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ЄДИНИЙ ШЛЯХ, ЯКИЙ ВЕДЕ ДО ЗНАНЬ – ЦЕ ДІЯЛЬНІСТЬ!
Інноваційна діяльність - це гарно організована,
раціональна і систематична робота
П.Друкер
Головним завданням закладу
освіти
є
надання
майбутнім
фахівцям системи знань, умінь та
навичок, що гарантують виконання
ними
на
виробництві
своїх
функціональних обов'язків, а також
забезпечення
культурного
і
духовного розвитку особистості
кожного
студента,
виховання
молодих людей у дусі найкращих
людських цінностей. Тому процеси навчання та виховання нероздільні,
повинні бути послідовними і безперервними. Які б кардинальні зміни не
відбувалися в суспільстві, аграрна освіта залишається однією з більш
престижних і затребуваних на ринку праці. Сучасний стан економічного
розвитку людства та агропромислового комплексу вимагає від аграрних
закладів освіти підготовки таких фахівців, які б на практиці реалізовували
ефективну науково-інноваційну модель розвитку агропромислового
виробництва. Тому педагогічний колектив ВСП «Немішаївський
фаховий коледж НУБіП України» прагне забезпечити своїх студентів
необхідними знаннями і практиками та впроваджує все найкраще, що є в
Україні і за її межами.
За 108 років своєї діяльності коледж сформувався як освітній заклад
нової генерації активних, високопрофесійних і компетентних педагогів,
які формують духовні, морально-етичні, професійні якості молодих
людей, від яких залежить майбутнє нашої держави.
Вимога часу - максимально поєднати теорію і практику. Основне
завдання педагогічного колективу – формування у студентів професійних
компетентностей з обраної спеціальності,
інтеграція навчання і
виробництва, підвищення професійної мобільності і конкурентоздатності
випускника на ринку праці - це стає можливим за умови впровадження
елементів дуальної системи освіти, над якими постійно працює колектив
коледжу. Для вирішення актуальних проблем практичного навчання наші
викладачі вдосконалюють проведення практичних занять, навчальних та
виробничих практик, шукають творчий, індивідуальний підхід до розробки
практичних завдань на базі конкретних даних з виробництва. Освітній,
виховний та виробничий процес 2020 року здійснювався у відповідності до
Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту»,
«Про фахову передвищу освіту»
Своєю наполегливою, цілеспрямованою працею учасники освітнього
процесу щодня йдуть до поставленої мети покращення якості освіти:
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шукають шляхи поліпшення матеріально-технічної бази, налагоджують
міжнародні зв’язки, шукають шляхи залучення грантів, укладання угод з
іноземними фірмами-роботодавцями з метою поліпшення практичної
підготовки, впровадження елементів дуальної освіти, широкого залучення до
інформаційно-профорієнтаційної роботи не тільки працівників коледжу,
студентів, а й засоби масової інформації.
Сучасний абітурієнт має змогу обирати серед великої кількості освітніх
закладів. Тому імідж нашого коледжу повинен бути беззаперечним, а навчання в
ньому – престижним.
Державна програма освіти впродовж життя, спрямована на безперервне
навчання, може успішно реалізуватись в продовженні навчання у НУБіП
України, як в одному з найпрестижніших закладів освіти, та в інших освітніх
закладах. Тісна співпраця колективів коледжу і університету відкриває широкі
можливості навчання та практичної підготовки за кордоном, працевлаштування
на престижних підприємствах.
Багаторічний досвід навчальної та виховної роботи закладу постійно
накопичується та вдосконалюється відповідно до сучасних умов. Виховній
роботі, як невід'ємній складовій підготовки спеціалістів, у коледжі приділяється
дуже багато уваги.
Враховуючи те, що виховання особистості повинно бути процесом
цілісним і безперервним, роботу будуємо так, щоб кожен етап навчання, кожен
працівник закладу освіти, навіть оточуюча студента обстановка й атмосфера,
працювали на цю важливу та благородну мету і носили виховний характер.
Позитивний вплив на кожну молоду людину, яка навіть вперше завітала до
коледжу, повинно справляти все навкруги. Тому робимо все можливе, щоб
утримувати в гарному стані навчальні та допоміжні приміщення і прилеглу
територію.
Відповідно до рішення Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211,
наказу Міністерства освіти і науки України від 16.03.2020 № 406 «Про
організаційні заходи від запобігання поширенню короновірусу COVID-19»
керуючись спільним листом Міністерства освіти і науки України, ЦК
Профспілки працівників освіти і науки України від 17.03.2020 № 1/9-162, № 025/202 «Про умови та оплату праці працівників закладів освіти і науки в умовах
карантину» коледж частково перейшов на дистанційну форму навчання.
Дистанційне навчання забезпечує доставку інформації в інтерактивному
режимі за допомогою використання ІКТ, підвищує ефективність самостійної
роботи, дає абсолютно нові можливості для творчості, знаходження і
закріплення різних професійних навичок, а викладачам дозволяє реалізовувати
принципово нові форми і методи навчання із застосуванням концептуального і
математичного моделювання явищ і процесів.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Відповідальний за організацію освітнього процесу
заступник директора з навчально-методичної роботи
Санченко Олександр Володимирович
Освітня діяльність коледжу базується на кращих традиціях, які
створювалися не одним поколінням викладачів та студентів. Водночас,
вона є динамічною, орієнтується на зміни, що відповідають сучасним
суспільним запитам, які відбуваються в освітньому просторі. Діяльність
закладу освіти має чіткі пріоритети: забезпечення високої якості освіти,
динамічний розвиток усіх форм навчання, конкурентоспроможності
випускників на ринку праці, академічної
мобільності студентів, підвищення якості
викладання.
Освітній процес у коледжі
- це
інтелектуальна, творча діяльність, що
спрямована
на
передачу,
засвоєння,
примноження і використання знань, умінь та
інших компетентностей у студентів, які
здобувають освіту за ОКР молодший
спеціаліст, ОПС фаховий молодший бакалавр та ОС бакалавр згідно з
освітньо-професійною
програмою,
освітньо-кваліфікаційною
характеристикою та навчальним планом, що відповідають законодавчій
базі України та Законам України «Про освіту» , «Про вищу освіту» та «
Про фахову передвищу освіту».
ВСП « Немішаївський фаховий коледж НУБіП України» - це заклад освіти,
в якому на денній та заочній формі навчання здобувають фахову освіту за
11спеціальностями ОПС фаховий молодший бакалавр та 2 ОС бакалавр - 1654
студенти.
Таблиця 1
Загальна кількість студентів станом на 01.11.2020р.
Форми навчання

051 Економіка
072 Фінанси,
банківська справа
та страхування
141
Електроенергетика,
електротехніка та

Всього

Бакалавр

Фаховий
молодший
бакалавр
Молодший
спеціаліст

Заочна
Всього

Бакалавр

Денна
Фаховий
молодший
бакалавр
Молодший
спеціаліст

Спеціальність

Разом
по денній
і заочній
формах

16

27

43

3

3

46

16

20

36

10

10

46

59

141

243

35

132

375

43

6

45

52

електромеханіка
181 Харчові
технології
201 Агрономія
204 Технологія
виробництва і
переробки
продукції
тваринництва
207 Водні
біоресурси та
аквакультура
208 Агроінженерія
211 Ветеринарна
медицина
231 Соціальна
робота
275 Транспортні
технології (на
автомобільному
транспорті)
РАЗОМ

29

29

29

48

98

146

8

8

154

33

135

168

15

15

183

24

34

58

5

5

63

59

155

255

35

114

369

92

208

41

12

23

53

411

871

84

39

40

300

300

12

12

76

1

1366

112

84

92

1

77

288

1654

Таблиця 2
Відрахування та поновлення студентів
Рік
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Кількість відрахованих
131
137
116
156
151
128
119
77

Поновлено
29
35
21
31
28
29
11
22

Питання, що стосуються навчання та поведінки, відрахування студентів із
коледжу, переведення на вакантні державні місця, нарахування стипендій
здійснюються за рішенням малої педагогічної ради та стипендіальної комісії,
адміністративної ради, робочих груп коледжу за участю представників
студентського самоврядування.
Динаміка щодо кількості відрахованих позитивна, але варто звернути
увагу на посилення дисципліни та вживати необхідні заходи із збереження
контингенту студентів. Осторонь цієї проблеми не повинні стояти і органи
студентського самоврядування. Саме студентське самоврядування має бути
генератором впровадження змін як в організації освітнього процесу, так і в
організації дозвілля, побуту тощо.
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Освітній процес у коледжі забезпечують 165 педагогічних та
науково-педагогічних працівників з них :







- професори – 1 особа;
 кандидати наук – 30 осіб;
 педагогічних працівників - 125 осіб;
 майстри виробничого навчання – 16 осіб;
 вихователі – 4 особи;
 художній керівник – 1 особа;
 почесне звання «Відмінник освіти» – 1 особа;
«Відмінник освіти і науки України» – 2 особи;
«Відмінник народної освіти» – 1 особа;
«Відмінник аграрної освіти та науки» – 2 особи;
«Заслужений працівник НУБіП України» – 3 особи;
«Заслужений викладач (педагогічний) НУБіП України» – 7

почесне звання
почесне звання
почесне звання
почесне звання
почесне звання
осіб.
Вища кваліфікаційна категорія – 71 осіб, з них:
 педагогічне звання «Викладач-методист» – 26 осіб;
 педагогічне звання «Старший викладач» – 9 осіб.
І кваліфікаційна категорія – 19 осіб;
ІІ кваліфікаційна категорія – 9 осіб;
Кваліфікаційна категорія «Спеціаліст» – 26 особи.
Відповідно до навчальних планів за всіма спеціальностями, графіка
освітнього процесу, внутрішнього моніторингу якості знань за навчальний рік
проведено:
 70 директорських контрольних робіт;
 28 комплексних контрольних робіт;
 15 показових занять з використанням інтерактивних технологій;
 328 заліків;
 193 екзаменів;
 13 державних екзаменів;
 13 захистів випускних дипломних проектів.
За результатами внутрішнього моніторингу знань студентів показник
успішності склав:
Таблиця 3
Відділення
Аграрний бізнес
Технологія виробництва та
переробки
продукції
тваринництва
Ветеринарна медицина

Показники успішності
Середній бал Абсолютний Якісний
3,9
100
33
3,8
96
26

4,0
8

99

31

Експлуатація
та
технічний
сервіс машин та обладнання
Електрифікація і автоматизація
сільського господарства

3,8

98

35

3,7

99

31

В цьому році проведено ліцензування освітньої
діяльності:
розширено провадження освітньої
діяльності (започаткування нової спеціальності) у
сфері фахової передвищої освіти за спеціальністю 231
Соціальна робота.
2020 рік був випробувальний для всієї системи освіти
України, зокрема і для педагогів коледжу. Викладачі
доклали максимум зусиль для організації освітнього процесу в нових умовах
дистанційного та змішаного навчання.
Викладацький склад зумів швидко адаптуватися. Для дистанційної комунікації
викладачі коледжу використовують різноманітні INTERNET-платформи та
електронні ресурси: GOOGLE МEET, GOOGLE CLASSROOM, MOODLE,
TEAMLINK, KAHOOT, ПЛАТФОРМА «НА УРОК», ВІДЕОХОСТИНГ ZOOM,
ТЕЛЕГРАМ, VIBER, e-mail та інші. Ці платформи дозволяють найкраще
реалізовувати спілкування у формі «студент-викладач», контролювати знання та
загалом управляти освітнім процесом. Налагоджено постійний зв’язок зі
студентами, проводяться онлайн-заняття, онлайн-консультації, відеоконференції.
Викладачі циклових комісій природничоматематичних дисциплін та інформаційних
технологій, суспільно-гуманітарних дисциплін
активно використовували INTERNET-платформи
для
підготовки
студентів
до
державної
підсумкової атестації – 2020 (у формі зовнішнього
незалежного оцінювання). Проведено: онлайнвікторину на базі GOOGLE сервісів «Природнича естафета»; інтелектуальні
змагання для студентів І-ІІ курсів
«E-WORLD» на базі платформи
KAHOOT; математичні перегоди для
студентів
І-ІІ
курсів;
онлайнпрактикум з української мови;
історичний квест для студентів ІІ
курсу.
Використання INTERNET-платформ,
швидка адаптація викладачів і
студентів, використання нових та
перевірених часом методів дало змогу
нашим студентам підготуватися до
Державної підсумкової атестації і скласти її добре.
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Таблиця 4
Предмет
Українська мова
Історія України
Математика
Біологія
Фізика
Географія
Англійська мова

Результати ДПА – 2020 (у формі ЗНО)
Зареєстровано
З’явилось для
для проходження
проходження
ДПА
ДПА
302
158
227
113
85
50
100
50
1
1
73
30
6
2

