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Заклад освіти створено у 1898 році на прохання земської управи 

Борзнянського повіту Чернігівської губернії як школу садівництва, 

городництва і бджільництва 2-го розряду. 

Відповідно до постанови Чернігівського губернського комітету 

професійної освіти 17.08.1922 року школу садівництва, городництва і 

бджільництва 2-го розряду було реорганізовано в Борзнянський технікум 

садівництва і городництва. 

Борзнянський технікум садівництва і городництва на виконання постанови 

Чернігівського губернського комітету професійної освіти з 09.10.1923 року 

перейменовано у профшколу садівництва, городництва і бджільництва. 

У вересні 1930 року профшколу садівництва, городництва і бджільництва 

було реорганізовано  в Борзнянський садово-городній технікум. Так заклад 

освіти працював до 1941 року, поки не був спалений. 

З вересня 1943 року заклад освіти відновив роботу як Борзняський 

технікум плодоовочівництва. 

Відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 12.08.1964 року № 856 

«Про організацію радгоспів-технікумів» та наказу Міністерства сільського 

господарства УРСР від 19.08.1964 року № 228 «Про організацію радгоспів-

технікумів» Борзнянський технікум плодоовочівництва реорганізовано у 

Великозагорівський радгосп-технікум. 

Згідно з розпорядженням Ради Міністрів УРСР від  08.12.1980 року 

№  758-р, наказу Міністерства сільського господарства УРСР від 16.12.1980 

року № 132-д «Про перейменування Великозагорівського радгоспу-технікуму 

Чернігівської області» Великозагорівський радгосп-технікум  перейменовано у 

Борзнянський радгосп-технікум. 

На підставі наказу Міністерства агропромислового комплексу України від 

19.02.1998 року № 52 «Про перейменування радгоспів-технікумів» 

Борзнянський радгосп-технікум перейменовано у Борзнянський державний 

сільськогосподарський технікум. 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 

від 01 червня 2020 року № 723 «Про перейменування Борзнянського 

державного сільськогосподарського технікуму» технікум перейменовано у 

Борзнянський аграрний  фаховий коледж. 

Фаховий коледж є правонаступником Борзнянського державного 

сільськогосподарського технікуму. 

 Заклад освіти здійснює свою діяльність на основі Статуту. 
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Сьогодні фаховий коледж – це заклад фахової передвищої освіти, що 

проводить освітню діяльність пов´язану із здобуттям освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодший спеціаліст», освітньо-професійного ступеня «фаховий 

молодший бакалавр», здобуттям робітничих професій. 

Освітній процес Борзнянського аграрного фахового коледжу, всіх його 

структурних підрозділів представлений цілісною системою спланованої 

роботи, що викладена у документі «Комплексний план навчально-виховної 

роботи фахового коледжу на 2021-2022 навчальний рік» який був укладений з 

урахуванням поданих пропозицій циклових комісій та керівників структурних 

підрозділів. 

Основним завданням педагогічного колективу у 2021 році продовжує 

залишатися формування професійної компетентності студентів та розвиток їх 

творчих здібностей через застосування в освітньому процесі інноваційних 

технологій та методів особистісно-орієнтованого підходу до підготовки 

сучасного конкурентностпроможнього фахівця. 

Поточна робота адміністративних, освітньо-виховних, фінансово-

господарських та інших структур коледжу регламентуються Статутом закладу 

освіти, річним планом роботи та Колективним договором між первинною 

профспілковою організацією Борзнянського аграрного фахового коледжу та 

адміністрацією фахового коледжу на 2021 рік. 

Триває процес імплементації вимог Закону України «Про фахову 

передвищу освіту» в практику роботи фахового коледжу та вдосконалення 

навчально-виховного процесу в світлі рішень та вимог Закону, Національної 

доктрини розвитку освіти України, Концепції національно-патріотичного 

виховання в системі освіти України та інших нормативних документів. 

В зв´язку зі зміною назви закладу освіти були переоформлені ліцензії на 

провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти, фахової передвищої 

освіти, професійно-технічної освіти. 

