
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

                ПОЛТАВСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ТЕХНІКУМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ 

директора Полтавського комерційного технікуму 

про виконання умов контракту за період з 1 січня 2017 року 

по 1 січня 2018 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.Полтава-2018 



 

ЗМІСТ 

 

 Вступ        с. 2 

 

І.   Формування контингенту студентів. Результати вступної 

компанії.         

                  

с. 3-4 

ІІ. 

 

 

ІІІ.   

Кадрове забезпечення. Підвищення кваліфікації 

викладачів.    

   

Практична підготовка студентів   та її аналіз у 2016-2017 

н.р. 

 

                                                                                                                                                                                    

с. 5-6 

 

 

с. 7-10 

 

ІV.   Використання енергоресурсів. Ремонтно-будівельні роботи 

                                                                                    

 

с. 11 

V. Забезпечення дотримання прав працівників та студентів  

гарантованих законодавством про охорону праці та БЖД 

с. 12-13 

 

 

VІ.        Антикорупційна організація і ведення військового обліку                                                                                            

 

с. 14-17 

VІІ.   Фінансово-господарська діяльність                                             

 

с. 17 

VІІІ.     Про розрахунки з установами, банками,підприємствами  

та іншими організаціями. 

 

с. 18 

 

 

 

 

                                                                             

    

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВСТУП 

 

 Я, як директор технікуму, у 2017 звітному періоді вирішував 

перспективні і поточні завдання, визначені Міністерством освіти і науки 

України і в межах наданих мені повноважень приймав адекватні управлінські 

рішення щодо організації навчально-виховного процесу відповідно до 

Конституції України деяких засад Закону України № 1556-VІІ «Про вищу 

освіту», Указів Президента України, постанов ВРУ та КМУ. 

 За цей період навчальний заклад не втратив позицій на ринку праці 

надання освітніх послуг Полтавщини. 

 Технікум має добру репутацію серед роботодавців і залишається 

основним постачальником кадрів для підприємств торгівлі та закладів 

ресторанного господарства м. Полтави та Полтавської області. 

 Полтавський комерційний технікум у 2017 році продовжував проводити 

підготовку молодших спеціалістів з таких спеціальностей: 

076     Підприємництво торгівля та біржова діяльність 

181     Харчові технології 

241     Готельно-ресторанна справа 

 

 В 2017 році технікум пройшов акредитацію зі сказаних спеціальностей. 

Експертна комісія прийшла до висновку, що Полтавський комерційний 

технікум має достатній рівень кадрового, матеріально-технічного, 

інформаційного і навчально-методичного забезпечення та спроможний 

здійснювати освітні послуги з підготовки ОКР  «Молодший спеціаліст». 

 

Як директор технікуму протягом 2017 року доповідав про результати своєї  

роботи: 

- на зборах трудового колективу; 

- на профспілкових зборах щодо виконання умов Колективного договору; 

- на засіданнях Адміністративної та педагогічної рад, про підсумки  

роботи за навчальний рік та про результати фінансово-господарської роботи. 

 Таким чином даний звіт є узагальненням і охоплює період календарного 

2017 року. 

 

 



І. ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ. РЕЗУЛЬТАТИ ВСТУПНОЇ 

КОМПАНІЇ 2017 РОКУ. 

 

 Основними завданнями організації системи професійної орієнтації у 

Полтавському комерційному технікумі  у 2017 році такі системні напрями як: 

- заохочення та формування позитивного відношення молоді до здобуття 

вищої освіти; 

- розповсюдження інформації про технікум; 

- залучення молоді до вступу на навчання до ПКТ; 

- підвищення іміджу; 

- надання допомоги у виборі майбутньої професії та інші. 

У 2017 році формування контингенту студентів здійснювалося з 

випускників шкіл в м. Полтава та Полтавської області.  

Значно посилилася робота з колективами професійних закладів області. 

Були укладені угоди співпраці з профтехнічними закладами м.Горішні Плавні 

та м. Лубни.  

   Учні системи професійної освіти запрошувалися для участі у спільних 

спортивних змаганнях, професійних конкурсах та олімпіадах. 

    Викладачі профільних дисциплін технікуму запрошувались членами 

Державних екзаменаційним комісій у заклади профтехосвіти Департаменту 

освіти у науки України Полтавської ОДА.  

Тричі на рік відбувалися загальнотехнікумівські заходи «День відкритих 

дверей» та «День профорієнтації». Профорієнтаційна робота проводилася у 

відповідності з планом. Питання профорієнтаційної роботи були предметом 

обговорення на засіданнях педагогічних рад, нарад у директора. 

Було оновлено сайт технікуму, матеріали, які розміщувалися, дали змогу 

абітурієнтам отримати об'єктивну інформацію щодо умов організації 

навчально-виховного процесу. 

У 2017 році продовжувалася  робота спільно з Міським центром 

зайнятості, технікум двічі брав участь у міських заходах «Ярмарок професій» та 

«Абітурієнт-2017». Біля 300 учнів шкіл та ПТУ міста було запрошено до 

технікуму. 

Профорієнтаційна робота у технікумі зорієнтована на безперервний 

процес і не закінчується підготовкою до прийому у технікум, а продовжується 

зі студентами в період їх навчання. 

Під час вступної кампанії 2017 року вся робота приймальної комісії 

велася у програмному забезпеченні «Єдиної державної бази з питань освіти». 

