вигляді грамот та подяк. 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

Освітню діяльність  коледжу визначає також створення науково-

методичного середовища для становлення майбутнього педагога - дослідника, 

впровадження сучасних інноваційних форм в навчальній та виховній 

діяльності, професійній підготовці майбутніх педагогів: низка тематичних  

проектів – відеофільмів «Шевченкові рядки», «Майстерня чудес», «Ми вдячні 

вам за Перемогу»; щомісячні випуски відеоновин БПК, системне 

функціонування сайту коледжу. Змістовний та постійно оновлюваний сайт 

коледжу займає високий рейтинг серед сайтів ВНЗ Південного регіону 

України. 

У 2016-2017 навчальному році започатковано ряд загальноколеджних 

заходів з національно-патріотичного виховання (філософські читання 

історико-патріотичний альманах, постійно діюча волонтерська акція «Разом 

переможемо» для воїнів АТО, патріотичний відеопроект «Державні символи 

України», інтегрований краєзнавчий проект «Херсонщина – козацький край»). 

З метою підвищення фахової майстерності було організовано участь 

викладачів у роботі семінарів, нарад та засідань різного рангу: 

12-ти засідань методичних об’єднань ВПНЗ початкового рівня вищої 

освіти Південного регіону України у традиційній формі та у формі онлайн-

спілкування; 

11-ти засідань методичних об’єднань ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації 

Херсонської області; 

тренінгу для вчителів з вивчення іноземних мов загальноосвітніх 

навчальних закладів, які перемогли у конкурсі на участь в проекті «GoCamp 



2017» у рамках співпраці з громадською організацією «Глобал Офіс», м. Київ, 

8-9 квітня 2017 р; 

навчально-методичному семінарі-практикумі «Вивчення культури 

Японії в умовах роботи таборів з денним перебуванням дітей», м. Херсон, 14 

квітня 2017 р.; 

Всеукраїнській нараді-тренінгу «Педагогіка партнерства і 

компетентнісний підхід у процесі викладання дисциплін української філології 

як основа для успішної самореалізації майбутнього фахівця-інноватора», який 

відбувся на базі КВНЗ Київської обласної ради «Білоцерківський гуманітарно-

педагогічний коледж», 07 по 09 червня 2017 р. 

Рівень управлінської культури у коледжі характеризується 

застосуванням демократичного стилю керівництва у поєднанні з високими 

професійними та етичними вимогами, створеним у колективі сприятливим 

соціально — психологічним кліматом для реалізації завдань сучасної освітньої 

політики держави, становлення молодих педагогів, розвитком творчих 

здібностей та зростанням професійної майстерності викладачів коледжу, 

колегіальним підходом до управління, широким спектром застосування 

проектних технологій, використанням сучасних технологій управління та 

формування стратегії розвитку коледжу, що ґрунтується на глибокому аналізі 

та ретельному підборі педагогічних кадрів, навчально-методичного й 

матеріально - технічного забезпечення навчально - виховного процесу.  

Під час контролю за викладанням предметів забезпечується гармонійне 

поєднання контролюючих та інструктивних методичних функцій, надається 

методична допомога викладачам коледжу. Працює психолого-педагогічний 

семінар коледжу, «Школа молодого педагога». Започатковано розширені 

засідання предметних (циклових) комісій та адміністративної ради коледжу з 

метою надання методичної допомоги та розв’язання нагальних завдань 

навчально-виховної діяльності, вивчення нормативних документів у сфері 

освіти, виховання. Забезпечується дієвий контроль за виконанням навчальних 

планів і програм, якістю знань, умінь і навичок студентів. 

За 2017 р. у фахових періодичних виданнях було надруковано 24 статі, 

методичні розробки конспектів уроків і позааудиторних заходів у 

періодичних: 

1. Klymovych M. The study of the intellectual and creative component of 

readiness of pedagogical college students for the creation of scientific-methodical 

environment in primary school / Научный журнал «United-journal» (Tallinn, 

Эстония). – 2017. – № 6. – С. 27-29. 

2. Барковська О.О. Образотворче мистецтво в театрі і в кіно. Виконання 

ескізу новорічного костюму // Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо». 

Нові надходження. – 2016. – № 8. – С. 20. 

3. Барковська О.О., Лілянова І.А., Манюк Г.М. Люби і знай мистецтво 

рідної країни (Методична розробка) // Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-

інфо». Нові надходження. – 2017. – № 5. – С. 16. 

4. Барковська О.О., Лілянова І.А., Манюк Г.М. Люби і знай мистецтво 



рідної країни (Методична розробка) // Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-

інфо». Нові надходження. – 2017. – № 5. – С. 16. 

5. Бернвальдт Т.С. «Поет – це слово, це його життя» (Методична 

розробка) // Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо». Нові надходження. 

– 2017. – № 5. – С. 17. 

6. Бернвальдт Т.С. Повість І. Франка «Перехресні стежки» – твір про 

пошуки українською інтелігенцією шляхів національного, соціального та 

духовного визволення народу [розробка уроку] // Вивчаємо українську мову 

та літературу. – 2017. – № 7-8 (479-480). – С. 41-48. 

7. Бодько Л.Д. Одноклітинні організми. Характеристика прокаріотів – 

еубактерій, архебактерій (Розробка уроку) // Шкільна електронна бібліотека 

«ШБІЦ-інфо». Нові надходження. – 2017. – № 11. – С. 10. 

8. Жукова О.В. Читаем молча, отвечаем на вопросы по тексту. Учимся 

вести диалог [розробка уроку] // Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-

інфо». Нові надходження. – 2017. – № 4. – С. 18.  

