МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ПОЛТАВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ЗВІТ
про роботу директора
Полтавського коледжу харчових
технологій НУХТ
у 2015 році

Полтава 2016

Директор

Палаш Анатолій Анатолійович

Дата і місце народження:

04.03.1975 р., с. Пилипи-Олександрівські,
Віньковецького району Хмельницької області

Національність:

українець

вища, Український державний університет

Освіта:

харчових технологій

Науковий ступінь:

кандидат технічних наук

Фах:

інженер-механік

Стаж роботи:

загальний – 17 років
у коледжі – 17 років

Державні нагороди:

Почесна грамота Міністерства освіти і науки
України; нагрудний знак «Відмінник освіти
України»

Громадська

діяльність:

Член спілки ради директорів вузів І-ІІ рівнів
акредитації Полтавської області
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1. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
У коледжі згідно з ліцензованим обсягом прийому здійснюється
підготовка молодших спеціалістів за такими спеціальностями:
5.05170109 "Зберігання, консервування та переробка м'яса"
5.05170111 "Зберігання, консервування та переробка молока"
5.05170101 "Виробництво харчової продукції"
5.05050208 "Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв"
5.05020201 "Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації
технологічного виробництва"
5.05060403 "Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин
та установок"
5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж».

У 2015 році державне замовлення виконано повністю - обсягом 140 чол.
На навчання за кошти фізичних та юридичних осіб прийнято 6 чол.

Контингент студентів ПКПХТ НУХТ станом на 01.01.2016р.
Денна форма навчання
Заочна форма навчання
Бюджет
Контракт
Бюджет
Контракт
455
80
39
40
535
79
Всього: 614
Випуск студентів коледжу у 2015р.
Спеціальність
5.05170101 « Виробництво харчової
продукції»
5.05170109 « Зберігання,
консервування та переробка м’яса»
5.05170111 « Зберігання,
консервування та переробка молока»

Денна форма
навчання

Заочна форма
навчання

25

-

25

14

22

9
3

Спеціальність
5.05020201 « Монтаж, обслуговування
засобів і систем автоматизації
технологічного виробництва»
5.05050208 « Експлуатація та ремонт
обладнання харчових виробництв»
5.05060403 « Монтаж і обслуговування
холодильно-компресорних машин та
установок»
Всього:

Денна форма
навчання

Заочна форма
навчання

39

9

32

7

20

-

163

39
202
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2 ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
У 2015 р. проведено 109 виховних заходів, з них загальноколеджівських
заходів - 25, заходів на рівні міста та області - 6, за участю

державних,

громадських організацій, установ – 8.
Загальноколеджівські заходи:
02.02.15р. Випускний вечір студентів технологічного відділення
11.02.15р. Концертна програма «Свято усіх закоханих»
18.02.15р. Конкурс «Кращий електромеханік»
04.03.15р. Конкурс «Міс технікуму»
18.03.15р. Конкурс «Містер технікуму»
21.05.15р. Флеш-моб «День вишиванки»
27.05.15 р. Перегляд документального фільму «Аеропорт»
06.06.15р. День зустрічі випускників усіх років
25.06.15р. Випускний вечір студентів електромеханічного відділення
01.09.15р. Урочиста лінійка, присвячена Дню знань
22.09.15р. Конкурс «Краща кімната студентського гуртожитку»
23.09.15р. Конкурс квіткових композицій, присвячений Дню міста
26.09.15р. Відвідування оперети «Летюча миша» Дніпропетровського театру
опери та балету
01.10.15р. Виставка виробів декоративно-прикладного мистецтва «Світ
захоплень викладачів та студентів»
05.10.15р. Квест для першокурсників «Коледж – мій дім», присвячений 85річчю коледжу
05.10.15р. Конкурс фотографій «Моє студентське життя», присвячений 85річчю коледжу
05.10.15р. Конкурс реклами «ПКХТ НУХТ: від мрії до дії», присвячений 85річчю коледжу
05.10.15р. Концерт «ПКХТ НУХТ- 85», присвячений 85-річчю коледжу
21.10.15р. Конкурс художньої самодіяльності серед студентів нового прийому
«Ярмарок талантів»
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11.11.15р. Відвідування спектаклю «Ну, й дітки понаставали» за участю
юнацької театральної студії «Ну і дітки» Полтавського обласного центру
естетичного виховання молоді
17.11.15р. Конкурс «Кращий, веселий, креативний технолог»
17.11.15 р. Турнір з боулінгу
23.11.15р.