Реєстраційні дані абітурієнтів під час прийому документів вносилися до ЄДБО. 

Також реєструвалися результати проходження вступних випробувань у 

конкурсному відборі за сертифікатами ЗНО. На підставі оброблених даних був 

сформований наказ про зарахування до технікуму студентів у відповідності до 

ліцензованих обсягів та Правил прийому. 

Протягом звітного періоду Приймальна комісія і склад предметних 

екзаменаційних комісій відповідно до « Положення про приймальну комісію» 

були оновлені на 40 відсотків і тому працювали злагоджено, об'єктивно. 



Екзаменаційні матеріали для вступних випробувань вчасно затверджувалися, 

складалися в достатній кількості, а за об'ємом і змістом відповідали вимогам 

навчальних програм загальноосвітньої підготовки. До участі в роботі 

приймальної комісії залучалися викладачі середніх шків, професійних ліцеїв 

м.Полтави. 

Вступна кампанія 2017 року була складною але, не зважаючи на 

об’єктивні і суб’єктивні складнощі кращою ніж у 2016 році. 

Технікум дотримався ліцензійних умов та виконав обсяги державного 

замовлення відповідно до Контракту про підготовку фахівців за державним 

замовленням на 2017 року.  

За звітний період скарг, апеляцій від абітурієнтів та їх батьків не 

надходило.  

 

Підсумки прийому у 2017 року 

 

 Подано заяв на денну та 

заочну форму навчання 

Фактично зараховано 

2016 2017 2016 2017 

денна форма                                  197 250 100 116 

заочна форма                                 83 80 73 65 

 280 330 173 181 

 

 

Навчальний заклад веде підготовку фахівців за двома формами навчання: денна 

та заочна. Контингент студентів на 1.01.2018 року склав: 

 

Загальна кількість студентів          454 

денна форма                                  321 

заочна форма                                 133 

держзамовлення 305 

контракт       149 

 

 

 Випуск молодших спеціалістів (всіх форм навчання) склав 178 чол. 27 

випускників продовжили навчання за денною  формою в різних ВНЗ ІІІ-ІУ 

рівнів акредитації  Полтави та міст України. 

 За  результатами вступної компанії  було відновлено підготовку студентів 

за заочною формою навчання на базі  повної середньої освіти.



II. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

ВИКЛАДАЧІВ 

 

Навчально-виховний процес у технікумі забезпечують 32 штатні 

педагогічні працівники. Педагогічний колектив технікуму об’єднано у 6 

циклових комісій.  

Кадровий склад циклових комісій забезпечує навчальний процес на рівні 

вимог державних стандартів вищої школи. Постійно здійснюється оновлення 

педагогічного складу циклових комісій шляхом залучення до викладання 

молодих спеціалістів. Середній вік педколективу склав 44 роки. 

Формування та реалізація кадрової політики нашого навчального закладу 

проводиться у такому напрямку: 

1. Моніторинг якості викладання навчальних дисциплін (у тому числі 

спираючись на сучасні психологічні методи досліджень). 

2. Залучення до навчально-виховного процесу педагогів вищої школи, фахівців 

виробництва та бізнесу. 

3. Забезпечення ефективності стажування та підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників на виробництві, в центрах післядипломної освіти.  

4. Удосконалення системи формування педагогічної компетентності молодих 

викладачів. 

5. Розробка й удосконалення об’єктивних показників результативності, що 

характеризують діяльність викладацького складу технікуму. 

6. Застосування соціально-психологічних досліджень з метою вивчення 

психологічної атмосфери в академічних групах, у стосунках між викладачами 

та студентами.  

7. Формування сучасного наукового кадрового потенціалу, здатного 

забезпечити розробку та впровадження інноваційних освітніх технологій. 

8. Формування умов для відбору та просування молодих викладачів 

9. Реалізація кадрової політики за критеріями професійного розвитку 

персоналу: 

 компетентність у дорученій сфері освітньої діяльності; 

 сучасна світоглядна й гуманітарна компетентність педагогічних працівників; 

 здатність до універсального, творчого, соціально-відповідального мислення; 

 результативність щодо створення для студентів навчальної літератури;  

 використання новітніх навчально-інформаційних технологій;  

 здатність до комунікації, автономності та відповідальності; 

 спроможність до роботи в умовах відкритості; 

 поведінка, базована на науковому світогляді, критичному та незалежному 

мисленні, відкритості й толерантності, розвиненому почутті власної гідності; 

 активний спротив корупційним проявам;  

 спроможність створювати високий рівень психологічної комфортності та 

успішності педагогічної діяльності; 

 ступінь задоволеності студентів якістю викладання. 



Робота з  укомплектування керівного складу проводилася згідно до  

Наказу Міністерства освіти України за № 320 від 21. 11. 1995 року «Про 

виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20. 10. 1995 року № 847 

«Про затвердження Положення про формування кадрового резерву керівників 

державних підприємств, установ і організацій» та Наказу Міністерства освіти 

України № 336 від 04. 12. 1995 року «Про роботу з кадрами». Створено резерв 

керівного складу.  

 Педагогічні працівники технікуму атестуються відповідно «Типового 

положення про атестацію педагогічних працівників України». Склад 

атестаційної комісії щорічно затверджується наказом директора технікуму. 

Атестація викладачів проходить відкрито, гласно, відповідно до термінів 

установлених положенням, згідно розроблених графіків атестації викладачів. 

