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 Коледж засновано у 1967 році на підставі наказу Міністерства 

геології УРСР від 19.06.1967 № 130, як Полтавський нафтовий 

геологорозвідувальний технікум.  

 У 2001 році  відповідно до розпорядження Прем’єр-міністра 

України від 12.01.2001 № 5-р «Про передачу вищих навчальних 

закладів до сфери управління Міністерства освіти і науки України» та 

згідно з актом, затвердженим Міністром освіти і науки України В. 

Кременем 12.03.2001 технікум був переданий у підпорядкування 

Міністерства освіти і науки України.  

 Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України від 22.06.2012 № 734 Полтавський нафтовий 

геологорозвідувальний технікум реорганізовано у відокремлений 

структурний підрозділ Полтавський нафтовий геологорозвідувальний 

технікум Полтавського національного технічного університету імені 

Юрія Кондратюка.  

 Згідно з наказом ректора Полтавського національного технічного 

університету імені Юрія Кондратюка від 16.02.2016 №  28 технікум 

перейменовано у Полтавський коледж нафти і газу Полтавського 

національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. 

 На підставі наказу ректора Національного університету 

«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» від 07.11.2019 № 169 

коледж перейменовано у відокремлений структурний підрозділ 

Полтавський коледж нафти і газу Національного університету 

«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». 

 Коледж здійснює освітню діяльність на підставі ліцензії, виданої 

Міністерством освіти і науки України  АЕ № 636142 від 06.05.2015 року. 

 Діяльність Полтавського коледжу нафти і газу Національного 

університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» 

здійснювалась відповідно до комплексного плану, укладеного з 

урахуванням пропозицій від циклових комісій та керівників 

структурних підрозділів.  

 Свою місію Полтавський коледж нафти і газу Полтавського 

національного технічного університету імені Юрія Кондратюка 

реалізує через основні напрями розвитку, до яких належать освітня, 

ВСТУП 
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суспільно-виховна, науково-дослідницька, інноваційна, міжнародна 

діяльність та інші. 

 Освітня діяльність із підготовки фахівців виконувалася згідно з 

Переліком галузей знань і спеціальностей, затвердженим 

Постановою Кабінету Міністрів України № 266 від 29 квітня 2015 р. 

(таблиця 1.1).  

Таблиця 1.1 

Спеціальності за якими здійснюється підготовка фахівців 

Галузь знань Спеціальність Освітні програми 

02 

Культура і 

мистецтво 

 
029 

Інформаційна, бібліотечна 

та архівна справа 

 Інформаційна, бібліотечна 

та архівна справа 

10 

Природничі 

науки 
 

103 

Науки про Землю 

 Розвідування нафтових і 

газових родовищ 

18 

Виробництво 

та технології 

 
184 

Гірництво 

 Буріння свердловин 

 
185 

Нафтогазова інженерія та 

технології 

 Обслуговування і ремонт 

обладнання нафтових і газових 

промислів, 

 Експлуатація нафтових i 

газових свердловин, 

 Експлуатація 

газонафтопроводів і 

газонафтосховищ 

 У складі коледжу функціонують три відділення: бурове, 

експлуатаційне та механічне, а  також відділення підвищення 

кваліфікації та перепідготовки робітничих кадрів, яке здійснює свою 
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діяльність на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України  

ЛП №00225-000033 від 16.09.2016 року. 

 У 2019 році в коледжі здійснено ліцензування з метою 

розширення провадження освітньої діяльності до 180 осіб за 

спеціальностями 121 «Інженерія програмного забезпечення» у сфері 

фахової передвищої освіти (ліцензований обсяг 30 осіб) та  

185 «Нафтогазова інженерія та технології» на першому 

(бакалаврському рівні) (ліцензований обсяг 100 осіб) у сфері вищої 

освіти.  До кінця 2019 року планується здійснити ліцензування щодо 

розширення  провадження освітньої діяльності на початковому 

(короткому) циклі у сфері вищої освіти з можливістю підготовки 

іноземців за спеціальністю 185 «Нафтогазова інженерія та технології» 

(ліцензований обсяг 25 осіб).   

 Інформацію про ліцензований обсяг у розрізі спеціальностей та 

рівнів освіти наведено в таблиці 1.2. 

 

Таблиця 1.2 

Сукупний ліцензований обсяг  

Спеціальність Освітня програма 
Ліцензований 

обсяг 

Термін дії 

сертифіката 

(підстава) 

 

1 2 3 4 

У сфері вищої освіти 

Підготовка молодших спеціалістів 

029 

Інформаційна, 

бібліотечна та архівна 

справа 

Інформаційна, 

бібліотечна та архівна 

справа 
60 01.07.2027 

103 

Науки про Землю 

Розвідування нафтових і 

газових родовищ 
25 01.07.2028 

184 Гірництво Буріння свердловин 150 01.07.2028 

185 

Нафтогазова інженерія 

та технології 

Обслуговування і ремонт 

обладнання нафтових і 

газових промислів 

220 

01.07.2028 

Експлуатація нафтових і 

газових свердловин 
01.07.2027 

Експлуатація 

газонафтопроводів і 

газонафтосховищ 
01.07.2025 

Всього: 455 
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1 2 3 4 

Підготовка фахівців за першим (бакалаврським) рівнем  вищої освіти  

185 

Нафтогазова інженерія 

та технології 

Нафтогазова інженерія 

та технології 
100 

наказ МОН 

від 27.03.2019 

№ 211-л 

Разом у сфері вищої освіти: 555 

У сфері фахової передвищої освіти 

029 

Інформаційна, 

бібліотечна та архівна 

справа 

Інформаційна, 

бібліотечна та архівна 

справа 

60 

Наказ МОН 

від 03.10.2019 

№ 965-л 

103 

Науки про Землю 

Розвідування нафтових і 

газових родовищ 
25 

Наказ МОН 

від 03.10.2019 

№ 965-л 

121 Інженерія 

програмного 

забезпечення 

Інженерія 

програмного 

забезпечення 

30 Наказ МОН 

від 

15.08.2019  

№ 951-л 

184 

Гірництво 
Буріння свердловин 150 

Наказ МОН 

від 03.10.2019 

№ 965-л 

185 

Нафтогазова інженерія 

та технології 

Обслуговування і 

ремонт обладнання 

нафтових і газових 

промислів 

220 

Наказ МОН 

від 03.10.2019 

№ 965-л 

Експлуатація нафтових і 

газових свердловин 

Експлуатація 

газонафтопроводів і 

газонафтосховищ 

Разом у сфері фахової передвищої освіти: 485 

Підготовка фахівців на початковому рівні (короткому циклі) вищої освіти  

з можливістю навчання іноземців 

185 

Нафтогазова інженерія 

та технології 

Нафтогазова інженерія 

та технології 
25 

Подано заяву 

про 

розширення 

ліцензії 

Основоположним  принципом навчання у Полтавському коледжі 

нафти і газу Національного університету «Полтавська політехніка 

імені Юрія Кондратюка» є студентоцентризм, що надає студентам 

можливість отримати не лише набір знань, але і набір компетенцій, 

які дозволяють бути гнучкими, креативними і пристосованими до 

праці у швидкозмінному інформаційно-технологічному середовищі. 
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За 2019 рік було проведено 7 засідань педагогічної ради, 4 

засідання методичної ради, 28 засідань адміністративної ради, на 

яких розглядалися актуальні питання ефективної реалізації освітнього 

процесу, удосконалення науково-дослідницької роботи викладачів і 

студентів, формування медіаграмотності та питання щодо діяльності 

структурних підрозділів коледжу. 

На виконання наказу МОН України від 28.12.2018 року № 1484 

«Щодо проведення регіональних нарад-семінарів» 14 січня 2019 року 

в коледжі за участі генерального директора Директорату вищої освіти 

і освіти дорослих МОН України О. Шарова та директора Харківського 

регіонального центру оцінювання якості освіти О. Сидоренка, 

директора Департаменту освіти і науки ПОДА О. Харченко було 

проведено регіональну нараду-семінар щодо організації вступної 

кампанії 2019 року у закладах освіти, що здійснюють підготовку 

фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, 

Харківської, Сумської, Полтавської, Луганської, Донецької областей. 

12 лютого 2019 року на базі коледжу відбулась регіональна 

нарада-семінар керівників закладів вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації 

щодо обговорення узгодженого проєкту Закону України «Про фахову 

передвищу освіту», у якій взяли участь генеральний директор 

Директорату вищої освіти і освіти дорослих МОН України О. Шаров, 

директор Департаменту освіти і науки ПОДА О. Харченко, ректор 

Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія 

Кондратюка», голова ради ректорів ЗВО III-IV рівнів акредитації 

Полтавського регіону В. Онищенко, ректори та представники 

університетів і академій, директори та заступники директорів 26 

коледжів Полтавщини.  

 

Нарада-семінар керівників закладів вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації 
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 Одним з головних завдань діяльності коледжу є формування 

контингенту студентів. Враховуючи, що сучасний національний ринок 

освітніх послуг – це місце конкуренції закладів освіти, якісна 

організація профорієнтаційної роботи серед учнівської молоді є 

надзвичайно важливим завданням адміністрації та педагогічного 

колективу коледжу. 

 У межах підготовки до вступної кампанії керівництво коледжу, 

приймальна комісія та педагогічні працівники і студентське 

самоврядування проводили значну та різнопланову роботу щодо 

забезпечення конкурсу та набору на навчання. 

 Поширенню інформації про можливості навчання у коледжі 

сприяла участь педагогічного колективу та студентів в освітніх 

форумах, виставках, фестивалях науки, ярмарках кар’єри та 

проведення днів відкритих дверей для абітурієнтів.   

 Успішно використовувалися різні форми співпраці з 

потенційними абітурієнтами та їхніми батьками: 

 виступи студентів перед випускниками шкіл з розповідями-

презентаціями про переваги та особливості навчання в коледжі; 

 рекламно-інформаційна діяльність; 

 використання найбільш  популярних соціальних мереж для 

встановлення комунікації з абітурієнтами; 

 профорієнтаційна робота з виїздом педагогічних 

працівників коледжу до закладів середньої та професійно-технічної 

освіти Полтавської, Сумської, Харківської, Дніпропетровської, 

Кіровоградської, Черкаської, Чернігівської областей; 

 екскурсії до геологічного музею для учнів шкіл міста та 

області; 

 пізнавальні заходи, турніри, олімпіади, конкурси для учнів 

закладів середньої та професійно-технічної освіти. 

 Заходи щодо підготовки до набору студентів у 2019 році були 

своєчасно розроблені та схвалені на засіданні приймальної комісії, 

а Правила прийому та Положення про приймальну комісію на 

2 ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ 
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засіданні педагогічної ради коледжу. 

З метою оперативного інформування абітурієнтів щодо 

особливостей вступної кампанії 2019 року приймальною комісією 

разом із студентським самоврядуванням систематично 

оновлювалися та наповнювалися новим контентом доступні ресурси:   

 веб-сайт ПКНГ Національного університету імені Юрія 

Кондратюка  (https://www.pkng.pl.ua/); 

 сторінка коледжу у Facebook;  

 Telegram-канал; 

 соціальна мережа Instagram.  

За 2019 рік кількість користувачів сторінки коледжу у Facebook 

збільшилась на 371 особу, кількість «вподобань» – на 420 в порівнянні з 

минулим 2018 роком. В середньому кожна публікація охоплює 400 

користувачів. За 2019 рік було зроблено 300 нових публікацій. 

Робота з презентації коледжу проводилась і серед  учнів  

професійно-технічних закладів освіти та 4-7 класів шкіл. Упродовж 

2019 року для учнів шкіл № 23, 26, 27, 29, 31, Розсошенської гімназії та 

Полтавського обласного наукового ліцею-інтернату імені  

А.С. Макаренка організовано цикл  екскурсій до коледжу: 21 –  до 

геологічного музею, 9 – до лабораторії спеціалізованих 

інформаційних систем та технологій, 24 – до стрілецького тиру, які 

відвідало майже  300   осіб у складі організованих груп. 

 

Зустріч з учнями ДНЗ «Полтавський центр професійно-технічної освіти» 

https://www.pkng.pl.ua/
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 Традиційними стали зустрічі з учнями Державних навчальних 

закладів «Полтавський центр професійно-технічної освіти»,  

«Електрорадіотехнічний ліцей м. Полтави»,  професійно-технічного 

училища № 4 м. Полтави. 

Налагоджена взаємодія коледжу із Великобагачанською, 

Диканською, Машівською, Пирятинською, Чутівською та іншими 

філіями обласного центру зайнятості. 

Основні форми  профорієнтаційної роботи педагогічного 

колективу наведені у таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1 

Форми  профорієнтаційної роботи педагогічного колективу 

Профорієнтаційний захід Місце проведення Учасники 

Проведення підготовчих курсів для 
абітурієнтів 

ПКНГ ПолтНТУ 

 

Учні 9-х  класів 

ЗОШ Полтави та 

Полтавського 

району 

Відкритий турнір  з кульової 
стрільби серед команд 

ЗОШ Шевченківського району 
міста Полтави 

Стрілецький тир 

ПКНГ ПолтНТУ 

Учні випускних 

класів  ЗОШ 

Шевченківського 

району 

Фестиваль  «Дні науки» «Науковий 
пікнік ПолтНТУ» 

ПолтНТУ 

Учні випускних 

класів ЗОШ міста 

Полтави 

Міжпредметна вікторина 

«Ерудит − 2019» 
ЗОШ №26 Учні ЗОШ № 26 

Виставка  – презентація 

«Освіта – 2019» 

Виставковий  зал 

міського будинку 

культури 

Учні 9-х  та 11-ти 

класів ЗОШ 

Полтави 

Профорієнтаційний  захід 

«Веселка робітничих професій-

2019» 

Диканський НВК  

імені М.В. Гоголя 

Випускники 

Диканських 

ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Зал  засідань 

Великобагачанської 

районної ради 

Випускники 

Великобагачансь

ких ЗОШ 

Машівський ліцей 

Машівської селищної 

ради Полтавської обл. 

Випускники 

Машівських ЗОШ 
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Підготовлено та розповсюджено інформаційні матеріали 

(буклети, банери, плакати тощо) щодо діяльності коледжу, переліку 

спеціальностей і вимог до вступу у коледж. 

 

Третій рік поспіль у ПКНГ Національного університету імені Юрія 

Кондратюка успішно діє  волонтерський загін «Відкриті серця». Під час 

спілкування учасників загону з випускниками шкіл відбуваються 

розповіді-презентації про переваги та особливості навчання в 

коледжі. У 2019 році  студенти-волонтери відвідали 15 закладів 

загальної середньої освіти м. Полтави.  

З метою надання допомоги абітурієнтам у підготовці до вступних 

іспитів з лютого по червень 2019 року у коледжі функціонували 

підготовчі курси з української мови та математики. 

Слухачами підготовчих курсів були 65 осіб, які за підсумками 

навчання отримали сертифікати і додаткові бали, що дало їм змогу  

стати студентами коледжу за результатами вступної кампанії.  

З 7 грудня 2019 року розпочато роботу підготовчих курсів для 

абітурієнтів у межах вступної кампанії 2020 року. Слухачами 

підготовчих курсів стали 32 особи. На заняттях викладачі коледжу 

проводять цілеспрямовану підготовку слухачів для здачі письмових 

вступних екзаменів. Ведеться набір абітурієнтів у другу групу 

підготовчих курсів, навчання у якій розпочнеться з лютого 2020 року.  

Постійно відбувалося консультування абітурієнтів та всіх 

зацікавлених осіб: під час візитів до коледжу (у середньому 5 – 7 

щотижня), у телефонному режимі та у режимі електронного 

Виставка-презентація «Освіта – 2019»  
 

Веселка робітничих професій – 2019»  
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листування (в середньому 1– 3 щодня). Під час вступної кампанії 

кількість запитів зростає в десятки разів. 

У 2019 році в останній раз здійснювався набір на навчання за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст».  

Відкритість вступної компанії, інформованість абітурієнтів про 

Правила прийому, пільги участі в конкурсному відборі, програми 

вступних випробувань, номери 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. 

Прийом на навчання проводився за 4 спеціальностями: 184 

«Гірництво», 185 «Нафтогазова інженерія та технології», 103 «Науки про 

Землю» та 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» 

відповідно до обсягів прийому, визначених Міністерством освіти і 

науки України.  

На навчання до коледжу за освітніми програмами підготовки 

молодшого спеціаліста незалежно від форм навчання та джерел 

фінансування загалом зараховано 243 особи.  Співвідношення 

кількості студентів, зарахованих за державним замовленням до тих, 

які навчаються за контрактом, становить 84% до 16%.  

За підсумками вступної кампанії 2019 року коледж залишився 

серед  трійки лідерів по області за всіма показниками – за загальною  

кількістю прийому, відсотком заповнення ліцензованого обсягу, 

обсягом  державного замовлення.  

Аналізуючи результати вступної кампанії 2019 року та  

порівнюючи її результати із попередніми роками, можна зробити 

висновок, що саме демографія є найбільшим нашим стримуючим 

чинником. Але незважаючи на це коледж виконав державне 

замовлення на 100%.  У цілому по коледжу зберігається тенденція до 

незначного зменшення контингенту  студентів, переважно за рахунок 

студентів заочної форми навчання. 

Результати прийому у 2019  році наведені в таблиці  2.2. 
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Таблиця 2.2 

Результати прийому до коледжу у 2019 році 

Спеціальність Освітня 

програма 

Форма 

навчання 

На 

базі 

Ліц. 

обсяг 

Обсяг 

Д/З 

Зараховано 

д/З контракт 
Всього 

 

184 

Гірництво 

Буріння 

свердловин денна 

9 кл. 90 55 55 2 57 

11 кл. 
на 2 

курс  
0 2 2 

заочна ПТУ 60 
 

0 24 24 

103 

Науки про 

Землю 

Розвідування 

нафтових і газових 

родовищ 
денна 11 кл. 25 20 20 0 20 

029 

Інформаційна, 

бібліотечна та 

архівна справа 

Інформаційна, 

бібліотечна та 

архівна справа денна 

9 кл. 30 10 10 0 10 

11 кл. 
на 2 

курс  
0 2 2 

185 

Нафтогазова 

інженерія та 

технології 

Обслуговування і 

ремонт 

обладнання 

нафтових і газових 

промислів 

денна 

9 кл. 50 41 41 3 44 

11 кл. 
на 2 

курс  
0 3 3 

Експлуатація 

газонафтопроводів 

і 

газонафтосховищ 

денна 

9 кл. 30 19 19 1 20 

11 кл. 
на 2 

курс  
0 2 2 

Експлуатація 

нафтових і газових 

свердловин 

денна 

9 кл. 50 30 30 0 30 

11 кл. 40 30 30 3 33 

ВСЬОГО по коледжу 
 

365 205 205 42 247 

Загалом, враховуючи поточну ситуацію на ринку освітніх послуг 

стосовно різниці у вартості навчання у ЗВО, показник зарахованих 

вступників на місця за кошти фізичних осіб можна розцінювати як 

задовільний, але не достатній для планування майбутньої діяльності з 

урахуванням критерію «витрати-ефективність».  

У 2019 році в коледжі продовжувалась реалізація заходів по 

збереженню контингенту.  Враховуючи тенденцію останніх років 

щодо зменшення чисельності студентів, це завдання набуває 

особливої актуальності. 

Із студентами, які не встигають, проводилася робота на усіх 

рівнях – від куратора групи та завідувача відділення до методичної та 

педагогічної рад. Здійснювався всебічний аналіз причин неуспішності 

та порушень навчальної дисципліни, створювалися умови для 

отримання консультацій і організації самостійної  роботи студентів.  
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У таблиці 2.3 наведено інформацію про контингент студентів 

коледжу протягом останніх трьох років.  

Таблиця 2.3 

Контингент студентів коледжу 

 Освітня програма 
Кількість 

студентів у 

2017-2018 н.р 

Кількість 

студентів у 

2018-2019 н.р 

Кількість 

студентів у 

2019-2020 н.р 

Буріння свердловин 354 353 344 

Обслуговування і ремонт обладнання 

нафтових і газових промислів 
129 126 140 

Розвідування нафтових та газових 

родовищ 
63 64 62 

Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа 
73 72 59 

Експлуатація нафтових і газових 

свердловин 
241 248 235 

Експлуатація газонафтопроводів і 

газонафтосховищ 
113 105 94 

Всього 973 968 934 

З метою забезпечення оптимальних умов для студентів, які 

бажають стабілізувати своє навчання і позбавитись від відставання, всі 

викладачі згідно з графіком проводили індивідуальні консультації.  

Дані про втрату контингенту за останні три роки подано в таблиці 2.4. 

Таблиця 2.4 

Втрата контингенту студентів 

Причини відрахування 

Кількість відрахованих 

2017 2018 2019 

д. ф.н. з. ф.н. д.ф.н. з. ф.н д. ф.н. з. ф.н 

За власним бажанням 12 - 8 1 7 1 

Невиконання умов контракту  - - 3 3 2 9 

Академічна заборгованість 6 6 3 2 5 - 

Інше - 2 - - - 2 

Всього відраховано 18 8 14 6 14 12 

Належна увага надавалась і проблемі адаптації студентів 

першого курсу до умов навчання у коледжі, оскільки успішна 

адаптація першокурсника до життя і навчання за обраною 

спеціальністю є запорукою подальшого розвитку кожного студента як 

особистості, майбутнього фахівця. 
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Освітня діяльність ПКНГ Національного університету імені Юрія 

Кондратюка у звітному році була спрямована на реалізацію завдань 

Законів України «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», 

«Про освіту», рішень педагогічної, адміністративної та методичної 

ради коледжу, та здійснювалась відповідно до вимог чинного 

законодавства України. 