Не склали
ДПА
25
13
1
2
-

Освітяни не зупиняються на досягнутому, урізноманітнюють форми
роботи, щоб підвищити мотивацію та зацікавленість студентів до навчання.
ВСТУП – 2020
Відповідно до Правил прийому на 2020 рік вступна кампанія відзначилася
новими підходами в організації та залученні до навчання.
Зараховано на навчання - 581 особу, у т.ч. за скороченим терміном навчання 58
осіб.
Середній конкурс серед вступників на денну форму навчання ОКР молодший
спеціаліст склав 1,6; на заочну – 3,9.
У 2020 р. 124 випускників нашого коледжу продовжили навчання за ОС
Бакалавр та ОС Магістр у НУБіП України і ОС
Бакалавр у ВСП «Немішаївський фаховий
коледж».
Вступна кампанія потребує постійної клопіткої,
вдало організованої профорієнтаційної роботи
закладу освіти. У ВСП «Немішаївський фаховий
коледж НУБіП України» така профорієнтаційна
діяльність не припиняється ніколи.
Вже стало доброю традицією проведення Дня відкритих дверей в коледжі. Під
час проведення цього заходу абітурієнти, їх батьки та всі бажаючі мають
можливість ознайомитись з умовами теоретичного і практичного навчання,
проживання та відпочинку студентів коледжу.
Аналізуючи цьогорічний набір студентів, бачимо що при всіх
складнощах - засіяли освітню ниву вдумливо, розумно, адже наші
викладачі високопрофесійні сіячі, а як відомо, з доброго засіву завжди
збирають щедрий урожай.
Досягти успіху можна лише тоді, коли увесь працюючий колектив
коледжу та студенти вболівають за спільну справу.
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В коледжі було проведено масштабний
профорієнтаційний захід для учнівської
молоді Київщини – Свято Масниці – «Ми
всіх друзів вітаємо! Радо весну
зустрічаємо!». Захід відбувся за сприяння
Департаменту освіти і науки Київської
обласної державної адміністрації та відділу
освіти Бородянської РДА. До нас з’їхалися
учні випускних класів з навколишніх
районів: Броварського, Вишгородського, Іванківського, Києво-Святошинського,
Макарівського, Переяслав-Хмельницького – всього 250 осіб. Цікаво та змістовно
відбулося знайомство школярів зі спеціальностями, за якими ведеться підготовка
в нашому коледжі.
Профорієнтаційна робота ведеться викладачами, працівниками
та
студентами коледжу серед випускників
шкіл,
професійно-технічних училищ, сільської молоді,
незайнятого населення постійно і дуже активно. Виїзні
агітбригади проводили профорієнтаційну роботу у
громадських місцях Брусилова, Іванкова, Макарова,
Малина та ін. міст і районних центрів.
Важливою формою профорієнтаційної роботи є
функціональнування web-сайту коледжу з необхідною і
загальнодоступною інформацією. Web-сайт постійно
оновлюється шляхом розміщення інформаційних
повідомлень для абітурієнтів, студентів, батьків,
викладачів та працівників коледжу. На сторінках сайту
широко висвітлюється інформація про всі сфери життєдіяльності коледжу:
освітню, наукову, виховну, виробничу, спортивну, позаурочну, інноваційну та ін.
В середньому сайт відвідують більше 300 осіб щоденно, здійснюючи близько
1000 переглядів в день.
Коледж іде в ногу з часом і, з метою популяризації закладу освіти, в
соцмережі Фейсбук створено сторінку «ВСП «Немішаївський фаховий
коледж НУБіП України», активними учасниками якої є понад дві тисячі осіб. В
Instagram створено групу «Vpnubipndak. Немішаївський коледж», що має
понад три сотні підписників. Важливою для творення позитивного іміджу є тісна
співпраця коледжу із засобами масової інформації: газетами («Голос України»,
«Вперед»),
журналами («Професійна освіта»), радіо, (Українське радіо),
телебачення,
(«Прямий канал», «Інтер», «1+1», регіональний телеканал
«Погляд») та ін. Неодноразово на Українському радіо в передачі «Колос.
Аграрний щоденник» звучали виступи директора коледжу В.І. Альохіна,
завідувачів відділеннями Вергелеса О.П., Криворучко Я.С. Телеканали «Інтер»
та «1+1» знімали сюжети про перший в Україні студентський кооператив,
заснований в коледжі, про сичужні сири, виготовлені руками наших студентів.
О.П. Вергелес виступав в ролі експерта із сироваріння в передачі «Корисна
програма» в ефірі телеканалу «Інтер».
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Колективу коледжу націлений на розширення співпраці з якомога
більшою кількістю засобів масової інформації та соціальних мереж, щоб
популяризувати діяльність закладу освіти.

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ
Практика – це одна з форм виробничого навчання студентів. Їй належить
найважливіша роль в зближенні теоретичної підготовки з практичною діяльністю, в
становленні фахівців, що мають не лише знання, але й професійне уміння,
початковий досвід.
Практична підготовка студентів здійснюється через навчальні, технологічні та
переддипломні практики, що є основою професійної
підготовки майбутніх фахівців і проводиться на
оснащених належним чином навчальних базах
практики.
Студенти розпочинають проходження навчальних
практик з других курсів, виробничих технологічних
практик з третіх курсів, одночасно оволодіваючи
робітничими професіями, які на сьогодні є
дефіцитними і вкрай необхідними для виробництва. Оволодівши робітничою
професією студенти закріплюють і розширюють практичні навики, а також
безпосередньо готуються до виробничої діяльності.
З метою підвищення рівня професійної майстерності випускників, їх практичної
підготовки, адаптації до вимог ринку праці здійснюється професійна підготовка
студентів за 23 робітничими професіями. Загальна кількість слухачів за 2020 рік 385 осіб.
Таблиця 5
Ліцензовані робітничі професії
№ Код за ДКз/п 003-2010
1
2
3

8322
8322

4
5

4212

6

7233

7
8
9
10

6121
6151
6113
7241

11
12

7212
7231

7241

8331

Повна назва професії
Водій автотранспортних засобів (категорія В)
Водій автотранспортних засобів (категорія С)
Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування
Контролер ощадного банку
Тракторист-машиніст сільськогосподарського
(лісогосподарського) виробництва (категорії А1)
Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та
устаткування
Оператор із штучного осіменіння тварин і птиці
Рибовод (кваліфікований робітник)
Озеленювач
Електромонтажник силових мереж та
електроустаткування
Електрозварник ручного зварювання
Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів
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Види
Ліц. обсяг
професійної
прийому
підготовки

ПТН
ПТН

45
80

ПТН

50

ПТН

40

ПТН

150

ПТН

120

ПТН
ПТН
ПТН
ПТН

150
50
50
30

ПТН
ПТН

30
30

13

8331

14

8331

15
16
17
18
19
20

7212
7212
7411
7411
4211
7136

21
22
23

8272
8272
6121

Тракторист-машиніст сільськогосподарського
виробництва (категорія А2)
Тракторист-машиніст сільськогосподарського
виробництва (категорія В1)
Електрогазозварник
Електрогазозварник
Обвалювальник м'яса
Обвалювальник м'яса
Касир торговельного залу
Монтажник санітарно-технічних систем та
устаткування
Сировар
Сировар
Оператор з ветеринарного оброблення тварин

ПК

30

ПК

30

ПТН
ПК
ПТН
ПК
ПТН
ПТН

50
50
30
30
30
30

ПТН
ПК
ПТН

30
30
30

ПТН - професійно-технічне навчання
ПК – підвищення кваліфікації
В коледжі до керівництва навчальними та виробничими практиками
залучаються досвідчені викладачі, директор та його заступники, які
приймають безпосередню участь в освітньому
процесі з дисциплін, які закінчуються
практикою.
Для роботи на механізмах (тракторах,
автомобілях, сільськогосподарських машинах)
при проведенні виробничих практик при
освоєнні студентами робітничих професій
залучаються досвідчені майстри виробничого
навчання.
Всі навчальні та виробничі практики студентів проводяться в навчальнодослідному господарстві коледжу та в провідних господарствах регіону.
Навчально-дослідне господарство включає комплекс споруд, які забезпечують
виконання навчальних робочих програм практик з керування автомобілями,
тракторами, сільськогосподарськими машинами, а також навчально-дослідне
поле, де забезпечено проходження практики та здобуття робітничих професій.
Характеристика виробничої бази коледжу наведена у таблицях 1, 2, 3,4.
Таблиця 6
Види с/г культур, які вирощуються на виробничій базі коледжу
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Види с/г культур
Озиме жито
Озима пшениця
Тритикале озиме
Овес голозерний
Овес
Ячмінь
Тритикале яре
Кукурудза на силос

Площа, га
37,5
72,8
18
9
39
3
3
89
13

Урожайність,
ц/га
26,9
30
27,5
30,7
37,2
30,7
30
167,53

Вал, ц
100,7
218,8
49,5
27,6
145,1
26,7
9
14910

9
10

Кормові культури(сінаж)
Сіно
Таблиця 7
Наявність поголів’я худоби виробничої бази коледжу
Наявність
Кількість, гол
Надій молока за 9 місяців, цт
Всього поголів’я
210
в т.ч. ВРХ
75/135
2855,91
свиней
птиці
-

Загальна площа, га
с/г угідь
680,5

Таблиця 8
Наявність земельних угідь виробничої бази коледжу
Площа
Ставки, га Виноградники, га
Сад, га
Теплиці, м²
ріллі, га
517,87
18,5
1,2
150
Таблиця 9

Тип машини
1.Автомобіль
2.Автомобіль
3.Автобус
4.Автобус
5.Автомобіль (автовишка)
6.Спец.автомобіль
7.Автомобіль
8.Автомобіль
9.Автомобіль
10.Автомобіль
11.Автомобіль
12.Автомобіль
13.Цистерна асинізаційна
14.Мікроавтобус
15.Автомобіль
16.Автомобіль
17.Автомобіль
18.Автомобіль
19.Автомобіль
20.Автомобіль
21.Автомобіль
22.Автомобіль
23.Автопричіп
24.Трактор
25.Екскаватор
26.Трактор
27.Трактор
28.Трактор
29.Трактор
30.Трактор

Наявність с/г техніки
Марка
ГАЗ-3110
Жигулі-21061
ЛАЗ-695
КАВЗ-3270
ГАЗ-5312
ГАЗ-53
КАМАЗ-55102
ЗІЛ-ММЗ-4602
ЗІЛ-130
УАЗ-31512
ЗІЛ-4455
САЗ-3507
ГАЗ-5312
ГАЗ-2217 Соболь
ВАЗ-21112
CHERY Tiggo
ВАЗ-21070
Opel Omeqa
Geely
АЗЛК-2141
ГАЗ-2410
ГАЗ-32213
ОДАЗ-9976
ДТ-75
ЄО-2621(8)
МТЗ-82
МТЗ-80
МТЗ-82.1
МТЗ-920
Т-150
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Кількість
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
4
2
1
1
1

31.Трактор
32.Причіп
33.Автомобіль
34.Автомобіль
35.Автомобіль
36.Екскаватор-навантажувач
37.Трактор

Білорус-82.1
2 ПТС-4
Renault logan
Renault logan
Renault logan MCV
БАМ-2014 на базі МТЗ-82
WD454
Комбайни

1.КПК-3
2.КПШ-2,4
3.ДОН-1500
4.«Рось-2»

1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
2

Плуги
1.ПН-3-30
2.ПЛН-3-35
3.ПЯ-3035

2
2
1
Культиватори

1.КПШ-4
2.КРН-5,6
3.КОН-2,8

1
1
1
Косарки

1.Е-301
2.Косарка роторна

1
1
Сівалки

1.СЗУ-36
2.СЗТ-3,6
3.СУПН-8
4.СЗМ-4М

1
1
1
1
Інша техніка

1.Райборонки ЗОР-07
2.Агрегат АГД-2.1
3.Агрегат АГД-2.5
4.Кормороздавач КТУ-10А
5.Протруювач камерний ПК-20-02 «Супер»(П)
Розкидачі
1.МВУ-5
2.РОУ-6
3.ПРТ-7