Чергова атестація педагогічних працівників проведена у 2017 році. 

Перегляд документів атестації показує, що організаційно і методично вона 

проведена правильно, у відповідності з Положенням про атестацію 

педагогічних працівників, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки 

України від 06.10.2010 р. № 930. Накази, протоколи, атестаційні листи 

оформлені відповідно вимогам, порушень немає. 

Підвищення рівню ефективності атестації педпрацівників у 2016-2017 

році було досягнено за рахунок фахового самовдосконалення педагогічних 

працівників у міжатестаційний період та здійснення комплексного оцінювання 

педагогічної діяльності працівників із застосуванням параметрів і критеріїв 

оцінювання результативності їх професійної діяльності за весь міжатестаційний 

період. Усі педагогічні працівники раз у 5 років проходять підвищення 

кваліфікації. Система підвищення кваліфікації викладачів та майстрів 

виробничого навчання, адміністративних працівників включає в себе: 

- навчання на ФПК; 

- проходження стажування; 

- участь в роботі семінарів, конференцій; 

- самоосвіта. 

Підвищення  кваліфікації викладацького складу проходить згідно  плану і 

здійснюється шляхом навчання на факультеті Міжгалузевого інституту 

підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів при ВНЗ Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі», Полтавському обласному 

інституті післядипломної педагогічної ім. М.В.Остроградського. 

За звітний період вибуло два викладача і відповідно було прийнято на 

роботу 3 викладача. 

Я як  директор технікуму з 27.03. по 29.09.2017 року підвищував 

кваліфікацію (директори коледжів і технікумів) в ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» Центрального інституту післядипломної педагогічної 

освіти Національної Академії педагогічних наук України. (додаток 1) 

Пройшов Міжнародний тренінг для керівників Українських коледжів. 

Отримав відповідний сертифікат.(додаток 2). 

 

  



ІІІ. ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ  ТА  ЇЇ АНАЛІЗ У 2016-2017 н.р. 

 

У звітному періоді практична підготовка студентів у технікумі базувалася 

відповідно до «Положення про проведення практики студентів вищих 

навчальних закладів України» і проводилося згідно розроблених програм в 

терміни передбачені навчальними планами спеціальностей. 

Для успішної роботи з обраної спеціальності сучасний молодий фахівець 

поряд з глибокими теоретичними знаннями повинен мати необхідні уміння та 

навички для ефективного їх застосування в практичній діяльності. Досягається 

це шляхом практичної підготовки студентів у процесі навчання. 

Програма з практичної підготовки включає предмет вивчення, її місце у 

системі підготовки фахівців, мету та завдання, а також перелік знань і вмінь 

студентів відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики та 

освітньо-професійної програми. Види практики для  спеціальності: 

«Товарознавство та комерційна діяльність»: навчальна та технологічна. 

Практика студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» є найважливішою складовою частиною навчально-

виховного процесу. Навчальну практику студенти проходять в 4,5 та 6 

семестрах, а технологічну після 6 семестру. Практика студентів проводиться на 

підприємствах, які забезпечують виконання навчальної програми. 

Базами проведення практики є торгівельні підприємства м.Полтави: ПП 

«Універсам Полтава»; ТОВ «ЕКО»; ТОВ «ТК «Юліс»; ТОВ «Перлина»; ТОВ 

«Карі Україна». 

Підприємства, які використовуються як бази практики відповідають 

таким вимогам: 

• здатність забезпечити виконання програми практики; 

•   наявність структур, що відповідають спеціальності за якими 

здійснюється підготовка фахівців у технікумі; 

•         можливість наступного працевлаштування випускників технікуму. 

Визначення баз практики здійснюється адміністрацією технікуму на 

основі угод. 

Студенти технікуму при проходженні практик зобов'язані: 

•        до початку практики одержати від керівника практики направлення, 

методичні матеріали (методичні вказівки, завдання-щоденник, індивідуальне 

завдання) та консультації щодо оформлення всіх необхідних документів; 

•        своєчасно прибути на базу практики; 

•        у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою 

практики та вказівками її керівників; 

•    вивчити й суворо дотримуватися правил охорони праці, техніки 

безпеки і виробничої санітарії та внутрішнього розпорядку; 

•    нести відповідальність за виконану роботу та її результати і 

показувати приклад свідомого і сумлінного ставлення до праці;      

•        своєчасно оформити щоденник з практики. 



Навчально-методичний комплекс практичної підготовки студентів 

технікуму містить повний перелік і зразки форм документів за всіма видами 

практик, передбаченими навчальним планом. 

Навчально-методичне керівництво і виконання програми практики 

забезпечує майстер виробничого навчання чи викладач разом із керівниками від 

баз практики. 

Виконання  завдань  практики  супроводжується  постійним  контролем  

за  якістю  набутих  студентами  знань  і  практичних  умінь  та  навичок,  

наглядом за окремими етапами, самостійної роботи, оцінкою  наполегливості  

та здатності  студентів  опановувати   інформаційний  матеріал. 

Студенти  оволодівають  професійним  досвідом  продавця, торгового  

агента, мерчендайзера,  завідувач відділом, товарознавця-комерсанта. 

Важливою  та  необхідною  умовою  якісного  засвоєння  програм  

підготовки  фахівців  є  методичне  та організаційне  забезпечення  практичної  

підготовки  студентів. 