Фаховий коледж,  згідно  Ліцензії на право здійснення освітньої 

діяльності у сфері фахової передвищої освіти, має право прийому 100 осіб за 
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денною формою навчання освітньо-професійного ступеня фахового молодшого 

бакалавра за наступними галузями знань, які подано в таблиці 1. 
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Таблиця 1 

Підготовка фахівців у сфері фахової передвищої освіти та перелік постанови КМУ від 29 квітня 2015 р. №266 

№ 

з/п 

Шифр 

галузі знань 

Назва галузі знань Код 

спеціальності 

Найменування 

спеціальності 

Ліцензований 

обсяг  

(на одному 

курсі (році 

навчання) 

Можливість 

здійснювати 

підготовку іноземців 

та осіб без 

громадянства (так/ні) 

Номер рішення за кожною 

спеціальністю за освітньо-

кваліфікаційним рівнем 

молодший спеціаліст або 

рішення за кожною 

спеціальністю у сфері  фахової 

передвищої освіти прийнятого 

у 2018, 2019 роках (наказ 

МОН, в якому приймалося 

рішення до даної 

спеціальності) (наказ МОН, в 

якому приймалося рішення до 

даної спеціальності) 

 

Підготовка фахового молодшого бакалавра 

1 07 Управління та 

адміністрування 

071 Облік і 

оподаткування 

25 ні Наказ МОН від 25.09.2019 

№960-л 

2 20 Аграрні науки та 

продовольство 

201 Агрономія 50 ні Наказ МОН від 25.09.2019 

№960-л 

3 20 Аграрні науки та 

продовольство 

204 Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва 

25 ні Наказ МОН від 25.09.2019 

№960-л 
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План роботи Борзнянського аграрного фахового коледжу виконувався 

відповідно визначених напрямків роботи: 

- на педагогічних радах розглядалися актуальні навчальні, виховні 

проблеми щодо підготовки молодших спеціалістів, фахових молодших 

бакалаврів; 

- представлено головні завдання фахового коледжу на 2020-2021 

навчальний рік, затверджено план роботи фахового коледжу, методичної 

ради, план відділення, план роботи бібліотеки. 

Протягом звітного періоду забезпечена діяльність робочих та дорадчих 

органів, органів студентського самоврядування. Відповідно до затверджених 

Положень функціонували адміністративна, педагогічна та методична ради, 

приймальна, стипендіальна комісії. Дотримання колегіальності є принципами 

роботи керівництва, проводиться робота, спрямована на поступовий підйом і 

сталий розвиток закладу освіти. 

В умовах карантинних обмежень вживалися заходи щодо створення 

безпечних умов праці у структурних підрозділах і на кожному робочому місці 

та безпечних умов навчання студентів. 

На засіданнях адміністративної ради та щотижневих нарадах при директору 

приймались рішення оперативного характеру щодо вирішення поточних 

проблем, розглядались актуальні організаційні питання життєдіяльності 

фахового коледжу. 

На 1 вересня 2021 року в закладі освіти приступило до навчання 138 

студентів денної форми навчання. 

Завершили навчання і отримали диплом молодшого спеціаліста 33 студентів 

за денною формою навчання,  з них з відзнакою 2 особи.  

Кращих студентів-випускників (32 особи) направлено на навчання до 

Національного університету біоресурсів і природокористування, Сумського 

національного аграрного університету,  Ніжинського агротехнічного інституту,  

Чернігівського національного технологічного університету.  
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Відсів студентів у 2021 році складає 5 осіб.  

Навчально-виховний процес у фаховому коледжі здійснювали 28 

педагогічних працівники. Серед них: 

- вищу категорію мають - 19 осіб; 

- 1 категорію – 6 осіб; 

- звання методиста – 1 особа; 

- старший викладач – 1 особа. 

У 2021 році підвищували кваліфікацію 28 педагогічних працівників згідно з 

затвердженим графіком. Підвищення кваліфікації викладачі проводили в 

Національній академії педагогічних наук України ДВНЗ Університет 

менеджменту освіти Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Навчально-науковий інститут неперервної освіти і туризму, МОН України 

Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти. Затверджений  

на 2021  рік план проходження курсів підвищення кваліфікації виконаний у 

повному обсязі. 

Організація освітнього процесу здійснювалася відповідно до чинного 

законодавства та Положень. Освітній процес здобувачів освіти був 

ускладнений поширенням коронавірусної хвороби. Навчальні заняття, 

засідання, наради проводилися в змішаному форматі. Під час освітнього 

процесу з використанням технологій дистанційного навчання 

використовувалися платформи ZOOM та сервіс Clas-room, месенджери 

Telegram, Viber.  

Організовують навчально-виховний процес у коледжі 5 циклових комісій. 