Організація освітнього процесу в коледжі регламентується 

чинними нормативно-правовими документами України та освітньо-

професійними програмами спеціальностей, Положення про 

державну підсумкову атестацію студентів, які здобувають освітньо-

кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста з одночасним 

завершенням здобуття повної загальної середньої освіти, 

затвердженого наказом МОН від 07.12.2018 року № 1369; Положення 

про проведення практики студентів вищих навчальних закладів 

України, затвердженого наказом МОН N 93 від 08.04.93 та відповідно до 

вимог внутрішніх документів, зокрема Положення про організацію 

освітнього процесу та Положення про внутрішню систему 

забезпечення якості освітнього процесу у Полтавському  коледжі 

нафти і газу Національного університету імені Юрія Кондратюка.  

Планування освітнього процесу здійснювалося на підставі 

освітньо-професійних програм та освітніх програм профільної 

середньої освіти, які розроблені відповідно із урахуванням наказів 

Міністерства освіти і науки України № N 635 від 11.05.2019, № 570  

від 01.06.2018, № 947 від 09.07.2019, листа Інституту модернізації змісту 

освіти № 22.1/10-2240 від 05.07.18, листа МОН № 1/11-5966 від 

01.07.2019. 

Освітній процес здійснювався відповідно до графіків освітнього 

процесу та розкладів навчальних занять. Навчальні плани та графік 

3 РЕАЛІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

3.1. Нормативне забезпечення освітнього процесу 
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освітнього процесу для кожної спеціальності  затверджені 

педагогічною радою коледжу. 

На основі освітньо-професійних програм та навчальних планів з 

урахуванням рекомендацій МОН (лист № 1/9-434 від 09.07.2018 р.) 

викладачами коледжу розроблено робочі програми з навчальних 

дисциплін, які затверджені у встановленому порядку.  

Особлива увага зверталася на координацію дій суб’єктів 

освітнього процесу та уникнення перевантаження студентів. Завдяки 

співпраці з роботодавцями щодо формування вимог до 

компетентностей майбутніх фахівців та критеріїв їх оцінки освітній 

процес став повністю відкритим для студентів та має демократичний 

характер, що дозволяє постійно контролювати рівень підготовки, 

вносити своєчасні корективи в освітні програми, обирати сучасні 

форми навчання. 

Прийнятий у 2019 році Закон України «Про фахову передвищу 

освіту» надав нам імпульс для змін, а саме право і можливість  

формувати власну ефективну систему забезпечення освітніми 

послугами з  новим змістом і у  новому форматі, тому 

першочерговим завданням для нас є забезпечення якості освітньої 

діяльності та створення такої моделі освітнього простору, в якому 

допитливому розуму особистості студента буде комфортно 

навчатися.  

Важливим елементом роботи з підвищення якості освіти є 

забезпечення академічної доброчесності.  

У 2019 році розроблено та введено в дію Положення про 

забезпечення академічної доброчесності у Полтавському коледжі 

нафти і газу Національного університету «Полтавська політехніка 

імені Юрія Кондратюка», створено групу сприяння академічній 

доброчесності та проводиться постійна  робота з інформування 

учасників освітнього процесу щодо основних правил і принципів 

академічної доброчесності. 
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Для забезпечення належного рівня освітньої діяльності та якісної, 

конкурентоспроможної освіти педагогічний колектив коледжу 

визначив основні завдання діяльності та шляхи їх реалізації, а саме: 

 формування інноваційного освітнього середовища, 

орієнтованого на задоволення потреб та інтересів студентів; 

 створення практичних механізмів співпраці освіти і бізнесу 

для підготовки компетентних фахівців, здатних до ефективної 

самореалізації в умовах сучасного виробництва;  

 індивідуальний  розвиток  особистості, розкриття її 

потенціалу; 

 соціальна інтеграція, формування активного члена 

громадянського суспільства; 

 закладання  основ  для  навчання  впродовж життя. 

Центральне місце в освітньому процесі коледжу посідає 

контроль знань студентів, який передбачає: виявлення, перевірку та 

оцінювання рівня здобутих знань, умінь та навичок студентів, якості 

засвоєння ними навчального матеріалу на всіх етапах навчання та 

визначення рівня сформованого у студентів комплексу компетенцій. 

Відповідно до Положення про внутрішню систему забезпечення 

якості освітньої діяльності у ПКНГ ПолтНТУ протягом 2019 року у коледжі 

здійснювався вступний, поточний, модульний, підсумковий та 

директорський контроль знань студентів.  

Показники якості та успішності з навчальних дисциплін, що 

викладалися у 2019 році згідно з навчальними планами, відповідають 

чинним ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності вищих  

закладів освіти. 

Інформацію про абсолютну та якісну успішність студентів 

коледжу у 2018-2019 навчальному році наведено у таблиці 3.1. 

 

 

3.2 Показники освітньої діяльності 



ЗВІТ ДИРЕКТОРА 2019  
 

 

18 

Таблиця 3.1 

Успішність студентів коледжу у 2018-2019 н.р. 

В
ід

д
іл

е
н

н
я
 

Спеціальність 

  К
у

р
с

 

І семестр 

 2018-2019 н.р. 

ІІ семестр  

2018-2019н.р. 

Ч
и

с
е

л
ь
н

іс
т
ь
, 

ч
о

л
. 

Я
к
іс

н
а

 у
с

п
іш

н
іс

т
ь
, 

%
 

А
б

с
о

л
ю

т
н

а
 

у
с

п
іш

н
іс

т
ь
,%

 

Ч
и

с
е

л
ь
н

іс
т
ь
, 

ч
о

л
. 

Я
к
іс

н
а

 у
с

п
іш

н
іс

т
ь
, 

%
 

А
б

с
о

л
ю

т
н

а
 

у
с

п
іш

н
іс

т
ь
,%

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

М
е

х
а

н
іч

н
е

 в
ід

д
іл

е
н

н
я
 

Спеціальність 

185 «Нафтогазова 

інженерія та технології", 

освітня програма 

"Обслуговування і ремонт 

обладнання нафтових і 

газових промислів» 

1 32 61,2 100 32 60 100 

2 32 53,1 100 32 48,4 96,9 

3 30 57 100 30 55,9 100 

4 31 67,7 100 31 69,5 100 

Спеціальність 

029 "»нформаційна, 

бібліотечна та архівна 

справа»,  

освітня програма 

«Інформаційна, бібліотечна 

та архівна справа»  

 

1 23 73,9 95,7 22 72,8 100 

2 25 73,3 100 25 68 100 

3 21 57,7 100 21 59,3 100 

Всього по механічному 

відділенню 
 194 62,9 99,5 193 61,4 99,5 

Б
у

р
о

в
е

 в
ід

д
іл

е
н

н
я
 

Спеціальність 

 103 «Науки про Землю», 

освітня програма,  

 «Розвідування нафтових і 

газових родовищ» 

1 24 47,6 100 24 41,7 87,5 

2 20 50,62 100 19 52,0 100 

3 17 50 100 17 48,4 100 

Спеціальність 

 184 «Гірництво»  

освітня програма,  

«Буріння свердловин» 

1 74 55,6 100 73 56,4 94,5 

2 72 52,9 100 70 48,7 100 

3 81 53,2 100 81 54,9 100 

4 81 59,1 100 81 60,2 100 

Всього по 

буровому відділенню 
 369 54,1 100 365 53,6 98,1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Е
к
с

п
л
у

а
т
а

ц
ій

н
е

 в
ід

д
іл

е
н

н
я
 

Спеціальність 

185 «Нафтогазова інженерія 

та технології»,  

освітня програма,  

«Експлуатація 

газонафтопроводів і 

газонафтосховищ» 

1 22 53,1 100 22 58,4 100 

2 26 55,24 100 26 45,3 80,8 

3 27 67,41 100 26 61,5 100 

4 29 78,16 100 – – – 

Спеціальність 

185 «Нафтогазова інженерія 

та технології», 

 освітня програма,  

 «Експлуатація нафтових і 

газових свердловин» 

(на базі 9 класів) 

1 42 62,9 100 42 73,2 95,5 

2 44 48,8 100 44 56,6 97,7 

3 34 66 100 34 60,5 100 

4 43 63 100 43 63,7 100 

Спеціальність  

185 «Нафтогазова інженерія 

та технології»,  

освітня програма,  

«Експлуатація нафтових і 

газових свердловин»  

(на базі 11 класів) 

1 29 55,67 100 27 60,9 100 

2 25 52 100 26 70 100 

3 29 63,6 100 27 68,1 100 

Всього по 

експлуатаційному 

відділенню 

 350 60,0 100 317 62,2 96,7 

 Всього по коледжу  913 58,2 99,9 875 58,4 97,9 

 

Аналізуючи якісні результати успішності літньої та зимової сесій, 

можна констатувати незначне підвищення цього показника під час 

літньої сесії в порівнянні з зимовою. 

Проблема відвідування студентами навчальних занять тісно 

пов’язана з їх абсолютною та якісною успішністю, тому в коледжі 

постійно проводиться робота з контролю за станом відвідування 

занять студентами. Показники відвідування занять студентами у 2018-

2019 навчальному році наведено в таблиці 3.2. 

 

 



ЗВІТ ДИРЕКТОРА 2019  
 

 

20 

Таблиця 3.2 

Показники відвідування занять студентами у 2018-2019 н.р. 

В
ід

д
іл

е
н

н
я
 

Спеціальність 

  

 

Курс 

 

І семестр 

2018-2019 н.р. 

ІІ семестр 

2018-2019 н.р. 
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о

л
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и
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о
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і 
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о
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к
іл

ь
к
о

с
т
і 
го

д
и

н
 

Ч
и

с
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л
ь
н

іс
т
ь
, 
ч
о

л
. 

П
р

о
п

у
с

к
и

 з
а

н
я
т
ь
, 
%

 в
ід

 

п
л
а

н
о

в
о

ї 
к
іл

ьк
о

с
т
і 

го
д

и
н

 

з 
н

и
х
 б

е
з 

п
о

в
а

ж
н

о
ї 
 

п
р

и
ч
и

н
и

, 
%

 в
ід

 п
л
а

н
о

в
о

ї 
 

к
іл

ь
к
о

с
т
і 
го

д
и

н
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

М
е

х
а

н
іч

н
е

 в
ід

д
іл

е
н

н
я
 

Спеціальність 

185 «Нафтогазова 

інженерія та технології", 

освітня програма, 

"Обслуговування і ремонт 

обладнання нафтових і 

газових промислів» 

1 32 12,4 1 32 11,1 1,5 

2 32 14,3 0,6 32 11,4 1,5 

3 30 12,3 0,03 30 13,2 0,03 

4 31 11,4 1,8 31 12,1 1,1 

Спеціальність 

029 «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна 

справа»,  

освітня програма 

«Інформаційна, бібліотечна 

та архівна справа»  

1 23 11,7 1,8 22 11,8 0,9 

2 25 9,7 1 25 6,4 0,8 

3 21 26,3 1,23 21 18 1,2 

Всього по механічному 

відділенню 
 194 13,6 1,0 193 11,9 1,0 

Б
у

р
о

в
е

 в
ід

д
іл

е
н

н
я
 

Спеціальність 

 103 «Науки про Землю», 

освітня програма,  

 «Розвідування нафтових і 

газових родовищ» 

1 24 14,6 2,1 24 9,3 1,4 

2 20 12,3 1,4 19 14,9 1,8 

3 17 10,75 0,8 17 10,3 0,9 

Спеціальність 

 184 «Гірництво»  

освітня програма,  

«Буріння свердловин» 

1 74 12,8 0,6 73 16,3 1,2 

2 72 15,0 1,2 70 12,9 1,0 

3 81 14,4 1,3 81 15,5 1,6 

4 81 20,2 1,4 8 12,7 2,3 

Всього по 

буровому відділенню 

 

 369 14,8 1,2 365 14,1 1,4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Е
к
с

п
л
у

а
т
а

ц
ій

н
е

 в
ід

д
іл

е
н

н
я
 

Спеціальність 

 185 "Нафтогазова 

інженерія та технології" 

освітня програма 

«Експлуатація 

газонафтопроводів і 

газонафтосховищ» 

1 22 17 0,4 22 20,4 2,1 

2 26 22,5 0,0 26 23,2 2,0 

3 27 18,2 1,4 26 26,2 1,9 

4 29 30,6 0,4 – – – 

Спеціальність 

185 «Нафтогазова 

інженерія та технології», 

освітня програма 

«Експлуатація нафтових і 

газових свердловин» 

(на базі 9 класів) 

1 42 11,2 1,1 42 13,6 2,3 

2 44 14,3 0,6 44 15 1,4 

3 34 21,9 1,9 26 26,2 1,9 

4 43 16,3 2,5 43 9,4 2,5 

Спеціальність 

185 «Нафтогазова 

інженерія та технології»,  

освітня програма 

«Експлуатація нафтових і 

газових свердловин» 

 (на базі 11 класів) 

1 29 11,9 1,9 27 18,7 4,4 

2 25 16,8 0,7 26 18,2 0,7 

3 29 22,6 2,1 27 25,3 3,1 

Всього по 

експлуатаційному 

відділенню 

 350 17,6 1,2 317 18,1 2,3 

 Всього по коледжу  913 15,6 1,2 875 15,1 1,6 

Протягом звітного періоду, відповідно до Положення про 

внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності у ПКНГ 

Національного університету імені Юрія Кондратюка, адміністрацією 

коледжу здійснювався контроль за якістю проведення навчальних 

занять. Результатом проведення контролю є підвищення об'єктивності 

оцінювання знань студентів, покращення якості ведення викладачами 

навчальної документації, налагодження співпраці між цикловими 

комісіями коледжу.         

Планування контролю якості проведення занять та контрольних 

заходів проводилось з урахуванням аналізу результатів 

екзаменаційних сесій та загальних показників якості успішності 

студентів.  

При відвідуванні занять адміністрацією коледжу проводилась 

перевірка відповідності записів в академічному журналі та робочій 

навчальній програмі дисципліни, ефективності використання на 



ЗВІТ ДИРЕКТОРА 2019  
 

 

22 

занятті сучасних технічних засобів навчання, комп'ютерної техніки. 

Також здійснювався контроль щодо відповідності змісту заняття 

вимогам робочого навчального плану, робочої програми; 

організаційно-методичних форм проведення занять; наявність 

навчально-методичної документації; встановлення ступеня 

підготовленості викладача до занять; визначення теоретичного та 

методичного рівня викладання дисципліни. 

Реалізація контролю якості проведення занять передбачала 

відвідування занять  заступниками директора, завідувачами відділень, 

головами  циклових комісій, методистом, взаємовідвідування занять 

викладачами; представниками студентського самоврядування; 

проведення відкритих занять. 

Результати контролю якості проведення занять відображалися у 

карті відвідування навчального заняття та «Журналах реєстрації 

взаємовідвідувань занять викладачами». 

Інформація про якість проведення занять аналізувалась на 

засіданнях циклових комісій, а висновки щодо удосконалення 

організації навчальних занять та якості викладання подавалися до 

навчально-методичного кабінету для оприлюднення на засіданнях 

методичної та педагогічної  рад ПКНГ Національного університету 

імені Юрія Кондратюка й прийняття відповідних рішень. 

Адміністрація  коледжу постійно працює над розвитком 

системи стимулювання відмінного навчання студентів, активної 

наукової і громадської роботи шляхом подання кандидатур кращих 

студентів для призначення іменних стипендій Президента України, 

Верховної Ради України, Полтавської міської ради тощо. У 2019 році 

призначено стипендії  Полтавської міської ради студентам  Деревянко 

Анастасії та  Кононенку Станіславу. 

  

 

 

Серед пріоритетних завдань коледжу у 2019 році було 

забезпечення якості практичної підготовки студентів, їх 

конкурентоспроможності на ринку праці. В коледжі проводиться 

3.3 Практична підготовка 
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багатовекторна політика з удосконалення організації та змісту всіх 

видів практик студентів. У звітному періоді увагу голів циклових комісій 

спеціальних дисциплін було акцентовано на якісне програмне та 

методичне забезпечення усіх видів практик, узгодження з 

потенційними роботодавцями обсягів і видів практичної підготовки 

студентів, відборі відповідних баз практик та укладанні з ними угод. 

Протягом звітного періоду коледж уклав понад 56 угод з 

підприємствами щодо організації та проходження практики.  

Дані про забезпечення студентів ПКНГ Національного 

університету імені Юрія Кондратюка місцями виробничих 

технологічних практик в розрізі спеціальностей у 2019 році наведено у 

таблиці 3.3. 

Таблиця 3.3  

Забезпечення студентів 

місцями виробничих технологічних практик 

№ Освітня програма 
Потреба  

в місцях  

Фактична 

кількість 

місць  

1 Буріння свердловин 79 81 

2 
Обслуговування і ремонт обладнання 

нафтових і газових промислів 
30 38 

3 
Експлуатація нафтових і газових 

свердловин 
60 71 

4 
Експлуатація газонафтопроводів і 

газонафтосховищ 
26 44 

5 Розвідування нафтових і газових родовищ 19 26 

6 
Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа 
25 27 

Разом 239 287 

У межах освітнього процесу у 2019 році застосовувалися різні 

форми і види практичної підготовки, що сприяли формуванню 

професійної компетентності студентів та їх конкурентоспроможності 

на ринку праці. 

Практична підготовка в коледжі передбачала проходження 

студентами навчальних, виробничих технологічних та 

переддипломних практик. Практичну підготовку студенти проходили 

згідно з Положенням про проведення практики студентами вищих 

навчальних закладів України, затвердженого  наказом Міністерства 

освіти України № 93  від 08.04.1993 року,  навчальними планами та 
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графіком освітнього процесу. Форма і тривалість проведення 

практик були визначені з урахуванням фахового спрямування в 

навчальному плані. 

 

Інформація про забезпечення студентів ПКНГ Національного 

університету імені Юрія Кондратюка місцями виробничих 

переддипломних  практик у 2019 році наведена у таблиці 3.4. 

Таблиця 3.4 

Забезпечення студентів 

місцями виробничих переддипломних практик 

№ Освітня програма 
Потреба 

в місцях  

Фактична 

кількість 

місць  

1 Буріння свердловин 82 83 

2 
Обслуговування і ремонт обладнання 

нафтових і газових промислів 
31 40 

3 
Експлуатація нафтових і газових 

свердловин 
74 78 

4 
Експлуатація газонафтопроводів і 

газонафтосховищ 
29 37 

5 Розвідування нафтових і газових родовищ 21 24 

Разом 237 262 
 

У 2019 році, у межах навчальних ознайомчих практик, було 

організовано та проведено 57 виїзних екскурсійних занять на 

виробничих об’єктах, а саме: 

 ГПУ «Полтавагазвидобування» – 18 занять; 

 НГВУ «Полтаванафтогаз» – 5 занять; 

 БУ «Укрбургаз» – 18 занять; 

Практичне навчання студентів 
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 УМГ «Київтрансгаз» – 4 занятя; 

 СП «Полтавська газонафтова компанія» – 4 заняття; 

 ТОВ «Везерфорд Україна» – 4 заняття; 

 ТОВ «Укрнафтагазсервіс» – 4 заняття. 

Отже, протягом 2019 року всі студенти спеціальностей 103 

«Науки про Землю», 184 «Гірництво» і 185 «Нафтогазова інженерія та 

технології» під час навчальних ознайомчих практик відвідали виробничі 

підприємства та ознайомились з повним технологічним циклом від 

розвідки покладів вуглеводнів до їх переробки.  

Протягом 2019 року викладачами спеціальних дисциплін  для 

проведення навчальних практик використовувалась матеріально-

технічна база Національного університету «Полтавська політехніка 

імені Юрія Кондратюка». Значна кількість занять з навчальних практик 

проведена на базі лабораторії нафтогазових технологій, навчально-

наукового полігону та лабораторій 3D-моделювання та 3D візуалізації.  

Питання якості організації та проведення практик постійно 

обговорюється на засіданнях педагогічної ради коледжу та циклових 

комісій спеціальних дисциплін. Моніторинг ефективності різних видів 

практик засвідчує належний рівень їх проходження студентами.  

 

У 2019 році, завдяки активній співпраці ректора Національного 

університету імені Юрія Кондратюка професора Володимира 

Онищенка з провідними підприємствами нафтогазової галузі, 

коледж активізував роботу щодо розширення зв’язків з 

підприємствами   із забезпечення практичної підготовки студентів. 

Розвиток співпраці з такими провідними компаніями як ДТЕК 

Практичне навчання у лабораторіях  

Національного університету імені Юрія Кондратюка 
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Нафтогаз, ТОВ НТП «Бурова техніка», Schlumberger, Weatherford, ТОВ 

«Укрнафтагазсервіс», СП «Полтавська газонафтова компанія» 

дозволив студентам під час проходження практик опановувати 

найсучасніші технології та знайомитись з устаткуванням цих 

підприємств. Такий підхід до організації практичного навчання 

дозволить у майбутньому кращим студентам працевлаштуватись у 

виробничі підрозділи цих компаній. 