9. Завалькевич Т.Д. День української писемності та мови: вікторина-гра 

(Методична розробка) // Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо». Нові 

надходження. – 2017. – № 5. – С. 24 

10. Завалькевич Т.Д. Шевченкіана Херсонщини : літературна вітання 

(Виховний захід) // Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо». Нові 

надходження. – 2017. – № 12. – С. 19. 

11. Ізмайлова О.В. Еволюція дитячої книги: літературна подорож 

(Методична розробка) // Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо». Нові 

надходження. – 2017. – № 5. – С. 24. 

12. Ізмайлова О.В. Міжнародний День рідної мови (Методична розробка) 

// Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо». Нові надходження. – 2017. – 

№ 12. – С. 18. 

13. Ільйонок О.В. Загальна характеристика Європейського регіону. 

Німеччина [Конспект уроку з географії для 10-го класу] // Освітній портал. – 

сайт: SUPER.UROK-UA.com. – 10.10.2017 (он-лайн публікація). 

14. Ільйонок О.В. Періодичний закон і періодична система хімічних 

елементів Д.І. Мендедєєва [Конспект уроку з хімії для 10-го класу] // Освітній 

портал. – сайт: SUPER.UROK-UA.com. – 10.10.2017 (он-лайн публікація). 

15. Ільйонок О.В. Я у світі. Школа, традиції рідної школи (Розробка 

уроку) // Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо». Нові надходження. – 

2017. – № 12. – С. 16. 

16. Климович М.В. Дослідження рівня сформованості готовності 

студентів педагогічного коледжу до н-м середовища в початковій школі // 

Професійна освіта: проблеми і перспективи / ІПТО НАПН України. – К.: 

ІПТОНАПН України, 2017. 

17. Кузнєцова О.В. Дизартрія як одна з найпоширеніших мовленнєвих 

вад сучасності // Логопед. – 2017. – № 4 (76). – С. 6-11.  

18. Лілянова І.А. Пасхальні сувеніри [розробка уроку] // Шкільна 

електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо». Нові надходження. – 2017. – № 2. – С. 19. 

19. Манюк Г.М. Зустріч з музичними китами // Початкова школа. – 2017. 



– № 1. – С. 28-29.  

20. Рикова О.С. Використання екозадач та краєзнавчого матеріалу, як 

засобу формування екологічної культури учнів (Методична розробка) // 

Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо». Нові надходження. – 2017. – № 

11. – С. 18. 

21. Рикова О.С. Використання задач екологічного та краєзнавчого змісту 

на уроках математики як засобу формування екологічної культури учнів // 

Початкова школа. – 2017. – № 2. – С. 31-33. 

22. Рикова О.С. Екозадачі в початковій школі. Використання екозадач та 

краєзнавчого матеріалу як засобу формування екологічної культури учнів // 

Початкова школа. – 2017. – № 17 (809). – С. 4-6. 

23. Рикова О.С. Формування екологічної культури учнів // 

Профтехосвіта. – 2017. – № 4 (100). – С. 55. 

24. Середа Н.С. Англомовні країни Level B1 // English language & 

culture.fortnightly. – 2017. – № 23 (719). – С. 2-8. 

У фахових виданнях, збірках конференцій 7 публікацій: 

1. Klymovych M.V. Adaptation and socialisation of future teachers to 

scientific and methodological environment in college as a mechanism for 

professional development // Aktualni pedagogika. – 2017. – № 3. – С. – 18-25. 

2. Барковська О.О. «Розвиток художньо-творчих здібностей майбутніх 

спеціалістів через створення дослідницького середовища на заняттях, під час 

педагогічної практики та позааудиторній роботі» // Проблеми та перспективи 

розвитку: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. 

Львів 30-31 березня 2017 р.). Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – 

С. 81-84. 

3. Жукова О.В. Письменник – учитель у всі часи // Modern philology: 

relevant issues and prospects of research. International research and practice 

conference (October 20-21, 2017. Lublin). Izdevnieciba «Baltija Publishing». – 

2017. – С. 51-54. 

4. Кузнєцова О.В. Дизартрия как одна из самых распространённых 

речевых патологий современности // Актуальні проблеми сучасної науки: 

матеріали Міжнародної наукової конференції (Warsaw, Poland, 16 червня 2017 

р.). Warsaw, Poland : Founder: RS Global S.z.O.O., Research and Scientific Group. 

2017. – С. 48-53 

5. Лілянова І.А. «Формування професійних компетентностей через 

розвиток творчих здібностей на заняттях методики трудового навчання з 

практикумом та в позааудиторній роботі» // Проблеми та перспективи 

розвитку: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. 

Львів 30-31 березня 2017 р.). Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – 

С. 121-123. 

6. Шабанова Т.В. Застосування проектних технологій для формування 

інтелектуальних компетентностей особистості на заняттях української 

літератури // Актуальні питання філологічних наук: наукові дискусії. 

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 22-23 



вересня 2017 року). Одеса : Південноукраїнська організація «Центр 

філологічних досліджень». – 2017. – С. 24-27. 

7. Шабанова Т.В. Структура уроку української мови та літератури за 

європейською технологією // Сучасний вимір філологічних наук. Матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 21-22 липня 2017 

року). Львів : Наукова філологічна організація «Логос». – 2017. – С. 81-85. 

Викладачами та студентами коледжу було розміщено 8 публікацій у 

мережі Інтернет: 

1. Ковальова М.В. Культурне життя України післявоєнного періоду 

[Електронний ресурс] : конспект уроку з історії України для 11 класу // 

Освітній портал. – Режим доступу: SUPER.UROK-UA.com. – 2017. – 

09.02.2017. – Назва з екрану. 