Позитивно зарекомендували себе тижні циклових комісій, під час яких 

проводяться відкриті, бінарні заняття, олімпіади, круглі столи, конкурси, 

зустрічі з провідними спеціалістами в певній галузі, екскурсії на підприємства 

та інші заходи. 

У зв’язку із здійсненням заходів, спрямованих на запобігання виникненню 

та поширенню коронавірусної хвороби, відповідно до Закону України «Про 
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внесення змін до розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, 

спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у 

зв´язку з поширенням коронавірусної хвороби (Covid-19)» (щодо окремих 

питань завершення 2020/21 навчального року)» здобувачі освіти, які завершили 

здобуття повної загальної середньої освіти у 2020-2021 навчальному році були 

звільнені від проходження державної підсумкової атестації. Студенти мали 

право за власним бажанням пройти ДПА у формі зовнішнього незалежного 

оцінювання. 

Серед студентів перших та других курсів проводились предметні олімпіади 

з математики та інформатики. Переможці серед студентів фахового коледжу 

були направлені для участі в обласних олімпіадах з базових дисциплін серед 

студентів ЗФПО. Також на базі навчального закладу серед студентів, 

проводився І тур ХХІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра 

Яцика та І етап ХІІ Міжнародного конкурсу учнівської та студентської молоді  

імені Тараса Шевченка. 4 студентки фахового коледжу пройшли 4 етапи ІІ-го 

Всеукраїнського відкритого марафону з української мови та отримали 

сертифікати. Заклад освіти безкоштовно зареєструвався на платформі HUMAN, 

яка призначена для дистанційної освіти та ведення електронного 

документообігу. Команда студентів фахового коледжу взяла участь у VIII 

Всеукраїнському бізнес-турнірі «Стратегія фірми-2021», стали півфіналістами. 

Проведено значну за обсягом роботу щодо організації та проходження у 

фаховому коледжі атестації педагогічних працівників. Атестація проводилася 

згідно з типовим положенням «Про атестацію педагогічних працівників»,  

затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. 

№ 930 та змінами до нього, затвердженим наказом МОН молоді і спорту 

України від 20.12.2011 р. №1473 та наказом від 08.08.2013 р. №1139. В процесі 

атестації розглянуто роботи  9 викладачів. 

Педагогічні працівники беруть активну участь у науково-практичних 

конференціях, здійснюють публікації у педагогічній пресі. В коледжі 
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проводиться «Конкурс на кращий методичний матеріал». Конкурсною комісією 

здійснено оцінення та відбір кращих методичних матеріалів.  У грудні 2021 

року були представлені сім  творчих робіт на конкурс професійної 

майстерності педагогічних працівників технікумів і коледжів «Педагогічний 

Оскар 2022» за сприяння Національної академії педагогічних наук та НМЦ 

«Агроосвіта» 

Велика увага в навчально-виховному процесі приділяється роботі бібліотеки 

фахового коледжу. На кінець року бібліотечний фонд становить 41509 

примірників. Передплачувалося 11 назв періодичних видань. Протягом року в 

читальній залі бібліотеки проведено та підготовлено значну кількість 

тематичних виставок до визначних подій, літературних презентацій та 

довідково-інформаційної літератури.  

Багато уваги протягом року приділено формуванню здорового способу 

життя студентів, спортивних досягнень, вдосконаленню програмно-

методичного та матеріально-спортивного забезпечення фізичного виховання та 

спорту в закладі освіти. Студенти приймають участь у міських, районних 

змаганнях  та змаганнях серед територіальних громад з різних видів спорту. За 

вагомий внесок у розвиток спорту на Борзнянщині 5 студентів коледжу були 

відзначені грамотами Борзнянської ОТГ. За участь у Спартакіаді Борзнянської 

територіальної громади серед  допризовної та призовної молоді  «Я патріот» 

присвяченої Дню захисників України команда фахового коледжу нагороджена 

грамотою за зайняте ІІ місце. 

В навчально-виховному процесі використовується лабораторія інформатики, 

лабораторія комп’ютеризації та лабораторія навчальної бухгалтерії, які 

підключені до мережі Internet, де студенти і викладачі можуть у вільний час 

використовувати мережу для пошуку необхідної інформації та працювати за 

комп’ютерною технікою. Працівники та студенти фахового коледжу 

долучились до національного місячника цифрової грамотності, зареєструвалися 

на Національній  онлайн-платформі для розвитку цифрової грамотності «Дія. 
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Цифрова освіта» в результаті 24 педагогічні працівники та 12 студентів 

отримали сертифікати. 