Під час навчальних практик по набуттю робітничих професій 

студенти опанували одну з робітничих професій, передбачених 

навчальним планом, склали кваліфікаційний іспит та отримали 

свідоцтва і посвідчення про допуск до робіт з підвищеною 

небезпекою. 

Інформацію про отримання робітничих професій студентами 

ПКНГ Національного університету імені Юрія Кондратюка у 2019 році 

наведено у таблиці 3.5. 

Таблиця 3.5 

Отримання робітничих професій студентами коледжу 

№ Освітня програма Робітнича професія 
Кількість 

студентів 

1 Буріння свердловин 

8113.2 Помічник бурильника 

експлуатаційного  і 

розвідувального буріння 

свердловин на нафту й газ 

79 

2 

Обслуговування і ремонт 

обладнання нафтових і 

газових промислів 

8113.2 Моторист бурових 

установок 

7233.2 Слюсар з обслуговування 

бурових 

30 

3 
Експлуатація нафтових і 

газових свердловин 

8113.1 Оператор з добування 

нафти і газу 
60 

4 

Експлуатація 

газонафтопроводів і 

газонафтосховищ 

7233.2 Слюсар з ремонту 

технологічних установок 
26 

5 
Розвідування нафтових і 

газових родовищ 
9311 Лаборант-колектор 19 

6 Діловодство 
4112 Оператор комп′ютерного 

набору 
25 

Разом 239 

Отже, протягом 2019 року робітничі професії отримали 239 

студентів денної форми навчання. Окрім того, значна частина 

студентів денної форми виявляє бажання отримати додатково 
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робітничі професії, навчаючись на відділенні підготовки робітничих 

кадрів коледжу. Це значно розширює можливості при проходженні 

виробничих практик з наданням штатних робочих місць, а також при 

працевлаштуванні після завершення навчання у ПКНГ Національного 

університету імені Юрія Кондратюка. 

Підвищенню рівня професійно-практичної підготовки студентів 

сприяли зустрічі з керівниками та топ-менеджерами провідних 

вітчизняних й іноземних компаній, зокрема,  Weatherford Ukraine, 

Schlumberger та міжнародною «Спілкою інженерів нафтовиків» (SPE), 

що проходили на базі  університету та коледжу.  

Партнерство з такими провідними компаніями як Schlumberger 

та Weatherford, дає змогу студентам під час проходження практик 

опановувати найсучасніші технології та знайомитись з устаткуванням 

цих підприємств, а також у подальшому працевлаштуватись у 

виробничі підрозділи цих компаній. 

 

 

Забезпечити високий рівень фахових компетенцій працівників, 

який відповідав би поточній і перспективній потребам ведення бізнесу, 

дозволяє стратегія підбору персоналу провідними сервісними 

нафтогазовими компаніями світу «Weatherford» та «Schlumberger», 

що ґрунтується на довгостроковій взаємодії з університетом та 

коледжем. Навесні 2019 року команда рекрутингу «Schlumberger» 

провела зустрічі зі студентами інституту нафти і газу та коледжу, під 

час якої відбулась презентація компанії, та дводенну рекрутингову 

сесію. За результатами співбесіди 3 студенти коледжу отримали 

роботу в найбільшій нафто-сервісній компанії, а випускник 2019 року 

Зустрічі з представниками компанії Weatherford Ukraine 
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Іщенко Вячеслав зараз є наймолодшим за віком інженером 

Schlumberger в Європі. 

Беззаперечно, співпраця з провідними галузевими компаніями 

та зустрічі з їх лідерами дозволяють  наблизити рівень  підготовки 

студентів до вимог роботодавців, допомагають оволодіти сучасними 

знаннями і передовими технологіями та мотивують до успішного 

навчання.  

У звітному періоді всі завдання практичної підготовки студентів 

коледжу реалізовані в повному обсязі, про що свідчать звіти керівників 

всіх видів практик від коледжу та позитивні відгуки підприємств - баз 

практик. 

 

 
 

Ефективним засобом поєднання теоретичної і практичної 

підготовки із максимальним залученням сфери виробництва стало 

запровадження дуальної освіти. У 2018-2019 навчальному році 

реалізовано перший пілотний проєкт з підготовки експериментальної 

групи студентів спеціальності «Обслуговування і ремонт обладнання 

нафтових і газових промислів» з елементами дуальної освіти.  

Для реалізації пілотного проєкту було здійснено такі процедури: 

 юридичне врегулювання основних аспектів навчання за 

дуальною формою – укладання угоди між адміністрацією 

коледжу та ГПУ «Полтавагазвидобування»; 

 створення  робочої групи з числа представників коледжу та 

газопромислового управління;  

  узгодження навчального тематичного плану занять, що 

проводились на базі підприємства; 

 призначення  виробничих  наставників  з числа досвідчених 

фахівців підприємства.  

За дуальною системою здійснювалось вивчення трьох 

навчальних дисциплін у кожному семестрі.  

Практичні заняття проводились в умовах реального виробництва 

у профільних відділах ГПУ «Полтавагазвидобування» та на виробничих 

об’єктах: УСП Котельва, цех з виготовлення та ремонту 

нафтогазового обладнання, Машівська УКПНГ, Східно-Полтавська 

3.4 Запровадження дуальної освіти 
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УКПГ Машівського цеху з видобутку нафти, газу та конденсату.  
 

 

На завершальному етапі проєкту для підбиття підсумків та 

визначення траєкторії подальшої співпраці в напрямку дуальної освіти 

робочою групою проведено співбесіду із студентами – учасниками 

експерименту та студентами, що не брали участі в реалізації 

проєкту і проходили освітню підготовку за класичною формою. 

По закінченні експерименту представниками робочої групи 

встановлено, що студенти-учасники пілотного проєкту краще 

орієнтуються в особливостях експлуатації устаткування, основних 

технологічних процесах та функціях і взаємодії виробничих підрозділів 

підприємства. 

Отже, узгоджена взаємодія освітньої та виробничої сфер, 

зокрема викладачів коледжу і фахівців ГПУ «Полтавагазвидобування» 

із запровадження пілотного проєкту з підготовки експериментальної 

групи студентів за дуальною формою навчання забезпечила 

позитивні результати з якості  їх підготовки. Студенти – учасники 

експерименту  пройшли практику розв’язання професійних задач, 

усвідомили складність і важливість отримання навичок професійного 

й кар’єрного зростання та досягнення кар’єрних успіхів, а також 

отримали досвід працевлаштування. 

Згідно з  наказом МОН №1296  від 15.10.2019 щодо 

запровадження пілотного проєкту з підготовки фахівців за дуальною 

формою здобуття освіти у закладах фахової передвищої та вищої 

освіти коледж як відокремлений підрозділ Національного університету 

імені Юрія Кондратюка залучено до цього проєкту разом з ДТЕК 

Практичні заняття в умовах реального виробництва 
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НАФТОГАЗ за спеціальностями 184 «Гірництво» та 185 «Нафтогазова 

інженерія та технології». 

Реалізація пілотного проєкту за дуальною формою здобуття 

освіти в системі підготовки галузевих кадрів сприятиме переходу на 

якісно новий рівень формування професійних компетентностей, 

розвитку ефективної системи партнерства освіти і бізнесу та 

забезпечить затребуваність і конкурентоспроможність фахівців на 

ринку праці. 

 

 

 

Одним з пріоритетних завдань коледжу є забезпечення 

випускників першим місцем працевлаштування. Інформація про 

результати випуску у 2019 році наведена у таблиці 3.5. 

Таблиця 3.5 

Результати випуску у 2019 році 

Освітня програма 
Загальна 

кількість 

випускників 

З них за денною 

формою 

З них за заочною 

формою 

бюджет контракт бюджет контракт 

Буріння свердловин 93 61 20 - 12 

Обслуговування і ремонт 

обладнання нафтових і 

газових промислів 

31 25 6 - - 

Розвідування нафтових 

та газових родовищ 
17 17 - - - 

Діловодство 21 17 4 - - 

Експлуатація нафтових і 

газових свердловин 
70 51 19 - - 

Експлуатація 

газонафтопроводів і 

газонафтосховищ 

29 25 4 - - 

Всього 261 196 53 - 12 

Коледжем здійснюється моніторинг працевлаштування 

випускників та їх подальшого навчання, відстеження кар’єрного 

зростання. З метою підвищення конкурентоспроможності на ринку 

праці майбутніх випускників та упередження молодіжного безробіття 

у коледжі постійно проводяться тренінги щодо удосконалення знань 

молоді стосовно пошуку роботи та ефективної комунікації з 

3.5 Якість підготовки та працевлаштування випускників 
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роботодавцем, а студенти випускних груп беруть участь у зустрічах з 

представниками нафтогазових компаній. 

Традиційно, переважна більшість  випускників коледжу 

продовжують навчання у Національному університеті «Полтавська 

політехніка імені Юрія Кондратюка». І це абсолютно  прогнозовано, 

адже в межах плану співпраці між цикловими комісіями коледжу та 

кафедрами університету постійно відбувається спільна 

систематична профорієнтаційна робота зі студентами випускних 

груп щодо їх спрямування на продовження навчання в Національному 

університеті імені Юрія Кондратюка. 

До ПолтНТУ у 2019 році на прискорену форму навчання 

вступили 145 випускників коледжу. Динаміка вступу випускників 

коледжу до університету подана у таблиці 3.6. 

Таблиця 3.6 

Вступ випускників коледжу до університету 

Освітня програма 

Кількість випускників коледжу, які продовжують навчання у 

ПолтНТУ 

2017 рік 2018 рік 2019 рік 

Денна 

ф.н. 

Заочна 

ф.н. 

Денна 

ф.н. 

Заочна 

ф.н. 

Денна 

ф.н. 

Заочна 

ф.н. 

Буріння свердловин 38 8 34 11 44 2 

Обслуговування і 

ремонт обладнання 

нафтових  

і газових промислів 

15 1 13 2 18 4 

Експлуатація нафтових  

і газових свердловин 
36 5 33 12 39 2 

Експлуатація 

газонафтопроводів  

і газонафтосховищ 

18 3 19 3 15 1 

Розвідування нафтових 

та  газових родовищ 
7 - 8 2 8 - 

Діловодство 6 2 9 2 12 - 

Всього 
120 19 116 32 136 9 

139 148 145 

Аналіз результатів вступу випускників коледжу до Національного 

університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» у 2019 

році показав, що  співвідношення студентів, які продовжили навчання в 
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університеті, до загальної кількості випускників зросло на 7% у 

порівнянні з 2018 роком.  

У 2019 році, в рамках профорієнтаційної роботи, майже для 

всіх студентів коледжу було організовано відвідування відповідних 

інститутів, факультетів і кафедр. Систематично проводилися зустрічі 

студентів коледжу з провідними викладачами університету. 

Представники профільних кафедр університету запрошувалися на 

батьківські збори у випускні групи. Науково-педагогічні працівники 

університету брали участь в організації та проведенні заходів, що 

проводилися у коледжі. Усі ці заходи сприяли тому, що більшість 

випускників коледжу стали студентами Національного університету 

імені Юрія Кондратюка. 

Якість підготовки молодших спеціалістів визначалась на підставі 

звітів голів Екзаменаційних комісій. Результати Державної атестації 

випускників коледжу у 2019 році в розрізі спеціальностей наведено в 

таблиці 3.7. 

Таблиця3.7 

Результати Державної атестації випускників коледжу 

Освітня програма 

Загальна 

кількість 

випускників 

Результати 

Державної 

атестації 

Якість, 

%  

«5» «4» «3» 

Буріння свердловин 93  24 40 29 68,8 

Обслуговування і ремонт обладнання 

нафтових і газових промислів 
31 16 10 5 83,9 

Розвідування нафтових та газових 

родовищ 
17 4 9 4 76,5 

Діловодство 21 8 6 7 66,6 

Експлуатація нафтових і газових 

свердловин 
70 35 18 17 75,7 

Експлуатація газонафтопроводів і 

газонафтосховищ 
29 8 18 3 89,7 

Всього 261 95 101 65 75,1 
 

Аналіз якісних результатів освітньої підготовки  показав, що 

більшість студентів, майбутніх випускників, мають гарну теоретичну 

підготовку і готові до самостійного виконання поставлених практичних 

завдань, та грамотно оформлюють необхідну документацію. 

Якість професійної підготовки випускників протягом 2019 року 

визначалась шляхом аналізу відгуків керівників підприємств і 
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організацій, де працювали випускники. На підставі проведеного 

аналізу можна зробити висновок, що молоді фахівці швидко 

адаптуються в новому виробничому колективі й здатні виконувати свої 

посадові обов’язки, постійно підвищуючи свій професійний рівень.  

За результатами 2018-2019 навчального року випускникам 

коледжу вручені 27 дипломів з відзнакою.   

Працевлаштування випускників відбувається за заявками 

підприємств галузі. Студенти, які добре зарекомендували себе під 

час проходження виробничих технологічних практик та мають високий 

рівень підготовки, можуть на останньому курсі розпочати трудову 

діяльність, поєднуючи її з навчанням в коледжі.    

Працевлаштування випускників коледжу у 2019 році в розрізі 

підприємств нафтогазової галузі подано у таблиці 3.8. 

 

Таблиця 3.8 

Працевлаштування випускників коледжу 

Назва підприємства 

Освітня програма 

Разом 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

БУ Укрбургаз 11 1 2   1   15 

ГПУ Полтавагазвидобування     2 1     3 

ГПУ 

Шебелинкагазвидобування   2 3       5 

УГВ-сервіс 1           1 

УПГГК     1 1     2 

ПАТ Укрнафта 2   2 1 1   6 

ПАТ Полтавагаз     1 2     3 

УБМР Укргазспецбудмонтаж     1       1 

OKKO-retail     2 4     6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

ТОВ НТП Бурова техніка   2         2 

ТОВ БТФ колтюбінг 1           1 

Shlumberger   2     2   4 

Weatherford Ukraine   2         2 

ТОВ Українська сервісна 

бурова компанія-1 4     1     5 

ПРАТ Нафтогазвидобування     1       1 

СП Полтавська газонафтова 

компанія 2   2 1     5 

Escalо drilling Ukraine 1           1 

ТОВ Інтеграл 4   1         1 

ТОВ Полтавська бурова 

компанія 1   2       3 

ТОВ Укрнафтагазсервіс   2 1       3 

ТОВ БК Укрбурсервіс 2           2 

Тов Силур пласт         3   3 

ТОВ SERVICE-OIL 1           1 

ТОВ «Бейкень енергетика 

Україна» 7     1     8 

ТОВ Геоюніт     2       2 

ПП Калібр-М       1     1 

ТОВ Надрапромвидобуток       1     1 

ТОВ ПАСІПОЛ     2 1     3 

ПрАТ Пласт     3       3 

ТОВ Надежда ритейл     2 2     4 

ТОВ РГК           4 4 

Державний архів 

Полтавської області 1         1 2 

ТОВ Навіком енерджи 1           1 

ТОВ БЕК Технікс 2           2 

ТОВ Вікойл 1           1 

ТОВ Ендейвер 1           1 

ТОВ БК Регіон 2           2 

ТОВ Укрнафтогазресурс 1           1 

ТОВ ЕСКо Північ 1           1 

ТОВ Газінвестпроект 1       1   2 

ТОВ Агрокрай   1         1 

Всього 44 13 29 17 8 5 116 
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У 2019 році працевлаштовані за фахом 116 випускників коледжу 

та 52 студента старших курсів. 

З метою моніторингу кар’єрного зростання коледж постійно 

підтримує зв’язок із своїми випускниками. Найбільш успішні з них 

постійно запрошуються в коледж на спеціалізовані заходи для 

профорієнтаційної мотивації студентів щодо подальшої трудової 

діяльності в нафтогазовій галузі. 

 

 

 

У 2019 році  вперше державна підсумкова атестація відбувалася 

у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Загальна кількість 

студентів, які проходили ДПА у формі ЗНО – 191.   

Першим обов’язковим  предметом ДПА була українська мова, 

другим – математика або історія України (період ХХ – початок ХХІ 

століття) за вибором випускника. 

З метою ознайомлення студентів з особливостями проведення 

ЗНО протягом січня-лютого 2019 року у коледжі була організована 

системна інформаційно-роз’яснювальна робота яка включала 

наступні заходи:  

 надання інформації студентам щодо завдань та функцій 

проведення тестування, правил проходження ЗНО;  

 ознайомлення батьків зі специфікою ЗНО та процесом 

підготовки до нього;  

 здійснення психологом підтримки студентів з урахуванням 

їхніх індивідуальних особливостей; 

 оформлення інформаційних стендів; 

 надання допомоги  щодо реєстрації на пробне ЗНО та 

основну сесію. 

З лютого по квітень 2019 року у коледжі в позанавчальний час 

функціонували підготовчі курси з математики та історії України, а 

також факультативні заняття з української мови.  Відвідувачами курсів з 

історії України стали 58 студентів, а з математики – 51 студент. 

Кількість студентів, що брали участь в основній сесії ЗНО-2019 з 

української мови і літератури – 191, з математики – 84, з історії 

України – 107.  

3.6 Зовнішнє незалежне оцінювання 
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У таблиці 3.9 наведено узагальнені результати ДПА у формі 

ЗНО-2019 студентів коледжу в розрізі навчальних предметів та 

порівняння результатів успішності з середніми показниками по 

Полтавській області та Україні.  

Таблиця 3.9 

Узагальнені результати ДПА у формі ЗНО-2019 студентів коледжу 

Навчальний 

предмет 

Загальна 

кількість 

учасників 

Отримали 

позитивні оцінки 

з ДПА 

Отримали 1,2 або 3 бали з ДПА 

кількість % ПКНГ % по 

Полтавській 

обл. 

% по 

Україні кількість % 

Українська 

мова і 

література  

191 181 94,24% 10 5,76% 10,24% 10,92% 

Математика 84 73 88,1% 10 11,9% 9,71% 12,35% 

Історія 

України  
107 107 100% 0 - 0,41% 0,68% 

За результатами ЗНО-2019 коледж посідає перше місце серед 

закладів І-ІІ рівня акредитації технічного спрямування Полтавської 

області за рейтинговим балом, який розрахований на підставі 

середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання 

отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО та з 

урахуванням загальної кількості складених тестів.   

Таблиця 3.10 

Розподіл закладів освіти  І-ІІ рівня акредитації технічного 

спрямування Полтавської області за рейтинговим балом ЗНО-2019 

Заклад освіти Місце 

Відокремлений структурний підрозділ Полтавський коледж нафти і 

газу Полтавського національного технічного університету  

імені Юрія Кондратюка 

1 

Полтавський політехнічний коледж Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут» 

2 

Полтавський коледж харчових технологій Національного університету 

харчових технологій 

3 

Полтавський будівельний технікум транспортного будівництва 4 

Лохвицький механіко-технологічний коледж Полтавської державної 

аграрної академії 

5 

За підсумками складання ЗНО у 2019 році було здійснено аналіз 
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результатів, які обговорено на засіданнях педагогічної та методичної 

рад, циклових комісій гуманітарних і природничо-наукових 

дисциплін; визначено напрями діяльності колективу щодо підвищення 

ефективності підготовки студентів до ДПА у формі ЗНО. 

Зі студентами, які у 2019 році отримали оцінки з ДПА у формі 

ЗНО 1, 2 або 3 бали, постійно проводиться системна робота для 

успішного повторного складання оцінювання у 2020 році. Проведено 

зустрічі представників адміністрації коледжу та викладачів з батьками 

цих студентів. Спільно з батьками для кожного студента визначено 

шляхи підготовки до ЗНО-2020 з урахуванням фактичного рівня 

підготовки та індивідуальних психологічних особливостей студентів. 
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Стратегічні  напрями оновлення освітньої та науково-методичної 

діяльності коледжу у 2019 році формувалися в умовах прийняття та 

імплементації  Закону України  «Про фахову передвищу освіту».  

Розуміючи, що якісна підготовка студентів є потенційною 

передумовою і першою сходинкою в їх професійному та 

кар‘єрному зростанні, фундаментом успішного життя й підґрунтям 

особистісного становлення та самореалізації особлива увага 

приділялась вдосконаленню організації науково-методичної роботи, 

впровадженню нових технологій і методів у педагогічну діяльність. 

Пріоритетним завданням викладацького колективу ПКНГ 

Національного університету імені Юрія Кондратюка було 

забезпечення якості освітнього процесу, формування у студентів 

знань щодо інновацій у галузі, навичок  успішного виконання 

професійних обов’язків, прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, 

підвищення власної професійної кваліфікації, організаторської та 

управлінської діяльності, адаптації на виробництві і співпраці з 

колегами. Реалізація цього завдання здійснювалась відповідно до 

сформованих традицій, минулих досягнень і накопиченого досвіду та 

забезпечувалася відповідною якістю компонентів освітнього 

середовища: 

 інформаційно-змістового (за рахунок ефективного 

застосування сучасних засобів комунікації та використання 

мультимедійного обладнання при проведенні занять);  

 організаційно-діяльнісного (за рахунок запровадження 

технологій інтерактивного навчання − навчання через інформацію і 

навчання через діяльність,  що спирається передусім на творче, 

продуктивне мислення, поведінку спілкування);  

 особистісного (за рахунок індивідуалізації навчання та  

4 ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

4.1. Забезпечення якості освітнього процесу 
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організації самостійної роботи студентів через технології 

дистанційного навчання). 