10
1
1
1
1
1
1
1

В коледжі запроваджуються такі форми і методи організації освітнього процесу,
які відповідають успішній практичній підготовці студентів технологічних
спеціальностей. 3 цією метою, згідно з навчальними планами підготовки фахівців
технологічних спеціальностей, розроблено розгорнуті плани-графіки проведення
навчальних та виробничих технологічних практик.
Перед початком навчальних практик керівники:
 забезпечують проведення всіх організаційних заходів;
 проводять інструктаж з техніки безпеки;
 дають рекомендації щодо оформлення студентами щоденників;
 контролюють готовність навчально-практичного полігону.
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По закінченню навчальної та виробничої практик студенти складають заліки.
Студенту, який не виконав програму навчальної практики надається право на
проходження її повторно. Студент, який не атестований з навчальної чи виробничої
практики, відраховується із закладу освіти.
Підсумки навчальних та виробничих практик обговорюються на засіданнях
циклових комісій, де голови циклових комісій разом з керівниками практик
подають письмовий звіт із зауваженнями і пропозиціями аналізу щодо
покращення проведення навчальних практик студентів в майбутньому.
Навчальні та виробничі практики особливо актуальні в умовах сьогодення, бо
як організаційний принцип, вони забезпечують
можливість використання кожною людиною
протягом усього життя різного роду машин,
механізмів та технологій. Практичне навчання
студентів проводиться на базах практики,
які відповідають вимогам програми. Базами
підготовки студентів із робітничих професій
можуть використовуватися навчально-виробничі
підрозділи коледжу, а також дослідні господарства, полігони, підприємства й
організації, які мають необхідне обладнання та педагогічні кадри. Важливо, що
студенти можуть самостійно підбирати для себе місце проходження практики і
пропонувати його для використання. Це вимога п. 2.3 Положення про
проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, підкріплена
ст. 51 Закону "Про освіту".
З базами практики (підприємствами, організаціями, установами будьякої форми власності) коледж завчасно укладає договори на проведення
практичної підготовки за чітко встановленою формою, що відповідає вимогам
Положення про проведення практики студентів закладів освіти України.
Тривалість дії договорів погоджується договірними сторонами та може
визначатися на період конкретного виду практики або на термін до 5 років.
Розподіл студентів для проходження практичної підготовки проводиться
наказами директора на підставі договорів або інших документів про проведення
практик.
За наявності вакантних місць студенти можуть бути зараховані на штатні
посади підприємства (організації), якщо така робота на них відповідає вимогам
програми практики (при цьому не менше 50% часу відводиться на підготовку за
програмою практики). У період роботи на робочих місцях і посадах з виплатою
заробітної плати за студентами зберігається право на одержання стипендії за
результатами підсумкового контролю.
Колектив коледжу постійно шукає шляхи поліпшення практичної підготовки,
враховуючи вимоги часу та появу нових перспективних сегментів тваринництва,
зокрема – равликівництва, яке останнім часом надзвичайно стрімко
розвивається. Вирощування гелікокультури є унікальним в організації та
реалізації технологічних процесів, що вимагає нових знань і практичних
навичок.
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Зокрема, на базі смарт-ферми «Terra Ambita», за сприяння заступника директора
ферми Купріянова Б., студенти відділення ТВППТ під керівництвом викладачів та
майстрів виробничого навчання Латушко Ю.В.,
Петренко Н.В., Купраш Л.О., Козачок К.М., пройшли
виробниче
стажування
в
реальних
умовах
виробництва,
ознайомилися
з
технологією
вирощування гелікокультури у вольєрах на відкритому
ґрунті, брали участь у технологічних процесах
збирання вирощених молюсків, їх сортуванні, в
підготовці до зберігання.
Результатом плідної співпраці, за сприяння
Шевченко Т. - директора Асоціації «Равлиководи
України «ProSnail», стало відкриття на базі
відділення ТВППТ міні-ферми з вирощування
харчового равлика. Студенти, викладачі та майстри
виробничого навчання Зайцев О.Р., Зайцева Л.С.
сумлінно та з цікавістю нової справи, в період з
травня по жовтень, підгодовували і поливали
молюсків, створюючи комфортні умови для них на дерев'яних щитах у вольєрах
на відкритому ґрунті. На початку жовтня проведено збір вирощених молюсків, їх
сортування, проведено роботи з їх зберігання.
Як визнання якісної практичної підготовки у
коледжі, зокрема, на відділенні ТВППТ – висвітлення
роботи колективу в засобах масової інформації: на
телеканалах 1+1 (у програмі ТСН Тиждень), СТБ,
Погляд та ін.
Колектив відділення ТВППТ спільно з ГО
«Громадський контроль захисту прав споживачів» доєдналися до Всеукраїнської
акції «Стоп фальсифікат». На базі навчальної лабораторії «Технології молока і
молочних продуктів» студенти та майстри виробничого навчання
продемонстрували виробництво натурального вершкового масла, надали розлоге
інтерв´ю про особливості виробництва цього продукту в домашніх умовах та як
вибрати натуральний продукт споживачеві.
Дирекція ВСП «Немішаївський фаховий коледж НУБіП України» системно і
виважено займається вивченням, активізацією, а, головне, впровадженням в
освітній процес розширеної участі роботодавців (стейкхолдерів) для підготовки
фахівців, що мають попит у сучасних передових господарствах та підприємствах
агропромислового комплексу України. Укладено угоди про співпрацю,
підготовку кадрів, надання робочих місць для організації виробничого навчання
та виробничої практики з організаціями та підприємствами, які мають в
наявності відповідну інфраструктуру та матеріально-технічну базу і є основними
базами виробничих практик: Київський зоологічний парк загальнодержавного
значення, ПФО – ПІ Свято–Успенська церква Києво–Печерської лаври, ФГ
«Старт», ТОВ «ВМФ «Універсал», ПАТ «Київобленерго», ТОВ «Проект
будплюс»,
ПАТ
«Житомиробленерго»,
ПрАТ
«Леокон,
ТОВ
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«Агрошляхбудсервіс», Київська філія ТОВ «Сканія Україна», ТОВ «КиївЕкспрес-1», ТОВ «Авто-газ Україна Груп». «Ветеринарна клініка «Велика
Ведмедиця», ТОВ «Агровест Груп», ПСП «Колос», ТОВ «ДЗЗУ інституту
електрозварювання ім. Є.О.Патона», ДП «ДГ «Литвинівське» НААН України,
ТОВ «Агро Еко Технології», ПАБ «Племптахорадгосп Броварський», ТОВ
«Асканія-Флора», ПрАТ «Меліоратор», Кооператив «Електроклуб»,
Супермаркет «Фора», Магазин "Майстеркрафт, ТОВ «Фірма «Фавор»»,
Комплекс «АГРОМАРС», ПАТ «Агрокомбінат «Калита», ТОВ «Малинський
бекон», СВК «Ружинський», ФОБ «Петропавлівські ковбаси», ДП «Ружин
молоко», ТОВ «ТД «Українські харчові технології»», ТОВ Брусилівський
маслозавод, ТОВ Лосинівський маслозавод, ЖКП «Немішаєве», КПКОР
«Бородянкатепловодопостачання», ДП «Теплоенерго ПрАТ СПМК- 15», ТОВ
«Агро Еко Технології ім. Шевченка», КП «Бучазеленбуд».
В рамках співпраці студенти коледжу виїжджали для проходження
виробничої практики в компанії UAB «MELGA» (Литва, Німеччина, Польща,
Данія).
Заключено тристоронні договори про здобуття вищої освіти за дуальною
формою навчання з ФГ «Українець-Агро», ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні
електромережі».

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА , ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
Методична робота в коледжі - це показник
інноваційності закладу освіти.
Навчально-методична робота організовується та
здійснюється як цілісна система дій та заходів, які
спрямовані на забезпечення якості професійної
підготовки студентів, підвищення кваліфікації та
професіоналізму
викладацького
складу,
активізацію творчого потенціалу викладачів та
студентів.

18

Таблиця 10
На базі закладу освіти за сприяння адміністрації коледжу проведено
заходи:
Всеукраїнський технічний
семінар-тренінг за відділення
програмою
компанії
CASTROL
«Сучасні «Експлуатація
та
фільтрувальні та мастильні матеріали»
технічний сервіс машин
та обладнання»
Форум «Вся правда про равликовий бізнес. Як відділення «Технологія
заробляти на вирощуванні равлика у власному виробництва
та
городі.
Основи
равликівництва»,
Асоціація переробки
продукції
равлиководів PROSNAIL (Проснейл)
тваринництва»
Зустріч з генеральним директором української відділення «Аграрний
аграрної компанії «UKRAVIT» Ільченком В.В.
бізнес»
Зустріч з роботодавцями України
всі відділення
Навчально-практичний курс «Пілот-оператор
відділення
промислових безпілотних літальних апаратів»
«Експлуатація
та
школи професійних пілотів «АГРОДРОНтехнічний сервіс машин
ПЛАНТОЕЙР»
та
обладнання»,
«Електрифікація
та
автоматизація
с.г.»,
«Аграрний бізнес»
Круглий стіл студентів та викладачів з відділення
представниками
Бородянського
районного «Ветеринарна
управління
Головного
управління медицина»
Держпродспоживслужби
Он-лайн брифінг «Проблеми адаптації фахівців в відділення
цифровому
середовищі»
за
програмою «Електрифікація
та
енергокомпанії ДТЕК «Київські електромережі»
автоматизація с.г.»
Таблиця 11
Викладачі коледжу взяли участь у конференціях, семінарах, тренінгах,
вебінарах різного рівня
КОНФЕРЕНЦІЇ ТА
Кількість
К-сть осіб , що брали
СЕМІНАРИ
участь
1
Міжнародні
11
23
2
Всеукраїнські
23
31
3
Інші конференції
10
22
4
ВЕБІНАРИ
118
141
5
ТРЕНІНГИ
6
7
6
ІНШІ ЗАХОДИ
8
5
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За результатами опубліковано 33 тези
доповідей
у
збірниках
наукових
конференцій:
Харьковський І.С.- 8;
Криворучко Я.С. – 2; Денисенко М.І. – 3;
Яцина К.П. – 1; Павлюк Л.В. – 11; Білан
О.А. – 1;
Костенко Т.В. – 1; Лукерченко
Т.П. - 2; Ковтун П.М. – 2; Дяченко О.А. – 2.
Загалом
за звітний період
педагогічними
працівниками опубліковано
Наукові праці, які включено до наукометричної бази Scopus:
1. V. L. Zemoida V.L., Bashkirova N.V., Zinchenko L.A., Karpuk L.M., Alyokhin
V.I., Dmytrenko Y.M. Autogamy of alfalfa (Medicago sativa L.) and it’s usage in
breeding. Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology 20(23&24):1137–1142;
ISSN:0972-2025.p.1137-1142.
http://www.ikprress.org/index.php/PCBMB/article/view/4829
2. Н.І.Денисенко, В.А.Маслюк, Р.В.Яковенко. Порошковые хромистые
карбидостали
и их применение
для упрочнения рабочих органов
кормодробилок .
- Монографії за рекомендацією Вченої Ради НУБіП України:
А.І.Бойко, І.С.Харьковський, А.В.Новицький, М.М.Коробко .
«Обґрунтування конструкцій зміцнених робочих органів ґрунтообробних і
посівних машин».
І.М. Голодний, О.В.Санченко. «Регульований асинхронний електропривод
вентиляційної системи з широтно-імпульсним керуванням».
Методичні рекомендації
за рекомендацією
Вченої Ради
Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки»
Жук В.М., Попко Є.Ю., Стецюк Л.С., Жук Н.Л., Остапчук С.М.,
Шендерівська Ю.Л., Лукова О.С., Волошина О.В., Баранова Ю.Г.,
Бездушний П.М.
«Методичні рекомендації з підготовки фінансової, податкової та статистичної
звітності сільськогосподарських підприємств».
- Видано патент на корисну модель «Спосіб з’єднання дерев’яних
брусів. Винахідники: Панченко В.В., Альохін В.І., Іванов В.О., Мазанько
М.О., Волощук В.М.
- 12 наукових статей . Автори : Харьковський І.С., Санченко О.В., Альохін
В.І. , Африканова А.Г., Шепелюк Л.М., Городник К.В., Ніколаєнко А.І.,
Разкевич І.О., Овчарук В.М., Овчарук Н.П.,
Вергелес О.П., Павлюк Л.В.
- 95 публікацій у фахових та інтернетвиданнях.
В освітній діяльності перевага надається
практичній підготовці студентів.
У 2020 році колектив коледжу
відзначений нагородою “Педагогічний
ОСКАР» за
інноваційні підходи в
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організації практичного навчання.
У конкурсі професійної майстерності «Педагогічний ОСКАР-2020», що
проводить ДУ «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої
освіти» переможцями у номінації «Інноваційний досвід викладача» визнано
роботи:
Овчарук Н.П., Овчарук В.М. Робочий зошит для лабораторних і
практичних занять з дисципліни «Акушерство, гінекологія та штучне
осіменіння сільськогосподарських тварин» із спеціальності211 «Ветеринарна
медицина» - І місце;
Литвинчук О.В. Патологічна фізіологія і патологічна анатомія
сільськогосподарських тварин Частина ІІ «Органопатологія» Робочий зошит
для практичних занять
дисципліни для студентів спеціальності 211
«Ветеринарна медицина» - ІІІ місце.
За активне поширення власного педагогічного досвіду серед спільноти
освітян України 12 педагогічних працівників у 2020 році відзначені Подяками,
Грамотами та Відзнаками освітніх інтернет-порталів: Костюченко К.М., Сивура
М.Г., Величко Н.М., Добронецька Т.Б., Григорян Л.В., Дяченко О.А., Кривонос
В.С., Голуб Р.А., Гриценко Л.І., Ніколаєнко А.І., Хоменко О.М., Панасенко В.С.
2020 році за результатами конкурсу «Педагогічний ОСКАР» в коледжі
визнано кращими та передано на конкурс до ДУ НМЦ ВФПО роботи
Таблиця 12
1. Електронний навчально-методичний посібник з Городник К.М.
інформатики
2. посібник-книга
для вивчення роману П.Коельйо
Моргун Н.М.
«Алхімік»
3. Методичний посібник у схемах і таблицях «Облік у Величко Н.М.
банках»
4. Навчальний довідник – визначник насіння бур’янів
Дяченко О.А.
5. Використання сучасних креативних та інноваційних
Костюченко
технологій у викладанні історії. Посібник історичних
К.М.
хмар та електронних карт
6. Робочий
зошит
для
навчальної
практики Овчарук В.М.,
«Акушерство, гінекологія та штучне осіменіння с/г
Овчарук Н.П.
тварин для студентів спеціальності 211 «Ветеринарна
медицина»
7. Робочий зошит для навчальної практики робітничої Овчарук В.М.,
професії «Оператор штучного осіменіння» с/г тварин
Овчарук Н.П.
та птиці» для студентів спеціальності 211
«Ветеринарна медицина»
8. Робочий зошит для практичних занять дисципліни Литвинчук О.В.
для студентів спеціальності 211 «Ветеринарна
медицина».
«Патологічна фізіологія і патологічна анатомія
сільськогосподарських тварин». Частина І «Загальна
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патологія»
9. Робочий зошит для практичних занять з дисципліни Чалієнко С.О.
«Механізація і автоматизація с/г виробництва»
10. Робочий зошит з навчальної практики робітничої Примаченко Є.І.,
професії «Озеленювач» для студентів спеціальності
Гриценко Л.І.
201 «Агрономія»
11. Атлас водних і прибережно-водних рослин
Голуб Р.А.
Зайцев О.Р.
12. Атлас - довідник сортів ягідних культур і винограду Григорян Л.В.
для зони Полісся
13. Атлас-журнал медоносних рослин
Ведмідь І.В.
14. Альбом. Схеми дорожнього руху.
Ковальчук В.В.
15. Методичні рекомендації. Дистанційна робота на
Перевозник
заняттях з української літератури
А.М.
16. Методична розробка «Професійні та особисті якості
Капшук Ю.С.
викладача історії в умовах модернізації вищої освіти»
17. Методична розробка на тему: Хвороби свиней» з Слободчик В.С.
навчальної
дисципліни
«Епізоотологія
з Пташник Г.О.
мікробіологією» для студентів спеціальності 211
«Ветеринарна медицина»
Викладачі коледжу Криворучко Я.С., Санченко О.В., Овчарук Н.П.
ввійшли до складу Науково-методичної комісії (підкомісії) сектору
фахової передвищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і
науки України з розробки стандартів фахової передвищої освіти.
Вергелес О.П., Голуб Р.А.
обрані головами
підкомісій зі
спеціальностей 204 Технологія виробництва і переробки продукції
тваринництва, 207 Водні біоресурси та аквакультура.
Науковою діяльність займаються 17 педагогічних працівників.
4 аспіранти працюють над дисертаційними дослідженнями : Шупик
О.В., Литвинчук О.В., Ярош Л.В., Яцина К.П.
Захистив дисертацію та здобув науковий ступінь кандидат технічних
наук в 2020 році Санченко О.В.
Вступила до аспірантури Лавренюк А.С.
Відповідно до вимог чинного законодавства однією
з форм
підвищення майстерності викладачів є атестація педагогічних працівників,
що здійснювалась відповідно до графіка, який розроблений атестаційною
комісією та затверджено директором коледжу. Атестовано в 2020 році 16
осіб.
Упродовж звітного періоду поза увагою структурних підрозділів та
циклових комісій не залишалися й питання вдосконалення професійної
підготовки педагогічних працівників коледжу шляхом проходження
стажування та підвищення кваліфікації. Протягом року підвищили
кваліфікацію :
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- в рамках німецько-українського проекту «Сприяння розвитку професійної
освіти в аграрних коледжах України» Вергелес О.П., Шупик О.В., Донська Л.В.,
Ярош Л.В., Самойленко П.Г., Чалієнко С.О., Овчарук В.М., Бернацький М.П.,
Тищенко В.В.
- пройшли стажування: в Німеччині - Шупик О.В.; в Болгарії - Цах
Л.М.
105 педагогічних працівників підвищили кваліфікацію, з них - 53 в НУБіП
України, 1 – в Подільському державному аграрно-технічному університеті,
52 – в НМЦ ВФПО.
13 майстрів виробничого навчання підвищили кваліфікацію в
Подільському державному аграрно-технічному університеті.
Всі педагогічні працівники постійно підвищують професійний рівень та
фахову майстерність відповідно до Законів України «Про освіту», «Про фахову
передвищу освіту» шляхом участі у семінарх, тренінгах, вебінарах, майстеркласах.
Таблиця 13
Співробітництво з науковими установами НАН України, навчальними
закладами, науковими Центрами, виробничими підрозділами.
1
НУБіП України
Всі педагогічні працівники
2
ДУ «Науково-методичний центр вищої та коледжу
фахової передвищої освіти»
3
Veterinari Medicine Hannover Germani
Викладачі
відділення
«Ветеринарна медицина»
4
Мукачівський аграрний коледж НУБіП
України
5
Компаніївський
коледж
ветеринарної
медицини БНАУ
6
Іллінецький державний аграрний коледж
7
Липковатівський аграрний коледж
8
Новочорторійський державний аграрний
техїнікум
9
Золотоніський
коледж
ветеринарної
медицини БНАУ
10 Путивльский коледж СНАУ
11 Національний педагогічний університет ім. Викладачі
відділення
М.П.Драгоманова
«Електрифікація
і
автоматизація сільського
господарства
12 Мирогощанський аграрний коледж
13 Ніжинський агротехнічний коледж
14 НАПН України
Інститут професійнотехнічної освіти
15 Ват ВНП «Укрзооветпромстач»
Викладачі
відділення
«Технологія виробництва і
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переробки
тваринництва»
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