На  підприємствах, де  студенти  проходять  практику є  необхідні  умови, 

зібрано  важливі  документи. Все  це  дає  змогу  студентам  складати  звіти  з  

практики. 

Вивчення  та сумлінне  виконання  правил  охорони  праці є одним  із  

основних  обов'язків  студентів  в період  практики, Порушень  правил  охорони  

праці  та  правил  БЖД виявлено  не  було. 

Терміни  проходження  практики: 

 навчальна  практика  –     9, 10 тижнів; 

 технологічна практика – 5 тижнів. 

Проходження кожного виду практики закінчується складанням 

кваліфікаційного іспиту. За підсумками кваліфікаційного іспиту, який було 

проведено у групах ТКД 1/нс-2014, ТКД 2/нс-2014 та ТКД 1/с-2015 з 

дисципліни «Навчальна практика» були отримані наступні результати: 

 ТКД 1/нс-2014 - якісний показник – 62,96%; 

 ТКД 2/нс-2014 - якісний показник – 64,71%; 

 ТКД 1/с-2015- якісний показник – 64,7%. 

За підсумками кваліфікаційного іспиту, який було проведено у групах  

ТКД 1/нс-2013 та ТКД 1/с-2014 з технологічної практики було отримано такі 

результати: 

 ТКД 1/нс-2013 - якісний показник – 70,6%; 

 ТКД 1/с-2014- якісний показник – 59,77%. 

На початку вересня 2017 року було визначено кількість студентів 

випускних груп ТКД 1/нс-2013 та ТКД 1/с-2014, що працевлаштувалися на 

підприємствах – базах практики технікуму. Вона склала 18 із 58 випускників 

товарознавчого відділення. 

Суттєвою  умовою  покращення  організації  практики  може  бути  

здійснення  систематичного контролю  за  процесом  та  результатами  її 

проведення, що  дозволило б своєчасно  виявити  існуючі  недоліки  в 

навчально-виховному  процесі, надати  кваліфіковану  допомогу  студентам  та 



підвищити відповідальність за виконання завдань, можливість закріплення 

отриманих професійних знань, формування умінь  і професійних  навичок. 

Практична  підготовка  поряд з навчальними  заняттями  і самостійною  

роботою  є  однією  із  важливих форм  організації  навчального  процесу від 

якості  якої  залежить конкурентоздатність  випускників  технікуму  на  ринку  

праці. 

 

Спеціальності 181 «Харчові технології» та 241 «Готельно-ресторанна 

справа».  

 

Практична підготовка майбутніх молодших спеціалістів сфери 

ресторанного господарства розширює як теоретичні знання, так і професійні 

навички студентів завдяки спостереженню за здійсненням операцій, що 

виконуються  працівниками ЗРГ, дублюванню цих операцій студентами, на 

основі чого і відбувається професійне становлення майбутнього спеціаліста. 

Згідно навчального плану більша частина практичної підготовки 

студентів припадає на ІІІ та ІV курси навчання, а саме зі спеціальності 181 

«Харчові технології» навчальна практика становить 216 годин в 5 та 6 семестрі, 

технологічна практика (офіціантська ) - 12 годин в 6 семестрі, технологічна 

практика (кухарська) -  648 годин в 6 семестрі та переддипломна практика - 162 

години в 7 семестрі. Зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» 

навчальна практика становить 216 годин в 4 семестрі, технологічна практика - 

378 годин в 5,6 семестрі та професійна практика - 162 години в 6 семестрі. 

Перелічені етапи практики з кожної спеціальності відображають 

поетапний процес професійної практичної підготовки, де кожен вид практики є 

логічним продовженням попереднього.  

У 2016-2017 навчальному році студенти технологічного відділення 

проходили навчальну практику в таких закладах ресторанного господарства м. 

Полтави як: їдальні («Домашня кухня», «Мама Міла», «Полтавські страви», 

«Смачна країна», «Старе місто»), кафе («Кавалер», «У сестер», «Аквамарин», 

«Апельсин», «Білий кролик»), ресторани («Диканька», «Арена», «Bir Hause»).  

Перелічені ЗРГ мають потужну базу виробництва з повним 

технологічним циклом і забезпечують виконання студентами – практикантами 

програми навчальної практики. Контроль за виконанням студентами 

практичних завдань є обов’язком майстра виробничого навчання, який регулює 

усі організаційні процеси, що пов’язані з практичною підготовкою. 

Технологічна практика організовується в закладах ресторанного 

господарства м. Полтави та області. Керівниками технологічної практики є 

викладачі спеціальних дисциплін, що заздалегідь уклали угоди з провідними 

ЗРГ на проходження студентами різних видів технологічної практики 

(офіціантської та кухарської). 

У 2016-2017 навчальному році технологічну практику студенти 

проходили в таких ЗРГ м. Полтави та області як: ГРК «Глухомань», ГРК «Віват 

Провінція», ГРК «Верхоли», ресторан «FOOD & FOREST», кафе «Апельсин», 

ресторан «Полтава», суши – бар «KIOTO RICH», кафе «У сестер», ресторан 



«Диканька», кафе – кондитерська «Полтавська здоба», кафе «Веритас», кафе 

«Вогник», кафе – бар «Рандеву», кафе - піцерія «Метр», кафе – бар «Техас», 

диско – бар «Муза - бар», кафе «Open kichen», кафе «Європа», народний 

ресторан «Шалена шкварка», ресторан «New York Street Pizza». 