Колегіальним органом управління навчально-методичною 

роботою в коледжі є методична рада, яку очолює заступник 

директора з науково-методичної роботи. Щоквартально на 

засіданнях методичної ради розглядалися й аналізувалися актуальні 

питання навчально-методичної та наукової діяльності педагогічного 

колективу, впровадження інноваційних педагогічних технологій в 

освітній процес.  

На розгляд методичної ради у 2019 році були винесені наступні 

питання: 

 реалізація в освітньому процесі інтегрованого підходу з 

метою формування цілісної системи знань та вмінь майбутнього 

фахівця; 

 формування засад міжнародної діяльності коледжу; 

 розвиток інформаційної компетентності педагогічних 

працівників як засіб удосконалення професійної компетентності; 

 обговорення результатів вивчення педагогічного досвіду 

викладачів, які атестуються; 

 стан підготовки студентів до державної підсумкової 

атестації у формі ЗНО. 

У 2019 році  педагогічний колектив коледжу розпочав роботу над 

реалізацією навчально-методичної проблеми «Реалізація 

компетентнісного підходу до формування особистості 

кваліфікованого фахівця на засадах інтеграції теоретичного і 

практичного навчання, дослідницької та інноваційної діяльності й 

усебічної взаємодії з роботодавцями». Основними напрямами 

реалізації зазначеної проблеми є: 

  забезпечення умов освітньої діяльності, які б відповідали 

вимогам законодавства, професійним та міжнародним 

стандартам, а також потребам виробничої сфери і суспільства; 

 методологічна переорієнтація з процесу на результат 

освіти в діяльнісному вимірі, зміщення акценту з накопичування 

нормативно визначених знань, умінь і навичок на формування й 

розвиток здатності практично діяти; 
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 підхід до організації освітнього процесу, який передбачає 

заохочення здобувачів освіти до ролі автономних і відповідальних 

суб’єктів освітнього процесу; 

 дотримання принципів академічної доброчесності усіма 

учасниками освітнього процесу; 

 підвищення ефективності навчального заняття і 

результативності навчальних досягнень студентів шляхом реалізації 

компетентнісного підходу в освітньому процесі; 

 формування інноваційної свідомості педагогічного 

колективу шляхом вивчення, узагальнення і впровадження 

педагогічного досвіду викладачів з використання сучасних навчальних 

онлайн-сервісів. 

Традиційно, за підсумками навчального року, проводилась 

порівняльна оцінка ефективності діяльності циклових  комісій 

коледжу. Метою визначення рейтингів є виявлення циклових комісій, 

що роблять найбільший внесок у підвищення якості підготовки 

фахівців, поширення передового досвіду та покращення іміджу 

коледжу. Критерії оцінки охоплювали кваліфікаційні показники 

педагогічних працівників,  науково-методичну діяльність, видання 

підручників і навчальних посібників, монографій, статей, заходи щодо 

організації студентської наукової діяльності.  

Важливою складовою у забезпеченні   високої якості освітньої і 

професійної підготовки молодших спеціалістів та активізації 

навчальної і науково-дослідницької діяльності студентів є 

удосконалення інформаційно-методичної бази. Для реалізації 

завдань навчально-методичного та інформаційного забезпечення 

освітнього процесу педагогічні працівники створюють і видають 

навчальні та навчально-методичні засоби.  

У 2019 році викладачами коледжу було розроблено й 

запроваджено в освітній процес низку дидактичних та методичних 

засобів серед яких структурно-логічні конспекти, методичні 

рекомендації, навчальні посібники, конспекти лекцій тощо. 

Інформацію про кількісні показники наведено в таблиці 4.1. 

 

 



ЗВІТ ДИРЕКТОРА 2019  
 

 

41 

Таблиця 4.1 

Дидактичні та методичні засоби, розроблені викладачами 

Назва дидактичного засобу 
Кіль-

кість 
ПІБ викладачів 

Навчальні посібники, структурно-

логічні конспекти 
5 

Воронцова І.В., Бадула М.Л. ,  

Торяник А.В., Кочерженко О.М.,  

Конспекти лекцій 4 Шпак О.М., Торяник А.В., Тацій О.О. 

Методичні вказівки та 

рекомендації 
12 

Тацій О.О., Думенко Г.А.,  

Волинець В.М., Самсоненко Н.В., 

Воронянський В.С., Сидорина О.Г., 

Зотова О.М., Мінченко В.В. 

Дидактичний супровід практики 2 Хоменко В.І., Жабський С.М. 

Всього 23 

 

 

 
 

Інформаційне забезпечення освітнього середовища 

орієнтоване на комплексну інтеграцію навчальної, виховної та 

наукової діяльності учасників освітнього процесу. У межах 

забезпечення високого рівня професійної підготовки в коледжі 

здійснюється ресурсно-орієнтований підхід до формування 

загальних і спеціальних компетентностей майбутнього фахівця. Для 

реалізації зазначеного завдання упродовж 2019 року проведено 

технічну модернізацію серверу дистанційного навчання MOODLE.  

Дистанційний веб-портал електронних курсів на базі сучасної 

системи управління дистанційним навчанням MOODLE  

орієнтований, насамперед, на забезпечення інтерактивної взаємодії 

між студентом і викладачем та дозволяє створювати принципово нову 

інтерактивну модель освітнього процесу з використанням сучасних 

навчальних онлайн-ресурсів (LearningApps, Н5Р, FreeMind, Mind Map, 

Рowtoon тощо).  Навчальні  елементи в навчальних курсах MOODLE 

представлені у вигляді лекцій, семінарів, практичних завдань, 

графічних робіт, тестів, розрахунково-графічних робіт, інструкцій, 

методичних  вказівок та ін. 

4.2. Ресурсно-інформаційне забезпечення   
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За показником створення дистанційних курсів з навчальних 

дисциплін спостерігається наступна динаміка: 

 За кількістю дистанційних курсів з навчальних дисциплін 

 
 

 За кількістю навчальних дисциплін, що входять до складу 

дистанційних курсів 

 
 

Дистанційний портал коледжу налічує 1074 користувачі:, серед 

яких 76 викладачів та 930 студентів. Усі студенти коледжу 

зареєстровані як користувачі дистанційних курсів.  

 Дистанційні курси постійно оновлюються не тільки в змістовій 

сфері освіти, а й у технологічній. Такий підхід дозволяє активізувати 

самостійну індивідуальну та групову роботу студентів та сприяє 

формуванню комунікативних якостей особистості. У 2019 році 

розроблено дистанційні курси з 12 навчальних дисциплін для 

іноземних студентів заочної форми навчання. Удосконалено контент 

з математики та української мови для слухачів підготовчих курсів.  
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Забезпечення освітнього процесу в коледжі здійснюють  

76 викладачів, які працюють на постійній основі. Виробничі, трудові 

відносини, розподіл навчального навантаження відбуваються згідно з 

чинним законодавством, колективним договором та за погодженням 

з профспілковим комітетом. Здійснення методичної, навчальної та 

виховної роботи, підвищення рівня професійної компетентності 

викладачів забезпечують 9 циклових комісій.  

Підготовку здобувачів освіти здійснюють педагогічні працівники, які 

мають відповідну освіту, кваліфікацію та досвід роботи за фахом.  

59% (44 чол.) викладацького складу мають педагогічний стаж понад 

20 років. Чисельність викладачів пенсійного віку на кінець 2019 року 

становить 18 осіб (24%). Середній вік викладачів складає 48 років.  

Загальна характеристика педагогічного складу коледжу 

наведена у таблиці 4.2. 

  Таблиця 4.2 

Якісний склад педагогічного колективу 2018 рік 2019 рік 

Всього штатних педагогічних працівників 79 75 

 в т.ч. з науковим ступенем 4 6 

Мають вищу категорію 53 53 

в т.ч. педагогічне звання «викладач-методист» 20 20 

Мають першу категорію 14 14 

Мають другу категорію 10 5 

Мають категорію «спеціаліст» 2 3 

 

У звітний період за високі досягнення в реалізації державної 

політики в галузі освіти, особистий внесок у підготовку 

висококваліфікованих спеціалістів, за багаторічну сумлінну працю, 

плідну педагогічну діяльність, значні досягнення у вихованні молоді ряд 

викладачів і співробітників коледжу відзначені  Міністерством освіти і 

науки України, Полтавською обласною державною адміністрацією, 

Департаментом освіти і науки ПОДА, Шевченківською районною у м. 

Полтаві радою, Національним університетом «Полтавська політехніка 

4.3. Удосконалення фахової компетентності педагогічного колективу 
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імені Юрія Кондратюка», ПКНГ Національного університету імені Юрія 

Кондратюка, а саме: 

 Грамота Міністерства освіти і науки України – 1 

 Нагрудний знак «Василь Сухомлинський» – 1 

 Грамота Полтавської обласної державної 

адміністрації 

 

– 5 

 Грамота Департаменту освіти і науки ПОДА – 5 

 Почесна грамота Шевченківської районної у  

м. Полтаві ради 

 

– 6 

 Грамота Національного університету 

«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» 

 

– 8 

 Подяка ПКНГ Національного університету  

імені Юрія Кондратюка 

 

– 27 

Важливим чинником якості освітнього процесу є педагогічна 

майстерність викладача, його вміння використовувати сучасні 

методи навчання. Удосконаленню педагогічної майстерності 

викладачів та впровадженню сучасних методів навчання в освітній 

процес коледжу сприяли методичні конференції й семінари, 

майстер-класи, показові й відкриті заняття тощо. 

З метою надання методичних рекомендацій та розв’язання 

поточних проблем щодо покращення організації освітнього процесу 

щомісяця проводились методичні семінари із педагогічними 

працівниками. На методичних семінарах, засіданнях циклових 

комісій обговорювалися питання структури та оформлення робочих 

програм навчальних дисциплін; проблеми розробки і впровадження 

сучасних освітніх технологій, удосконалення системи оцінювання 

якості результатів навчання, організації практичної підготовки студентів, 

інтерактивного забезпечення дистанційних курсів. 

Упродовж 2019 року на семінарах педагогічної майстерності 

були розглянуті питання, що сприяли удосконаленню  професійної 

компетентності викладачів, підвищенню якості освітньої, методичної, 

наукової, інноваційної, творчої та виховної діяльності, а саме: 

 аналіз основних положень Закону України «Про фахову 

передвищу освіту; 

 імідж сучасного педагога в контексті оновлення 
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національної системи освіти; 

 професійна мобільність педагога; 

 мобільне навчання як сучасна технологія в освіті; 

 технологія стартапів як платформа для неформального 

спілкування, пошуку ідей та особистісного розвитку 

студентської молоді; 

 скрайбінг як сучасна форма візуалізації навчального 

матеріалу; 

 освітній блог як засіб розвитку професійної компетентності 

викладача та ефективний інструмент навчання. 

Також на методичних семінарах розглядалися питання щодо 

сучасних тенденцій організації освітнього процесу, поширення 

передового педагогічного досвіду, запровадження інноваційних 

технологій навчання, сучасних форм і методів активізації пізнавальної 

діяльності студентів тощо.  

У 2019 році продовжується діяльність освітнього клубу 

«Feedback», що сприяє підвищенню фахової компетентності 

педагогів, розкриває їхній творчий потенціал, створює можливості для 

обміну думками та ідеями.   

Викладачі коледжу беруть активну участь у роботі обласних 

методичних об’єднань. Усе це дозволяє систематично підвищувати 

фаховий рівень викладачів, їхню професійно-методичну 

компетентність, готовність до розв’язування сучасних освітніх завдань.  

Для забезпечення оптимальних умов для організації освітнього 

процесу та реалізації завдань щодо якісної підготовки фахівців, 

надання методичної допомоги викладачам, поширенні досягнень 

педагогічної науки, інноваційних технологій навчання методичний 

кабінет систематично проводить індивідуальні консультації для 

викладачів. 

Одним із напрямків удосконалення та розвитку фахової 

компетентності педагогічних працівників є підвищення кваліфікації. 

Удосконалення та підтримку професійного рівня знань і вмінь 

педагогічних працівників забезпечує також  і стажування на 

виробництві. Останнім часом значно збільшилась кількість викладачів, 

які  підвищують власний рівень фахової підготовки саме на 
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виробництві. Результати підвищення кваліфікації викладачів коледжу 

наведено у таблиці 4.3. 

Таблиця 4.3 

Результати підвищення кваліфікації викладачів 

Суб’єкт підвищення 

кваліфікації 
Програма ПІБ викладачів 

Національний університет 

«Полтавська політехніка імені 

Юрія Кондратюка», ТОВ НТП 

«Бурова техніка», 

Інженірінговий центр «Полтава» 

Буріння свердловин з 

похило-скерованими та 

горизонтальними 

стовбурами 

Агейчева О.О., Бадула І.І., 

Бяльський Ю.Я., Лопан Р.М., 

Деркунська Ж.В., Нос С.М., 

Дяченко Ю.Г., Крицький В.В, 

Кузьменко С.М. 

Національний університет 

«Полтавська політехніка імені 

Юрія Кондратюка», ТОВ НТП 

«Бурова техніка», 

Інженірінговий центр «Полтава» 

Бурові розчини і спеціальні 

рідини 

Дяченко Ю.Г. 

ПрАТ «Електромотор» Індивідуальна програма 

стажування 
Хоменко В.І., Шубін П.Ф. 

АТ  «Укргазвидобування» Індивідуальна програма 

стажування 
Вирста Я.Я. 

ТОВ «Пайлот Дріллінг 

Текнолоджиз» 

Індивідуальний план 

стажування 

Магомедов М.С.,  

Шпак О.М. 

ДП «Український геологічний 

науково-виробничий центр» 

Індивідуальний план 

стажування 
Фірсуніна Л.В. 

ТОВ «Бурова компанія 

Укрбурсервіс» 

Індивідуальний план 

стажування 
Оніщенко т.І. 

Позитивним результатом підвищення кваліфікації є 

удосконалення викладачами змісту освітніх програм за рахунок 

введення до них тем щодо сучасних методів і технологій видобутку 

вуглеводнів. Уже внесені відповідні зміни у програми з таких 

дисциплін: Буріння свердловин, Бурове устаткування, Промивка 

свердловин, Нафтопромислове обладнання, Техніка та технологія 

видобутку нафти і газу, Вступ до спеціальності та інші. 

Індикатором сформованості професійної компетентності 

стала участь  11 викладачів у комп’ютерному on-line тестуванні за 

методикою оцінки і атестації персоналу нафтогазових компаній, яке 

було розроблено НКЦ Ньюфолк. 
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З метою підвищення рівня професійної компетентності як 

складової конкурентоспроможності педагогічних працівників 

викладачі Агейчева О.О., Думенко Г.А., Дяченко Ю.Г. та Фірсуніна Л.В. 

продовжують навчання на третьому (освітньо-науковому)рівні вищої 

освіти у Національному університеті «Полтавська політехніка імені 

Юрія Кондратюка» за спеціальністю «Нафтогазова інженерія та 

технології». 

Для вдосконалення власної фахової компетентності викладачі 

коледжу взяли участь у вебінарах, майстер-класах, тренінгах тощо:  

 на платформі ТОВ «Освітній проект “На урок”» – 14 

(Почтакова І.В. – 1, Кочерженко О.М. – 2, Храмова Л.М. – 1,Шкіль С.О . 

– 1, Жабський С.М – 6, Височин О.А. – 1, Ревуцька Н. М. – 2, 

Мироненко В.М. − 3, Філіппович В.Ю. − 4 );  

 на платформі ТОВ «Всеосвіта» –  10 (Мироненко В.М. – 2, 

Березкіна О.О – 1, Височин О.А – 1, Агейчева О.О – 1, Дяченко Ю.Г. – 3, 

Жабський С.М. – 2, Кузьменко О.В. - 1 );  

 на платформі журналу «Зарубiжна лiтература в школах 

України» – 4 (Мироненко В.М. – 12);  

 у студії онлайн-освіти «EdEra» – 2 (Руденко С.І. – 1,  

Почтакова І.В. – 1);  

 на платформі Дистанційної Академії ВГ «Основа» – 2 

(Ревуцька Н.М. – 2);  

 на платформі інформаційно-видавничої агенції «Освіта 

України» – (Кочерженко О.М. – 1, Масько Т.Г. – 1);  

 на платформі Prometheus – 2 (Думенко Г.А., Тацій О.О.); 

Тестування викладачів за методикою НКЦ Ньюфолк та отримання сертифікатів 
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 у практичному тренінгу освітньої платформи «Критичне 

мислення» взяли участь 3 викладача (Мироненко В.М., Новікова Л.О., 

Волинець В.М.);  

 у Всеукраїнському фестивалі для вчителів «Освітянська 

Верховина» – 3 викладачів (Височин О.А., Кітура О.В., Шкіль С.О.),  

 у майстер-класі Академії Талановитих Керівників 

Національного педагогічного університету імені М.П Драгоманова 

«Новорічно-феєричний фестиваль педагогічних ідей» (м. Київ) – 2 

(Березкіна О.О., Малофеєва О.М.);  

 у заході з підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників ЗВО «Освітній десант. Перформанс освітніх майстер-

класів» (тренінговий центр Т-Update) – 7 викладачів (Голінько Н.А., 

Масько Т.Г., Кузьменко О.В., Кузьменко С.М., Нос С.М., Березкіна 

О.О., Агейчева О.О.). 

Наукове стажування з теми «Академічна доброчесність» 

(Інститут міжнародної академічної і наукової співпраці IIASC у  

м. Варшаві  пройшла  викладач Філіппович В.Ю.  

Загалом викладачами коледжу отримано 64 сертифіката. 

Підвищили кваліфікацію у ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти» НАПН України Шумська Л.П. за програмою для директорів 

коледжів (технікумів)та Бадула І.І. й Воронцова І.В. за програмою для 

заступників директорів коледжів (технікумів). 

У звітному році відповідно до затвердженого плану і графіку 

атестовано 21 педагогічний працівник. Інформація про кількісні та 

кваліфікаційні результати атестації педагогічних працівників наведена 

в таблиці 4.4. 

 

Таблиця 4.4 
Кваліфікаційна категорія Кількість 

Підтверджено «Спеціаліст вищої категорії» 13 

Встановлено «Спеціаліст вищої категорії» 3 

Підтверджено педагогічне звання «викладач-методист» 4 

Встановлено «Спеціаліст першої категорії» 4 

Встановлено «Спеціаліст другої категорії» 1 
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Однією з провідних форм обміну педагогічним досвідом  

викладачів коледжу та фактором, що сприяє підвищенню їхньої 

професійної компетентності, є відкриті заняття. За підсумками 

проведення відкритих занять відбувається оцінювання рівня 

педагогічної майстерності викладача, володіння ним інноваційними 

технологіями навчання та надання рекомендацій щодо подальшого 

удосконалення професійної майстерності. На засіданнях циклових 

комісій здійснюється  обговорення відкритих занять, яке включає 

аналіз організаційної постановки заняття, вибраних методів, прийомів 

і засобів, їх ефективності  з точки зору поставлених завдань. 

У 2019 році викладачами коледжу було проведено 56 відкритих 

навчальних занять та виховних заходів із застосуванням 

інформаційно-комунікативних та інтерактивних технологій, 

різноманітних форм (конференції, воркшопу, бінарного заняття, 

квесту, майстер-класу тощо. 

Інформацію про кількісні показники з проведення відкритих 

занять наведено у таблиці 4.5. 

Таблиця 4.5 

Циклова комісія 
Кількість 

занять 
Викладачі, які провели відкриті заняття 

Гуманітарних 

дисциплін 

19 Руденко С.І., Храмова Л.М., Руденко І.М.,  

Голінько Н.А., Гребенюк Л.М., Філіппович 

В.Ю., 

 Почтакова І.В., Кузьменко О.В., Масько Т.Г., 

Марченко В.Д. 

Інформаційних 

технологій 3 Гуменюк Г.Ф., Сидорина О.Г., Гарашко С.М. 

Бурових дисциплін 
2 

Оніщенко Т.І., Агейчква О.О., Деркунська 

Ж.В. 

Експлуатаційних 

дисциплін 10 
Шкіль С.О., Фірсуніна Л. В., Крицький В. В., 

 Зотьєва Г. О., Дяченко Ю.Г., Зотова О.М. 

Природничо-

математичних 

дисциплін 
13 

Кізь Л.В., Пилипенко В.В.,  Кошельник Т.М., 

Руденко З.М., Ревуцька Н.М.,  

Малофеєва О.М., Марченко О.В. 

Загальнотехнічних 

дисциплін 
6 

Бадула М.Л., Волинець В.М., Воронцова І.В., 

Вовченко В.П., Климко Ю.А. 

Фізичного виховання 2 Кравченко І.А., Березкіна О.О., Кошель В.М. 

Всього 56 
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Однією із форм підвищення якості викладання є 

взаємовідвідування навчальних занять. Така форма роботи дозволяє 

переймати професійний та педагогічний досвід колег і 

вдосконалювати педагогічну майстерність викладачів. Для організації 

та оцінювання якості проведення відкритих лекцій, практичних і 

лабораторних занять на кожний навчальний рік формується графік 

проведення відкритих занять, що входить до річного плану роботи  

ПКНГ Національного університету імені Юрія Кондратюка.  

Результати контролю якості проведення занять відображаються у 

карті відвідування навчального заняття та «Журналах реєстрації 

взаємовідвідувань занять викладачами». Такий підхід дозволяє 

здійснювати постійний моніторинг якості освітнього процесу в 

коледжі. 