продукції

Інститут розведення і генетики тварин
імені В.М.Зубця НААН
Інститут
агроекології
і
природокористування
Інститут рибного господарства НААНУ
Інститут землеробства НААН України
Викладачі
відділення
«Аграрний бізнес»
Інститут біоенергетичних культур і цукрових
буряків НААН України
Миронівськийі інститут пшениці імені
В.М.Ремесла НААН України
Інститут садівництва НААН України
Київський кооперативний інститут бізнесу і
права
Коледж інформаційних технологій та
землевпорядкування
Національного
авіаційного університету
Уманський
національний
університет
садівництва
ВП НУБіП України «Боярський коледж
екології і природних ресурсів»,
Коледж Сумського національного аграрного
університету

Активне залучення студентства до наукової роботи є невід’ємною
частиною освітнього процесу.
В реаліях сьогодення студенти беруть участь у міжвузівських і
Всеукраїнських
студентських
науково-практичних
інтернетконференціях, онлайн-форумах, вебінарах.
Варто відзначити студентів:
- Тесленко Анну, Хрущ Анну - керівник Лісіцька М.Ю., Цах Л.М.;
- Кушнірук Олександру, Лисака Олександра, Романчук Дарину, Кравця
Кірілла, Грабовську Анну, Климович Марину - керівники Величко Н.М.,
Лісіцька М.Ю. - відділення «Аграрний бізнес»;
- Ігнатюк Вероніку – керівник Латушко Ю.В. - відділення «Технологія
виробництва та переробки продукції тваринництва»;
- Бовкуна Ярослава, Закусила Богдана - керівник Харьковський І.С.відділення «Експлуатація та технічний сервіс машин та обладнання»;
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- Кірлася Владислава – керівник Ярош Л.В. - відділення «Електрифікація та
автоматизація с.г.»;
- Гладких Ірину – керівник Шупик О.В.;
Гуменюк Марію – керівник Колесник В.М.; Любіну Катерину – керівник Шевчук
О.Є.; Фармагей Ірину – керівник Шинкарук М.С. - відділення «Ветеринарна
медицина».
Викладачі циклових комісій природничо-математичних дисциплін та
інформаційних технологій і соціально-гуманітарних дисциплін
активно
проводять онлайн-студентські конференції, брифінги, використовуючи Google
сервіси, інтернет-платформи Zoom, Kahoot , залучаючи до участі студентів ІІІ курсів.
Проведено:
- конференції: «Сторінками
історії», «Роль
козацтва у формуванні державності», до Дня
толерантності, до Всесвітнього дня охорони
навколишнього середовища, «Від абака до
диджиталізації», «Фейк чи реальність?»
Студенти коледжу беруть активну участь у
Всеукраїнських інтернет-олімпіадах на онлайнплатформі «На Урок»:
- 13 студентів - у олімпіаді з біології. Дипломи
ІІІ ступеня (11 клас) отримали - 4 студенти: Самсоненко Іван, Кунда Анастасія,
Тесленко Аня, Антонова Вікторія - керівник: Шепелюк Л.М.
- 12 студентів - в олімпіаді з історії України - керівники Хоменко О.М.,
Костюченко К.М.
- 21 студент - в олімпіаді з української мови - керівники Перевозник А.М.,
Моргун Н.М.

ВИХОВНА РОБОТА
Відповідальний за організацію виховної роботи
заступник директора
Лоїк Руслан Петрович
Розглядаючи концепцію освіти як
процес розвитку творчої особистості,
педагогічний колектив коледжу веде
пошук нових педагогічних технологій, що
сприяють формуванню середовища, яке
розвиває, навчає та виховує. Забезпечити
високу ефективність виховного процесу це не лише створити чітку організаційнофункціональну структуру його, розробити
конкретний план організації та проведення
виховної роботи усіх складових цієї структури, але й визначити функції кожної з
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них. Виховна діяльність нашого закладу освіти - це цілісне динамічне
формування, яке складається з урочної діяльності та виховної роботи.
Безперервно йде процес самоорганізації й пристосування, тому що виховна
діяльність потребує оновлення, перебуває в постійній відповідності вимогам
часу.
Основними напрямами виховання є забезпечення:
•

толерантної поведінки студента в соціальному середовищі;

•

дієвої пошани і любові до своєї родини, нації, держави;

•

дотримання демократичних цінностей;

•

готовності до створення міцної сім'ї;

•

здатності адаптуватись до нових умов життя.

Пріоритетним
напрямом
організаційно-педагогічної
діяльності
є
індивідуальний підхід у вихованні особистості студентів, стимулювання їхніх
внутрішніх сил до саморозвитку й самовиховання.
Анкетування, соціологічні опитування, індивідуальні бесіди дають
змогу викладачам коледжу вивчити рівень вихованості, потреб, інтересів
кожного студента. У своїй діяльності педагогічний колектив дотримується
вимог науково-педагогічних принципів виховного процесу: науковості,
гуманізму, демократизму, добровільності.

Культурно-масова робота
Відповідальні за організацію виховної роботи
художній керівник Приходько Олена Олександрівна
хореограф Перець Юля Вікторівна
Виховання у студентів високої культури є невід'ємною частиною розвитку
особистості молодого фахівця. В зв'язку з цим в коледжі проводиться робота по
залученню студентів до активної
культурно-масової та громадської
діяльності для реалізації їх творчих
здібностей через різні напрями і форми
роботи:
 моніторинг здібностей, талантів та
інтересів студентів і їх включення в творчі
колективи вузу;
 розвиток художньої самодіяльності
коледжу, підвищення культурного рівня,
виконавської майстерності і розширення репертуару;
 пошук нових активних форм організації дозвілля студентської молоді;
 проведення різних конкурсів, фестивалів, шоу, тематичних вечорів, свят,
театралізованих вистав і т.п.;
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 участь в оглядах художньої самодіяльності, фестивалях Ліга сміху.
Ключову роль в організації позитивного дозвілля студентів коледжу виконує
культурно-масова робота, яку проводять куратори, педагогічні працівники,
адміністрація.
За звітний період працювали такі колективи художньої самодіяльності:
- вокальна студія «Зорецвіт» - 46 чол.,
- студія танцю «Арт-Драйв» - 34 чол.,
- танцювальна група «Дівчата Ери Бантан» - 12 чол.,
- театральний гурток - 21 чол.,
- Ліга Сміху -73 чол., в яких задіяно 186 студентів денної форми навчання.
Основні заходи, які проводились в коледжі:
– Виїзні Новорічні вітання – до НУБіП України, Київської ОДА
– День відкритих дверей. КВЕСТ – «Ваш вибір».
– Інтелектуальна гра до Дня закоханих «Свято
юності та кохання».
– Мітинг- реквієм пам’яті «31-ї річниці виводу
військ з Афганістану та вшанування воїнів інтернаціоналістів».
– День пам’яті Героїв Небесної сотні». Виховна
година – реквієм.
– Випуск – 2020. Вітання випускникам заочнодистанційного відділення.
– День відкритих дверей. Свято «Масляна» - «Ми всіх друзів вітаємо! Радо
весну зустрічаємо!»
– Онлайн гра з використанням Google сервісів « Безпечна подорож інтернетом»
– відкрита інформаційна лекція для студентів І-ІІІ курсів « Сучасні електронні
цигарки, вейпи та тютюнопаління.
– Святковий концерт «Усім жінкам присвячується» з нагоди Міжнародного
жіночого Дня 8 Березня.
– Вітання студії танцю «Арт-Драйв» з нагоди ювілею хреографічного колективу
«Карамельки».
– Мітинг з нагоди відзначення «Дня пам’яті і примирення, Дня Перемоги над
нацизмом у Другій світовій війні та 76-тої річниці вигнання нацистів з
України».
– Мітинг-реквієм до Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні.
– Випуск – 2020. Вручення дипломів
«Щасливої дороги випускники!»
– Урочистості з нагоди державних свят –
Дня Прапора України та Дня
Незалежності».
– Година вшанування «Героям слава!» до
Дня пам’яті Захисників України.
– Посвята першокурсників у студенти.
День знань.
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– Лінійка з нагоди 108-ї річниці з дня заснування ВСП «Немішаївський фаховий
коледж НУБіП України ».
– Спортивне свято «Спорт єднає всіх» з нагоди Дня фізичної культури і спорту.
– Вітання ветеранів праці з нагоди Дня людини похилого віку.
– Святковий концерт з нагоди Дня працівників освіти.
Приймали участь у всеукраїнських конкурсах серед студентів вищих навчальних
закладів:
Таблиця 14
№
з/п
1