Виховна робота в фаховому коледжі направлена на створення сприятливих 

умов для всебічного розвитку студентів на кожному віковому етапі, їх адаптації 

в соціумі, формування демократичного світогляду, цінних орієнтирів засвоєння 

морально-етичних норм, усвідомлений вибір здорового способу життя, 

розвиток студентського самоврядування, співпрацю з закладами охорони 

здоров´я та громадськими організаціями. 

За поточний рік проведено різноманітні культурно-масові заходи, які 

сприяли всебічному розвитку та вдосконаленню творчих здібностей 

студентської молоді, а саме: День знань, спортивно-воєнізований конкурс до 

Дня захисника України, виховні заходи до дня боротьби зі Снідом та інші. 

Студенти та викладачі брали участь у різноманітних акціях та флешмобах: 

«Запали свічку пам´яті», «Єднаймо душі словом Кобзаря», Всеукраїнська 

благодійна акція «Монетки дітям». 

Систематично проводилась належна робота з превентивного виховання та 

профілактики шкідливих явищ серед студентів фахового коледжу, залучаючи 

до цього працівників поліції, медицини, волонтерів. 

Адміністрацією фахового коледжу постійно  здійснювався контроль за 

веденням навчальної документації, дотриманням графіку навчального процесу, 

виконанням навчальних програм, якістю лабораторних і практичних робіт. 

Велике значення в навчальному процесі є практична підготовка студентів. 

Особливо приділялася увага до проходження різних видів практик: навчальної, 

технологічної та переддипломної. Практика студентів здійснювалась 

відповідно до «Положення про проведення практики студентів у вищих 

навчальних закладах», нормативних документів Міністерства освіти і науки 

України, графіку навчального процесу. 
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Для проведення профорієнтаційної роботи викладачі технікуму закріплені за 

школами району та області, де проводять роз’яснювальну роботу, дають 

консультації і зустрічаються з батьками учнів. 

Державне замовлення на підготовку фахових молодших бакалаврів у 

кількості 54 осіб виконано на 100%. Загальний конкурс вступників денної 

форми навчання в 2021 році склав 2,67 особи на одне місце. Результати 

прийому подано в таблиці 2. 
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Таблиця 2 

Результати прийому до Борзнянського державного 

сільськогосподарського технікуму у 2021 році 

 
 

№ 

з/п 

Код та назва спеціальності, 

предметна спеціалізація 

освітня програма 

Обсяги прийому в 

2020 році (осіб) 

у т.ч. за державним 

(регіональним) 

замовленням 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

1 Спеціальність 071 Облік і 

оподаткування 

Спеціалізація «Бухгалтерський 

облік» 

Всього 

 

 

25 

 

0 

 

12 

 

0 

 - на основі базової загальної 

середньої освіти 
  12 0 

2 Спеціальність 201 Агрономія 

Всього 

 

50 0 33 0 

Спеціалізація «Виробництво і 

переробка продукції рослинництва» 
    

- на основі базової загальної 

середньої освіти 

 

  10 0 

- на основі повної загальної 

середньої освіти   2 

 

0 

 

Спеціалізація «Організація і 

технологія ведення фермерського 

господарства 

 

    

- на основі базової загальної 

середньої освіти 

 

  8 0 

- на основі повної загальної 

середньої освіти 

 

  13 0 

3 Спеціальність 204 Технологія 

виробництва і переробки продукції 

тваринництва 

Всього 

 

 

 

25 

 

 

0 

 

 

9 

 

 

0 

Спеціалізація Бджільництво» 

- на основі базової загальної 

середньої освіти 

  

 

0 

 

 

0 
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- на основі повної загальної 

середньої освіти 
  9 0 

- на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня 

кваліфікаційного робітника 

  0 0 

 Фаховий молодший бакалавр 

Всього 
100 0 54 0 

- на основі базової загальної 

середньої освіти 
  30 0 

- на основі повної загальної 

середньої освіти 
  24 0 

- на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня 

кваліфікаційного робітника 

  0 0 
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Фінансово-господарська діяльність 

На протязі 2021 року забезпечено задовільний фінансово-господарський 

стан навчального закладу. Загальна сума власних надходжень у 2021 році  

становить 1556498 грн., в тому числі надходження по спеціальному фонду 

1307164 тис. грн., благодійних коштів 249334 грн. 