 

 
 

Невід’ємною  складовою освітнього процесу, що позитивно 

впливає на підвищення професійного рівня викладачів та якість 

підготовки студентів, є  науково-дослідницька діяльність педагогічного 

колективу коледжу, а саме участь у наукових конференціях, 

виставках, семінарах, тренінгах, курсах підвищення кваліфікації, 

зустрічах з провідними фахівцями нафтогазових компаній.  

Результатом постійної наукової та методичної роботи викладачів 

стають методичні рекомендації та наукові статті, що знаходять 

упровадження в освітньому процесі у вигляді особистих педагогічних 

знахідок. Протягом 2019 навчального  року  педагогічні працівники 

коледжу підготували 142 наукові публікації, у тому числі у виданнях, 

Філософсько-мистецький захід «Стиль життя – філософія» 

4.4. Науково-методична діяльність викладачів 
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проіндексованих наукометричними базами даних Scopus та Web of 

Science Core Collection та у наукових виданнях, включених до 

переліку фахових. 

Інформацію про  кількісні показники наукових публікацій 

педагогічних працівників наведено у таблиці 4.6. 

Таблиця 4.6 

Кількісні показники наукових публікацій педагогічних 

працівників коледжу 

Категорія публікації Кількість 

SciVerse Scopus, Google Scholar та WorldCat, Index 

Copernicus  

3 

Наукові видання включені до переліку фахових 6 

Збірники наукових праць та наукові періодичні видання 12 

Колективні монографії 1 

Матеріали конференцій 44 

Тези доповідей 39 

Видання ПКНГ ПолтНТУ («Педагогічний пошук: ідеї, досвід, 

практика») 

34 

Разом 139 

 

Вибіркову інформацію щодо наукових публікацій педагогічних 

працівників коледжу подано в таблиці 4.7. 

Таблиця 4.7 

Наукові публікації педагогічних працівників коледжу 

у міжнародних наукометричних базах та наукових виданнях, 

включених до переліку фахових 

№ 
ПІБ автора 

(авторів) 
Назва роботи 

Назва видання, де 

опубліковано роботу 

Том, 

номер, 

сторінки 

1 2 3 4 5 

SciVerse Scopus,  Web of Science Core Collection, Index Copernicus 

1 
Почтакова І.В., 

Хлівецька У.П. 

Professional foreign 

language training as 

the factor of successful 

futures 

Молодий вчений. – 2019. – 

№ 5.1 (69.1)  

(Index Copernicus) 

 

С. 171–173. 

2 

Руденко І.М., 

Руденко С.І., 

 

Electronic Portfolios as 

Method Assess 

Student’s Academic 

Achievements 

Молодий вчений. – 2019. – № 

5.1 (69.1) 

(Index Copernicus) 

С. 181–184. 
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3 

Вовченко В. П.  

та ін. 

 

Модернізація способу 

ротаційного  

формоутворення 

зовнішніх 

профільних 

поверхонь 

 

Восточно - Европейский 

журнал Передовых 

технологий 

№ 6,1 (96)  (Scopus) 

http://journals.uran.ua/eejet/i

ndexing 

 

С. 55-61 

Наукові видання, включені до переліку фахових 

1 

Воронянський В.С. 

та ін. 

Дослідження баз 
вразливостей для 
параметризації 
марковських моделей 
оцінювання 
доступності веб-
ресурсів 

Системи та технології –  2019. 
–  № 1. 

 С. 68 – 80.  
URL: 

http://nbuv.
gov.ua/UJR
N/vamsutn_

2019_1_7 

2 
Вербова Ю.В. 

  

Особливості ціннісних 
орієнтацій студентів 
коледжів технічного 

профілю 

Психологія і особистість. – 
2019. – № 1 (15). 

С. 101-110. 

3 

Воронцова І.В. 

Дискретна 

інтерполяція 

геометричних образів 

суперпозиціями 

двовимірних точкових 

множин на прикладі 

параболічних 

поверхонь 

Прикладна геометрія та 

інженерна графіка. – К.: 

КНУБА, 2019. – Вип. 95.  

С. 51 – 59 

4 

Дискретна 

двовимірна 

інтерполяція 

суперпозиціями 

точкових множин 

трансцендентних 

функцій 

Сучасні проблеми 

моделювання. Збірник 

наукових праць 

Мелітопольського 

державного педагогічного 

університету імені Богдана 

Хмельницького. Мелітополь:  

– МДПУ. Вип. 14. – 2019. –  

С. 64 – 71 

5 

Визначення аплікат 

внутрішніх вузлів 

дискретних каркасів 

поверхонь 

паралельного 

переносу  як 

суперпозицій заданих 

аплікат опорного 

контуру 

Вісник Херсонського 

національного технічного 

університету. Вип. 2(69). – Ч. 

3 _ Херсон: ХНТУ, 2019.  С. 249 − 
253. 

6 
Березкіна О.О.    

Височин О.А.  

Моніторинг 
дослідження впливу 
організації 
здоров’язберігальної 
діяльності закладу 
вищої освіти на 
формування 
здорового способу 
життя 

Збірник наукових праць. 
Педагогічна освіта: теорія і 
практика. Випуск №26 (1-

2019). Частина І. –  Кам’янець-
Подільський національний 

університет імені Івана 
Огієнка, інститут педагогіки 
НАПН України. – Кам’янець-

Подільський, 2019. 

 С. 14 – 19 

 

http://journals.uran.ua/eejet/indexing
http://journals.uran.ua/eejet/indexing
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Динаміка показника фактично опублікованих статей  у 

вітчизняних і закордонних виданнях. 
 

 

 

З метою вивчення пріоритетів, принципів та напрямів розвитку 

освіти, науки і виробничої сфери України, процесів їх інтеграції в 

європейський і світовий простори педагогічні працівники коледжу 

залучаються до наукового інформаційного обміну шляхом участі у 

науково-практичних та науково-теоретичних конференціях, 

виставках, семінарах, форумах, засіданнях круглих столів тощо.  

У 2019 році педагогічні працівники коледжу взяли участь у понад 

135  наукових конференціях міжнародного, всеукраїнського й 

обласного рівнів.  

Найбільш вагомі серед яких: IV Міжнародний галузевий форум 

«Видобуток. Капітальний ремонт. Інтенсифікація» (м. Полтава) 

ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка, 4-5 вересня 2019 р.; П’ятий 

Український Газовий Форум (м. Київ) 9-10 жовтня 2019 р.; Perspektywy 

Women in Tech Summit, Міжнародна конференція  (Варшава, 

Польща); IV Київська конференція Ньюфолк по сучасним методам 

буріння і збільшення видобутку нафти і газу «Нафта та Газ 2019» (м. 

Київ), 5 листопада 2019 р.; ХІІI Міжнародна конференція «Моніторинг 

небезпечних геологічних процесів та екологічного стану довкілля» (м. 

Київ); III Міжнародна спеціалізована виставка «Енергетика в 

промисловості». Міжнародний виставковий центр (м. Київ) 5 

листопада 2019 р; Міжнародна спеціалізована виставка 

«НАФТОГАЗЕКСПО-2019»; ХІІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Академічна й університетська наука: результати та 

119 

131 

139 

105

110

115

120

125

130

135

140

145

2017 рік 2018 рік 2019 рік 
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перспективи», присвячена 90-річчю Національного університету 

«Полтавська політехіка імені Юрія Кондратюка»;  Міжнародний 

форум «Innovation Market» (м. Київ)та інші. 

Інформацію про участь педагогічних працівників ПКНГ ПолтНТУ у 

наукових конференціях протягом останніх трьох років наведено у 

таблиці 4.8.  

Таблиця 4.8 

Участь педагогічних працівників коледжу у наукових 

конференціях 

Показник Фактичний результат 

2017 р. 2018р. 2019 р. 

Наукові конференції міжнародного, 

всеукраїнського, обласного рівня 

91 123 137 

 

З метою узагальнення та репрезентації вагомих досягнень 

викладацького колективу й  поширення передового педагогічного 

досвіду підготовлено до видання третій випуск збірника методичних 

праць «Педагогічний пошук: ідеї, досвід, практика». У збірник увійшли 

34 публікації, що висвітлюють питання упровадження інноваційних 

технологій в освітній процес, проблеми сучасних підходів до 

виховання та всебічного розвитку студентської молоді, авторами яких 

стали 43 викладачі. 

 

 

 

 

Одним із головних напрямків формування якісного рівня освіти у 

коледжі та важливим чинником удосконалення змісту і форм 

підготовки майбутніх фахівців, є залучення студентів до науково-

дослідницької роботи, оскільки саме науково-дослідницька діяльність 

студентів дозволяє найбільш повно виявити індивідуальність, творчі 

здібності, готовність до самореалізації особистості. 

У коледжі діє студентське наукове товариство, де обдарована 

молодь під керівництвом досвідчених викладачів має можливість 

реалізувати свій науковий потенціал, спробувати себе у 

дослідницькій діяльності. 

4.5. Розвиток науково-дослідницької  та творчої роботи 

студентів 
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Найпоширенішою формою науково-дослідницької діяльності 

студентів у коледжі є гурткова робота. У 2019 році в коледжі 

функціонували 31 гурток, серед яких 15 наукових та 16 предметних, 

діяльність яких сприяла оволодінню студентами спеціальністю, 

розширенню їх наукової ерудиції і загального світогляду, 

ознайомленню зі станом розроблення наукових проблем у різних 

галузях науки, техніки, культури, прищепленню навичок ведення 

наукових дискусій та формуванню здібностей застосовувати 

теоретичні знання в практичній діяльності. 

У наукових гуртках студенти активно залучаються до виконання 

наукових досліджень, участі у наукових конференціях та семінарах 

тощо. Здобуті науково-практичні знання та навички, здатність до 

наукового пошуку, аналізу наукової літератури, постановки і 

вирішення теоретичних питань студенти демонструють при написанні 

курсових  та дипломних проєктів  складанні кваліфікаційних 

екзаменів. 

Студенти коледжу разом із викладачами є активними 

учасниками наукових, галузевих, міжнародних конференцій та 

конференцій, що проходять безпосередньо в коледжі. Результатом 

такої спільної праці є публікації науково-пошукових досліджень у 

матеріалах конференцій та збірниках наукових праць. Щороку 

кількість учасників конференцій серед числа студентів збільшується. 

Особливістю й умовою участі студентів коледжу у конференціях 

стала їх участь у конкурсах мотиваційних листів «Чому я обрав 

нафтогазову професію?» 

У 2019 році студенти коледжу взяли участь у  понад 35 наукових 

конференціях та круглих столах, зокрема, у VI Львівській міжнародній 

нафтогазовій конференції Ньюфолк НКЦ «Колтюбинг. ГРП. Бурові 

сервіси. Геофізика»; IV Міжнародному галузевому форумі  

«Видобуток. Капітальний ремонт. Інтенсифікація»; IV Київська 

конференція Ньюфолк по сучасним методам буріння і збільшення 

видобутку нафти і газу «Нафта та Газ 2019»; III Міжнародна 

спеціалізована виставка «Енергетика в промисловості» та інші. 

Динаміка показника участі студентів коледжу у наукових 

конференціях. 
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Визначною подією для студентів стало проведення ІІ-го 

студентського круглого столу «Геологія. Наука. Практика» «Екологічні 

проблеми геології». У роботі круглого столу взяли участь генеральний 

директор нафтогазового консультаційного центру «Ньюфолк» Андрій 

Закревський, науково-педагогічні працівники кафедри нафтогазової 

інженерії  та технологій Національного університету імені Юрія 

Кондратюка, провідні фахівці ДП НАК «Надра України» «Український 

геологічний науково-виробничий центр», Полтавського науково-

дослідного відділу УкрНДІГаз та інших установ.  

 

Традиційно  у коледжі проводився V Студентський круглий стіл 

«Держава. Право. Суспільство: основні напрями, проблеми, 

перспективи» з міжнародною участю, у роботі якого взяли участь 

студенти та викладачі 15 освітніх закладів України. 
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ІІ студентський круглий стіл  

«Геологія. Наука. Практика» «Екологічні проблеми геології» 
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Обдарована молодь коледжу виявляє власні творчі здібності у 

конкурсах та предметних олімпіадах, зокрема, міжнародному 

конкурсі з інформатики та комп’ютерної вправності «Бобер», 

міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру». Студенти 

коледжу взяли участь у I-ІІІ етапах ХХ Міжнародного конкурсу з 

української мови імені Петра Яцика, Х Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської і студентської молоді імені Тараса 

Шевченка, в обласному етапі Всеукраїнської олімпіади з української 

мови, V Всеукраїнському (ХV Всекримському) конкурсі учнівської та 

студентської творчості «Змагаймось за нове життя!», присвяченому 

Лесі Українці.  

У поточному навчальному році студенти під керівництвом 

викладачів брали участь у ІV Всеукраїнській інтернет-олімпіаді «На 

урок» (отримали 14 дипломів І ступеня, 14 дипломів ІІ ступеня і 20 

дипломів ІІІ ступеня) та у Всеукраїнській олімпіаді «Всеосвіта. Осінь 

2019» (здобули 8 дипломів І ступеня, 11 дипломів ІІ ступеня, 13 

дипломів ІІІ ступеня). 

 

 
 

Визначальним вектором формування сучасної освітньої 

політики є інтернаціоналізація системи освіти, що забезпечує її 

органічне входження до світового освітнього простору. У цьому 

контексті міжнародне співробітництво виступає своєрідним 

V Студентський круглий стіл  

«Держава. Право. Суспільство: основні напрями, проблеми, перспективи» 

4.6.  Міжнародна діяльність 
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каталізатором процесів модернізації і реформування української 

освіти.  

Тому необхідною умовою ефективної діяльності коледжу як 

сучасного закладу освіти є розширення міжнародної співпраці у 

науково-дослідницькій та соціально-культурній сферах. Основними 

напрямками роботи щодо реалізації зазначеного завдання є :  

 всебічне вивчення досвіду зарубіжних колег із розвитку та 

модернізації освітнього процесу; 

 участь викладачів і студентів коледжу у міжнародних 

програмах, проєктах, форумах, конференціях, 

виставках, презентаціях; 

 забезпечення стажування викладачів у межах 

партнерських обмінів між українськими та зарубіжними 

освітніми закладами; 

 участь викладачів і студентів у професійних міжнародних 

організаціях та спілках; 

 організація та проведення науково-практичних 

конференцій, семінарів, тренінгів, круглих столів із 

міжнародною участю; 

 удосконалення  іншомовної компетентності учасників 

освітнього процесу. 

Іноземна мова (переважно англійська)  виступає основним 

засобом інтеграції до світового освітнього й наукового простору та є 

запорукою успішної професійної реалізації особистості. Саме тому 

одним із стратегічних завдань педагогічного колективу коледжу  є 

формування іншомовної компетентності  майбутнього фахівця. Для 

реалізації цього процесу використовуються  інтенсивні методики 

навчання, систематично проводиться робота серед студентів щодо 

підвищення мотивації вивчення англійської мови. Викладачі іноземних 

мов у співпраці  з викладацьким складом кафедри іноземної 

філології та перекладу  Національного університету імені Юрія 

Кондратюка організовують цікаві зустрічі з провідними лінгвістами, 

методистами, науковцями та іноземними фахівцями. Поширюється 

практика проведення бінарних занять викладачами англійської мови і 

професійно-орієнтованих дисциплін, метою яких є  формування 
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професійно-комунікаційної компетентності студентів. Об'єктивною 

необхідністю стало  запровадження виступів студентів  іноземною 

мовою на конференціях, круглих столах, семінарах. Отже, 

поступово англійська мова для викладачів і студентів коледжу стає 

необхідним елементом забезпечення професійної реалізації.   

Значна увага приділяється підвищенню кваліфікації викладачів 

та їх мотивуванню до вивчення англійської мови з отриманням 

міжнародних сертифікатів, що підтверджують рівень володіння 

англійською мовою.  

Результати складання викладачами сертифікованого тесту 

Aptis у 2019 році такі: сертифікат, що підтверджує володіння 

англійською мовою на рівні С має 1 особа (Шумська Л.П.),на рівні В2 

– 5 викладачів (Почтакова І.В., Руденко С.І., Хлівецька У.П., Вербова 

Ю.В.,  Філіппович В.Ю), на рівні В1–2 особи. Серед студентів 9 мають 

рівень В1 і 2 студенти – рівень В2.  Підвищують рівень іншомовної 

компетентності на курсах  з англійської мови 7 викладачів.  

Також важливою є участь студентської молоді у міжнародних 

освітніх проектах, які відбуваються у форматі воркшопів, 

інтерактивних занять, майстер-класів та презентацій і сприяють 

розвитку навичок міжкультурного спілкування та підвищенню рівня 

володіння іноземними мовами. 

Однією із форм міжнародного співробітництва є організація та 

проведення наукових заходів із міжнародною участю. Так, у коледжі 

уже вп’яте відбувся V Студентський круглий стіл «Держава. Право. 

Суспільство: основні напрями, проблеми, перспективи». До участі в 

його роботі долучилися науковці з Румунії (Університет Пітешті), 

Німеччини (Рурський університет у Бохумі, Інститут економічних 

досліджень та політичних консультацій), Італії (Департамент 

економічних та правових досліджень Неаполя) та Демократичної 

Республіки Конго (Університет Кіншаса). 

Важливу роль у міжнародному партнерстві відіграє 

налагодження не тільки освітніх, а й соціальних і культурних 

взаємозв’язків. З метою реалізації партнерських відносин із 

зарубіжними освітніми закладами представники педагогічного 
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колективу коледжу брали участь у міжнародних програмах та 

конкурсах.  

У квітні поточного року 4 викладачі і 3 студенти коледжу у рамках 

проекту Erasmus+ (KA105) взяли участь у міжнародному проекті 

«Школи – це майбутнє, не залишай свого майбутнього» (Дортьол, 

Туреччина). У межах програми передбачено було обмін досвідом в 

освітній та соціально-культурній сферах діяльності. 

Викладачі Руденко І.М., Руденко С.І. у червні 2019 р. взяли участь у 

конференції «Впровадження загальнолюдських цінностей через 

освіту та культуру», яка відбулась у м. Тбілісі (Грузія). 

У листопаді 2019 року викладачі коледжу Руденко С.І, 

Агейчева О.О., Фірсуніна Л. В., Дяченко Ю. Г., Марченко О.В. та 

студентки Григолевич Ю., Калюжна В. взяли участь у Perspektywy 

Women in Tech Summit (Варшава, Польща), який зібрав близько 3 тис. 

учасниць із різних країн світу. 

Отже, міжнародна співпраця дає можливість вивчати й 

узагальнювати досвід та прогресивні ідеї зарубіжних колег, 

реалізувати тенденцію інтернаціоналізації вищої освіти, інтеграції у 

світовий освітній простір, запроваджувати інновації, забезпечувати 

мобільність навчання, підвищувати якість освітнього процесу. 

 

 

За підтримки адміністрації Національного університету 

«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» та Полтавського 

коледжу нафти і газу здійснюється ефективна та змістовна співпраця 

між кафедрами університету й цикловими комісіями коледжу. 

Головною метою такої діяльності є створення умов для якісної 

підготовки конкурентоспроможних фахівців відповідно до досягнень 

вітчизняної та світової науки й освіти.  

Уже стали традицією проведення навчальних занять, майстер-

класів, семінарів-практикумів викладачами університету й коледжу, 

на яких поширюється педагогічний досвід з формування у студентів 

професійної компетентності. 

4.7.  Розвиток співпраці з кафедрами Національного 

університету «Полтавська політехніка імені Юрія 

Кондратюка» 
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У межах співпраці з Національним університетом «Полтавська 

політехніка імені Юрія Кондратюка» проведено низку лекційних і 

лабораторних  занять, екскурсій, конференцій, круглих столів 

загальною кількістю 29 заходів. Інформація про  основні показники 

спільної діяльності науково-педагогічних працівників університет і 

викладачів коледжу у 2019 році наведена у таблиці 4.9. 

Таблиця 4.9 
 

№ Назва Вид заходу Кафедра 
університету 

Циклова комісія 
ПКНГ 

1 2 3 4 5 

1  «Відзначення Дня святого 
Миколая у різних країнах 

світу» 

Круглий стіл Кафедра 
германської філології 

та перекладу 

Гуманітарних 
дисциплін 

2 «Традиції святкування 
Святого Миколая у 

країнах Європейського 
Союзу» 

Круглий стіл Кафедра загального 
мовознавства та 
іноземних мов 

Гуманітарних 
дисциплін 

3 «Найцікавіші традиції 
святкування Різдвяних свят  
у країнах Європейського 

Союзу» 

Круглий стіл Кафедра германської 
філології та перекладу 

Гуманітарних 
дисциплін 

4  «Іван Котляревський у 
духовному просторі 

українського народу (до 
250-річчя від дня 

народження 
письменника)». 