Всі бази технологічної практики є закладами ресторанного господарства з 

повним технологічним циклом. Кожен студент – практикант відпрацьовує 

практичні завдання під керівництвом відповідного працівника ЗРГ. Керівники 

практики від навчального закладу, згідно попередньо складеного графіку, 

перевіряють відповідність дотримання студентами навчальної та виробничої 

дисципліни. Під час відпрацювання технологічної практики студенти 181 

«Харчові технології» та 241 «Готельно-ресторанна справа» в повному об’ємі 

опанували програмний матеріал та відпрацювали практичні завдання, про що 

свідчать результати кваліфікаційних випробувань на яких вони 

продемонстрували добрі знання, вміння та практичні навички. 

Фінальним етапом практичної підготовки на технологічному відділенні є 

переддипломна практика, яку студенти проходили в таких закладах 

ресторанного господарства м. Полтави та області як ресторан «Лілея», ресторан 

«Bir Hause», кафе «Європа», ресторан «Sherbet», ГРК «Глухомань», кафе 

«Ельдорадо», кафе «Апельсин», ресторан «Полтава», кафе «Арабеска», 

ресторан «Fisch & Fusion», кафе-бар «Турист», їдальня ДНЗ «Дзвіночок», кафе 

«Рататуй», кафе «Августин», кафе «Едельвейс», кафе «Melrouse», кафе «Тіп - 

топ», кафе «Пріма - піца», кафе «Орхідея».  

Про рівень практичної підготовки студентів свідчать показники 

успішності під час кваліфікаційних випробувань: 

 з навчальної практики – 81,4%; 

 з технологічної практики – 97,8%; 

 з технологічної практики (рестораторів) – 63,2; 

 з переддипломної практики (технологів) – 90,4%; 

 з переддипломної практики (рестораторів) – 62,8%. 

Керівники практики від закладів ресторанного господарства 

неодноразово наголошували на високому рівні теоретичної підготовки 

студентів – практикантів, чіткому дотримання ними правил субординації, 

навчальної та виробничої дисципліни, вчасного та якісного проведення 

інструктажів майстром виробничого навчання та керівниками технологічної і 

переддипломної практик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІУ. ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ. 

РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ 

 

У 2017 році проведення ремонтно-будівельних робіт проводилося відповідно до 

затвердженого на рік плану. 

 В ньому були враховані:  

 - обов'язкові роботи по підтриманню санітарного стану та відповідних 

умов для роботи і навчання; 

 - проведення капітального та поточного ремонту  та реконструкцій 

окремих приміщень. 

 План був додатково доповнено на протязі року позиціями щодо заходів 

спрямованих на створення умов у технікумі для людей з обмеженими 

можливостями. Був розроблений графік його виконання та розроблено 

кошторис. Ремонтні роботи розпочалися задовго до закінчення навчального 

року. На 1.07.2017 року зав.кабінетами закінчили підготовку своїх кабінетів до 

нового 2017-2018 навчального року. Було проведено косметичні ремонти, 

відремонтовано стільці, пофарбовано парти. 

 Зав.кабінетами № 18 Лугова М.В. та № 36 Панько І.В. силами 

батьківських комітетів зробили капітальні ремонти своїх кабінетів. 

 У серпні 2017 року було проведено підготовку до нового навчального 

року роботи на спортивному майданчику, спортивній залі, про що було 

складено відповідні акти. 

 В основний період ремонтних робіт з 25.06.2017 по 29.08.2017 року були 

залучені студенти ремонтно-будівельного загону у кількості 80 чоловік. Ними 

виконано значний обсяг робіт – здійснювалося фарбування підлоги в коридорах 

2-3 поверхів, бібліотеці, навчальній частині та інших приміщеннях.  

 Розпочалися роботи по капітальному ремонту їдальні. Нажаль  брак 

коштів не дав змогу закінчити ремонт у 2017 календарному році. 

 З метою економії енергоресурсів в зимовий період було виконано роботи 

щодо утеплення трубопроводів системи опалення на горищі в приміщеннях 

цокольного поверху. 

 Для зменшення проникнення холодного повітря в середину приміщення 

відремонтовано двері в корпус. Проведено відповідні роботи щодо ущільнення 

та утеплення дерев'яних вікон в коридорах. Систематично контролювалося 

використання тепла, електроенергії, природного газу, холодної води. 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Теплоенергія 

Гкал. 

220,48 158 148,83 149,49 148,46 

Вода м.куб. 849 797 755 653 388 

Електроенергія 

квт 

32,808 31,409 31,599 32750 32,089 

 

 

 



V. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ ТА СТУДЕНТІВ 

ГАРАНТОВАНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ ТА БЖД 

 

  Робота Служби БЖД та ОП у поточному 2017 р. була спрямована 

на підтримання в навчальному закладі належних і безпечних умов праці і 

навчання. Вона проводилася у таких напрямах. 

 Перший це створення умов для всіх учасників навчально-виховного 

процесу. Це в першу чергу пов'язане з проведенням капітальних, 

поточних,косметичних ремонтів, забезпечення стабільної роботи інженерних 

мереж, підтримання належного санітарного  стану. Були здійснені капітальні 

ремонти в каб. № 36, в кабінеті майстрів, проведені поточні, косметичні 

ремонти, генеральні прибирання практично у всіх навчальних кабінетах, 

коридорах службових та господарських приміщеннях. Це дало змогу 

підготуватися до нового 2017-2018 навчального року. При підготовці до 

навчального року проводилися обстеження приміщень навчального корпусу, 

внутрішнього двору, місць де можуть перебувати люди, а також стан люків, 

приямків, місць вводу інженерних мереж. Обстежувалась спортивна зала, спорт 

площадка, випробувані спортивні снаряди. Виявлені недоліки було усунуто. 