2. Підберезня Я.О. Методика формування вмінь з ПК [Електронний 

ресурс] : конспект відкритого заняття з методики навчання інформатики // 

Освітній портал. – Режим доступу: UROK-UA.com. – 25.03.2017. – Назва з 

екрану. 

3. Башинська Т.В. Закони збереження і перетворення повної механічної 

енергії [Електронний ресурс] : стаття // Освітній портал. – Режим доступу: 

SUPER.UROK-UA.com. – 05.04.2017. – Назва з екрану. 

Середа Н.С. «Theme: Learning English with video "Family Album USA"» 

[Електронний ресурс] : стаття // Учительський журнал он-лайн. – Режим 

доступу: www.teacherjournal.in.ua. – 09.03.2017. – Серія АМЛ № 01099096. – 

Назва з екрану. 

За звітний період викладачі коледжу підготували до друку 12 методичних 

посібників: 

1. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з предмету 

«Теорія і методика фізичного виховання» [Текс] : навч.-метод. посіб. / уклад. 

В.О. Лактіонов, М.В. Авраменко. – Берислав : БПК, 2017. – 50 с.  

2. Музичне виховання з методикою [Текс] : навч.-метод. посіб. / уклад. 

Г.М. Манюк. – Берислав : БПК, 2017. – 24 с. 

3. Робочий зошит для практичних робіт студентів з курсу «Методика 

навчання російської мови» [Текс] : навч.-метод. посіб. / уклад. О.В. Жукова. – 

Берислав : БПК, 2017. – 49 с. 

4. Інноваційні підходи до організаціїкорекційного навчання дітей з 

мовленнєвими вадами [Текс] : методична розробка / уклад. О.В. Кузнєцова. – 

Берислав : БПК, 2017. – 22 с. 

5. Методичні рекомендації до створення блогу студента Бериславського 

педагогічного коледжу [Текс] : навч.-метод. посіб. / уклад. Я.О. Підберезня. – 

Берислав : БПК, 2017. – 20 с. 

6. Краєзнавчий матеріал на уроках математики [Текс] : збірник задач / 

уклад. О.С. Рикова. – Берислав: БПК, 2017. – 24 с. 

7. Методичні рекомендації до практичних робіт та семінарських занять 

студентів з предмету «Технічні засоби навчання» [Текст] : навч.-метод. 

посібник / уклад. Т.В. Башинська. – Берислав: БПК, 2017. – 16 с. 

http://www.teacherjournal.in.ua/


8. Збірник диктантів з української мови «Безпека життєдіяльності» 

[Текст] : навч. посіб. / уклад. Т.В.Шабанова. – Берислав : БПК, 2017. – 19 с. 

9. Краєзнавчий матеріал на уроках математики [Текст] : збірник задач / 

уклад. О.С.Рикова. – Берислав : БПК, 2017. – 23 с. 

10. Спортивна гордість Херсонщини [Текст] : збірка матеріалів / уклад. 

І.В. Ільницький, Ю.А. Красніцький. – Берислав : БПК, 2017. – 21 с.  

11. Ігри та забави козаків [Текст] : збірка матеріалів / уклад. 

І.В. Ільницький, Ю.А. Красніцький. – Берислав : БПК, 2017. – 25 с.  

12. Відомі земляки «Херсонці – переможці олімпійських ігор» [Текст] : 

збірка матеріалів / уклад. І.В. Ільницький, Ю.А. Красніцький. – Берислав : 

БПК, 2017. – 18 с.  

Впродовж 2017 року 13 викладачів коледжу оприлюднили результати 

своєї науково-методичної роботи на 9-ох міжнародних і всеукраїнських 

науково-практичних конференціях: 

1. 30-31 березня 2017 р. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція 

«Проблеми та перспективи розвитку освіти» м. Львів Лілянова І.А. 

«Формування професійних компетентностей через розвиток творчих 

здібностей на заняттях методики трудового навчання з практикумом та в 

позааудиторній роботі». 

2. 30-31 березня 2017 р. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція 

«Проблеми та перспективи розвитку освіти» м. Львів Барковська О.О. 

«Розвиток художньо-творчих здібностей майбутніх спеціалістів через 

створення дослідницького середовища на заняттях, під час педагогічної 

практики та позааудиторній роботі».  

3. 21-22 березня 2017 р. Регіональна науково-практична інтернет-

конференція «Економіко-правові та соціально-психологічні аспекти розвитку 

малого та середнього бізнесу», Херсонський інститут Міжрегіональної 

Академії управління персоналом, м. Херсон. Климович М.В. публікація у 

збірнику конференції на тему «Сутнісні характеристики науково-методичного 

середовища педагогічного коледжу»; Деменнікова Т.В. публікація у збірнику 

конференції на тему «Організація науково-методичної роботи у педагогічному 

коледжі на основі особистісно орієнтованого підходу»; Москалюк Г.В. 

«Ефективне використання кадрового потенціалу педагогічного коледжу». 

4. 20-21 квітня 2017 р. Міжнародна науково-практична конференція 

аспірантів, молодих вчених та студентів «Соціально-психологічні технології 

розвитку особистості», м. Херсон, Херсонський державний університет, 

Климович М.В. доповідь і публікація статті в збірнику конференції на тему 

«Психолого-педагогічні умови реалізації методики підготовки студентів 

педагогічного коледжу до створення науково-методичного середовища в 

початковій школі»; Деменнікова Т.В. «Управління навчально-пізнавальною та 

дослідницькою діяльністю студентів педагогічного коледжу»; Москалюк Г.В. 

«Моніторинг в освітньому закладі як інструмент оцінки якості його 

діяльності» 

5. 16 червня 2017 р. Міжнародна наукова конференція «Актуальні 



проблеми сучасної науки», Warsaw, Poland. Кузнєцова О.В. Дизартрия как 

одна из самых распространённых речевых патологий современности. 