Студентський 
науковий 

круглий стіл 

Кафедра 
українознавства, 

культури та 
документознавства 

Гуманітарних 
дисциплін 

5 «Раціональна розробка 
родовищ на останній 
стадії експлуатації» у 

лабораторії 3-D 
візуалізації та 

нафтогазової інженерії 

Воркшоп Кафедра 
нафтогазової 

інженерії та технологій 

Геологічних 
дисциплін 

6 Методи підвищення 
нафто- і газовіддачі 

продуктивних пластів» 

Воркшоп Кафедра 
нафтогазової 

інженерії та технологій 

Геологічних 
дисциплін 

7 «Методи боротьби з 
ускладненнями в роботі 

свердловини» 

Воркшоп Кафедра 
нафтогазової 

інженерії та технологій 

Геологічних 
дисциплін 

8 «Екотехнологічні 
проблеми Лейківського 

соляного штоку» 

Науковий 
семінар 

Кафедра 
нафтогазової 

інженерії та технологій 

Геологічних 
дисциплін 

9 «Інтенсифікація 
видобування вуглеводнів» 

Воркшоп Кафедра 
нафтогазової 

інженерії та технологій 

Геологічних 
дисциплін 
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10 «Геологічне і 
гідродинамічне 

моделювання розробки 
родовищ 

Воркшоп Кафедра 
нафтогазової 

інженерії та технологій 

Геологічних 
дисциплін 

11 Reservoir Modeling and 
Characterization (by 

Analytical tools) 

Науковий 
семінар 

Кафедра 
нафтогазової 

інженерії та технологій 

Геологічних 
дисциплін 

12 «Інформація, її роль і 
значення у сферах 
суспільного життя 
сучасної людини» 

Студентський 
науковий 

круглий стіл 

Українознавства, 
культури та 

документознавства 

Інформаційних 
технологій 

13 «Виробниче освітлення» Лекція  Організації і технології 
будівництва та 
охорони праці 

Експлуатаційних 
дисциплін 

14 «Проблема утворення 
газових гідратів та шляхи її 

вирішення» 

Науково-
теоретична 

конференція 

Нафтогазової 
інженерії та технологій 

Експлуатаційних 
дисциплін 

15 1 Експерементальне 
дослідження рівняння 

Бернулі 
2 Види руху рідини 

(досліди Рейнольдса) 
3 Витікання рідини з 
отворів і насадок 

Лабораторні 
роботи 

Кафедра архітектури 
і містобудування, 

лабораторія гідравліки 

Загальнотехнічних 
дисциплін 

16 «Сторінками життєвого й 
наукового шляху відомих 

професорів та вчених 
кафедри 

«Залізобетонних 
конструкцій та опору 

матеріалів 

Усний журнал кафедра залізобетон 
них конструкцій та 
опору матеріалів 

Загальнотехнічних 
дисциплін 

17 Сучасні технології 
проектування і 

розрахунку деталей 
машин 

Лекційне 
заняття 

кафедра будівельних 
машин та обладнання 

Загальнотехнічних 
дисциплін 

18 «Про системи 
забезпечення 
мікроклімату»  
та презентація 

обладнання китайської 
фірми HISESENS 

Конференція Кафедра 
теплогазопос тачання, 

вентиляції та 
теплоенергетики 

Загальнотехнічних 
дисциплін 

19 «Сторінками життєвого й 
наукового шляху відомих 

професорів та вчених 
кафедри «Будівельних 

машин та обладнання» 

Усний журнал кафедра будівельних 
машин та обладнання 

Загальнотехнічних 
дисциплін 

20 Особливості 
застосування 

комп’ютерного 
моделювання при 

вивченні 
загальнотехнічних 

дисциплін 

Лекційне 
заняття з 

елементами 
практикуму з 
дисципліни 

«Інженерна та 
комп’ютерна 

графіка» 

Кафедра 
нарисної геометрії та 

графіки 

Загальнотехнічних 
дисциплін 
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21 Розв’язування задач ЗНО з 
математики 

Практичне 
заняття 

Кафедра 
комп'ютерних 
технологій та 

інформаційних 
систем 

Природничо-
математичних 
дисциплін 

22 Науково-дослідницька 
діяльність лабораторії 
теплогазопостачання, 

вентиляції та 
теплоенергетики 

Лекція Кафедра  
теплогазопостачання, 

вентиляції та 
теплоенергетики 

Загальнотехнічних 
дисциплін 

23 Технічне обслуговування 
сучасних систем 
теплопостачання 

Практичне 
заняття 

Кафедра  
теплогазопостачання, 

вентиляції та 
теплоенергетики 

Загальнотехнічних 
дисциплін 

24 Інвертори, як сучасне 
обладнання для 

покращення 
мікроклімату. Практичне 

заняття 

Практичне 
заняття 

Кафедра  
теплогазопостачання, 

вентиляції та 
теплоенергетики 

Загальнотехнічних 
дисциплін 

25 Цікава фізика Лекція фізики Природничо-
математичних 
дисциплін 

26 Очистка атмосферного 
повітря 

Практичне 
заняття 

Лабораторія 
кафедри прикладної 

екології та 
природокористування 

Природничо-
математичних 
дисциплін 

27 Використання глинистих 
розчинів при бурінні 

свердловин 

Лабораторне 
заняття 

Лабораторія 
промивальних рідин 

Природничо-
математичних 
дисциплін 

28 Ознайомлення з 
діяльністю кафедри 

Екскурсія Кафедра прикладної 
екології та 

природокористування 

Природничо-
математичних 
дисциплін 

 

 Співпраця з профільними кафедрами університету сприяє 

забезпеченню якості освітнього процесу, застосуванню у ньому 

інноваційних технологій, сучасного обладнання та підвищує 

мотивацію студентів до оволодіння професійною компетентністю. 
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Виховна робота у коледжі спрямована на виховання у 

студентської молоді патріотизму, соціальної активності, 

громадянської позиції та відповідальності, академічної доброчесності, 

формування правової та екологічної культури, моральних цінностей, 

здорового способу життя. 

Нормативно-правову основу виховної роботи серед студентів 

ПКНГ Національного університету імені Юрія Кондратюка складають 

такі документи: Конституція України, Закони України «Про освіту», 

«Про фахову передвищу освіту», Указ Президента України від 18 

травня 2019 р. №286/2019 «Про Стратегію національно-патріотичного 

виховання», Державна цільова соціальна програма «Молодь України» 

на 2016-2020 роки, Програма правової освіти населення України, 

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо протидії булінгу (цькуванню)», лист МОН України «Про 

національно-патріотичне виховання у закладах освіти у 2019-2020 

навчальному році» та інші нормативно-правові акти.  

У коледжі розроблені «Положення про самоврядування студентів 

коледжу», «Положення про студентський гуртожиток», «Правила 

внутрішнього розпорядку в гуртожитках», «Положення про огляд-

конкурс на кращу студентську кімнату», «Кодекс корпоративної 

культури», «Положення про постановку студентів на внутрішній облік», 

«Положення про комісію з профілактики правопорушень». 

Виховна робота зі студентами проводиться відповідно до планів 

виховної роботи коледжу. Завдання виховної роботи обговорюються 

під час засідань кураторів груп, зборів старост та зборів відділень. 

Систематично проводяться виховні години та позааудиторні заходи з 

актуальної тематики.  

Адміністрацією коледжу, завідувачами відділень, кураторами 

груп здійснюється постійний контроль стану відвідування студентами 

навчальних занять, вживаються превентивні заходи щодо студентів, які 

мають пропуски занять без поважної причини, підтримується 

5 ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС ТА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТСЬКОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ   
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взаємозв’язок із батьками студентів. 

Особлива увага педагогічного колективу спрямовується на 

підлітків, схильних до асоціальної поведінки. Комісія з профілактики 

правопорушень студентів, до складу якої входить адміністрація, 

представники педагогічного колективу та члени студентської ради, на 

засадах об’єктивності, законності, справедливості та 

неупередженості здійснює розгляд випадків порушення поведінки 

студентів, правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку. 

У кожній студентській групі двічі на рік проводяться батьківські 

збори, у яких обов’язково беруть участь куратори, завідувачі відділень, 

представники адміністрації, практичний психолог, викладачі. Постійно 

підтримується зв'язок кураторів із батьками шляхом особистого 

спілкування та за допомогою соціальних мереж. 

З метою формування активної громадянської позиції та 

відповідальності за долю України, здійснення патріотичного виховання 

молоді на прикладах подвигів старших поколінь, виховання 

майбутнього захисника України, поглиблення знань з історії свого 

краю, утвердження здорового способу життя протягом 2019 року в 

коледжі проведено заходи, інформація про які наведена  

у таблиці 5.1. 

Таблиця 5.1. 

Заходи з формування активної громадянської позиції 

№ Назва заходу Організатори 

1 Виховна година «Моя соборна Україна» (до Дня 

Соборності України, до Дня пам’яті героїв Крут)  

Зотова О.М. 

Філіппович В.Ю. 

2 Вечір-реквієм «Україна – соборна держава» Викладачі англійської 

мови 

3 Виставка плакатів «Світова велич Т.Г. Шевченка» Руденко І.М., 

Храмова Л.М., 

Мироненко В.М. 

4 Літературна вікторина «Сторінки життя та творчості 

Кобзаря» 
Марченко В.Д. 

5 Всеукраїнський конкурс учнівської та студентської 

творчості імені Марії Фішер-Слиж «Змагаймось за 

нове життя!», присвячений Лесі Українці 

Кузьменко О.В. 

Масько Т.Г. 

6 Літературно-музична композиція «Ми чуємо тебе, 

Кобзарю, крізь століття, Тебе своїм сучасником 

звемо...» 

Марченко В.Д. 

7 Виховна година з нагоди Міжнародного дня Інтернету Сидорина О.Г., 

Павлович Л.В. 
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8 Виховний захід «Сучасний Шевченко сучасній молоді» Мироненко В.М. 

Філіппович В.Ю. 

9 Історико-літературний квест «Побачення на Білій 

Альтанці» 

Галаган Н.М. 

Кузьменко О.В. 

10 Круглий стіл «Вейпінг: шкода чи користь?» Єгорова Т.І. 

11 Виховна година з теми «Перше робоче місце. Як не 

загубитися на ринку праці»  

Жабський С.М. 

Коваленко С.В. 

12 Святковий концерт до Дня Збройних Сил України за 

участю команди Workaut «Impossible» 
Височин О.А. 

  

 

У коледжі систематично проводяться заходи, присвячені 

знаменним датам, зустрічі з цікавими особистостями (провідними 

фахівцями нафтогазової галузі, митцями, захисниками України), 

мистецькі, спортивні заходи, виставки, благодійні ярмарки, 

флешмоби, активними учасниками та співорганізаторами яких 

виступають студенти. 

Одними із головних завдань педагогічного колективу є виховання 

у студентської молоді почуття любові до традицій українського 

народу, матеріальної та духовної культури України, визначних 

пам’яток рідного краю та його природних скарбів; формування 

пізнавального інтересу до життя і діяльності видатних науковців, митців, 

громадських діячів Полтавщини. 

Студенти та викладачі коледжу долучилися до проведення 

Всеукраїнської акції «День вишиванки» 16 травня, до арт-проєкту 

«Полтава-вишивана» у рамках святкування Дня міста та встановлення 

Національного рекорду в плетінні вінка-оберегу. 

Літературно-музична 

композиція «Ми чуємо тебе, 

Кобзарю 

Історико-літературний квест «Побачення 

на Білій Альтанці» 
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З нагоди відзначення 250-ї річниці з дня народження 

І.П. Котляревського студенти та викладачі відвідали урочистості, які 

відбувались у садибі письменника, вшанували пам'ять славетного 

земляка на його могилі, побували біля пам’ятника зачинателю нової 

української літератури.  

Традиційно щороку відбуваються екскурсії студентів до 

найбагатшого за кількістю меморіальних експонатів в Україні музею-

садиби Панаса Мирного. Виховання любові до краси рідного краю, 

його природного розмаїття, формування бережного ставлення до 

навколишнього середовища відбувається під час екскурсій до 

ботанічного саду та дендропарку. 

 
З  метою  виховання в студентів правової  культури, формування 

навичок правомірної поведінки, активної життєвої позиції  в  правовій  

Всеукраїнська акція  

«День вишиванки» 

Участь у встановленні Національного 

рекорду 

Участь у заходах з відзначення 250-ї річниці І.П. Котляревського 
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сфері, утвердження поваги до Конституції  України, законів України, 

державної символіки були проведені заходи, інформація про які 

подана у таблиці 5.2. 

Таблиця 5.2 

Заходи з виховання в студентів правової  культури 

№ Назва заходу Організатори 

1 Просвітницька бесіда з попередження правопорушень 

із Величко Т., психологом Полтавського міського центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді   

Височин О.А. 

2 Екскурсія до музею історії органів внутрішніх справ 

Полтавщини 
Коваленко С.В. 

3 Конкурс «Знавці права»  Коваленко С.В. 

4 Виховна година з теми «Працевлаштування молоді: 

ризики та перспективи» 

Коваленко С.В., 

Храмова Л.М. 

5 Виховна година з теми «Працевлаштування 

неповнолітніх» 

Коваленко С.В. 

Храмова Л.М. 

6 Виховна година з теми «Права людини в правовій 

державі» 

Зотова О.М. 

Коваленко С.В. 

7 Правовий лекторій «Адміністративна та кримінальна 

відповідальність неповнолітніх» ( для студентів І – ІІ 

курсів) (за участю працівників поліції)» 

Коваленко С.В. 

Храмова Л.М. 

Важливим напрямом виховання студентів, чинником 

гармонійного розвитку особистості є естетичне виховання, 

спрямоване на формування розуміння прекрасного у мистецтві та 

дійсності, прагнення й уміння будувати власне життя та діяльність за 

законами краси. Тому значна увага у коледжі приділяється залученню 

студентської молоді до культурної та мистецької діяльності, 

відвідування театрів, виставок і кінотеатрів, організації та проведення 

заходів художньо-естетичного спрямування. Інформація про заходи з 

художньо-естетичного виховання подана у таблиці 5.3. 

Таблиця 5.3 

Заходи з естетичного виховання студентів 

№ Назва заходу Організатори 

1 Виховний захід «Філософія кохання» 
Зотова О.М. 

Храмова Л.М. 

2 
Конкурсно-розважальна програма для 

старшокласників «Romantic Stоry With Detective 

Викладачі англійської 

мови 
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Smack» (devoted to the St. Valentine's Day) із 

школярами ЗОШ № 4 

3 
Розважально-пізнавальний захід до Дня рідної 

мови «Я люблю Україну!»  

Кузьменко О.В. 

Масько Т.Г. 

4 

Виховна година «Парижанка з-під Диканьки» з 

нагоди 155-річчя народження Марії Башкирцевої

  

Голінько Н.А. 

Гребенюк Л.М. 

5 

Участь в обласному міжвузівському 

мистецькому фестивалі-конкурсі «Студентська 

весна»  

Вербова Ю.В. 

6 

Літературно-мистецький захід «Вічне цвітіння 

червоної рути» (до 70-ї річниці з дня народження В. 

Івасюка) (спільно з Національним університетом 

«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка») 

Кочерженко О.М., 

Руденко І.М. 

7 

Виховний захід «Віртуальна екскурсія в “Зону 

відчуження”»  

(До Дня пам’яті Чорнобильської трагедії) 

Стрігіна О.О., 

Коваленко С.В. 

8 
Виховний захід «Чорнобиль: вчора, сьогодні, 

завтра» 

Філіппович В.Ю. 

Шкіль С.О. 

9 
Виховна година «Пам’ятаємо минуле заради 

майбутнього» (до Дня Перемоги над нацизмом) 

Зотова О.М. 

Філіппович В.Ю. 

10 
Туристично-краєзнавчий захід «Шляхами рідного 

краю» 

Галаган Н.М. 

Кузьменко О.В. 

Сидорина О.Г. 

11 
Виховний захід на тему «Захистити Україну – 

зберегти свій народ» 

Зотова О.М. 

Філіппович В.Ю. 

12 
Науково-мистецький захід до Дня української 

писемності та мови  

Зотова О.М. 

Масько Т.Г 
 

 

Значне місце у виховній діяльності коледжу посідає професійне 

виховання, яке сприяє формуванню інтересу до обраного фаху, 

долученню особистості до дорослого життя, повноцінній соціалізації, 

Участь в обласному міжвузівському 

мистецькому фестивалі-конкурсі 
«Студентська весна» 

Розважально-пізнавальний захід до 

Дня рідної мови «Я люблю Україну!» 
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успішній професійній адаптації в майбутньому. 

З метою цих завдань у коледжі було проведено низку заходів: 

 Геологічна вітальня до Дня геолога 

 Конкурс краси і грації «Нафтова королева-2019»   

 Шоу-конкурс «Нафтовий магнат-2019»  

 Зустрічі з випускниками коледжу, які обіймають керівні 

посади на нафтогазових підприємствах 

 Виховні години циклу «Моя майбутня професія» 

 

У процесі формування гармонійної особистості майбутнього 

фахівця визначальну роль відіграє моральне виховання, результатом 

якого повинен стати високий рівень культури, усвідомлення 

загальнолюдських цінностей. У коледжі постійно акцентується увага 

на участі молоді у волонтерських та благодійних акціях, заходах, які 

формують відповідальність, доброту, співчуття, гуманізм. 

Значну роль у моральному вихованні відіграє волонтерська 

діяльність студентів, яка сприяє розвитку громадянського суспільства, 

втілює найшляхетніші прагнення людства до миру, свободи, безпеки 

та справедливості, сприяє оволодінню способами міжособистісного 

спілкування, розвитку досвіду адекватної поведінки в складних 

ситуаціях, формуванню у молоді чіткої соціальної позиції.  

У ПКНГ Національного університету імені Юрія Кондратюка вже 

кілька років успішно функціонує волонтерський загін «Відкриті серця», 

який активно працює у сфері формування навичок здорового 

способу життя та профілактики негативних явищ у молодіжному 

Конкурс краси і грації «Нафтова 

королева-2019» 

Шоу-конкурс «Нафтовий магнат-
2019» 
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середовищі за методом «рівний-рівному, залучає студентів коледжу 

до участі в тренінгах, флешмобах, акціях.  

Волонтерський загін співпрацює з Полтавським міським 

центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, благодійною 

організацією «Світло Надії» та іншими організаціями. Діяльність 

волонтерського загону коледжу була високо відзначена на Х 

міському конкурсі «Волонтер року-2019», на якому «Відкриті серця» 

здобули перемогу  в номінації «Кращий волонтерський загін у сфері 

роботи по формуванню навичок здорового способу життя та 

профілактиці негативних явищ». Також було відзначено діяльність 

голови  загону Д. Колпаченка. 

 

Інформація про заходи, проведені волонтерським загоном, 

подані у таблиці 5.4. 

Таблиця 5.4 

Заходи, проведені волонтерським загоном 

№ Назва заходу Організатори 

1 

Участь у скайп-сесіях з представниками коледжу 

Санта-Фе (Флорида) в рамках проєкту 

«Утвердження інклюзивної освіти через молодіжне 

лідерство». 

Височин О.А. 

2 
Заняття з елементами тренінгу «Молодь проти 

насильства» 

Колпаченко Д. 

 

3 
Інтерактивні заняття з теми «Прояви булінгу в 

учнівському середовищі»  з учнями шкіл м. Полтави 
Височин О.А. 

4 
Флешмоб «Building Bridges», виставка постерів «Stop 

Bullying»  
Височин О.А. 

5 Ліквідація негативних написів на стінах будівель міста 

Колпаченко Д. 

спільно з БО «Світло 

Надії» 

6 Інтерактивне заняття «Попередження ризикованої Колпаченко Д. 

Нагородження волонтерського загону «Відкриті серця» на Х міському 

конкурсі «Волонтер року» 
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поведінки в молодіжному осередку. ВІЛ/СНІД»    

7 
Просвітницьке заняття «Запобігання торгівлею 

людьми. Безпечне працевлаштування за кордоном». 
Колпаченко Д. 

8 
Молодіжний квест «Знай, вмій – дій!» 

 

Колпаченко Д. 

спільно з БО «Світло 

Надії» 

9 
Залучення до заходів із безпеки на пішохідних 

переходах: нанесення попереджувальних написів 

Колпаченко Д. 

 спільно з 

патрульною 

поліцією 

10 Спортивний квест «Time for Sport!!!» 
Колпаченко Д. 

 
 

 

 

 

 

Одним з важливих напрямків виховної роботи є соціальна 

підтримка студентської молоді. У 2019 р. у коледжі навчаються студенти, 

що належать до пільгових категорій: діти-сироти та позбавлені 

батьківського піклування – 15, діти з багатодітних і малозабезпечених 

сімей – 8, діти з інвалідністю – 8, студенти-переселенці зі Сходу – 3, діти 

учасників АТО – 33. Ці студенти постійно перебувають у центрі уваги 

адміністрації коледжу. З опікунами дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, підтримується постійний зв'язок кураторів груп, 

завідувачів відділень, практичного психолога та заступника директора з 

виховної роботи. 

У коледжі організовано роботу студентського самоврядування, 

що дає змогу молоді брати активну участь у житті міста, коледжу та 

академічної групи, а також наповнювати дозвілля корисним змістом. 

За ініціативи студентської ради коледжу юнаки та дівчата у 2019 році 

Інтерактивні заняття з теми 

«Прояви булінгу в 

учнівському середовищі»  з 

учнями шкіл м. Полтави 

Залучення до заходів 

із безпеки на 

пішохідних переходах 

Спортивний квест 

«Time for Sport!!!» 
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брали активну участь у заходах регіонального та міського рівнів 

(Таблиця 5.5). 

Таблиця 5.5 

Робота студентського самоврядування 

№ Назва заходу Організатори 

1 

Турніри з інтелектуальної гри «Весняний брейн-ринг», 

«Осінній брейн-ринг»  серед команд закладів вищої 

освіти м. Полтави 

Голова студради 

2 
Обласний міжвузівський мистецький фестиваль-

конкурс «Студентська весна» 

Вербова Ю.В.,  

студрада 

3 
Конкурс краси і талантів серед студентів коледжів та 

технікумів «Пара–Best-2019» 

Вербова Ю.В.,  

студрада 

4 
Участь у спеціалізованій виставці навчальних закладів 

«Освіта-2019»  

Височин О.А., 

Воронянський В.С. 