 Приділялася значна увага протипожежному стану будівель і приміщень – 

проводилися профілактичні огляди, обслуговувалися пожежні крани, 

здійснювалися перемотування рукавів, перевірялася наявність відповідних 

інструкцій та знаків. Проведені роботи по виконанню вимог Припису 

Полтавського міськрайонного відділу ДСНС по результатах перевірки у травні 

поточного року, за винятком тих, які вимагають значних капіталовкладень. За 

останній час придбано частину нових вогнегасників, приміщення архіву 

технікуму, колишньої їдальні, додаткове приміщення – склад нашої бібліотеки 

обладнані пожежною сигналізацією з виведенням на пульт спостереження. 

 На пожежну сигналізацію було затрачено близько 13 тис.грн. 

 Спеціалізованою організацією проводилася перевірка димових та 

вентиляційних  каналів та безпосередня робота самої вентиляції. «Полтавагаз» - 

щомісячний контроль за газовими приладами. 

 Проводилися роботи по заміні окремих небезпечних ділянок 

електроліній, обладнання електрощитів. 

 Спеціалізованою лабораторією перевірено стан контуру заземлення, 

опору ізоляції існуючих електроліній, інструмент для роботи на лініях. 

 Працівники, яким за умовами роботи передбачено використання і видача 

засобів індивідуального захисту – своєчасно їх отримували (прибиральниці, 

двірник). 

 Для підтримання належного санітарного стану в приміщеннях технікуму 

придбавалися і використовувалися миючі і дезінфікуючі засоби. 

 В холодний період з метою зменшення захворюваності серед студентів та 

співробітників заняття їх основної маси переносилися на 2-й і 3-й поверхи. 

 З метою недопущення травм взимку в місцях масового пересування 

людей проводилося прибирання снігу, під час ожеледей тротуари посипалися 



спеціальною сумішшю та піском, встановлювався трап, відгороджувалися 

прохода де могли падати бурульки. 

 В приміщеннях навчального корпусу забезпечується і підтримується 

належний температурний режим, проводиться своєчасне провітрювання 

навчальних кабінетів, здійснюється питне та гаряче водопостачання, 

водовідведення для здійснення потреб особистої гігієни. 

В буфеті технікуму організована реалізація кулінарної продукції в тому числі 

гарячих напоїв. 

 Щоденно проводиться двократне прибирання приміщень з використанням 

дезмиючих засобів, які є в наявності в достатній кількості і в разі потреби 

будуть докуплені. 

 Здійснюється щоденний контроль та аналіз стану відвідування занять 

студентами, дані передаються своєчасно за встановленою формою у 

відповідний відділ  Департаменту освіти і науки. 

 Згідно з розпорядженням студентам технікуму категорично заборонено 

перебувати на подвір'ї без верхнього одягу. Ведеться постійний контроль. 

 Робота з прибирання снігу, опалого листя тощо здійснюється штатним 

двірником, студенти технікуму до таких робіт не залучаються. 

 Також були капітально відремонтовані студентські жіночий та чоловічий 

туалети. 

 Адміністрація технікуму тримає на постійному контролі епідемічну 

ситуацію і в разі її загострення готова була відреагувати відповідно до вимог 

чинного законодавства. 

 Регулярно поповнювався запас перших необхідних медикаментів у 

медпункті, комплектувалися аптечки у чергової, кабінеті хімії, спортзалі, 

підібраний їх комплект при виїзді на екскурсії. 

 Інший напрям пов'язаний з проведенням профілактичної роботи. 

 В першу чергу це проведення інструктажів. При цьому особлива увага 

приділялася студентам, які вступили до нас на навчання, тим хто направляється 

на виробничу практику, спортивні змагання, залучалися до різного роду робіт, 

екскурсії та інших випадках. 

 У відповідності до вимог Міністерства значна увага приділялася 

профілактиці травматизму невиробничого тобто побутового характеру. 

Проводилися інструктажі перед виїздом студентів на літні та зимові канікули, 

поводження на залізничному та в автомобільному транспорті та інше. 

 Для поліпшення профілактичної роботи використовувалися підбірки 

окремих матеріалів періодичних видань «Охорона праці», «Безпека 

життєдіяльності», «Пожежна та техногенна безпека». Деякі матеріали 

розміщувалися на стенді «Вісника БЖД та ОП» біля актової зали. Тематика 

матеріалів систематично поновлювалась. 

  

 

 

 

 



VІ. АНТИКОРУПЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ 

ВОЄННОГО ОБЛІКУ 

 

З 2011 року в Україні функціонує принципово нова антикорупційна  

система, яка має переважно превентивний характер і орієнтована на створення 

в суспільстві ефективних механізмів попередження корупції. За таких умов 

посилюється значення вимог до доброчесної поведінки осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які мають бути 

ними засвоєні як норми повсякденної поведінки. 