Назва фестивалю

Зайняте місце

Всеукраїнський фестиваль-конкурс
«ART LAND FEST» в м. Яремче. (2123.02.2020)

студія танцю
«Арт-Драйв» - І
місце
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Спортивна робота
Відповідальна за організацію спортивної роботи
голова циклової комісії фізичного виховання та Захисту Вітчизни
Михайлова Наталія Петрівна
Спортивно-масова робота в навчальному закладі невід’ємно пов’язана з
організацією та проведенням спортивно -масових заходів протягом навчального
року.
Фізичне
виховання
–
система
заходів,
спрямованих на зміцнення здоров’я людини,
загартування організму, розвиток фізичних
можливостей, рухових навиків і вмінь. Його
завданням є створення оптимальних умов для
забезпечення належного фізичного розвитку
особистості, збереження її здоров’я, отримання
знань про особливості організму.
Заняття з фізичного виховання проводяться з урахуванням віку, статі та стану
здоров’я і рівня фізичної підготовленості студентів. Важливе значення має
регулярний лікарський контроль за здоров’ям вихованців.
Важливим напрямком у організації навчально – спортивної роботи є заняття у
спортивних секціях. При організації враховуються інтереси студентів, характер
діяльності, можливості та умови.
Функціонують 9 збірних команд з таких видів спорту:
1. Волейбол (чол.);
2. Волейбол (жін);
3. Міні футбол;
4. Теніс настільний;
5. Шашки;
6. Шахмати;
7. УШУ-сань-шоу;
8. Легка атлетика;
9. Баскетбол.
В спортивних секціях займаються понад 524 студентів, які постійно приймають
участь у змаганнях регіонального та всеукраїнського рівнів.
Таблиця 14
№
п/п
1
2
3
4

Зайнятість студентів фізичним вихованням та спортом
% від загальної
Назва
Кількість
кількості студентів
Кількість спортивних секцій
9
Займаються у спортивних секціях, студентів
524
Кількість студентів які взяли участь в
57
обласних і всеукраїнських змаганнях
7
Підготовлено спортсменів розрядників
29

5

Кількість студентів, які
спеціальних медичних груп

віднесені

до
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Таблиця 15
Участь студентів в обласних змаганнях
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Вид спорту
Відкритий чемпіонат Київської області з Кікбоксингу WAKO
(Лоїк Артур)
Чемпіонат м.Києва з Кікбоксингу WAKO
(Лоїк Артур)
Відкритий чемпіонат м.Києва з ушу Кунь Лунь (саньшоу)
(Лоїк Артур)
Відкритий чемпіонат Київської області з Кікбоксингу WAKO
(Халаїм Сергій)
Чемпіонат м.Києва з Кікбоксингу WAKO
(Халаім Сергій)
Кубок м.Києва з боксу серед чоловіків
(Кузовлєв Юрій)

Зайняте місце
І місце
ІІ місце
І місце
ІІІ місце
ІІІ місце
ІІІ місце

Участь у всеукраїнських змаганнях серед студентів вищих навчальних закладів
№ з/п
Вид спорту
1
Чемпіонат України з Ушу-сань-шоу серед юніорів 71кг
(Лоїк Артур)
2
Чемпіонат України з Ушу-сань-шоу серед юніорів 64кг
(Халаім Сергій)
3
Чемпіонат України з регбі серед юніорів 2003-2003р.н. ( Шило
Олексій)

Зайняте місце
ІІ місце
ІІІ місце
ІІ місце
Таблиця 16

Участь у міжнародних змаганнях
№ з/п
Вид спорту
1.
Міжнародний турнір з УШУ памяті Д.Гвішиані серед юнаків
(вагова категорія 71кг ) м.Мінськ
(Лоїк Артур)

Зайняте місце
ІІІ місце

До Дня фізичної культури та спорту Київський обласний центр
фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" на спортивній базі ВСП
"Немішаївський фаховий коледж НУБіП України " провів фізкультурнооздоровчий захід "Спорт об'єднує громади України".
Кожного вечора, у вихідні дні, на базі спортивного комплексу
коледжу проводяться навчально-тренувальні заняття з міні футболу. Це
футбольні команди з Бородянського району: «Немеш», «Немішаєво»,
«Клавдієво», «Вікторія», «Катан», «Микуличі» та команди КиєвоСвятошинського
району:
«Сокіл»,
«Мельники»,
«Гаврилівка»,
«Рубежівка», «Буча». Кожного понеділка та п'ятниці тренуються діти
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ДЮФК «Немеш» та Бучанської ДЮСШ. Щонеділі проходить кубок
«Немішаєве», де беруть участь 20 команд Бородянського, Макарівського і
Києво-Святошинського районів.

Студентське самоврядування
Виконуюча обов’язки голови студентської ради
Ткаченко Влада
Голова студентського профкому
Яцина Ксенія Петрівна
У коледжі активно працюють Студентська рада та Студентський профком, які
знаходяться у творчому та організаційному тандемі та мають назву - Органи
студентського самоврядування. Їх основними завданнями є організація
студентського громадського та творчого життя у всіх його сферах і проявах з
єдиною метою - допомога студентам в здобутті фахової передвищої освіти та
гармонійному розвитку особистості студента.
Осередком студентського життя є Студентська
Рада. Члени студради разом з членами профкому,
ініціюють, планують і здійснюють всю необхідну
роботу. Студентське самоврядування спрямоване перш
за все на розвиток ініціативи і самостійності майбутніх
фахівців.
Виховні
можливості
студентського
самоврядування визначаються тим, наскільки широко
залучаються до нього студенти, їхньою активністю в
цьому процесі.
Визначальним показником цього є залучення
студентів до активної участі в підготовці та
проведенні загальноколеджанських свят та спортивних
змагань. Перше вересня, День вчителя, Новорічні свята, Масляна, День всіх
закоханих, традиційна гра між гуртожитками «Хто зверху», квест «Вкрадена
булава», 8 Березня – всі свята були проведені на високому рівні: з квітами,
солодкими подарунками, красивими, тематичними фотозонами та яскравим
оформленням. Урочисто вшановується пам’ять про минулі події Другої світової
війни на заходах до Дня Пам’яті та примирення, до Дня визволення м. Києва, з
повагою відзначаються День гідності та День пам’яті небесної сотні.
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Ця робота сприяє вихованню у студентів організаційних та моральних
якостей, уважного ставлення до людей, потребі робити добро та змінювати
студентське життя на краще.
Важливим напрямком у роботі Органів студентського самоврядування є
розвиток індивідуальних здібностей і таланту молоді. Студентський профком
всіляко сприяє обдарованим, наполегливим та працелюбним студентам.
Танцювальному колективу «Арт-драйв» студентський профком завжди
виділяє кошти для поїздок на конкурси, співочому колективу «Зорецвіт» - на
записи професійних музичних фонограм, спортивним командам – на
необхідний спортивний інвентар. За матеріальною допомогою у придбанні
нових концертних костюмів та аксесуарів керівники гуртків теж завжди
звертаються до студентського профкому, який
завжди одноголосно підтримує всі творчі
витрати.
Матеріальна допомога, з метою
заохочення студентів до активної громадської
роботи в коледжі та участі у культмасовому
житті, надається постійно.
Не забуває студентський профком і про діток,
які хворіють або потрапили у скрутне
матеріальне
становище.
Кожен
випадок
профком вивчає та надає матеріальну допомогу.
Також, за рахунок студентського профкому, вже другий рік поспіль, не перестає
діяти загальноколеджанська програма «Здорове харчування» - завдяки якій
кожен студент може в їдальні безкоштовно скуштувати насичені вітамінами
продукти. А студентам, які проходять практику та працюють на виробництвах
коледжу, профком частково оплачує обіди та купляє посуд для зручної доставки
та вживання їжі.
Доброю традицією стало придбання книжок в бібліотеку коледжу:
це і новітні сучасні дорогі підручники, і художня література. Також в
кабінет студентського самоврядування профком придбав новенький,
найсучаснішій МФУ прилад. Тепер студенти нашого коледжу можуть
прийти та роздрукувати або скопіювати необхідну їм інформацію швидко
та цілком безкоштовно.
Особливо хочеться відмітити активістів студентського самоврядування та
студентського профкому, яким небайдуже життя коледжу:

Ткаченко Влада – голова Студентської ради коледжу;

Тимошенко Микита – заступник голови Студентської ради ;

Мехед Данило – секретар та член профкому;

Тимошенко Ольга – член студради;

Демиденко Євген – староста 4 гуртожитку;

Кашков Тарас – член студради.
Отже, студентське самоврядування в коледжі – це школа, перш за все,
організаційної роботи. Об'єднуючи різних студентів, вона об'єднує однодумців.
Якщо студент пройшов школу роботи в органах студентського самоврядування –
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він набуває великого організаційного та комунікативного досвіду, який буде
корисний і обов'язково стане в нагоді в житті. Такій особистості набагато легше
знайти своє місце в суспільстві. Перспектива розвитку будь-якого суспільства
цілком справедливо пов’язується з молоддю. Молодь завжди уособлює майбутнє
людства. Бажаючи брати повнокровну участь в житті суспільства, молодь
перетворюється в провідника соціальних змін, економічного розвитку і прогресу
нашого життя. Молодь нашого коледжу – найкраща молодь у світі!

Соціально-побутові умови
Відповідальні за соціально-побутові умови проживання студентів у
гуртожитках вихователі
Карпенко Наталія Миколаївна, Крапивна Віра Степанівна,
Мельник Оксана Миколаївна, Гаврилова Галина Вікторівна
У системі виховної роботи в гуртожитку важливе місце займають вихователі. Їх
робота складна й багатогранна, вона охоплює всі сторони формування
особистості майбутніх бакалаврів та молодших спеціалістів. Вихователі
сприяють створенню в гуртожитку здорового морально-психологічного клімату,
організовують проведення засідань студентських
рад гуртожитку, постійно проводять індивідуальну
роботу зі студентами, тісно співпрацюють з їх
батьками, особливу увагу приділяють студентам,
які потребують підвищеної педагогічної уваги.
Проводять виховні заходи у вигляді диспутів,
тематичних лекцій та бесід, залучають студентів
до розвитку їх творчих здібностей.
Функціонує 3 гуртожитки на 980 місць. Усі приміщення гуртожитків
утримуються у належному стані та відповідають санітарним нормам. Дійову
допомогу студентам як у підготовці до занять, так і облаштуванні гуртожитку
надають викладачі коледжу та члени адміністрації, які регулярно відвідують
гуртожиток згідно з графіком та за необхідністю. Практично кожне відвідування
викладачами гуртожитку супроводжується проведенням тематичних виховних
заходів, для цього облаштовано ряд кімнат.
Планування виховної роботи в
студентському гуртожитку допомагає студентам у розвитку їх творчих
здібностей; задоволенні потреб та інтересів в організації вільного часу; допомозі
вирішувати особисті проблеми, а також в моральній підтримці студентів.
Планування проводиться відповідно до таких етапів виховання:
•
організаційна робота;
•
підвищення якості та ефективності навчання. Формування суспільної та
громадської активності студентів
включає в себе такі напрями:
•
національно-патріотичне виховання;
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•
художньо-естетичне виховання;
•
морально-правове виховання;
•
фізичне і трудове виховання;
•
естетичне і екологічне виховання;
•
тендерне виховання.
Виховні заходи, які були проведенні по гуртожитках:
1.Літературно-музична композиція « Українська мова - наш скарб».
2.Бесіда: «Із рабства дорога додому важка»
3.Конкурс на краще естетичне оформлення кімнати, поверху гуртожитку
4.Організація культурного дозвілля: дискотеки, вечори відпочинку: «День
Святого Валентина»
5.Диспут «Толерантність».
6.Вечір до Міжнародного жіночого дня – 8 Березня
7.Спортивні змагання з настільного тенісу між студентами гуртожитків
№3,№4,№1
8.Виховна година:
«Поговоримо про кохання»;
«Що таке готовність до шлюбу?»;
«Бережіть кохання».
9.Зустрічаймо весну. День відкритих дверей
10.Вечір запитань та відповідей «Чоловіки та жінки в діловому світі»
Адаптація студентів нового набору
1.Забезпечити поселення студентів за попередньо складеними списками,
закріплення кімнат за студентами, складання договору.
2.Провести загальні збори студентів, поселених у гуртожиток. Проведення
інструктажів з питань охорони праці, пожежної безпеки, з правилами
внутрішнього розпорядку в гуртожитку.
3.Проведення бесід на тему:
« Гуртожиток – наш дім»;
«Правила внутрішнього розпорядку в гуртожитку»;
«Дисципліна – це добре, чи погано..?»
НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ
1.День знань. Святкова лінійка. Перший урок.
2.Заняття до Всесвітнього дня людей похилого віку: « Старість - це тепла осінь
життя»
МОРАЛЬНО-ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ
1.Бесіда: «Шкідливий вплив тютюну на організм людини» .
2.Проводити санітарно-гігієнічне навчання на теми:
«Коронавірус: профілактика інфікування і поширення»;
«Раціональне харчування»;
«Інфекційні захворювання та їх профілактика».
ПРОФЕСІЙНО- ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ
1.Бесіда -«Організація навчання, самопідготовки, відпочинку».
2.Регулярно проводяться рейди житлово-побутового сектору стосовно
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дотримання належного санітарного стану кімнат у гуртожитку.