5 
Участь у Х благодійному студентському балу 

«Допомогти так легко»  

Височин О.А., 

студрада 

6 

Участь у хресній скорботній ході «Запалимо свічку» від 

Театральної площі до Свято-Успенського 

кафедрального собору  

Височин О.А., 

Кошельник Т.М. 

7 
Виступ команди  Workaut «Impossible» на Х міському 

конкурсі «Волонтер року»  

Височин О.А., 

студрада 

8 Соціально-екологічна акція «Весняне прибирання»   
Масько 

Т.Г.,студрада 

Представники студентської ради коледжу спільно з 

адміністрацією та профкомом студентів є членами стипендіальної 

комісії та комісії з поселення в гуртожитки, беруть участь у засіданнях 

органів студентського самоврядування м. Полтави. 

У 2019 році  студентська рада коледжу брала участь в організації та 

проведенні таких заходів:  

 щотижневі рейди «Хто спізнився?», «Зовнішній вигляд», 

«Курцю – бій» у коледжі; 

 арт-проєкт «Полтава вишивана», присвячений Дню міста; 

 змагання із стрільби з пневматичної зброї до Дня захисника 

України; 

 турнір з інтелектуальної гри «Весняний брейн-ринг 2019» 

«Осінній брейн-ринг 2019»; 

 акція «День без тютюну»; 

 конкурсно-розважальна програма «Нафтовий магнат»; 

 "Global student dvizh"; 

 акція "День доброти" (допомога безпритульним тваринам); 
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 участь у челенджі "TRASHTAG" (прибирання Прирічкового 

парку); 

 благодійний «Ярмарок добра і милосердя»; 

 креативне оформлення фотозони коледжу. 

Представники студентської ради та студентського 

профспілкового комітету беруть участь у розгляді питань щодо 

переведення студентів на навчання за державним замовленням у 

разі вивільнення бюджетних місць. Голова студради організовує 

огляди гуртожитків та виявляє потреби студентів для покращення умов 

проживання, проводить огляди-конкурси на кращу кімнату, кращий 

поверх гуртожитку, що спонукає студентів до підтримки належного 

санітарного стану своїх кімнат і місць загального користування.  

Важливе місце у виховному процесі відводиться залученню 

студентської молоді до творчої діяльності, організації змістовного 

дозвілля шляхом участі в роботі гуртків художньої творчості, спортивних 

секціях.  

Спортивно-масова і оздоровча робота в коледжі проводиться на 

належному рівні. Це робота спортивних секцій, проведення спартакіад 

серед студентів, організація туристичних походів, Днів здоров’я та ін. 

У коледжі  працюють 8 спортивних секцій: з футболу, волейболу, 

настільного тенісу, шахів, шашок, легкої атлетики, гирьового спорту, 

вільної боротьби. Дані про склад спортивних секцій подано у 

таблиці 5.6. 

Таблиця 5.6 

Склад спортивних секцій 

Назва спортивної секції Кількість учасників ПІБ керівника 

Волейбол (хлопці) 14 Ремігайло В.Л. 

Волейбол (дівчата) 16 Кравченко І.А. 

Легка атлетика 15 Березкіна О.О. 

Шахи  11 Кошель В.М. 

Шашки  12 Ремігайло В.Л. 

Настільний теніс 22 Кравченко І.А. 

Гирьовий спорт 10 Ремігайло В.Л. 

Футбол (студенти) 25 Кошель В.М. 

Футбол (викладачі) 5 Кошель В.М. 

Баскетбол 10 Березкіна О.О. 

Вільна боротьба 8 Березкіна О.О. 
 



ЗВІТ ДИРЕКТОРА 2019  
 

 

75 

З метою формування позитивної мотивації щодо утвердження 

здорового способу життя у  молоді в коледжі  проводяться заходи 

фізкультурно-оздоровчої спрямованості: щорічні весняні й осінні 

легкоатлетичні кроси, легкоатлетичні пробіги; спартакіада серед 

студентів коледжу; щорічні спортивні свята; масові змагання й турніри 

з різних видів спорту. Результати спортивних досягнень студентів ПКНГ 

Національного університету імені Юрія Кондратюка за 2019 рік 

подано у таблиці 5.7.  

Таблиця 5.7 

Результати спортивних досягнень студентів 

№ 

 
Вид спорту 

К
іл

ь
к
іс

т
ь
 

у
ч

а
с

н
и

к
ів

 

Вид змагання 

Р
е

зу
л
ь
т
а

т
 

Відповідальний 

1 
Баскетбол 

3х3 
60 

Спортивні ігри 

Полтавщини, 

березень 

ІІ місце Березкіна О.О. 

2 Футзал 10 

Обласна спартакіада 

ЗВО І-ІІ р.а., 

березень 

І місце Кошель В.М. 

4 Гирьовий спорт 10 

Спортивні ігри 

Полтавщини, 

квітень 

ІІІ місце Ремігайло В.Л. 

5 
Вільна 

боротьба 
2 

Спортивні ігри 

Полтавщини, 

квітень 

ІI місце Березкіна О.О. 

6 Легка атлетика 20 

Спортивні ігри 

Полтавщини, 

травень 

ІI місце Березкіна О.О. 

7 Легка атлетика 15 

Легкоатлетичний крос 

на призи газети 

«Зоря Полтавщини», 

травень 

ІІІ місце Березкіна О.О. 

8 Мініфутбол 10 
Кубок Співдружності з 

мініфутболу, вересень 
V місце Кошель В.М. 

9 Легка атлетика 10 

Легкоатлетичний крос 

«Золота осінь» 

жовтень 

ІІ місце 
Березкіна О.О. 

 

10 Мініфутбол 10 

Спортивні ігри 

Полтавщини, 

жовтень 

ІІІ місце Кошель В.М. 

11 
Настільний 

теніс 
20 

Спортивні ігри 

Полтавщини, 
VІ місце Кравченко І.А. 
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листопад 

12 Шахи 6 

Спортивні ігри 

Полтавщини, 

листопад 

VІІ 

місце 
Кошель В.М. 

13 
Волейбол 

(юнаки) 
10 

Спортивні ігри 

Полтавщини, 

листопад 

ІІІ місце 
Ремігайло В.Л. 

 

14 
Настільний 

теніс 
60 

Першість ПКНГ 

12.02-15.02.2019 

І місце – 

Білоус О., 

Лугова Д. 
Кравченко І.А. 

15 Гирьовий спорт 20 
Першість ПКНГ 

21.02.2019 

І місце – 

Цибулько 

В. 
Ремігайло В.Л. 

16 Шахи 10 
Першість ПКНГ 

05.11-07.11.2019 
І місце – 

Саакян В. 
Кошель В.М. 

17 Волейбол 30 
Першість ПКНГ(дівчата) 

08.10-15-10.2019 

І місце – 

Експлуата

ційне 

відділення 

Кравченко І.А. 

18 
Кульова 

стрільба 
40 

Першість ПКНГ 

18.09.2019 
І місце – 

Нікішов В. 

Воронянський 

В.С. 

19 Волейбол 60 
Першість ПКНГ(хлопці) 

29.09-23.10.2019 
І місце – 

БН-2-3 
Ремігайло В.Л. 

20 Футбол 60 Першість ПКНГ 
Змагання 

продовжу

ються 
Кошель В.М. 

 

Протягом 2019 року в ПКНГ Національного університету імені 

Юрія Кондратюка було успішно реалізовано завдання щодо 

всебічного розвитку особистості майбутнього фахівця, виховання 

патріотизму, соціальної активності, громадянської позиції, створення 

умов для змістовного дозвілля та утвердження здорового способу 

життя студентської молоді. 
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Ефективність діяльності закладу освіти значною мірою залежить 

від рівня розвитку матеріально-технічної бази, яка здійснює 

безпосередній вплив на якість підготовки майбутніх фахівців. Тому 

одним із важливих завдань, які реалізувалися протягом 2019 року, був 

розвиток та удосконалення матеріально-технічної бази коледжу згідно 

із вимогами сьогодення. 

Коледж займає земельну ділянку площею 2,5695 га, на якій 

розташовані навчальний корпус, два гуртожитки, гаражі, слюсарно-

механічні майстерні, два спортивні майданчики. 

Навчальний корпус введений в експлуатацію в 1974 році. 

Загальна площа навчального корпусу, гуртожитків та майстерень 

становить 15253,9 м2, в тому числі навчальна площа – 6721,5м2  

У навчальному корпусі розташовані 50 навчальних кабінетів і 

лабораторій площею від 32 м2 до 114 м2, три спортивні зали 

загальною площею 389,8 м2, актова зала площею 527,5 м2 на 562 

місця, конференц-зала площею 104,0 м2 на 80 місць, бібліотека 

площею 249,1 м2, читальні зали площею 90,4 м2, буфет-їдальня на 80 

місць. У геологічному музеї загальною площею 99,5 м2 експонуються 

унікальні зразки гірських порід і мінералів.  

Інформація про забезпечення приміщеннями 

ПКНГ Національного університету імені Юрія Кондратюка наведена в 

таблиці 6.1. 

Таблиця 6.1 

Забезпечення приміщеннями  

ПКНГ Національного університету імені Юрія Кондратюка 

№ 

з/п 

Найменування приміщення Площа приміщень (м2) 

Усього У тому числі 

Власних Орендо-

ваних 

Зданих в 

оренду 

1 Навчальні приміщення, усього 

у тому числі: 

6781,6 6781,6 − − 

 приміщення для занять студентів, 

курсантів, слухачів (лекційні, 

аудиторні приміщення, кабінети, 

лабораторії, майстерні тощо) 

6062,6 6062,6 − − 

6 РОЗВИТОК МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ 
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 комп’ютерні лабораторії 329,2 329,2 − − 

 спортивні зали 389,8 389,8 − − 

2 Приміщення для науково-

педагогічних працівників  

126,2 126,2 − − 

3 Службові приміщення 5450,5 5450,5 − − 

4 Бібліотека,  

у тому числі читальні зали 

249,1 

90,4 

249,1 

90,4 

− 

− 

− 

− 

5 Гуртожитки 5942,6 5942,6 − − 

6 Їдальні, буфети  150,1 150,1 − 56,62 

7 Медичний пункт 47,8 47,8 − − 

 

Усі бажаючі немісцеві студенти мають змогу проживати у 2-х 

гуртожитках загальною площею 5942,6 м2  

На території коледжу розташовані спортивні майданчики та 

споруди: 

 футбольне поле зі штучним покриттям площею 380,8 м2 

(виведене з експлуатації у зв'язку з аварійним станом); 

 футбольне поле площею 1171 м2; 

 волейбольне поле площею 227 м2; 

 баскетбольний майданчик площею 217 м2. 

Водопостачання, теплопостачання та електропостачання 

здійснюється централізовано від систем забезпечення міста. Для 

покращення ведення обліку витрат енергоресурсів і економії коштів 

встановлені лічильники гарячої і холодної води, теплової та 

електроенергії, газу.  

Зовнішні інженерні мережі на території коледжу мають 

протяжність:  

 теплопостачання – 150 м. п. та дві теплові камери; 

 силові кабелі електропостачання – 270  м. п. (380V); 

 холодне водопостачання – 150  м. п. та три колодязі; 

 гаряче водопостачання – 150  м. п. та дві теплові камери; 

 система зовнішньої мережі водовідведення – 280 м. п. та  

16 колодязів. 

Протягом 2019 року проведено наступні планові роботи щодо 

підтримання будівель коледжу в належному стані: осінні та весняні 

огляди будівель закладу освіти; підготовка закладу освіти до нового 
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навчального року; поточні ремонти систем енергозабезпечення, 

водопостачання, водовідведення, опалення. 

Для забезпечення нагальних потреб діяльності навчальних 

кабінетів, лабораторій та гуртожитків під час навчальних слюсарних 

практик виготовлено навчальні меблі та здійснено їхній поточний 

ремонт (парти, лави, стільці, столи тощо); виготовлено та встановлено 

двоє металевих дверей у навчальному корпусі.  

Систематично проводились толоки за участі студентів по 

впорядкуванню території закладу освіти, під час яких ліквідовано 

2 стихійних звалища, висаджено 130 кущів квітів, удосконалено 

спортивний майданчик.  

Під час літніх канікул проведено поточні ремонти всіх 

навчальних кабінетів та кімнат гуртожитків. Виконано капітальний 

ремонт приміщень першого поверху гуртожитку №2. 

Також протягом 2019 року проведено наступні роботи з 

ремонту навчального корпусу: 

 ремонт штукатурного покриття стін та стелі площею 

420 м2;  

 фарбування підлоги площею 470 м2;  

 ремонт внутрішніх стін навчального корпусу 200 м2;  

 поточний ремонт аудиторій;  

 закупівля меблів для кабінету підготовки робітничих кадрів 

та чотирьох кімнат і кухні гуртожитку №2, в яких було 

проведено капітальний ремонт;  

 фарбування підлоги спортивних залів площею 230 м2. 

Гуртожитки коледжу відповідають чинним санітарним нормам і 

облаштовані необхідними для функціонування приміщеннями. На 

всіх поверхах і прилеглій території забезпечено відеоспостереження 

та доступ до системи WI-FI. Для розміщення іноземних студентів у 

гуртожитку №1 облаштовано блоки готельного типу з усіма 

зручностями (кімнати для відпочинку, кухня, душові кабіни, пральна 

кімната). У гуртожитку здійснено заміну електролічильника прямого 

включення. 

Виконано ремонт системи опалення навчального корпусу, 

гуртожитків №1, 2 та гаражів.  
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Для забезпечення пожежної безпеки здійснено низку заходів, 

серед яких: огляд первинних засобів пожежогасіння, періодичний 

огляд вогнегасників та їхнє технічне обслуговування з перезарядкою, 

закупівля 10 вогнегасників ВП-5 та інформаційних знаків з пожежної 

безпеки в кількості 250 шт. 

З метою вдосконалення вміння орієнтуватися у ситуації та 

здійснювати необхідні дії у разі виникнення загрози пожежі та інших 

надзвичайних ситуацій, набуття стійких навичок, необхідних для 

прийняття швидких і чітких рішень було проведено позапланове 

тренування з евакуації студентів та працівників коледжу із будівель 

навчального корпусу й гуртожитків та позаплановий інструктаж для 

студентів і працівників коледжу з пожежної безпеки.  

У підвальних приміщеннях виконано ремонт побутових кімнат, 

загальною площею 40 м2, проведено поточний ремонт приміщення 

стрілецького тиру та ремонт приміщень загального користування 

гуртожитків.  

У рамках підготовки систем опалювання, холодного та гарячого 

водопостачання до роботи в зимовий період проведена повна ревізія 

із заміною зношених вузлів запірної арматури. Виконано діагностику 

та поточний ремонт системи електропостачання. Проведено 

поточний ремонт 45-ти світильників у десяти аудиторіях та на сходових 

майданчиках навчального корпусу. Згідно із планом проводиться 

поетапна реконструкція системи освітлення навчального корпусу та 

гуртожитків із встановленням LED ламп. 

Усі аудиторії закладу освіти було в повному обсязі підготовлено 

до початку навчального року.  

Постійно проводиться заміна вікон на пластикові. Так, станом 

на листопад 2019 року замінено в навчальному корпусі 162 вікна, в 

гуртожитку №1 та №2 66 вікон (усього 228 вікон).  

Навчальні корпуси, гуртожитки й інші будівлі утримуються в 

належному санітарно-технічному стані з урахуванням вимог ДБН В.2.2-3:2018 

«Заклади освіти» та ДБН В.2.2- 40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд»  

щодо реалізації інтересів осіб з інвалідністю та маломобільних груп 

населення (далі МГН). 
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У 2019 році згідно з планом-графіком продовжено 

опорядження прилеглої території коледжу відповідно до  державних 

будівельних норм у частині доступності для МГН, а саме: 

 ремонт тротуарів та під’їзних шляхів; 

 ремонт покриття з бетонних плит; 

 приведення шляхів руху по прилеглій території до вимог ДБН; 

 видалення перешкод на шляху руху осіб з інвалідністю;  

 оновлення інформаційних знаків на території коледжу. 

У 2019 році було проведено капітальний ремонт покрівлі 

гуртожитку №2 площею 600 м2 та частковий ремонт покрівлі актової 

зали площею 130 м2. 

З метою удосконалення процесу підготовки майбутніх фахівців 

для лабораторії спеціалізованих інформаційних систем та технологій 

коледжу завдяки спонсорській допомозі компанії «Факторіал К», 

одного з лідерів на ринку інженерних послуг, було придбано сучасну 

модель 3D принтера PRIME. 

 

Також для забезпечення потреб освітнього процесу в 2019 році 

придбано комп’ютерні монітори Рhilips 193v для навчальних аудиторій 

404 та 415 у кількості 28 шт.; проєкційні екрани 2 Е 0016990 у кількості 

2 шт.; проєктор Tecro Pj-1020 у кількості 2 шт. 

Матеріально-технічна база коледжу постійно оновлюється та 

забезпечує потреби щодо підготовки фахівців відповідно до 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності. 

 

 

Зустріч студентів з головним інженером компанії 

 «Факторіал К» та подарунок 3D принтера 
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На утримання Полтавського коледжу нафти і газу Національного 

університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» 2019 рік 

були затверджені бюджетні асигнування (за загальним фондом та 

спеціальним фондом) в загальній сумі 26 350,7 тис. грн.,  що на 519,9 

тис. грн. або на 2,0  відсотків більше в порівнянні з 2018 роком, у тому 

числі за рахунок: 

Загального фонду 21 039,2 тис. 

грн. 

або 79,8 відсотків. 

в тому числі:     

за КПКВ  2201160 16 623,5 тис. 

грн. 

  

за КПКВ  2201190   4 415,7 тис. 

грн. 

  

Спеціального 

фонду 

5 311,5 тис. грн. або 20,2 відсотків 

в тому числі:  

  залишок коштів на 01.01.2019 року – 449,6  тис. грн.; 

  надходження від основної діяльності – 3 191,2  тис. грн.; 

  

 

надходження від господарської 

діяльності 

– 1 486,4  тис. грн.; 

  надходження від оренди майна  – 19,1  тис. грн.  

фактичні надходження, отримані за іншими джерелами власних 

надходжень 

   залишок коштів на 01.01.2019 року – 8,7  тис. грн.;. 

  надходження від фізичних осіб – 13,0  тис. грн., 

  надходження у вигляді внесків, 

дарунків   

– 143,5  тис. грн. 

Порівняно з 2018 роком бюджетні асигнування за КПКВ 2201160 

збільшилися на 2417,2 тис. грн., або 11,5 відсотків, кошти спеціального 

фонду зменшились, на 165,2 тис. грн. 

Фактичні надходження до спеціального фонду за 2019 рік 

склали 5 146,3 тис. грн., в тому числі:  

7  ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
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 надходження за послуги, що надаються в коледжі від основної 

діяльності, а саме за навчання студентів за контрактом –  3 640,8 

тис. грн., або 68,5 відсотка; 

 надходження від додаткової (господарської) діяльності, а саме за 

проживання в гуртожитках –  1 486,4 тис. грн., або 28,0 відсотка; 

 надходження від оренди майна 19,1 тис. грн., або 0,4 відсотка; 

Загальна орендована площа -  56,62 кв. м., в тому числі: 

- ФОП Мохова О.О., предмет договору - розміщення їдальні 

площею 49,62 кв. м.;  

- ФОП Семенець О.Г., предмет договору – розміщення 

копіювального апарату та продаж продовольчих товарів 

площею 5,00 кв. м.;  

- ПАТ «Альфа-Банк», предмет договору - розміщення 

банкомату площею 2,00 кв. м. 

 фактичні надходження, отримані за іншими джерелами 

власних надходжень, склали 165,2  тис. грн., або 3,1 відсотка. 

Надходження коштів  до спеціального фонду по коледжу 

відображено у таблиці 33. 

Таблиця 7.1 

Надходження коштів  до спеціального фонду 

Дохід від надходжень, отриманих як плата за послуги від основної діяльності та від 

інших власних надходжень  

2018 рік 2019  рік 

Код 
Види 

доходу 
тис. грн. у, % Код 

Види 

доходу 

тис. 

грн. 
у, % 

25010100 
платне 

навчання 
3 437,4 54,8 25010100 

платне 

навчання 
3 640,8 68,5 

25010200 
плата за 

гуртожиток 
1 542,2 24,6 25010200 

плата за 

гуртожиток 
1 486,4 28,0 

25010300 
плата за 

оренду 
19,2 0,3 25010300 

плата за 

оренду 
19,1 0,4 

25020100 

інші 

джерела 

власних 

надходже

нь 

1 272,8 20,3 25020100 

інші 

джерела 

власних 

надходжен

ь 

165,2 3,1 

ВСЬОГО 
 

6 271,6 100,0 ВСЬОГО 
 

5 311,5 100,0 
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Дохід від інших власних надходжень, а саме від благодійних 

внесків, дарунків:  за 2019 рік оприбутковано товару на загальну суму 

165,2 тис. грн. 