У  нашому навчальному закладі розроблена Антикорупційна програма у 

відповідності до Конституції України, Закону України «Про засади державної 

антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014 - 2017 

роки» від 14 жовтня 2014 року N 1699-УП, Закону України «Про запобігання 

корупції» від 14 жовтня 2014 року N 1700-VII «Про запобігання корупції» та 

іншого антикорупційного законодавства України. 

Антикорупційна програма поширюється на всіх педагогічних працівників, 

фахівців, службовців та інших категорій працівників Полтавського комерційного 

технікуму, в тому числі на осіб, що працюють за договорами підряду, які 

можуть бути прирівняні до трудових договорів. 

Антикорупційна програма Полтавського комерційного технікуму 

відображає підтримку Міністерством освіти і науки України антикорупційної 

стратегії держави, що підтверджується використанням етичних стандартів та 

принципів надання інформації про виконання робіт та надання послуг, про 

встановлені тарифи, свідчить про прагнення колективу до удосконалення 

управління, підтримання престижу Полтавського комерційного технікуму на 

належному рівні. 

Я, як директор технікуму та мої заступники формують етичні стандарти 

негативного відношення до будь-яких проявів корупції, подаючи приклад 

власною поведінкою та здійснюючи ознайомлення з антикорупційним 

законодавством всіх співробітників. 

Також я відповідаю за організацію заходів, скерованих на реалізацію 

принципів та вимог антикорупційної програми, включаючи призначення осіб, 

відповідальних за розробку антикорупційних заходів, їх реалізацію та контроль. 

Працівники технікуму під час виконання своїх службових повноважень 

зобов’язані неухильно додержуватися вимог закону та загальновизнаних 

етичних норм поведінки, бути ввічливими у стосунках з громадянами, 

керівниками, колегами, підлеглими  і студентами. Здобувачі вищої освіти 

ознайомлюються з Кодексом впродовж місяця з дня зарахування до технікуму, а 

педагогічні, науково-педагогічні працівники та інші співробітники – при 

прийомі на роботу. Для формування належного рівня антикорупційної культури 

з новими співробітниками проводиться вступний інструктаж з цієї 

антикорупційної програми і пов'язаних з нею документів, а для діючих 

співробітників Полтавського комерційного технікуму проводяться періодичні 

інформаційні заходи.  



 Дотримання співробітниками технікуму принципів і вимог цієї 

антикорупційної програми враховується при формуванні кадрового резерву для 

висунення на вищі посади, а також у разі накладення дисциплінарних стягнень. 

 У технікумі організовуються безпечні, конфіденційні і доступні засоби 

інформування директора технікуму, Уповноваженої особи (письмова заява на 

ім'я директора або Уповноваженої особи або особисте звернення; повідомлення 

телефонного або факсимільного зв'язку; електронна пошта та інше) про факти 

хабарництва з боку осіб, які надають послуги в інтересах комерційної 

організації або від її імені. На адресу директора технікуму або Уповноваженої 

особи можуть надходити пропозиції щодо поліпшення антикорупційних заходів 

і контролю, а також запити з боку працівників і третіх осіб. 

Розроблено план заходів Полтавського комерційного технікуму 

спрямованих на запобігання та виявлення корупції, усунення причин корупції на 

2017-2018 роки. 

За 2017 рік у Полтавському комерційному технікумі не було зафіксовано 

жодного прояву корупції. Особи, яких було притягнуто до відповідальності за 

вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з 

корупцією, в період з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року у технікумі 

відсутні. 

У грудні 2017 року, відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу 

України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального 

кодексу України, Податкового кодексу України, Законів України «Про освіту»,  «Про 

вищу освіту», «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» 

та інших нормативно-правових актів чинного законодавства України  було 

складено Кодекс Академічної Доброчесності Полтавського комерційного технікуму, 

який базується на Правилах внутрішнього трудового розпорядку та Колективному 

договорі Полтавського комерційного технікуму та нормативних актах Полтавського 

комерційного технікуму. 

Кодекс Академічної Доброчесності Полтавського комерційного технікуму (– це 

стандарт поведінки здобувачів вищої освіти, педагогічних працівників, співробітників 

і членів адміністрації технікуму в академічному середовищі. Норми цього Кодексу 

закріплюють правила поведінки безпосередньо у основних сферах – освітній, 

трудовій та виховній. 

Мета Кодексу  полягає у дотриманні високих професійних стандартів в 

усіх сферах діяльності, підтримці особливих взаємовідносин між  

педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти, запобігання 

порушення академічної доброчесності. 

Кожен студент, педагогічний працівник, співробітник і член адміністрації 

технікуму, дотримуючись норм цього Кодексу, робить неоціненний внесок у 

розвиток, зміцнення іміджу, престижу та репутації технікуму. Прагнучи до 

формування системи демократичних взаємин між студентами, педагогічними 

працівниками, співробітниками і членами адміністрації технікуму і до розвитку 

корпоративної культури технікуму, схвалює цей Кодекс і зобов'язується 

неухильно його дотримуватись. 



Органічне поєднання змісту навчання та виховання в  Полтавському 

комерційному технікумі, дотримання базових принципів Кодексу Академічної 

Доброчесності  забезпечать сприятливий соціально-психологічний клімат у 

студентському колективі та колективі співробітників технікуму, що уможливить 

отримання високих результатів викладацької та освітньої діяльності та сприятиме 

вихованню висококваліфікованих спеціалістів, свідомо діючої, морально зрілої, 

соціально не байдужої, гармонійно розвиненої, високоосвіченої, соціально активної 

молоді, визначальними якостями якої є відповідальність, високі духовні, родинні й 

патріотичні переконання, яка є носієм надбань національної та світової культури та  

здатна до саморозвитку та самовдосконалення. 