Кращі кімнати
Гуртожиток № 4
Блок 312-а Стаднюк Данило, Петриченко Олег - А-11
Блок 314 - Романенко Борис (А-41), Куницький Микола(А-32),
Мехед Даніїл,Салій Ян (А-21)
Група
Прізвище, ім’я по батькові
№
кімнати
Е-12
Івашко Юрій Анатолійович
413 а
Е-12
Барановський Антон Юрійович
а
Е-12
Ярошенко Богдан Петрович
а
Е-11
Кордонець Артем Віталійович
б
Е-12
Рафальський Іван Валентинович
б
Е-12
Курдиш Владислав Олександрович
б
Е-12
Дацький Антон Петрович
б
Е-12
Шапоренко Віталій Валентинович
417
Е-11
Заворотній Віктор Олександрович
Е-11
Романець Назар Денисович
А-11
Кашпоренко Вадим Юрійович
В-13
Іванюк Олексій Сергійович
В-12
Клименко Дмитро Андрійович
В-12
Свірідонов Михайло Олегович
В-13
Вавилін Іван Євгенійович
513
В-12
Чернишов Микита Олександрович
В-11
Марковський Олексій Володимирович
В-11
Новіков Дмитро Сергійович
В-23
Прокопенко Олександр Юрійович
519
В-23
Гушеватий Назарій Русланович
Гуртожиток №1
№
кімнати

Група

Прізвище, ім’я по батькові

64
66
71
81
85
87

В-13
В-11
В-13,ВС-11
В-21,22
В-22
Е-21, Е-12,
ТВПТ-21
В-21,22
В-21
В-13
Р-11
ТВПТ-31
ЕП-11
ХТ-11

Ганзуля П.О., Кабалик Ю.А.
Цвілій О.М.,Грабовська О.С.
Панченко А.С., Шеремет В.О.
Мосідрай С.І., Янковська Ю.Ю.
Ткаченко К.В., Монжарова Ю.С.
Бочко В.О., Бочко Ю.О., Лихогод С.Р.

90
92
113
519
505
28
47

Черниш В.В., Зеркаль А.В.
Кожушко В.В.
Філатова Д.Д., Носок М.Б., Шестопал І.А.
Давиденко М.П.,Адаменко Р.А., Цирильчук О.В.
Фоменко О.С., Тименко О.С.
Васильчук Д.С., Пальченко В.Д.
Лазебна Ю.П., Котляр А.С., Сільченко Ю.В.
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67

ТВПТ – 22

Снменець В.О., Сулятецька К.І., Процюк
Гуртожиток №1

№
кімнати
№27
№ 30
№32
№29
№33
№34
№41
№46
№54
№56
№59
№60
№64
№68
№72

Група

Прізвище, ім’я по батькові

М-11
М-11
М-11
М-11,Е-11
М-32
М-31,32
М-42
М-41
Т-11
М-41
М-21
М-32
Т-21
М-22
М-21

Дудник Р.С., Котигорошко М.Д.
Березний Б.М., Камінський М.В.
Ніколаєнко М.Л., Тищенко В.О.
Шкуренко А.С., Михалко М.С.
Кравченко В.А., Молдавчук В.І., Давидюк В.М.
Пальчиковський О.О., Одинович І.І., Гергель В.В.
Йосипенко С.С., Прийма Я.О.
Лісовський А.С., Плис О.М.
Криченко Є.О., Смик М.Г.
Журавель В.В.,Здор Б.В.,Кошовий Є.С.
Бойко В.О., Шундик В.Є.
Андрієнко Н.В., Андрійчук М.А., Сичевський Д.О.
Кисіль В.В., Кулінич Д.С.
Шукайло І.Д., Мозоленко Д.Д.
Райневич Є.Р., Павлов Д.В., Литвиненко Є.О.

Також проводили загальні збори мешканців гуртожитків; збори з
обрання студентської Ради гуртожитків, старостів поверхів, а також з
оформленням кімнат самопідготовки.
Робота з батьками має особливий характер. Проводилися індивідуальні зустрічі
та бесіди з батьками.
За сприяння адміністрації коледжу силами працівників гуртожитків проведено
ремонти у місцях загального користування. Велика вдячність колективам
працівників під керівництвом Карпенко Н.М., Крапивної В.С., Куценко В.А.,
Мельник О.М.
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Харчування студентів
Відповідальні за забезпечення харчування
Малоєд Юлія Володимирівна,
Андрієнко Лідія Сергіївна
Молодь нашого суспільства – це наше майбутнє, від якого залежить соціальноекономічне благополуччя нашої країни і здоров’я населення в наступні роки.
Мотивація до здорового способу життя серед студентства, формування у них
високого поведінкового рівня по відношенню до свого способу життя є
актуальним питання сьогодення. Однією з найважливіших складових здорового
способу життя є раціональне харчування.
Сучасно обладнане приміщення їдальні коледжу
гостинно відчиняє свої двері для відвідувачів та
надає послуги з організації повноцінного
харчування студентів і працівників.
Приміщення їдальні просторе і розраховане на 260
місць. Меню досить різноманітне і за доступними
цінами. Перед їдальнею стоїть основне завдання –
забезпечення якісним та повноцінним харчуванням як студентства, так і
працівників коледжу. Це місце, де студент може не тільки поїсти, а ще й
відпочити, випити чашечку гарячого чаю, чи почитати книгу. У їдальні є вільний
доступ до мережі Інтернет. За рахунок використання власно виробленої
продукції, вартість харчування у студентській їдальні здешевлюється.
Щодня в їдальні випікають різноманітні хлібобулочні та кондитерські вироби,
які студенти мають змогу придбати в буфеті, що знаходиться в навчальному
корпусі, не відвідуючи їдальню.

Дякуємо нашим працівникам їдальні Шило Л.Г., Андрієнко Л.С., Явтушенко
М.Л., Швець Т.В. за смачні страви, приготовлені з любов'ю.
Медичне обслуговування здійснюється у здоровпункті фельдшером Малоєд
Ю.В. Фельдшерсько-оздоровчий пункт залучає до активної участі та співпраці у
лікувально-профілактичних, санітарно-протиепідемічних заходах.
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МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ
ЗВ'ЯЗКИ
Пріоритетним завданням діяльності ВСП «Немішаївський фаховий коледж
НУБіП України» є формування сучасної особистості, відкритої до діалогу з
представниками інших країн, готової до інтеграції у світовий культурний
простір. Саме тому адміністрація і педагогічний колектив коледжу перебувають
у постійному пошуку ефективних способів і засобів його розвитку.
В рамках міжнародної співпраці студенти Немішаївського фахового коледжу
16 червня відправилися до Німеччини для проходження виробничої практики,
удосконалення професійних якостей, набуття практичних навиків та отримання
закордонного досвіду в аграрній сфері.

КАДРОВА РОБОТА
Координує роботу кадрової служби помічник директора з
кадрової роботи Демченко О.М.
Кадрова служба – це самостійний
структурний
підрозділ
коледжу,
підпорядкований безпосередньо директору.
У своїй діяльності кадрова служба
керується Конституцією України, законами
України, Кодексом законів про працю
України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, постановами
з’їздів, зборів Ради Укркоопспілки, Статутом і Правилами внутрішнього
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трудового розпорядку, розпорядженнями та наказами директора коледжу, а
також цим Положенням.
Сумлінно координують кадрову роботу: Демченко О.М., Левченко О.М.,
Альохіна О.С., Давиденко В.Ю., Шепета І.О.
Загальна характеристика працівників коледжу:
Всього по штатному розпису одиниць
В т.ч. штатних одиниць по
загальному фонду
По спеціальному фонду штатних
одиниць
Всього працюючих в коледжі по
заг.фонду
По спеціальному фонду працюючих

на 05.11.2018. на 01.11.2019
468
468
398
398

на 01.11.2020
468
398

70

70

70

315

294

314

25

24

16

Віковий ценз працівників (станом на 01.11.2019р.)
18-19 рр. – 17 чол. - 5%
20-30 рр. – 24 чол. - 7%
31-40 рр. - 55 чол. - 17%
41-50 рр. - 53 чол - 16%
51-60 рр. - 79 чол. - 24%
від 61р. - 102 чол. - 31%
Цей аналіз вказує на необхідність розробки та реалізації комплексної
програми із залучення до роботи молоді.

№ з/п
1.
2.
3.
4
5

Рік
2016
2017
2018
2019
2020

Звільнено працівників
117
57
71
56
66
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Прийнято працівників
88
60
75
79
67

На превеликий жаль, відійшли у вічність в 2020 році працівники
коледжу:
1. Терещенко Олег Олександрович
2. Закусило Григорій Іванович
3. Олійник Петро Миколайович
4. Ходань Михайло Дмитрович
5. Атаманчук Тетяна Федорівна
Пам'ять - категорія вічна. Так ведеться серед нас: людина живе
доти, доки її пам'ятають. А добрі справи залишаються людям на землі.
Світла пам’ять усім…
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ОХОРОНА ПРАЦІ
Координувала роботу інструктор з протипожежної безпеки
Серебрякова Катерина
В коледжі ефективно опрацьована система управління охороною праці.
Інженер з охорони праці сприяє удосконаленню діяльності у цьому напрямку
кожного структурного підрозділу і кожного працівника, забезпечує фахову
підтримку рішень адміністрації коледжу з цих питань.
У коледжі здійснюється контроль за додержанням у підрозділах чинного
законодавства, правил, стандартів, норм, положень, інструкцій з охорони праці,
виробничої санітарії, протипожежного захисту і охорони навколишнього
середовища,
Служба охорони праці готує проекти наказів з питань охорони праці, безпеки
життєдіяльності, пожежної безпеки і вносить їх на розгляд директора; проводить
разом з представниками інших структурних підрозділів і за участю
представників професійної спілки перевірки дотримання працівниками вимог
нормативно-правових актів з охорони праці.
На кожен вид робіт, на кожну професію в коледжі розроблені і затверджені
інструкції з охорони праці відповідно до НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про
розробку інструкцій з охорони праці», згідно яких із працівниками проводяться
інструктажі з питань охорони праці – вступний при прийомі на роботу – і
первинний, повторний, позаплановий та цільовий – на робочому місці.
В
коледжі проводиться адміністративно-громадський контроль за станом охорони
праці. Результати контролю розглядаються на засіданнях адміністративної ради
коледжу, за потреби видається наказ по коледжу. Відомо, що компетентність
людей у світі небезпек і способах захисту від них — необхідна умова безпеки
життєдіяльності. Це можливо досягнути тільки в результаті навчання і
отримання досвіду на всіх етапах освіти і практичної діяльності людини. Тому
все більшого значення набуває підготовка фахівців з вищою освітою, здатних не
тільки забезпечити особисту безпеку, а й напрацювати заходи по захисту
персоналу об’єктів економіки, а також організувати їх виконання в умовах
надзвичайних ситуацій різного характеру як керівники об’єктів або члени одного
із органів управління надзвичайних ситуацій. Крім того, перед кожною
практичною і лабораторною роботою в коледжі викладачі проводять інструктажі
з безпеки життєдіяльності згідно розроблених і затверджених інструкцій для
кожної навчальної лабораторії коледжу. Ці інструкції, а також інструкції з
пожежної безпеки і таблички, на яких вказано прізвище відповідального за
охорону праці, безпеку життєдіяльності і пожежну безпеку, та номер телефону
найближчої пожежної частини, вивішені в кожному навчальному кабінеті і
лабораторії. Із студентами проводяться інструктажі також перед виїздами на
предметні екскурсії, спортивні змагання, перед культурно-масовими заходами і
скеруванням студентів на виробничу і переддипломну практику.
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Протипожежна робота
Координує роботу інструктор з протипожежної безпеки
Гончаренко Олександр Миколайович
Проводяться практичні заняття з безпеки
життєдіяльності, пожежної безпеки і санітарії, а
також при імітації пожежі – практичні заняттятренування
дій
студентських
ланок
пожежогасіння по гасінню осередків вогню та
санітарних ланок по наданню домедичної
допомоги постраждалим при пожежі, навчальні
евакуації з приміщень коледжу всіх учасників
навчально-виховного процесу.
Виконувались всі заходи протипожежної безпеки для збереження врожаю
від пожежі під час жнив.
Розроблені та виконуються конкретні заходи недопущення пожеж у
навчальних корпусах, гуртожитках та виробничих приміщеннях. Зокрема,
проведено технічне обслуговування всіх наявних вогнегасників – 14000 грн.
Встановлено світлові покажчики аварійних виходів в гуртожитку №4.
Закуплено великовмісні (50 кг) вогнегасники на суму 84000 грн.
Облаштовано електричну проводку відповідно до вимог пожежної безпеки
у навчальних корпусах та гуртожитках.
Встановлено систему блискавкозахисту в котельні коледжу.
Важливою формою навчально-виховної роботи з молоддю є робота з безпеки
життєдіяльності кураторів навчальних груп і вихователя гуртожитку. Ця робота
здійснюється шляхом проведення інструктажів про безпеку поведінки із
вибухонебезпечними і піротехнічними предметами, при грозі, у лісі, на
водоймах, пляжах, при укусах отруйних тварин, правил дорожнього руху,
правил поведінки на залізничних коліях і залізничних переїздах тощо;
щомісячним проведенням тематичних виховних годин з охорони праці і безпеки
життєдіяльності.