6. 21-22 липня 2017 р. Міжнародна науково-практична конференція 

«Сучасний вимір філологічних наук», м. Львів. Шабанова Т.В. «Структура 

уроку української мови та літератури за європейською технологією». 

7. July 31, 2017. Proceedings of the III International Scientific and Practical 

Conference “The Top Actual Researches in Modern Science”, Ajman, UAE. 

Klymovych M. “The conditions of realization the methodology for preparation 

pedagogical college students to the establishment of the scientific-methodological 

environment in the primary school”. 

8. 22-23 вересня 2017 р. Міжнародна науково-практична конференція 

«Актуальні питання філологічних наук: наукові дискусії», м. Одеса. Шабанова 

Т.В. «Застосування проектних технологій для формування інтелектуальних 

компетентностей особистості на заняттях української літератури». 

9. October 20-21, 2017. International research and practice conference 

«Modern philology: relevant issues and prospects of research». Lublin. Жукова 

О.В. Письменник – учитель у всі часи. 

За звітний період викладачами коледжу було підготовлено і проведено 7 

конференцій: 

1. Теоретично-практична конференція «Використання інформаційно-

комунікаційних технологій при викладанні предметів циклу «Іноземна 

мова»». (викладачі П(Ц)К іноземної філології). 

2. Теоретико-практична конференція «Діагностична діяльність вчителя» 

(Шаповалова К.В.). 

3. Практична конференція «Краєзнавство у початковій школі» (Тупікіна 

С.В.) 

4. Теоретично-практична студентська конференція «Особливості 

організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному 

закладі» (Кузнєцова О.В., жовтень). 

5. Теоретична студентська конференція «Каменяр українського слова: 

дослідження творчості Івана Франка» (викладачі П(Ц)К української філології, 

листопад). 

6. Читацька конференція до 60-річчя з дня народження Люко Дашвар, 

української письменниці, уроженки міста Херсон (Шабанова Т. В. Кайдаш Ж. 

С., Зварич Л. Ю.) 

7. Філософські читання для студентів 1-2 курсів «Вісник визволення 

України» до 145-ї річниці від дня народження Б. Лепкого – письменника, 

перекладача, художника, політичного діяча (Маркова А.В., Шишлова С.В.). 

Проведено 6 навчальних семінарів, лекцій для викладачів та студентів: 

1. Для студентів ІІІ курсу «Методологія педагогічних досліджень. 

Вимоги до курсової роботи» (Деменнікова Т.В., Ільницький І.В.) з метою 

ознайомлення студентів щодо вимог написання та оформлення курсових 

робіт; 

2. Для студентів IV курсу «Організація та методика проведення 



педагогічних досліджень» (Деменнікова Т.В., Ільницький І.В.) спрямований 

на організацію та проведення педагогічного дослідження студентами під час 

виконання практичної частини курсової роботи; 

3. Психолого-педагогічний семінар для викладачів і студентів ІV курсу 

«Педагогіка співробітництва» (Тупікіна С.В.); 

4. Семінар-практикум для студентів відділення «Дошкільна освіта» 

«Педагогічна діяльність та погляди П. Лесгафта» до 180-ї річниці з дня 

народження (Кузнєцова О.В.);  

5. Евристична лекція для студентів 2 курсу «УПА – феномен світової 

історії» до 75 –ї річниці утворення Української повстанської армії (Ковальова 

М. В.); 

6. Тематичний семінар «Євроатлантична інтеграція України. 

Перспективи і конкретні дії». Роковини вступу України до ради Європи 

(Ковальова М.В.); 

Проведено два засідання педагогічного консиліуму на яких викладачі 

поділилися своїми досягненнями у роботі над своїми науково-методичними 

проблеми: 

 Лілянова І.А. «Формування комплексу науково-методичних 

компетентностей через розвиток творчих здібностей на заняттях методики 

трудового навчання з практикумом у майстерні та в позааудиторній роботі»; 

 Барковська О.О. «Розвиток художньо-творчих здібностей студентів 

через створення дослідницького середовища в процесі професійної підготовки 

майбутніх педагогів»; 

 Шабанова Т.В. «Застосування методики розвитку критичного 

мислення на уроках української філології для формування готовності 

студентів педагогічного коледжу до створення науково-методичного 

середовища в початковій школі»; 

 Красніцький Ю.А. «Здоров’язбережувальний потенціал сучасного 

заняття фізичною культурою в педагогічному коледжі»; 

 Корчак М.М.  Презентація результатів спільної з студентами роботи 

над створенням мультимедійного відео проект на тему: «Флора і фауна 

Херсонщини» на основі інтеграції навчальних дисциплін: основи початкового 

курсу природознавства, біологія, географія, основ екології та методика 

навчання природознавства; 

 Грибовська А.С. «Формування професійної компетентності через 

розвиток логічного мислення майбутніх педагогів у процесі вивчення 

методики формування елементарних математичних уявлень»; 

 Кузнєцова О.В. «Формування професійної компетентності майбутніх 

вихователів логопедичних груп у процесі викладання предметів з додаткової 

кваліфікації та під час педагогічної практики». 

Для підвищення фахового рівня було організовано участь викладачів 

коледжу у конференціях, семінарах, читаннях: 



1. Викладачі іноземної філології Кайдаш Ж.С., Гладка Ю.В. з метою 

удосконалення роботи літніх мовних таборів 15 березня 2017 року взяли 

участь у роботі обласного науково-методичного семінару «Літні мовні табори 

на Херсонщині: досвід та рекомендації». 