Відвідування

академічного

обласного

спектаклю

«Мартин

українського

Боруля»

Полтавського

музично-драматичного

театру

ім.М.Гоголя
19.12.15р. Конкурс новорічних екібан «По Вкраїні з краю в край ходить Святий
Миколай»
23.12.15р. Пізнавально-розважальний захід «Новорічні пригоди Віті та Маші»
Заходи на рівні міста та області
28.04.15р. Міський конкурс талантів та краси «Пара – BEST»
07.04.15 р. Обласний мистецький міжвузівський фестиваль «Студентська
весна»
12.05.15р. Міський захід «Ярмарок професій»
16.05.15р. Міський захід «День Європи»
19.09.15р. Міський парад «Полтава вишивана»
21.09.15р. Свято української пісні «Мелодії життя»
Заходи за участю державних, громадських організацій, установ
01.04.15 р. Бесіда « Причини та наслідки захворювання на туберкульоз» за
участю працівників Управління у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого
комітету Полтавської міської ради.
08.04.15 р. Бесіда «Повага дією» за участю працівників

Всеукраїнської

асоціації молодіжного співробітництва «Альтернатива-В», за підтримки
посольства Швейцарії в Україні.
15.04.15 р. Бесіда « СНІД - це не наше майбутнє» за участю працівників відділу
соціально-культурної роботи Полтавського міського центру соціальних служб
для сім'ї, дітей та молоді.
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20.05.15. Лекція «Державна реєстрація шлюбу іноземцями. Проставлення
апостиля на документах для виїзду за кордон» за участю працівників ДРАЦС
реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у
Полтавській області.
28.10.15р. Тренінг «Усвідомлене батьківство» за участю психолога відділу
соціально-культурної роботи Полтавського міського центру соціальних служб
для сім'ї, дітей та молоді
12.11.15р. Інтерактивна бесіда «Насильство над людьми» за участю працівників
відділу соціально-культурної роботи Полтавського міського центру соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді
19.11.15р. Бесіда «Толерантність до людей» за участю працівників Головного
територіального управління юстиції у Полтавській області
19.11.15р.

Інтерактивна

бесіда

«Адміністративна

та

кримінальна

відповідальність» за участю працівників відділу соціально-культурної роботи
Полтавського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.
Студенти коледжу беруть активну участь в обласних спартакіадах та
займають призові місця.
Лютий 2015 р. Першість області серед ВНЗ І-ІІ р.а. з баскетболу (юнаки) – 3
місце.
Березень 2015 р. Першість області серед ВНЗ І-ІІ р.а. з баскетболу (дівчата)
– 2 місце.
Травень 2015 р. Першість області серед ВНЗ І-ІІ р.а. з гирьового спорту – 2
місце.
Травень 2015 року – Чемпіонат Європи з армреслінгу (Болгарія),
Калашнікова Юлія – 3 місце серед юніорів.
Жовтень 2015 р. Першість області серед ВНЗ І-ІІ р.а. з волейболу (дівчата) –
2 місце.
Листопад 2015 р. Першість області серед ВНЗ І-ІІ р.а. з волейболу (юнаки) –
3 місце.
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Листопад 2015 р. Першість області серед ВНЗ І-ІІ р.а. з шахів, Ткаленко
Юрій – 2 місце.
Листопад 2015 р. Першість області серед ВНЗ І-ІІ р.а. з шахів, Біла Іванна –
3 місце.
Для успішної організації дозвілля студентів створена система гурткової
роботи. У коледжі працюють предметні гуртки, клуби за інтересами, гуртки
технічної творчості, художньої самодіяльності та спортивні секції.
Близько третини студентів займаються в гуртках художньої самодіяльності.
У коледжі діють:
гурток естрадного танцю „Rhythm аnd dance”,
гурток народного танцю «Драйв»,
гурток естрадної пісні,
театральний гурток,
клуб «Господарочка»,
клуб «Молода сім'я».
Студенти відвідують спортивні секції з :
волейболу - для юнаків та дівчат окремо;
баскетболу - для юнаків та дівчат окремо;
міні-футболу;
настільного тенісу;
легкої атлетики;
гирьового спорту;
загальної фізичної підготовки;
шахів.
Найважливіші події коледжу висвітлюються в газеті «Студентський
вісник». За рік було випущено 9 газет.
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3 ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Базами практики для студентів коледжу є ВАТ «Кременчукм'ясо»,
ПП