Штаб цивільного захисту
Координує роботу начальник штабу
Богданець Володимир Станіславович
У відповідності до статті 6,20 Кодексу Цивільного захисту України від
02.10.2012 року №5403-VІ, Постанови Кабінету Міністрів України від
09.01.2014р. №11» Про затвердження Положення про єдину державну систему
цивільного захисту», наказу МО від 03.09.2009 року № 814 Положення про
Функціональну підсистему “Освіта і наука України” єдиної державної системи
запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного
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характеру. В коледжі створено та функціонує цивільний захист, функції якого
спрямовано на захист працівників та студентів, територій, майна від
надзвичайних ситуацій техногенного характеру, природного характеру,
соціального, воєнного та терористичних актів шляхом запобігання таким
ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання допомоги постраждалим у мирний
час та в особливий період.
Завданнями цивільного захисту є:
1. Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій різного походження і
запровадження заходів щодо зменшення збитків і втрат у разі аварій, катастроф,
вибухів, великих пожеж та стихійного лиха.
2. Оповіщений працівників та студентів про загрозу і виникнення надзвичайних
ситуацій у мирний і воєнний часи ,терористичних актів та постійне
інформування його про наявну обстановку.
3. Захист працівників та студентів від наслідків аварій, катастроф, вибухів,
великих пожеж та стихійного лиха та застосування засобів ураження»
4. Організація життєзабезпечення працівників та студентів під час аварій,
катастроф, стихійного лиха ,терористичних актів та у воєнний час.
5. Координація і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у районах
лиха і осередках ураження.
6. Створення систем аналізу і прогнозування управління, оповіщення; зв'язку,
спостереження і контролю за радіоактивним, хімічним і бактеріологічним
зараженням, підтримання їх готовності для сталого функціонування у
надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часів, терористичних актів.
7. Підготовка і перепідготовка керівного складу цивільного захисту його органів
управління та сил, навчання працівників та студентів вмінню застосовувати
засоби індивідуального захист і діяти в надзвичайних ситуаціях.

НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ ПІДРОЗДІЛ
Відповідальний за навчально-виробничу діяльність
заступник директора з навчально-виробничої роботи
Мельник Олександр Володимирович
До підрозділу входять лабораторії
«Рослинництво», «Тваринництво», «Машинотракторний парк».
«Навчально виробнича лабораторія
«Рослинництво» має в обробітку орних земель 517 га, із них:
В 2019 році було посіяно:
озимих – 280 га:
на зерно - 128га, врожайність – 28,8 ц/га
на ранній силос та з/корм та сіно – 152 га, врожайність з/маси 150 ц/га
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навесні 2020 року посіяно – 187 га та
пересіяно кукурудзи, через мінусові
температури:

55га

Ярих на зерно – 54 га,
врожайність – 35,2ц/га
Зерносуміш (овес + редька
олійна) – 15га
Кукурудза на силос та зелений
корм 118га вр. з/маси 170ц/га
Багаторічники (люцерна, еспарцет) на сіно і з/корм - 20га
Пар – 30га (малородючі участки, проводились агротехнічні роботи
по накопиченню поживних речовин (211т гною) та вологи вгрунті)
В межах технологічних операцій вносились мінеральні добрива - 65т
– вапняно аміачна селітра та КАС під:
озимі -176 га - 35т Н-199кг/га
багаторічники - 41га - 6т Н-146кг/га
під ярі -54га- 6т Н-111кг/га
під кукурудзу – 125га—18т Н-144кг/га
Дотримання технології вирощування сільськогосподарських культур
дало можливість отримати такі результати в 2020р:
Зібрано зерна–558,7т, при середній врожайність -30,6ц/га
Заготовили:
Раннього силосу (озимі + еспарцет) – 1215 т
Кукурудзяного силосу – 1491 т
Сіна – 192 т
Соломи (пшениці, вівса) – 83,4 т
Використали солому як добриво на площі – 112 га
Ми маємо - 158,4 га пасовища (майже 30 років ніхто не проводив ніяких
заходів по поліпшенню).
В цьому році ми провели рекультивацію, заклали вирівнювальні
посіви згідно технології (пасовище) - 12га, кагатне поле – 4га, привели до
ладу територію біля тракторної бригади, біля ферми, за стадіоном біля
коледжу, підготовили та провели посів
перко для равликів.
На КДП проводили роботи ЗЗР по
догляду саду та овочевих, розчищення
країв поля №6,7 від порослі та сухостою,
який заважав роботі с/г техніки.
Корінне поліпшення 6 га поля № 19
КДП – 4 (рекультивація старого саду) - 4,5га
та введення в сівозміну
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Покращення навчально виробничої бази в 2019 році дало можливість
механізувати всі технологічні процеси в 2020році, зокрема, це: посіви, збір
врожаю, заготовка сіна, соломи, силосу, годівля зеленою масою ВРХ та
прибирання гною - ручна праці зведена до нуля.
Наявність техніки потребує постійного догляду, профілактики та ремонту
при необхідності. Всю цю роботу проводять майстри виробничого навчання,
слюсарі, механіки під керівництвом Мельника О.В.
Посіяли озимих під урожай 2021 року – 266 га:
Пшениці – 75 га
Жита – 41 га
Тритикале – 31 га
Оз. зерносуміш на з/корм та силос – 119га
Підготовлено грунт - 120 га на зяб:
Глибоке дискування –АГД -2,1 - 90га
Чизелювання – АГЧ – 2,5 – 20га
Оранка – 10га
Посівна чи жнива –це гаряча пора, де безвідмовно працюють зранку до
ночі:
майстри виробничого навчання – Перевозник С.О., Примаченко П.П. Юрченко
В.В., СергієнкоВ.В.
водії: Бебко С.І., Атаманов, А.А, Калашнікова І.Д.,
комбайнер Дяченко П.І. завідувач
відділення "Експлуатація та технічний сервіс
машин
та
обладнання".
помічник
комбайнера заступник директора з виховної
роботи Лоїк Р.П., механік Андрусевич М.Б.,
слюсарі з ремонту с/г машин та устаткування
Курята М.В, Коновчука В.О..
Завдяки майстрам
виробничого
навчання – Перевозник С.О., Примаченко
П.П., Юрченко В.В., СергієнкоВ.В., Бебко С.І., Атаманов –студенти набуті
теоретичні знання закріплюють на практичному водінні та профілактиці с/г
машин.
Хочеться відмітити роботу завідувача
лабораторії
з ремонту машин та
обладнання
Латушко
О.Є.,інструктора
протипожежної профілактики Гончаренка
О.М. та заступника директора з виховної
роботи Лоїка Р.П., які в разі виробничої
необхідності приходять на виробництво і
працюють на посіві, збиранні зернових,
заготівлі силосу, сіна, соломи,
На посіві та заготівлі раннього та
кукурудзяного силосу, сіна, соломи до
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наших механізаторів та водіїв під'єднались студенти відділення
"Експлуатація та технічний сервіс машин та обладнання" Оноприєнко О.
Д., Стеценко М.Ю., Максименко І. В., які добре показали свою практичну
підготовку.
Варто відмітити роботу наших студентів, майбутніх агрономів, які
проходять виробничу практику на базі НВЛ « Рослинництво», це
Побережник О.А. А-41, Ящук В. С. гр. А-1. Петрушенко О. В. гр. А-1.
Вони приймають участь в усіх технологічних процесах, контролюють,
ведуть облік с/г технології. Студент групи А-41 Белих Ян Валерійович
проходив практику на базі навчально – виробничій лабораторії та
закріпив свої теоретичні знання на виробничій практиці на відмінно.

Великий обсяг робіт з покращення метеріально – технічної бази
проведено на НВЛ «Тваринництво». Багато працівників коледжу були
задіяні у проведенні ремонтних робіт на тваринницькій фермі. Спільними
зусиллями було створено літній модуль для утримання і доїння корів, де
облаштувано доїльний зал та кормовий стіл; загони для телят різних
вікових груп, накриття над кошарами. Облаштовано новий сироварний цех
та точку продажу молочний продуктів. Правцівники ферми постійно
займаються благоустроєм прилеглої території, частково оновили огорожу
та освітлення по периметру ферми.
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ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Відповідальні за фінансово-господарську діяльність
головний бухгалтер
Панасюк Тетяна Володимирівна,
провідний економіст Мельник
Василь Миколайович
В колективі бухгалтерської служби коледжу
працюють професіонали, віддані своїй справі:
заступники головного бухгалтера Скоробагатько Т.А
та Борисова Н.О., бухгалтери Баранова Г.М., Величко
Н.М, Мельниченко Н.В., Ніколенко Є.І., Босецька
Н.А., економіст Мельник В.М.
За одинадцять місяців 2020 року обсяг
фінансування ВП НУБіП України «Немішаївський
агротехнічний коледж» без врахування стипендіального забезпечення склав 56,3
млн. грн.
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Структура фінансування коледжу

в 2020р.

6,06 млн. грн.

9,0 млн.грн.

Спеціальний фонд - 16,1 %
Загальний фонд - 73,2 %
Стипендіальний фонд -10,7 %

млн.грн. 41,2

Загальний фонд фінансування
Протягом 11 місяців 2020 року по загальному фонду з державного
бюджету профінансовано (з урахуванням стипендіального фонду) 47,2
млн. грн..
Досягнути такого результату стало можливим завдяки виконанням
коледжем в повному обсязі державного замовлення та наполегливій праці
всього колективу коледжу.

Динаміка основних статей видатків
загального фонду млн. грн.
68,94

47,22
35,95
33,23
25,00
3,62
3,52
Всього

Заробітна
плата

Комунальні
видатки

6,06
5,66

Стипендії

2019 р.

0,67

Соціальні
видатки

Товари та
послуги

2020 р.
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0,62

0,86 0,97

Капітальні
видатки

У структурі видатків загального фонду в 2020 році заробітна плата займає
77 %, стипендії – 13 %, товари і послуги – 1,4 %, комунальні послуги – 6,7 %,
соціальні видатки – 1,8%.
Видатки на заробітну плату (з нарахуваннями) в 2020 році зросли
порівняно з попереднім роком на 2,7 млн. грн.
Зокрема у 2020 році середня заробітна плата педагогічного працівника у
порівнянні з 2019 роком зросла на 10,3% та дорівнює 9605,00, а видатки на
преміювання працівників коледжу склали 5,37 млн. грн. (15 % від фонду
оплати праці).
У порівнянні з попереднім роком збільшився стипендіальний фонд (на 7%)
та становить 6,06 млн. грн.
Спеціальний фонд у 2020 році складає 9,0 млн. грн.
Динаміка надходження коштів спеціального фонду
8785,4

9015,75

5223,8
4690,5

1372,2

1752,8

2324,2

1963,85
398,5

Всього

Виробництво

Освітні послуги

Інші послуги

75,3

їдальня

2019 рік
2020 рік
Динаміка надходжень до спеціального фонду показує, що у 2020 році
досягнуто збільшення коштів, отриманих за джерелами власних надходжень на 2
% (230,3 тис. грн.)в порівнянні з попереднім роком.
Надходження спеціального в розрізі напрямів надходжень
(тис. грн.)
762,7 75,3

294,7

Тваринництво - 44,7%

662,9
4008

Рослинництво - 15,2%
Освітні послуги -19,6%

1752,8

Інші послуги -6,8%
Гуртожиток - 8,5%

1360,51

Їдальня - 0,8%
Оренда - 3,3%
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У структурі надходжень 5,3 млн. грн., або майже 60% від
надходження коштів спеціального фонду становлять надходження від
діяльності НВЛ «Тваринництво» і «Рослинництво».
Слід відмітити, що протягом останніх років навчально-виробничі
підрозділи демонструють стабільний ріст виробництва валової продукції
та зростання рентабельності виробництва.
Завдяки
зростанню
контингенту
студентів
контрактників,
впровадженню нових спеціальностей, оперативного перерахунку вартості
платних освітніх послуг, відповідно до зростання тарифів на комунальні
послуги та підвищеннямінімальної заробітної плати,дозволило підвищити
надходження від освітньої діяльності на -380,6 тис. грн., крім того слід
відмітити, що в 2020 році порівняно з попереднім роком в два рази
підвищились надходження від додаткових освітніх послуг (135,1 тис. грн.
в 2020 р. проти 66,4 в 2019р.).
Дотримання виконавчої дисципліни, постійна робота співробітників
студентських гуртожитків з студентами незважаючи на складний рік
дозволило отримати від діяльності студентських гуртожитків 762,7 тис.
грн.
Від проведення спортивних змагань на базі коледжу отримано
додаткових надходжень на більш ніж 50 тис. грн..
За спеціальним фондом протягом 2020 року було профінансовано
видатків на суму 8,9 млн. грн. Основні статті видатків: виплата заробітної
плати з нарахуваннями – 3,9 млн. грн., закупівля товарів і послуг – 5,0 млн.
грн.
№
п/п
1
2
3

Показники

Заробітна плата з нарахуваннями
Паливно-мастильні матеріали
Запасні частини
Предмети, матеріали, обладнання і
4
інвентар
Продукти харчування
5
Оплата послуг
6
Всього видатків

Січень-листопад
2020р. (тис. грн.)
3882,5
568,3
593,7

43,5
6,4
6,6

2176,85

24,4

67,3
1672
8960,65

0,8
18,3
100%

%

З огляду на аналіз 2020 ріку перед бухгалтерською службою коледжу
для забезпечення виконання покладених завдань та повноцінного
фінансового забезпечення діяльності коледжу в 2021 році необхідно:
- враховуючи вимоги діючого Законодавства України в сфері
закупівель, посилити роботу з структурними підрозділами щодо чіткого
планування видатків, для чого наявна необхідність ввести в штат
уповноважену особу з питань закупівель;
- для дотримання вимог передбачених Правилами пожежної безпеки
для навчальних закладів та установ системи освіти України, провести
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акумулювання коштів спеціального фонду та посилення роботи щодо залучення
коштів загального фонду надходжень на заходи з охорони праці та пожежної
безпеки;
- продовжити реалізацію заходів щодо економії всіх витрат, особливо
паливо-мастильних матеріалів та енергоносіїв, забезпечити суворий контроль за
збереженням та раціональним використанням товарно-матеріальних цінностей;
- активізувати наповнення спеціального фонду, шляхом запровадження
нових платних послуг, в т.ч. і освітнього спрямування, збільшувати залучення
благодійних коштів;
- посилити освітню складову діяльності бухгалтерської служби на базі
лабораторії «Навчальна бухгалтерія»;
- забезпечити виконання умов та гарантій передбачених Колективним
договором на 2021-2025 роки.