2. Викладач іноземної філології Середа Н.С. 8-9 квітня 2017 року взяла 

участь у тренінгу для вчителів з вивчення іноземних мов загальноосвітніх 

навчальних закладів, які перемогли у конкурсі на участь в проекті «GoCamp 

2017» у рамках співпраці з громадською організацією «Глобал Офіс». 

3. Викладач іноземної філології Жукова Ю.В. 14 квітня 2017 року взяла 

участь у навчально-методичному семінарі-практикумі «Вивчення культури 

Японії в умовах роботи таборів з денним перебуванням дітей». 

4. Викладач іноземної філології Середа Н.С. 29 березня 2017 року взяла 

участь у роботі VIII Щорічної методичної конференції Cambridge Day. 

5. Викладач іноземної філології Середа Н.С. 31 березня-01 квітня 2017 

року взяла участь у 22-гій щорічній конференції Українського відділення 

Міжнародної асоціації вчителів англійської мови як іноземної. 

Впродовж 2017 року студенти коледжу брали участь і займали призові 

місця у конкурсах: 

– Всеукраїнська конкурсна програма «Кращий студент України – 2017»:  

1. Бондар К.Р. (143 гр.) – І місце у номінації «Кращий студент (комплексна 

характеристика)»  

2. Вечірко В.В. (143 гр.) – І місце у номінації «Кращий студент – 

громадський діяч». 

3. Іванченко Г.А. (133 гр.) – І місце у номінації «Кращий студент – 

фотограф». 

– У конкурсі «Креативна ялинка» Ринчковська А.А. (211 гр.), Дементєєва 

В.І. (133 гр.) посіли ІІІ місце на базі Херсонського обласного будинку 

дитячої творчості 

– У конкурсі «Альтернативна ялинка» Вечірко В.В. (143 гр.) посіла ІІІ 

місце. 

Переможці І етапу ХVІІІ Міжнародного конкурсу з української мови 

імені Петра Яцика взяли участь у ІІ (обласному) етапі та посіли наступні 

призові місця: 

– І місце – Остапчук Орина (123 група) 

– ІІ місце – Грицаєнко Владислава (133 група) 

– ІІІ місце – Приймак Анастасія (123 група) 

У ІІ турі предметних олімпіад взяло участь 22 студенти коледжу з 12 

навчальних дисциплін. 

Результати регіональних олімпіад 

Предмет 

Коман

дне 

місце 

Прізвище 

студента 
Індивідуальне місце 

Загальна 

кількість 

учасників 



Українська 

мова 
ІІІ 

Литвин Т. 2  (серед студентів ІІІ 

курсу) 
20 

Грицаєнко В. 4 (серед студентів ІІ 

курсу) 

Дошкільні 

дисципліни 
І 

Харик О.  15 

34 Знак О.  4 

Мельниченко Л.  3 

Інформатика, 

методика 

інформатики 

VІІ 

Бондар К.  

– 

 
9 

Вечірко В.  

Гудим В.  

Ткаченко Є. 

Іноземна 

мова 
ІІІ 

Марченко В.  3 

27 Мацевич Г.  12 

Килюшик А. 10 

Педагогіка та 

психологія 
V 

Тертицька Ю.  8 
24 

Редько Л.  7 

 

Результати обласних олімпіад 

Предмет Місце Прізвище студента Загальна кількість 

учасників 

Математика 4 Нестеренко С.   14 

Зарубіжна література 
7 Пліговка А.  

21 
9 Бурикіна В.  

Фізика 9 Гінкул А. 9 

Інформатика 11 Пліговка А. 13 

Історія України 9 Константинова О. 14 

Хімія  8 Свербілова П. 10 

Іноземна мова 12 Остапчук О. 12 

 

23 лютого 2017 року у коледжі було організовано і проведено ІІ етап 

(обласний) VII Всеукраїнської олімпіади з української мови серед студентів 

ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Херсонської області. В олімпіаді взяли участь 22 

студенти із 13 навчальних закладів. 

Для організації якісної підготовки майбутніх учителів початкових класів 

до реалізації Концепції Нової української школи, створення умов для 

вивчення досвіду роботи вчителів пілотних шкіл Херсонської області в 

коледжі було розроблено План заходів щодо впровадження Концепції Нової 

української школи в професійну підготовку студентів Бериславського 

педагогічного коледжу імені В.Ф.Беньковського. 

За І семестр 2017/2018 н.р. для вивчення досвіду реалізації Концепції 

Нової української школи у пілотних класах було організовано: 



 участь викладачів коледжу у семінарі пілотних класів Нової 

української школи з обміну досвідом щодо впровадження всеукраїнського 

експерименту з теми «Розроблення і впровадження навчально-методичного 

забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного 

стандарту початкової загальної середньої освіти» 23 жовтня 2017 року на базі 

Опорного закладу Скадовського навчально-виховного комплексу 

«Академічна гімназія» Скадовської міської ради (6 викладачів);  

 участь викладачів і студентів коледжу у заходах із ознайомленням з 

досвідом реалізації Концепції Нової української школи у пілотних класах 

Скадовського навчально-виховного комплексу «Академічна гімназія» «100 

днів у пілотних класах» 30 листопада 2017 року (3 викладачі та 11 студентів); 

 відвідування викладачами коледжу показових занять у пілотних класах 

Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Новокаховської міської ради 29 

листопада 2017 року (4 викладача); 

 відвідування викладачами коледжу показових занять у пілотних класах 

Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 27 з поглибленим 

вивченням інформатики та іноземних мов Херсонської міської ради 30 

листопада 2017 року (4 викладача); 

 відвідування викладачами і студентами коледжу показових занять у 

пілотних класах Скадовського навчально-виховного комплексу «Академічна 

гімназія» 8 грудня 2017 року (3 викладачі та 13 студентів); 

 участь викладачів коледжу у семінарі з вивчення досвіду реалізації 

Концепції Нової української школи у пілотних класах Херсонської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 27 з поглибленим вивченням 

інформатики та іноземних мов 13 грудня 2017 року (3 викладачі). 