Відповідно до вимог виданого мною наказу від 07 червня 2016 року № 79 

відповідальним за ведення військового обліку та бронювання 

військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час призначено 

провідного спеціаліста по роботі з кадрами. Цим же наказом затверджено 

функціональні обов’язки відповідальної службової особи за ведення 

військового обліку та бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації 

та на воєнний час, якою на неї покладено обов’язок забезпечити контроль за 

дотриманням військовозобов’язаними й призовниками, які працюють і 

навчаються у Полтавському комерційному технікумі, правил військового 

обліку та  вимог законодавства щодо виконання військового обов’язку. Наказ 

доведено до всього персоналу Полтавського комерційного технікуму. 

Нормативно-правові акти, необхідні для ведення військового обліку та 

бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час,  є в 

наявності. 

Робочий кабінет обладнано відповідно до методичних рекомендацій 

Полтавського обласного об’єднаного військового комісаріату. 

Заходи щодо військового обліку та бронювання, заплановані на 2017 рік 

виконано у повному обсязі й підтверджено відповідними звітними матеріалами. 

За результатами звірки облікових даних особових карток № П-2 

військкомату встановлено, що всі військовозобов’язані належно виконують 

правила військового обліку, встановлені законом України «Про військовий 

обов’язок і військову службу». Суттєвих недоліків та розбіжностей виявлено не 

було. 

Перевірено під час прийняття на роботу і навчання наявності військово-

облікових документів, а у призовників - посвідчень про приписку до призовних 

дільниць. 

Всі військовозобов’язані та призовники ознайомлені з аркушем доведення 

Правил військового обліку громадян України та аркушем  доведення вимог 

законодавства України «Про військовий обов’язок і військову службу» під 

особистий підпис. 

У визначений термін подаються донесення про зміну облікових даних 

працівників та студентів технікуму. 

Проводиться постійний контроль за проходженням підготовки до 

строкової військової служби всіма юнаками допризовного і призовного віку, які 



навчаються у технікумі, вжиті заходи до забезпечення повного відвідування і 

якісного проведення цієї підготовки 

Забезпечено оповіщення військовозобов’язаних і призовників на вимогу 

військових комісаріатів і сприяння їх своєчасній явці за цим викликом. 

На запрошення адміністрації технікуму було проведено бесіду з 

допризовниками за участі представників Полтавського об 'єднаного міського 

військомату 

Технікум продовжує традицію підтримки  героїв, воїнів АТО. 

Студентської рада технікуму щорічно проводить акцію «Допоможи бійцям 

АТО». Студентами та співробітники технікуму були зібрані і передані пакунки 

з продуктами харчування, ліками та теплими речами, засобами гігієни, а також 

лист зі словами вдячності бійцям і добровольцям, які в ході антитерористичної 

операції у важких боях відстоюють незалежність та європейське майбутнє 

нашої держави. 

 

 

 

VІІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

  

На рахунок технікуму надійшло коштів: 

 
Роки Загальний фонд Спеціальний фонд Інші джерела Всього 

2017 4726045 753540 192964 5672549 

 

 За 2017 рік в технікумі було виконано ряд господарських робіт, які було 

спрямовано на  поліпшення матеріальної бази, забезпечення навчального 

процесу, поліпшення умов праці співробітників та студентів. 

 Здійснено ремонт  аудиторій № 19,36, частково їдальні, закуплено 

комплекти спортивної форми та спортивного інвентаря.  

 Багато коштів потребували транспортні послуги, відрядження, медогляди, 

придбання залікових книжок, дипломів, канцелярських товарів, хімічних 

реактивів, миючих засобів та інших господарських товарів, виготовлення 

поліграфічної продукції. Для кабінету «Організація обслуговування було 

придбано новий посуд та столові прибори – для лабораторії щодо приготування 

їжі. Також було придбано 8 комп'ютерів, 14 системних блоків, комплект 

клавіатури. 

Заборгованості з виплати заробітної плати, стипендії, комунальних 

послуг технікум у 2017 році не має. Технікум повністю виконав зобов’язання 

стосовно студентів з числа сиріт, дітей-інвалідів та інших пільгових категорій.  

Адміністрації технікуму у 2017 році вдалося забезпечити стійку 

фінансово-господарську діяльність технікуму. 

 

 

 

 



VІІІ. ПРО РОЗРАХУНКИ З УСТАНОВАМИ, БАНКАМИ, 

ПІДПРИЄМСТВАМИ ТА  ІНШИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ 

 

 Полтавський комерційний технікум у 2017 році своєчасно проводив 

розрахунки з усіма установами, організаціями, банками. Своєчасно і повністю 

вносилися платежі до бюджету, включаючи внески до пенсійного фонду. 

Заборгованостей із заробітної плати та плати за енергоносії і комунальні 

послуги технікум не мав. Штрафи та інші стягнення на навчальний заклад у 

2017 році не накладалися.  Споживання енергоносіїв відбувалося у межах 

доведених лімітів. 

 Вся звітність, у тому числі фінансова та статистична, подавалася 

своєчасно. 

 

 

Директор Полтавського 

комерційного технікуму                                                            В.І.Степанов 
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