АДМІНІСТРАТИВНО – ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Відповідальний за адміністративно-господарську роботу
заступник директора
Майстренко Сергій Васильович
Адміністративно - господарський відділ є структурним підрозділом коледжу,
який відповідає за господарське забезпечення навчального процесу, утримання у
належному санітарному та гігієнічному стані навчальних, службових та
побутових приміщень, вчасне проведення
поточних та капітальних ремонтів з метою
довгострокового експлуатаційного зберігання
державного майна. Організовує заходи з
благоустрою,
озеленення
та
прибирання
території.
Незважаючи на брак коштів та відсутність
належного фінансування, адміністрація та увесь
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педагогічний колектив коледжу вишукує можливості покращення матеріальнотехнічної бази та оновлення навчально-методичного обладнання коледжу.
Ці роботи ніколи не припиняються. І це зрозуміло, адже коледж розпочав
свою історію в далекому 1912 році, і на сьогоднішній день господарство
потребує постійної уваги та відновлення. Як правило, найчастіше якісь аварії чи
поломки трапляються у святкові чи вихідні дні. Працівники підрозділу повинні
завжди бути на варті і усувати недоліки. Тому адміністрація коледжу по мірі
можливостей заохочує працівників адміністративно-господарського підрозділу і
виплачує їм премії за те, що і в свято і в будень, і вдень і вночі виходять на
роботу і роблять все можливе, щоб студенти і викладачі навчалися і працювали

в комфортних умовах.
У 2020 році працівниками адміністративно-господарського
підрозділу ВП НУБіП України «Немішаївський агротехнічний
коледж»
Було зроблено:
1) Капітальні та косметичні ремонтні роботи в навчальних корпусах:
 Навчальний корпус №1:
- циклювання підлоги на 3-му поверсі, косметичний ремонт коридору та
сходової клітки на 1-3-му поверхах, облаштування зони відпочинку для
студентів 3-го поверху, поточний ремонт в аудиторіях;
 Навчальний корпус №2:
- косметичний ремонт коридорів та сходових кліток 1-3 поверхів,
поточний ремонт в аудиторіях;
 Навчальний корпус №3:
- капітальний ремонт підлоги, облаштування санвузла, пожежного
гідранта, ганку, заливка опалубки, поточний ремонт в аудиторіях;
 Навчальний корпус №4:
- капітальний ремонт приміщення для виготовлення сирної продукції,
поточний ремонт в аудиторіях;
 Навчальний корпус №5:
- облаштування кабінету для дистанційного навчання, поточний ремонт в
аудиторіях;
 Навчальний корпус №9:
- капітальний ремонт даху, облаштування приміщення для архіву коледжу,
поточний ремонт в аудиторіях.
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Загальна вартість проведених робіт близько 2.000.000 грн.
2) Ремонтні роботи в гуртожитках, а саме:
- косметичний ремонт сходових кліток, облаштування приміщення готелю,
часткова заміна каналізаційних мереж, часткова заміна електричних мереж,
встановлення лічильників, опорядження місць загального користування, поточні
ремонти в кімнатах.
Загальна вартість проведених робіт близько 270000 грн.
3) Проведено капітальний ремонт приміщення рентген – кабінету, вартість –
182000 грн.
4) Виконано капітальний ремонт кафе коледжу,
вартість – 95000 грн.
5) Проведено косметичний ремонт будинку
культури, вартість – 106000 грн.
6) Збудовано будинок для відпочинку працівників
та студентів коледжу в
м. Чорноморськ, вартість – 458000 грн.
7) Облаштовано огорожу навколо стадіону та
спортивного комплексу, вартість – 25000 грн.
8) Проведено капітальний ремонт приміщення для миття посуду в їдальні
коледжу та поточні ремонти підсобних приміщень, вартість – 78000 грн.
9) Ремонт артсвердловин, вартість – 10306 грн.
10) Прочищення каналізаційної мережі 186 м/п, вартість – 10458 грн.
11) Благоустрій та озеленення території: облаштовано
клумб – 5 шт.,
висаджено насаджень – 1300 шт., вартість – 75000 грн.
Всього по коледжу: 3.309.764 грн.
Навчально-виробнича лабораторія тваринництва:
1) поточний ремонт будівель (малярні роботи)
площею 2676 м2, вартість – 82522 грн.;
2)
ремонт
всередині
корівника
(заміна
дерев’яного настилу для корів, бетонування місць
утримання телят та станків для доїння корів,
ремонт дерев’яного відкритого каналізаційного
лотка), вартість – 96000 грн.;
3) фарбування фасадів 2236 м2, вартість – 94663
грн.;
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4) молочний блок (демонтаж та монтаж металоконструкцій, улаштування
покрівлі з металочерепиці, облицювання стін та огорожі металопрофілем),
вартість – 210000 грн.;
5)
електромонтажні
роботи
(лабораторія
тваринництва, тракторна бригада, зерносклад,
магазин, ферма ВРХ), вартість – 35000 грн.;
6) ремонт покриття даху на навчально-виробничій
частині
(навіс,
сіновал,
трансформаторна
підстанція, сироварня) площею 460 м2, вартість –
31135 грн.;
7) ремонт та встановлення огорожі, 596 м/п,
вартість – 361851 грн.;
8) ремонт артсвердловин, вартість – 20612 грн.
Всього по навчально-виробничій лабораторії тваринництва: 931783 грн.
Всього проведено робіт на загальну суму – 4.241.547 грн.
Незважаючи на складну економічну ситуацію загалом, карантинні
обмеження, інженерно-технічний персонал коледжу добросовісно і
відповідально виконує всі роботи, розуміючи, що саме від них залежить
добробут і матеріально-технічне забезпечення рідного коледжу. Саме
завдяки їхній сумлінній праці і самовіддачі ми маємо і світло, і воду, і
чистоту і комфорт і багато інших благ цивілізації, на які вже не звертаємо
й уваги – бо так має бути!
Велика вдячність і шана за добросовісну роботу Петюшенку Г.В.,
Щеці В.І., Куриляку В.М., Дзюбанчуку О.В., Києнку П.В., Місюревичу
В.Б., Бадюку Г.М., Титенку П.Д., Олійнику П.М., Богданцю В.С.,
Богданцю О.С. та ін.
Варто відмітити роботу наших прибиральниць та двірників, які
тримають в чистоті навчальні корпуси та прилеглу територію, за що щира
вдячність: Бріт К.В., Прищ Т.Ф., Дементьєва М. І., Опанасенко Л.В.,
Колесник Н.Ф., Копальнюк В. І., Зайцева О. С., Полянська М. О., Шома
О.В., Шевченко Т.М., Євтухова О. О., Воронець Л. В., Ільницька Г.Р.,
Маєвська С.А., Давиденко Г.М., Тихоненко І.М., Баканова О.П., Глушко
Л.С., Ісаєва О.В..
АГП і надалі буде забезпечувати безперебійну роботу закладу
освіти, незважаючи на труднощі, буде покращувати матеріально – технічну
базу та забезпечувати комфортні умови праці всім учасникам освітнього
процесу.
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Пріоритетні напрямки діяльності
На сучасному етапі розвитку суспільства коледж відіграє важливу роль,
допомагаючи молоді стати освіченими, вмілими фахівцями, активними,
відповідальними громадянами, творцями демократичного суспільства.
Непростим видався цей рік з огляду на епідеміологічну ситуацію та
активний період реформування галузі освіти, імплементацію закону «Про
фахову передвищу освіту». Основним завданням освітянської галузі є
необхідність виведення системи освіти на новий шлях розвитку та забезпечення
конкурентоздатності випускників на ринку праці.
Підсумовуючи, зазначу, що колектив коледжу спрямовує свою діяльність
на забезпечення ефективної організації якісної підготовки фахівців, на
вирішення нагальних проблем, які стосуються усіх напрямів роботи колективу
Серед основних завдань колективу на 2021 рік виділяємо:
 Підвищення рівня якості навчання, розширення можливостей доступу до
освітянських послуг
 Головною метою освітньої діяльності коледжу була і залишається
підготовка для потреб регіону фахівців, які поєднують у собі професійні
компетентності, ділові якості, високий рівень моральної культури і
громадянської свідомості.
 Забезпечення якісних показників навчання шляхом впровадження новітніх
освітніх технологій.
 Удосконалення системи моніторингу з питань організації та якості освіти,
рівня педагогічної майстерності викладачів, сприйняття студентами
новітніх освітній технологій, нововведень у навчально-методичному
забезпеченні, оцінки та діагности знань студентів.
 Здійснення необхідних організаційно-педагогічних заходів щодо
ефективного впровадження навчально-методичного забезпечення,
виконання нових та оновлених навчальних робочих програм у 2020-2021
навчальному році.
 Використання різних методів навчання та сучасних педагогічних
технологій з метою надання якісних освітніх послуг в умовах
запровадження посилених протиепідемічних заходів.
 Збереження контингенту студентів.
 Якісна підготовка студентів до ДПА у формі ЗНО.
 Застосування нових форм профорієнтаційної роботи та формування
відповідальності усіх членів колективу за формування нового контингенту
студентів.
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 Максимальне зближення теорії та практики з подальшим впровадженням
елементів дуального навчання.
 Вчасне та відповідне вимогам підвищення кваліфікації педагогічних
працівників коледжу.
 Забезпечення інтеграції науки, інновацій й практичної педагогічної
діяльності.
 Встановлення творчих і професійних зв’язків між закладами вищої освіти,
закладами післядипломної педагогічної освіти, науковими установами з
метою обміну досвідом, реалізації спільних освітніх та наукових проектів.
 Пропаганда здорового способу життя серед студентської молоді шляхом
залучення студентів до секційних занять та участі в художній
самодіяльності коледжу.
 Проведення всіх необхідних протиепідемічних заходів, спрямованих на
запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19.
 Посилити та урізноманітнити форми і методи національно-патріотичного
виховання студентської молоді, активно залучаючи до цього органи
студентського самоврядування.
 Пошук нових шляхів поповнення спеціального рахунку коледжу для
покращення матеріально-технічної бази коледжу.
 Здійснювати громадський контроль за фінансовою діяльністю коледжу,
ефективністю розподілу та якістю виконання всіх статей кошторису
коледжу (педагогічна рада, профспілки, студентське самоврядування)
 Створення єдиного інформаційного простору, організація різних
дистанційних заходів для навчання, удосконалення змісту віртуального
навчального середовища та орієнтація його складових на задоволення
освітніх потреб користувачів.
 Запровадження інноваційних підходів до організації практичної
підготовки майбутніх фахівців, забезпечення цілісності й наступності під
час проходження студентами практики.
Я щиро вдячний колективу коледжу за розуміння і підтримку ініціатив
та нестандартних рішень, запропонованих адміністрацією.
Хочу подякувати всім і кожному за неоціненний вклад у розвиток
наукової, методичної та матеріально-технічної бази коледжу.
Велика вдячність і шана всім працівникам і співробітникам, які
виявили розуміння ситуації і в складних економічних, епідеміологічних
умовах
не просто самовіддано працюють, підтримуючи заклад у
нормальному стані, а й покращують його стан, сприяють піднесенню
іміджу коледжу.
Щиросердно зичу всім здоров’я, миру, добра, подальших успіхів!
З повагою
В.о. директора коледжу

В.І.Альохін
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