Усього 23 викладача і 24 студента коледжу взяли участь у вивченні 

досвіду роботи пілотних класів у загальноосвітніх навчальних закладах І 

ступеня Херсонської області. 

З метою підвищення фахової майстерності було організовано участь 

викладачів у роботі семінарів, нарад та засідань методичних об’єднань (МО) 

ВНЗ початкового рівня вищої освіти Південного регіону України у 

традиційній формі та у формі онлайн-спілкування: 

1) нараді-семінарі заступників директора з навчально-виробничої та 

методичної роботи; 

2) МО викладачів інформатики; 

3) нараді-семінарі завідуючих денними і заочними відділеннями;  

4) МО викладачів зарубіжної літератури;  

5) МО викладачів музики і хореографії; 

6) нараді-семінарі завідуючих з навчально-виховної роботи;  

7) МО викладачів математичних дисциплін;  

8) МО викладачів дошкільних дисциплін. 

9) МО викладачів іноземних мов; 

10) МО викладачів фізичного виховання; 



11) МО викладачів української філології; 

12) МО викладачів освітньої галузі «Технології» та «Мистецтво» 

На базі нашого навчального закладу було організовано і проведено 

Інтернет-засідання методичного об’єднання викладачів дошкільних 

дисциплін педагогічних ВНЗ початкового рівня вищої освіти Південного 

регіону України (29 листопада 2017 року) де викладачі коледжу виступили з 

питання «Інноваційні технології та інтерактивні методи – засоби активізації 

освітнього процесу при викладанні фахових дисциплін» (Кузнєцова О.В.). На 

сайті ПЦК було розміщено відео відкритих заходів з педагогічної практики 

студентів відділення дошкільної освіти. 

Викладачі коледжу взяли участь у роботі семінарів, нарад та засідань 

методичних об’єднань (МО) ВНЗ початкового рівня вищої освіти Херсонської 

області: 

1) обласного методичного об’єднання завідуючих кафедрами, 

керівників фізичного виховання, голів спортивних клубів та голів предметних 

(циклових) комісій викладачів фізичного виховання; 

2) обласного методичного об’єднання завідуючих денними 

відділеннями; 

3) викладачів всесвітньої історії та історії України;  

4) викладачів хімії та біології;  

5) викладачів фізики;  

6) викладачів охорони праці, БЖД;  

7) викладачів іноземної мови;  

8) викладачів математики; 

9) викладачів зарубіжної літератури; 

10) викладачів української мови та літератури. 

На базі коледжу було організовано та проведено засідання Ради 

директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Херсонської обласної ради (27 квітня 

2017 року), в якому взяли участь 12 керівників вищих навчальних закладів І-

ІІ рівнів акредитації Херсонської області. Упродовж засідання розглядалися 

актуальні питання діяльності та розвитку освітніх закладів початкового рівня 

вищої освіти в сучасних умовах реформації. Директор  Климович М.В. 

ознайомила учасників наради з матеріальною базою та досягненнями коледжу. 

У рамках заходу було проведено виставки науково-методичної діяльності 

викладачів і художньої творчості студентів коледжу. 

На базі коледжу проведені засідання обласних методичних об’єднань 

викладачів вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації Херсонської 

області: 

 1 листопада 2017 року МО викладачів математики на якому викладач 

коледжу Рикова О.С. виступила з питання «Формування громадянської та 

національної свідомості в рамках математичної освіти» та представила для 

обговорення і затвердження методичний посібник «Краєзнавчий матеріал на 



уроках математики. Збірник задач»;  

 14 листопада 2017 року засідання обласного методичного об’єднання 

викладачів фізичного виховання на якому виступили Ільницький І.В. з 

питання «Сучасні проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання 

студентської молоді», Красніцький Ю.А. з питання «Фізичне виховання 

студентів вищих навчальних закладів у процесі позааудиторної спортивно-

масової роботи»; Вігурський М.О. провів відкритий урок з фізичної культури 

(І курс) на тему «Баскетбол», Рожко С.Ю. – відкрите заняття з фізичного 

виховання (ІІІ курс) на тему «Баскетбол». 

 6 грудня 2017 року засідання обласного методичного об’єднання 

викладачів іноземної філології на якому виступали з доповідями Середа Н. С. 

з питання «Підготовка студентів до участі в обласній олімпіаді», Жукова Ю. 

В. – «Застосування міжпредметних зв'язків на уроках іноземної мови (за 

професійним спрямуванням)», Кайдаш Ж. С. – «Методика підготовки до 

зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови (з огляду на 

можливість введення обов’язкового ЗНО з англійської мови у 2020 році)». 

 

ВИХОВНА РОБОТА  

 

Виховна робота у коледжі є з важливою складовою в організації 

освітнього процесу. Формування національно-свідомої особистості, сприяння 

збагаченню й оновленню інтелектуального генофонду нації, виховання її 

духовної еліти – завдання, що стоїть перед вищим навчальним закладом на 

одному рівні з підготовкою висококваліфікованого фахівця. 

Протягом звітного періоду в основі виховної роботи було покладено 

реалізацію комплексного плану національного, військово-патріотичного та 

фізичного виховання студентів. Педагогічна рада коледжу в цьому плані 

вивчила і узагальнила досвід позаурочних виховних заходів, які набули нового 

якісного рівня. Це - зокрема: патріотичний фестиваль з нагоди Покрови 

Пресвятої Богородиці, створення УПА, українського козацтва, вечір пам’яті 

жертв політичних репресій і голодомору в Україні 1932-33рр. 