Проводилися роботи по зміцненню матеріально-технічної бази технікуму та 

зменшенню енергоспоживання. Виконані ремонтні та протипожежні роботи у 

гуртожитку та навчальних  корпусах технікуму на загальну суму 216123 грн. 

Проведена інвентаризація матеріальних цінностей. Недостач та надлишків 

не виявлено. 

Результати фінансово-господарської роботи за 2021 рік зведені в таблиці 3. 

Таблиця 3 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД (касові видатки) 

№ Назва Сума 

1 Заробітна плата 7978552 

2 Нарахування на заробітну плату 1740852 

3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  217580 

 з них:  

 - Придбання ноутбуків 2 шт. 26400 

 - Заміна вікон на металопластикові 172996 

 - Придбання лінолеуму 16608 

4 Медикаменти - 

5 Продукти харчування 49705 

6 Командировочні 1988 

7 Оплата послуг (крім комунальних) 35661 

8 Оплата водопостачання і водовідведення 28402 

9 Оплата електроенергії 286870 

10 Оплата природного газу 917585 

11 Стипендія 793022 

12 Соціальні витрати сиротам 34877 

 Разом 12085093 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД (касові видатки) 

№ Назва Сума 

1 Заробітна плата 86286 

2 Нарахування на заробітну плату 16425 

3 Оплата природного газу 19422 

4 Інші видатки 793285 



14 

 

 з них:  

 - придбання насіння кукурудзи 51850 

 - посів кукурудзи 135200 

 - збір кукурудзи 243920 

 БЛАГОДІЙНІ ВНЕСКИ (касові видатки) 230022 

 В т.ч. оплата електроенергії 8439 

 
Придбання насіннєвого матеріалу (насіння 

кукурудзи) 
192150 

 

СТИПЕНДІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

№ Назва Кількість Сума (грн.) 

1 Всього  стипендіатів 81 827899 

2 Стипендія академічна 45 625325 

 в т. ч. премія - 30800 

3 

Матеріальна допомога дітям-сиротам в 

зв´язку з тяжким матеріальним 

становищем 

 4232 

4 Стипендія соціальна 10 167697 

 

в т. ч. середній розмір стипендіатів з 

числа дітей-сиріт та дітей позбавлених 

батьківського піклування 

3 62230 

5 

Виплати дітям-сиротам та дітям 

позбавлених батьківського піклування 

на придбання літератури 

3 30645 

6 

Виплати дітям-сиротам та дітям 

позбавлених батьківського піклування 

на харчування 

3 49705 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

В Борзнянському аграрному фаховому коледжі дотримувались норм 

чинного законодавства, виконувалися накази Міністерства освіти і науки 

України. 

Створені належні умови праці на усіх робочих місцях та вжито заходів до 

дотримання умов охорони праці. 

На протязі 2021 року порушень законодавства не виявлено. Грубих 

порушень внутрішнього розпорядку не було. 

Умови колективного договору за 2021 рік виконано в повному обсязі. 

Студенти проживають в гуртожитку по 1-3 особи в кімнаті, що відповідає 

санітарним вимогам. Гуртожиток обладнаний кімнатами самопідготовки, 
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відпочинку, душовими кабінами, буфетом та іншими побутовими 

приміщеннями. 

Розголошення відомостей, що складають державну, службову і комерційну 

таємницю в 2021 році не виявлено. 

Договори на оренду нерухомого майна, закріпленого за технікумом, в 2021 

році не укладались. 

У Борзнянському аграрному фаховому коледжі проведено наступну роботу 

з питань запобігання та виявлення корупції: 

- на виконання вимог антикорупційного законодавства в частині 

декларування майна, доходів та витрат і зобов’язань фінансового характеру 

директором  фахового коледжу та його заступником з навчально-виховної 

роботи було подано відповідні Декларації до Єдиного державного Реєстру 

декларацій осіб, уповноважених на здійснення функцій держави або місцевого 

самоврядування, шляхом її заповнення на сайті Національного агентства з 

питань запобігання корупції; 

- в усіх навчальних групах фахового коледжу проведено виховні години по 

запобіганню корупції; 

- проведена нарада з членами трудового колективу фахового коледжу з 

питань запобігання корупції. Викладачів, працівників та педагогічних 

працівників фахового коледжу під особистий підпис повідомлено про 

відповідальність за вчинення корупційних діянь – отримання неправомірної 

вигоди; 

Звіт директора заслухано на загальних зборах трудового колективу 13 січня 

2022 року. 

 