У тому числі: 

 оприбутковані матеріальні цінності отримані, як благодійна 

допомога, а саме учнівські столи для аудиторій, телевізор, 

багатофункціональний пристрій, навчальна література для 

поповнення бібліотечного фонду, комп’ютери та 

комп’ютерне приладдя, мультимедійний проектор, ноутбук 

на суму 143,5 тис. грн.; 

 нарахована та виплачена стипендія міського голови у 2019 

році на суму 12,0 тис. грн. 

Видатки на утримання коледжу у 2019 році склали 25 987,0 

тис. грн. 

в тому числі за рахунок: 

 Загального фонду  код програмної класифікації видатків та 

кредитування державного бюджету 2201190 "Виплата 

академічних стипендій студентам (курсантам) вищих 

навчальних закладів" – 4 415,7 тис. грн.; 

 Загального фонду  код програмної класифікації видатків та 

кредитування державного бюджету 2201160 " Підготовка  

кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів 

акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики" – 

16 623,5 тис. грн.; 

 за спеціальним фондом  - 4 791,3 тис. грн.; 

 інші джерела власних надходжень  - 156,5 тис. грн. 
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Інформація про видатки по коледжу у 2018 та 2019 роках  наведена в таблиці 7.2. 

Таблиця 7.2 

Інформація про видатки по коледжу у 2018 та  2019 роках 

Разом видатків за програмами 2201160 та 2201190  

у 2018 році 

Разом видатків за програмами 2201160 та 2201190 

 у 2019 році 

Разом 18 622,0 5 584,1 1 267,5 25 473,6 Разом  21 039,3 4 791,3 156,5 25 987,1 

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2201160 "Підготовка  кадрів вищими навчальними 

закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики" 

 Показники 

за
га

л
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о
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Разом 

2018  рік 
Показники  

за
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л
ь
н

и
й
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о
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д

 

с
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Разом  

2019  рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Разом програма 
2201160 

13 931,3 5 584,1 1 267,5 20 782,9 
Разом програма 

2201160 
16 623,6 4 791,3 156,5  21 571,4 

заробітна плата 10 155,9 3 287,5  0,0 13 443,4 заробітна плата 11 961,3 2 482,5 0,0 14 443,8 

нарахування на 
оплату праці 

2 179,3 736,3 0,0  2 915,6 
нарахування на 

оплату праці 
2 506,5 623,3 0,0 3 129,8 

предмети, 
матеріали, 

обладнання інвентар 
5,6 344,2 252,0 601,8 

предмети, 
матеріали, 
обладнання 

інвентар 

4,7 598,9 113,3 716,9 

медикаменти та 
перев’язувальні 

матеріали 
 

0,00 2,9 0,0  2,9 
медикаменти та 
перев’язувальні 

матеріали 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Продукти харчування 
(дітям сиротам) 

268,3  0,0 0,0  268,3 
Продукти харчування 

(дітям сиротам) 
370,4 0,0 0,0 370,4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Оплата послуг  
(крім комунальних) 

 0,0 204,9 88,9 293,8 
Оплата послуг  

(крім комунальних) 
0,0 488,8 0,0 488,8 

Видатки на 
відрядження 

0,0  283,3 0,0  283,3 
Видатки на 
відрядження 

0,0 187,1 0,0 187,1 

оплата 
теплопостачання 

854,6 398,6  0,0 1 253,2 
оплата 

теплопостачання 
1 301,8 210,5 0,0 1 512,3 

оплата 
водовідведення та 
водопостачання 

94,4 70,3 0,0  164,7 
оплата 

водовідведення та 
водопостачання 

137,0 66,0 0,0 203,0 

оплата 
електроенергії 

282,1 162,9  0,0 445,0 
оплата 

електроенергії 
259,1 94,2 0,0 353,3 

оплата природного 
газу 

0,00 14,5  0,0 14,5 
оплата природного 

газу 
0,0 17,2 0,0 17,2 

інші видатки 0,0 78,7 0,0  78,7 інші видатки 0,00 18,0 0,00 18,0 

стипендія міського 
голови 

0,0 
0,00 8,4 8,4 

стипендія міського 
голови 

0,0 0,0 12,0 12,0 

інші виплати 
населенню 

91,1 0,00  0,00 91,1 
інші виплати 
населенню 

82,8 0,0 0,0 82,8 

 
Придбання 
обладнання 

довгострокового 
використання 

 

0,0 0,0 316,0 316,0 

Придбання 
обладнання 

довгострокового 
використання 

 
 

0,0 

 
 

4,8 
31,2 36,0 

Капітальні  видатки 
 

0,0 0,0 
602,2 602,2 Капітальні видатки 

0,0 0,0 
0,0 0,0 
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Продовження таблиці 7.2 

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2201190 "Виплата академічних стипендій студентам 
(курсантам) вищих навчальних закладів" 

  
загальний 

фонд, 
 тис. грн. 

загальний фонд, % 
Разом  

2018  рік, 
 тис. грн. 

  

загальний 
фонд,  

тис. грн. 
 

загальний 
фонд, % 

Разом  
2019  рік, 
тис. грн. 

Всього видатків 
за КЕКВ 2720 

4 690,7 100,0 4 690,7 
Всього видатків за 

КЕКВ 2720 
4 415,7 100,0 4 415,7 

з них: академічні 
стипендії 

4 104,9 87,5 4 188,0 
з них: академічні 

стипендії 
3 390,9 76,8 3 390,9 

академічні 
відмінників 

502,7 10,7 502,7 
академічні 
відмінників 

763,9 17,3 763,9 

індексація 83,1 1,8 0,00 індексація 260,9 5,9 260,9 

Виплата соціальних стипендій у 2018 році Виплата соціальних стипендій у 2019 році 

соціальні 
стипендії 

625,4 100,00 625,4 
соціальні 
стипендії 

790,6 100,00 790,6 

 

 
 
 
 
 
 



ЗВІТ ДИРЕКТОРА 2019  
 

 

88 

Видатки загального фонду  за КПКВ 2201160 на 2019 рік 

затверджені в сумі 16 623,6 тис. грн., із них: 

 на оплату праці та нарахування на фонд заробітної плати 

14 467,8 тис. грн., або 87,1 відсотка; 

 на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1 697,9 тис. 

грн., або 10,2 відсотка; 

 соціальні виплати студентам з числа сиріт та позбавлених 

батьківського піклування – 457,9 тис. грн. або 2,7 відсотка. 

 Видатки загального фонду по програмі 2201190  на 2019 рік 

затверджені в сумі кошторису 4 415,7 тис. грн. 

Фактичні видатки спеціального фонду за 2019 рік 

зменшились в порівнянні з 2018 роком на 792,8 тис. грн., або на 14,2 

відсотка. Загальна сума склала 4 791,3 тис. грн. із них: 

 на оплату праці та нарахування на фонд заробітної плати – 

3 105,8 тис. грн., або 64,8 відсотка; 

 на придбання предметів постачання і матеріалів – 603,7 тис. 

грн., або 12,6 відсотка; 

 на оплату відрядження – 187,1 тис. грн., або 3,9 відсотка; 

 на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 387,9 тис. грн., 

або 8,1 відсотка; 

 на інші видатки та послуги  – 506,8 тис. грн., або 10,6 відсотка. 

Видатки на оплату праці та нарахування за 2019 рік із 

загального фонду в тому числі: нарахування на фонд заробітної 

плати – 2 506,5 тис. грн., фонд заробітної плати 11 961,3 тис. грн., із 

спеціального фонду в тому числі: нарахування на фонд заробітної 

плати – 623,3 тис. грн., фонд заробітної плати 2 482,5 тис. грн.,  із 

них: 

 за посадовими окладами та тарифними ставками викладачів 

в сумі 6 256,6 тис. грн., або 43,3 відсотка до загальної суми 

видатків на оплату праці; 

 за час перебування у відпустках (1 567,8 тис. грн.) та у 

відрядженні (119,1 тис. грн.) – 1 686,9 тис. грн., або 11,7 

відсотка; 

 індексація заробітної плати на індекс інфляції  – 35,4 тис. грн., 

або 0,2 відсотка; 

 на виплату надбавок: 
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 за вислугу років педагогічним працівникам – 1 034,4 тис. грн., 

або 7,2 відсотка; 

 за престижність праці педагогічного працівника  – 337,2 тис. 

грн., або 2,3 відсотка; 

 за високі досягнення, складність та напруженість – 742,2 тис. 

грн., або 5,1 відсотка; 

 на виплату доплат: 

 доплата до мінімальної зарплати – 846,7 тис. грн.,  

або 5,9 відсотка; 

 за наукові звання – 53,4 тис. грн.,  або 0,4 відсотка; 

 за шкідливі умови праці, нічні та святкові дні – 68,5 тис. грн.,  

або 0,5 відсотка; 

 за керівництво академічною групою, перевірку письмових 

робіт, за завідування навчальними кабінетами, за керівництво 

цикловою комісією – 794,2 тис. грн., або 5,5 відсотка. 

 на виплату: 

 премій та грошових винагород – 1 948,2 тис. грн., або 13,5 

відсотка; 

 за трудовими угодами – 137,4 тис. грн., або 0,9 відсотка; 

 матеріальної допомоги – 154,5 тис. грн., або 1,1 відсоток; 

 матеріальної допомоги на оздоровлення педагогічних 

працівників, медичного працівника, працівників бібліотеки – 

348,2 тис. грн., або 2,4 відсотка.  

Порівняно з минулим роком фонд оплати праці збільшився на  

1 000,4 тис. грн., або на 3,8 відсотка в тому числі: 

 по загальному фонду видатки на оплату праці збільшилися на 

1 805,4 тис. грн., порівняно з минулим роком, 

 по спеціальному фонду видатки на оплату праці зменшилися 

на 805,0 тис. грн., порівняно з минулим роком. 

Разом з тим, по коледжу проведені видатки у 2019  році на 

загальну суму 1 685,5 тис. грн., в тому числі: 

 на придбання предметів і матеріалів – 603,7  тис. грн. 

 на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 387,9  тис. грн. 

 на поточний ремонт та послуги – 506,8 тис. грн. 

 на відрядження – 187,1 тис. грн. 
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За 2019 рік по Полтавському коледжу нафти і газу 

Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія 

Кондратюка» проведені видатки на оплату комунальних послуг та 

енергоносіїв на загальну суму 2085,8 тис. грн. (в тому числі по 

загальному фонду – на 1 697,9 тис. грн., або 81,4 відсотка та по 

спеціальному фонду – на 387,9 тис. грн., або  18,6  відсотка), що на 

208,4 тис. грн., або на 11,0  відсотків більше в порівнянні з 2018 

роком.  

Порівняння споживання енергоносіїв у натуральних показниках 

у 2018 та 2019 роках наведено у таблиці 7.3. 

Таблиця 7.3 

Порівняння споживання енергоносіїв у натуральних 

показниках у 2018 та 2019 роках 

№ Назва показника 
Од. 

виміру 
2018 рік 2019 рік 

1 Теплова енергія, гаряча вода Гкал. 593,5 697,4 

1.1 Гуртожитки Гкал. 302,7 381,8 

1.2 Навчальний корпус Гкал. 290,8 315,6 

2 Гаряча вода м3 4 098,0 4 091,0 

2.1 Гуртожитки м3 4 098,0 4 091,0 

3 Холодна вода та 

водовідведення 

м3 
17 230,0 16 382,0 

3.1 Гуртожитки м3 14 788,0 14 614,0 

3.2 Навчальний корпус м3 2 442,0 1 768,0 

4 Природний газ м3 1 706,0 2 054,0 

4.1 Гуртожитки м3 1 706,0 2 054,0 

5 Електроенергія КВт. год. 220 376,0 240 104,0 

5.1 Гуртожитки КВт. год. 105 128,0 135 333,0 

5.2 Навчальний корпус КВт. год. 115 248,0 104 771,0 

 

Виплата академічних стипендій у коледжі  в  2019 році 

проводилась за програмою 2201190 «Виплата академічних 
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стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів» 

згідно з Постановою КМУ від 28.12.2016 р. №1047 «Про розміри 

стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, 

наукових установах». Видатки на виплату академічних стипендій  у 

звітному році становили  4 415,7 тис. грн. У 2019 році розмір 

ординарної академічної стипендії складав: на загальних підставах  

980 грн. 00 коп., підвищена академічна стипендія 1250 грн. 00 коп., 

та індексація протягом 2019 року склала 260,9 тис. грн.   

15 студентів знаходяться на повному або частковому 

державному забезпеченні, це студенти з числа дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. Вони в повному обсязі 

отримують всі відповідні кошти згідно із законодавством, а саме 

кошти на харчування, одяг, літературу згідно програми 2201160 

"Підготовка  кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів 

акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики", виплати 

студентам пільгових категорій по коледжу за 2018-2019 рр.  

наведені в таблиці 7.4. 

Таблиця 7.4 

Виплати студентам пільгових категорій по коледжу 

Назва показника 2018 рік 2019 рік 

Загальний 

фонд,  

тис. грн. 

% Загальний 

фонд  

тис. грн. 

% 

Кошти на поповнення предметів 

гардеробу  (дітям-сиротам та дітям, 

позбавлених батьківського піклування) 

5,6 

 
100 4,7 100 

Продукти харчування (дітям-сиротам та 

дітям, позбавлених батьківського 

піклування) 

241,9 100 370,4 100 

Інші виплати населенню (дітям-сиротам 

при працевлаштування та подальшому 

навчанні) 

91,1 100 82,8 100 

Всього виплат 338,6  457,9  

  

На виконання ст. 11 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25 

грудня 2015 року №922-VIII та наказу Полтавського національного 

технічного університету імені Юрія Кондратюка від 20.10.2016 року № 
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382, оплата всіх рахунків згідно заключних договорів здійснюються згідно 

затвердженого річного плану закупівель, та погодженого з Національним 

університетом «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». Всі 

договори оприлюднюються в системі електронних закупівель PROZORRO.  

  Протягом 2019 року коледж проводив процедури закупівлі за 

двома категоріями: звіт про укладений договір та відкриті торги. До 

першої категорії віднесені всі договори, до другої категорії договори на 

комунальні послуги та договори та бензин. 

Також відповідно до Закону України «Про відкритість використання 

публічних коштів» від 11.02.2015 р. № 183-VIII на порталі «Є-data» 

постійно розміщується інформація про використання коштів коледжу та 

бухгалтерська звітність, що надає можливість задоволенню публічного 

інтересу що до процесів контролю, утворенню, розподілу та 

використання публічних коштів отримувачів коштів державного бюджету 

Удосконалення автоматизованих процесів формування та 

виконання державного бюджету  включає також електронне звітування 

коледжу з використанням інформаційних технологій та електронного 

цифрового підпису. В рамках реалізації цього Плану заходів щодо 

модернізації системи бухгалтерського обліку протягом 2019 року між 

коледжем та Державною казначейською службою України створена 

система подання електронної звітності, а саме АС «Є-Звітність» в якій 

складається та подається фінансова та бюджетна звітність до органу 

Державного Казначейства України. 

З метою спрощення та оптимізації взаємодії з казначейством у 

коледжі впроваджена електронна форма обслуговування. Перехід на  

дистанційну систему обслуговування «Клієнт - Казначейство – Клієнт» з 

використанням надійних засобів електронного цифрового підпису та 

сучасних інтернет-технологій дав можливість зменшити потік вхідних і 

вихідних паперових документів, прискорив обробку інформації, скоротив 

час  казначейського обслуговування.  

Значна увага у коледжі приділяється забезпеченню соціального 

благополуччя колективу. Виплата заробітної плати проводилась 15-го і 

30-го числа кожного місяця. Згідно Закону України «Про освіту» 
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виплачено винагороду за сумлінну працю та зразкове виконання  

службових обов’язків.  Також усі педагогічні працівники у червні 2019 

року отримали кошти на оздоровлення. 

Крім того  були  виділені кошти на: 

 преміювання до державних свят і ювілейних дат на загальну 

суму 817,7 тис. грн.;  

 матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових 

проблем та у зв’язку зі скрутним матеріальним становищем (у 

поточному році 39 працівників звернулися з заявами про 

надання їм матеріальної допомоги) загальна сума виплати 

склала 163,2 тис. грн. 

  У коледжі діють дві профспілкові організації: студентська та 

викладачів і співробітників. Згідно з колективним договором на рахунок 

профспілкового комітету у 2019 році перераховані кошти в сумі 51,0 тис. 

грн. на забезпечення діяльності профспілкового комітету. На рахунок 

профспілкового комітету студентів перераховані кошти в сумі 32,0 тис. 

грн.  

Також  у коледжі фінансується діяльність студентського 

самоврядування. Затверджений кошторис видатків діяльності 

студентського самоврядування на 2019 рік в сумі 36,1 тис. грн. виконаний 

в повному обсязі, кошти витрачені на забезпечення студентського активу 

коледжу у заходах щодо функціонування органів студентського 

самоврядування та участі у конференціях, друк інформаційних та інших 

матеріалів, волонтерських заходів. 
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 Діяльність у складі робочої групи з підготовки проєкту 

Закону України «Про фахову передвищу освіту» (відповідно до 

наказу МОН України від 3 листопада  

2017 року N 1453) 

 Діяльність у складі робочої групи з розробки Методичних 

рекомендацій для оформлення установчих документів закладів 

фахової передвищої освіти (відповідно да наказу МОН України 

№ 1283 від 10 жовтня 2019 р.) 

 

 
 

 III Міжнародний галузевий форум «Розвиток 

нафтогазових активів та геологія» (13 березня 2019 р., Національний 

університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»)  

 Науково-технічна конференція «Охорона праці, пожежна 

безпека та охорона навколишнього середовища, безпечне та 

здорове майбутнє праці» ДТЕК Нафтогаз (27 квітня 2019 р. 

Національний університет «Полтавська політехніка імені  

Юрія Кондратюка») 

 VI Міжнародна нафтогазова конференція Ньюфолк НКЦ 

Колтюбінг. ГРП. Бурові сервіси. Геофізика. Скероване буріння  

(30 – 31 травня 2019 р., м. Львів) 

 IV Міжнародний галузевий форум «Видобуток. 

Капітальний ремонт. Інтенсифікація» (4-5 вересня, 2019 р., 

Національний університет «Полтавська політехніка імені  

Юрія Кондратюка») 

8.1 Організаційна робота 

8.2 Участь у конференціях, форумах, виставках 

міжнародного та всеукраїнського рівнів 

8 ОСОБИСТИЙ ВНЕСОК ДИРЕКТОРА В ЗАГАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ 
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 П’ятий Український Газовий Форум  

(9-10 жовтня 2019 р., м. Київ) 

 IV Київська конференція Ньюфолк по сучасним методам 

буріння і збільшення видобутку нафти і газу «Нафта та Газ 2019» 

(5 листопада 2019, м. Київ) 

 III Міжнародна спеціалізована виставка «Енергетика в 

промисловості». Міжнародний виставковий центр  

(5 листопада 2019 р., м. Київ). 

 Community College Administrator Program Alumni 

Symposium (23-25 травня 2019 р., м. Вашингтон, США) 

 Симпозіум випускників програми адміністраторів 

коледжів (1-4 липня 2019 р., м. Київ) 
 

 
 Член Society of Petroleum Engineers ˗ найбільшої організації для 

менеджерів, інженерів, науковців та інших фахівців усього світу у 

сегменті видобутку нафтової і газової промисловості. 

 Член Всеукраїнської громадської організації «Спілка буровиків 

України», діяльність якої спрямована на привернення уваги 

широкого кола громадськості, органів державної влади, відомств, 

установ та закладів до проблемних питань галузі. 

 Член науково-технічної ради НАК «Нафтогаз України» 

 

 

 Шумська Л.П. Полтавський коледж нафти і газу Полтавського 

національного технічного університету імені Юрія Кондратюка: 

побудова освітнього процесу на засадах партнерства, інновацій та 

компетентнісного підходу / Л. П.Шумська // Педагогічний пошук: 

ідеї, досвід, практика : зб. метод. праць. – Випуск 3. – Полтава : ПКНГ 

ПолтНТУ, 2019. – С. 2 – 6. 

 Шумська Л.П. Побудова і розвиток інноваційного 

міжнародного партнерства / Л. П.Шумська // Педагогічний пошук: 

ідеї, досвід, практика: зб. метод. праць. – Випуск 3. – Полтава : ПКНГ 

8.3  Членство у Міжнародних та всеукраїнських фахових 

організаціях 

8.4  Публікація наукових праць 
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ПолтНТУ, 2019. – С. 6 – 9.  

 Шумська Л.П. Реалізація міжнародного проєкту 

«Упровадження інклюзивної освіти через молодіжне лідерство» & 

«Молодь проти насильства»// Педагогічний пошук: ідеї, досвід, 

практика : зб. метод. праць. – Випуск 3. – Полтава : ПКНГ ПолтНТУ, 

2019. – С. 10 – 14.  

 Ткаченко М.В. Сучасні вибійні системи для буріння складно- 

профільних свердловин / Ткаченко М.В., Жабський С.М., 

Шумська Л.П. // Академічна й університетська наука: результати та 

перспективи : зб. наукових праць за матеріалами ХІІ Міжнародної 

науково-практичної конференції, 6 грудня 2019. – Полтава : 

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія 

Кондратюка», 2019. – С. 240 – 24. 

 

 
 

 Нагрудний знак «Василь Сухомлинський»  

 Почесна грамота Ради директорів ЗВО 1-2 р.а. Полтавської 

області 

8.5  Відзнаки та нагороди, отримані у 2019 році 