Потрібно продовжити цікавий довгостроковий проект: «Випускники 

коледжу – захисники України», ініціатором такого проекту була Рада 

студентського самоврядування. Запропонований проект є патріотично 

орієнтований. 

Вихованню національної гідності, історичної пам’яті студентів 

безумовно допомагають проведені емоціонально насичені заходи присвячені 

Дню української мови, Шевченківським дням, з нагоди ювілейних, державних 

свят та історичних дат. Чільне місце в моральному і християнському вихованні 

студентів займають екскурсії, зустрічі – бесіди з священиками, проведення 

тематичних вечорів до Дня жінки, Матері. 

Незважаючи на об’єктивні труднощі пов’язані з фінансовими 

проблемами, необхідно продовжувати краєзнавчі екскурсії, прощі до святих і 

історичних місць України. 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=25&ved=0ahUKEwiA3ov33OXWAhVFOpoKHWTDDlM4FBAWCD8wBA&url=http%3A%2F%2Fps.stateuniversity.ks.ua%2Ffile%2Fissue_71%2Fpart_2%2F12.pdf&usg=AOvVaw2fDibggFfir_i0o9OD073I
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=25&ved=0ahUKEwiA3ov33OXWAhVFOpoKHWTDDlM4FBAWCD8wBA&url=http%3A%2F%2Fps.stateuniversity.ks.ua%2Ffile%2Fissue_71%2Fpart_2%2F12.pdf&usg=AOvVaw2fDibggFfir_i0o9OD073I


Ефективною формою у виховній роботі зі студентами стала технологія 

групових дискусій, яка дозволяє організувати обговорення з вихованцями  

проблем, які їх турбують, питань взаємодії людей між собою, людських 

цінностей тощо. Ця технологія дає молоді можливість вибору та досвід 

відстоювання поглядів, думок, суджень, оцінок, ідеалів, створює найсильніше 

поле емоційних переживань. 

В коледжі утвердились і наповнились новим змістом добрі традиції: 

проведення фестивалю першокурсника «Оглядини», вручення дипломів, Дня 

працівника освіти, тематичних, краєзнавчих і навчальних екскурсій, 

культпоходів, онлайн-конференцій, інноваційних бінарних заходів, 

флешмобів, брейн-рингів, конкурсів і т. п. 

Студентське самоврядування. 

Невід’ємною складовою коледжу, вагомим компонентом його виховної 

системи є студентське самоврядування, тому що позитивний вплив на 

становлення особистості – беззаперечний. Студентське самоврядування 

здійснюється на рівні студентської групи, відділення, навчального закладу. 

Невід’ємною складовою виховання соціальної спрямованості є 

залучення студентів до різних видів соціально значущої діяльності. Так, 

студенти займаються шефською роботою в санаторії-інтернаті «Дружба», 

також організацією та проведенням різноманітних заходів міста Берислав, 

Каховка. 

В коледжі налагоджена система правового і превентивного  виховання 

студентів. В тому числі передбачено проведення заходів за напрямами: 

підвищення рівня правових знань педагогічних працівників, студентів, тижнів 

права, налагоджені зв'язки з правоохоронними органами щодо протидії 

проявам ксенофобії, расизму, національної та релігійної дискримінації, 

консультування молоді з правових питань, робота з батьками щодо розвитку 

правової освіти та ін. 

 

ФІНІНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ  

По загальному фонду за 2017 рік використано 13188690 грн. поточних 

видатків. Капітальні видатки на 2017 р. не передбачені кошторисними 

призначеннями. Отримані кошти 13188690 грн. коледж використав на:   

- оплату праці і нарахування на заробітну плату - 9569052 грн.  

 - соціальне забезпечення (стипендії та інші виплати) - 2238164 грн. 

 - оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 700748 грн.   

 - виплату компенсації на продукти харчування студентам-сиротам - 

313863 грн. - відрядження - 19181 грн.   

- екологічний податок - 500 грн.       

 - навчання операторів котельні - 3000 грн.      

- придбання предметів та матеріалів, обладнання та інвентарю - 123583 

грн., в тому числі: 

№ з/п Найменування товару Сума  



1 

Електричне приладдя (магнітний 

пускатель, паяльник) 1180,00  

2 Запчастини для автомобіля 9134,00  

3 Канц.товари 26444,00  

4 Бензин А-92 72074,00  

5 Комп'ютерна техніка 548,00  

6 Одяг студентам-сиротам 9741,00  

7 Миючі засоби 4462,00  

    

 - медикаменти - 3189 грн.   