«Білоцерківська

агропромислова

група»,

ВАТ

«Кременчуцький

міськмолокозавод», КП «Полтавський м’ясокомбінат», ТОВ «Миргородський
сиркомбінат», ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат», ТОВ Агрофірма «Маяк»
с.м.т. Котельва, ВАТ «Полтавахолод», ТОВ «Полтавахліб-3», ТОВ «Фірма
«Заря», ПАТ «Полтавпиво», Полтавський олійно-екстракційний завод «Кернел
Груп», ПАТ «Полтавакондитер» та широка мережа закладів громадського
харчування,

де

професійних

умінь

набувають

студенти

спеціальності

«Виробництво харчової продукції».

Міжнародна співпраця:
У 2015 році підписано договір про стажування студентів коледжу в
Болгарії.
Договір №100 від 15.06.2015 року Готельна мережа «Клуб Калімера»
к.к. Слънчев Бряг, Республіка Болгарія
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4 НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИДАТКИ КОШТІВ ЗА 2015р.
Надійшло коштів на спеціальний реєстраційний рахунок 1 761 983
грн. з них:
-

від основної діяльності – 635 148 грн.

-

від додаткової господарської діяльності – 1 126 835 грн.

Касові видатки – 1 787 184 грн. з них:
-

заробітна плата

796 658 грн.

-

нарахування на з/п

242 588 грн.

-

будівельні матеріали

68 018 грн.

-

посуд для потреб їдальні

-

канцелярські товари, бланки

3 895 грн.

-

сантехніка

15 843 грн.

-

електротовари та обладнання

8 151 грн.

-

продукти харчування для їдальні

191 545 грн.

-

підручники

17 125 грн.

-

податки та збори

84 593 грн.

-

відрядження

19 174 грн.

-

теплопостачання

150 070 грн.

-

водопостачання

46 074 грн.

-

електропостачання

36 032 грн.

-

курси підвищення кваліфікації викладачів

-

програмне забезпечення

-

ремонт системи теплопостачання

-

ремонт системи водовідведення

-

послуги Укртелекому

10 178 грн.

-

прання білизни

3 189 грн.

-

періодичні видання

11 293 грн.

-

обслуговування комп’ютерної техніки

9 197 грн.

-

послуги КАТП (вивіз сміття)

10 106 грн.

-

комп’ютерна обробка документів про освіту 13 191 грн.

-

1 408 грн.
15 843 грн.
5 110 грн.
-
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-

обслуговування касового апарата

1 030 грн.

-

повірка лічильників

1 873 грн.

-

бензин

25 000 грн.

Надійшло коштів на благодійний рахунок 191 518 грн.
Касові видатки: 251 053 грн. з них:
- програмне забезпечення

9 073 грн.

- будівельні матеріали

64 080 грн.

- бензин

3 000 грн.

- перфоратор

-

- сантехніка

8 789 грн.

- поточний ремонт тепломережі

5 109 грн.

- обслуговування комп’ютерної техніки

5 896 грн.

- повірка лічильників

1 191 грн.

- підшивка документів

1 094 грн.

- реклама по телебаченню

2 098 грн.

- комп’ютерна обробка документів про освіту

12 595 грн.

- столи для лабораторії

4 812 грн.

- обладнання для лабораторії

43 200 грн.

- морозильна камера для їдальні

8 600 грн.

- комп’ютерна техніка

70 894 грн.

- водонагрівачі

3 210 грн.

- електроконвектор

1 660 грн.

- заправка картриджа
- обслуговування та ремонт автомобіля
- періодичні видання

589 грн.
2 725 грн.
2 438 грн.
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