- оплата послуг (крім комунальних) - 217410 грн., в тому числі  

№ з/п Вид робіт та послуг Сума  

1 

Послуги кабельного телебачення 

(інтернет) 9113,77  

2 

Телекомунікаційні послуги 

(послуги зв'язку) 9185,95  

3 

Технічне обслуговування систем 

пожежних сигналізацій учбового 

корпусу та котельні 15870,00  

4 

Технічне обслуговування систем 

централізованого пожежного 

спостереження учбового корпусу 1848,00  

5 Охорона об'єкту 8400,00  

6 

Технічне обслуговування ГРУ, 

сигналізації загазування, 

комерційного вузла обліку газу з 

коректором та КВП та А котельні 9500,00  

7 Заправка картриджів  2060,00  

8 

Поточний ремонт картриджів та 

комп.техніки 1487,98  

9 

Поточний ремонт та 

обслуговування автомобіля 1500,00  

10 

Технічне обслуговування 

газопроводу котельні 11088,72  

11 

Перерахунок кошторисної 

документації по проекту 

реконструкції котельні 4089,47  

12 Чистка каналізації та вивіз ТПВ 3934,13  



13 

Послуги з підтримки доступу 

навчального закладу до ЄДЕБО  та 

послуги програмного  забезпечення 14519,65  

14 Поточний ремонт котла в котельні 42544,00  

15 Консалтингові послуги 7000,00  

16 Страхування 1553,96  

17 

Поточний ремонт пожежної 

сигналізації 3347,00  

18 

Повірка манометрів та лабораторні 

вимірювання електричного та 

газового обладнання 5931,00  

19 Перезарядка вогнгасників 1050,00  

20 

Технічне переоснащення 

природного газу з обладнанням 

дистанційної передачі даних 24403,39  

21 Сезонні ревізійні роботи в котельні 34000,00  

22 Поточний ремонт кондиціонерів 4983,00  

    

По спеціальному фонду коледжу за 2017 рік використано поточних 

видатків 579883 грн. 

Капітальні видатки на 2017 рік відсутні. Отримані кошти коледж 

використав на: 

 - оплату праці і нарахування на заробітну плату - 499844 грн. 

 - оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 30116 грн. 

 - відрядження - 750 грн.   

 - податок на додану вартість - 4800 грн.  

 - придбання предметів та матеріалів, обладнання та інвентарю - 7568 грн., в 

тому числі: 

№ з/п Найменування товару Сума  

1 Бензин А-92 6303,00  

2 Меблі 663,00  

3 Запчастини для автомобіля 573,00  

4 Марки 29,00  

    

 - оплата послуг (крім комунальних) - 36805 грн., в тому числі: 

    

№ з/п Вид робіт та послуг Сума  



1 Послуги кабельного телебачення 2160,00  

2 Юридичні послуги 30000,00  

3 Заправка картриджів 80,00  

4 

Послуга доступу до мережі 

Інтернет 1122,55  

5 Телекомунікаційні послуги 775,18  

6 Нотаріальні послуги 100,00  

7 Поточний ремонт кондиціонерів 2567,49  

    

   По рахунку інші джерела власних надходжень коледжу за 2017 рік 

використано поточних видатків 274556 грн. Капітальні видатки на 2017 рік 

відсутні. Отримані кошти коледж використав на: 

 - виплату обласної  стипендії - 1000 грн.   

 - придбання предметів та матеріалів, обладнання та інвентарю - 225324 грн., в 

тому числі:  

    

№ з/п Найменування товару Сума  

1 Електричне приладдя 15702,00  

2 

Обладнання для систем 

відеоспостереження 16480,00  

3 Картридж, чорнило 870,00  

4 Флешка, фільтр-подовжувач 890,00  

5 

Друкована продукція (журнали 

реєстрації, книги обліку, особові 

справи, буклети) 13648,17  

6 Канцелярські товари 8546,32  

7 Добрива для квітів 5098,00  

8 

Диплом МС та атестати, 

студентські квитки 12600,36  

9 Будівельні матеріали 45739,53  

10 Сантехнічні матеріали 16224,40  

11 

Автошини та запчастини для 

автомобіля 6826,70  

12 Перфоратор, дрель-шуруповерт 4177,00  

13 Системний блок, сканер, монітор 19925,00  

14 Меблі 15926,40  

15 Навчально-методичні матеріали 228,30  

16 Мастило для автомобіля 240,00  

17 Навчальна література 3487,00  



18 Запасні частини 210,00  

19 Періодичні видання 21172,82  

  Дарунки : а саме    

20 принтер Canon MMP 250 400,00  

21 степпер (саморобний) 105,00  

22 навчальна література 1820,00  

23 радіомікрофони (2 шт.) 2800,00  

24 мікрофони шнурові  (4 шт.) 1420,00  

25 стійки мікрофонні  (4 шт.) 760,00  

26 кабель мікрофонний  (7м.) 1 шт. 650,00  

27 штори 4700,00  

28 принтер Canon MP 230 1200,00  

29 сукня блакитна атласна 300,00  

30 каремат 900,00  

31 комплект плакатів "Музика" 90,00  

32 віночок-обруч  600,00  

33 

прилад для вимірювання 

артеріального тиску Microlif BPA 1 

Easy 

450,00 

 

34 плакати 437,00  

35 

комплект портретів хіміків (12 

повнокольорових портретів 

провідних хіміків) 

98,00 

 

36 портрети мовознавців   (8шт.) 160,00  

37 

набір демонстраційного матеріалу з 

природознавства для початкових 

класів 

140,00 

 

38 

карти "Весна, літо"  16 карток з 

розробками уроків та творчих 

знань) 

104,00 

 

39 вазони для квітів (2 шт.) 198,00  

    

 - оплата послуг (крім комунальних) - 48232 грн., в тому числі  

    

№ з/п Вид робіт та послуг Сума  

1 

Встановлення системи 

відеоспостереження в будівлі 

навчального корпусу 4580,00  

2 Виготовлення відеофільму 16000,00  



3 Поточний ремонт автомобіля 3989,00  

4 Заправка картриджів 2802,02  

5 

Поточний ремонт та заправка 

ксероксу 1624,00  

6 

Поточний ремонт комп'ютера та 

монітору 2845,00  

7 

Встановлення опалювальних 

вентиляційних систем 4425,00  

8 

Виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної 

ділянки 2000,00  

9 

Виготовлення зображення на 

Банері та монтаж банеру 5651,00  

10 Реклама в газеті 2226,00  

11 

Оплата надання послуг по 

оновленню та обслуговуванню 

комп'ютерних програм 2090,00  

    

 

Директор Бериславського 

педагогічного коледжу                                                             М.В.Климович 

 


