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1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
1.1. Структура коледжу (технікуму)
В структуру входять такі відділення: механічне та транспортно-енергетичне.
1.2. Напрями підготовки та спеціальності
Таблиця 1
№
з/п
1
1

Напрям
2

3
5.05060403 Монтаж і
050604
обслуговування холодильноЕнергомашинобудування
компресорних машин та установок
142 Енергетичне
машинобудування

2
060101 Будівництво

3

4

Шифр та назва спеціальності

192 Будівництво та
цивільна інженерія
070101 Транспортні
технології ( за видами
транспорту)
275 Транспортні
технології (за видами)
090101 Агрономія

Кваліфікація
4
3115 Механік

3117 Технік з
5.06010113 Монтаж, обслуговування експлуатації
устаткування і систем
устаткування газових
газопостачання
об’єктів

5.07010101 Організація та
регулювання дорожнього руху

3152 Інженер з
безпеки руху

5.09010103 Виробництво і
переробка продукції рослинництва

3212 Агротехнік

201 Агрономія
5

6

090103 Лісове і садовопаркове господарство
205 Лісове господарство
100102 Процеси,
машини та обладнання
агропромислового
виробництва
208 Агроінженерія

5.09010301 Лісове господарство
5.10010201 Експлуатація та ремонт
машин і обладнання
агропромислового виробництва

Технік лісового
господарства

3115 Механік

Підготовка молодших спеціалістів здійснюється за 6 спеціальностями на підставі
ліцензій видана 16.06.2015 року і сертифікатів, що діють:
Спеціальність:
5.05060403 «Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок» до
1 липня 2019 року
5.06010113 Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання до 1 липня
2026 року
5.07010101 Організація та регулювання дорожнього руху до 1 липня 2018 року
5.09010103 Виробництво і переробка продукції рослинництва до 1 липня 2018 року
5.09010301 Лісове господарство до 1 липня 2018 року
5.10010201 Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового
виробництва до 1 липня 2019 року.
Крім того випускники коледжу() мають можливість отримати робітничі професії

відповідно до свого профілю за 5 спеціальностями. Ліцензія серія АЕ № 527549
Ліцензовані обсяги прийому

4

5

6
1.07.2019

30

Заочна

050604
Енергомашинобудування

3
5.05060403
Монтаж і
обслуговування
холодильнокомпресорних
машин та
установок

Денна

2

Номер
сертифікат
, термін дії
ліцензії

Таблиця 2
Контингент
студентів

Рівень
акредитації
Всього

1
1

Код і назва
спеціальності

Заочна

Код і назва напряму
підготовки

Денна

№

Ліцензовани
й обсяг

7

8

9

10

1

31

31

1

58

41

1

39

39

1

70

70

1

21

21

1

159 141

142 Енергетичне
машинобудування
2

1.07.2026
060101 Будівництво

5.06010113
Монтаж,
обслуговування
устаткування і
систем
газопостачання

50

50

17

192 Будівництво та
цивільна інженерія
3

070101 Транспортні
технології ( за
видами транспорту)

5.07010101
Організація та
регулювання
дорожнього руху

1.07.2018
50

275 Транспортні
технології (за
видами)
4
090101 Агрономія

5

6

5.09010103
Виробництво і
переробка
продукції
рослинництва

201 Агрономія
090103 Лісове і
садово-паркове
господарство
205 Лісове
господарство

5.09010301 Лісове
господарство

100102 Процеси,
машини та
обладнання
агропромислового
виробництва

5.10010201
Експлуатація та
ремонт машин і
обладнання
агропромислового
виробництва

1.07.2018
25

1.07.2018
25

1.07.2019
75

30

24

208 Агроінженерія
Всього

343

Контингент студентів становить: денної форми навчання 343 особи в тому числі за
державний бюджет навчаються 324 особи. 94.4 (%), на контрактній основі –19 осіб 5.5%).
Заочна форма навчання – 43 студентів в тому числі за державним замовленням –17
осіб (39%), на контрактній основі – 26 осіб (60%).

2. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Штат

2.1.

Характеристика педагогічного складу
Таблиця 3
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Показники

Кількість

Штатна чисельність педагогічних працівників, всього осіб
Викладачі, що мають вчений ступінь
Викладачі з відзнакою «Відмінник освіти України»
Викладачі з відзнакою «Відмінник аграрної освіти України»
Викладачі, що мають державні нагороди «Знак пошани»
Викладачі, нагороджені відзнаками Міністерства аграрної політики та
продовольства України
Викладачі-методисти
Старші викладачі
Викладачі, яким присвоєно «вищу категорію»
Викладачі, яким присвоєно «І категорію»
Викладачі, яким присвоєно «II категорію»
Викладачі, яким присвоєно категорію «спеціаліст»
Культорганізатор
Керівник гурткової роботи
Майстри практичного навчання

47
0
1
0
0
5
5
4
16
15
6
5
1
1
3

Підвищення педагогічної кваліфікації:

2.2.

Таблиця 4
№
з/п
1.

ПІБ

ПОСАДА

Котяхов
Олександр
Леонідович

Викладач суспільних
дисциплін
«Основи
правознавства»,
«Географія»,
«Основи філософських
знань»

Термін
підвищення

Місце
підвищення

05-30.10.
2015

Кам’янецьПодільський
національний
університет
імені Огієнка

30.05.-10.06.
2016р.

Білоцерківський
НАУ

Примітки

2.

Альльонов
Олександр
Михайлович

Директор коледжу

3.

Скрипник
Євгена
Іванівна

4.

Гончарук Віктор
Жесьович

Викладач дисципліни
«Організація і
планування діяльності
аграрних формувань»
Викладач дисциплін
«Технологія
виробництва плодів»,
«Ботаніка»,
«Захист рослин»

5.

Гоцуляк Тетяна
Анатоліївна

6.

Ломачинський
Дмитро
Макарович

7.

01-11.12.
2015

07.12.-18.12.
2015
16-29.03.
2016

Викладач дисциплін
«Газові котельні»,
«Природні і штучні
гази», «Основи
енергозбереження та
природокористування»
Викладач дисциплін
«Основи керування
автомобілем і безпека
руху», «ПДР»

16-29.03.
2016

Мокрий Вадим
Леонідович

Викладач дисциплін
«Монтаж, експлуатація
і ремонт холодильних
машин», «Кондиціювання повітря»

16-29.03.
2016

8.

Нагаєвська Галина
Вікторівна

Викладач дисциплін
«Інформатика та компютерні технології»,
«Безпека життєдіяльності»,

16-29.03.
2016

9.

Піддубна Наталія
Василівна

Викладач дисциплін
«Основи підприємництва і маркетинг»,
«Планування галузі»,

16-29.03.
2016

16-29.03.
2016

Національний
університет
біоресурсів і
природокористування
України
Смт Сатанів
Городоцького рну
Хмельницької
області
Національний
університет
біоресурсів і
природокористування
України
Національний
університет
біоресурсів і
природокористування
України
Національний
університет
біоресурсів і
природокористування
України
Національний
університет
біоресурсів і
природокористування
України
Національний
університет
біоресурсів і
природокористування
України
Національний
університет
біоресурсів і
природокористування
України

10.

Скрипник Євгена
Іванівна

11.

Шмегельський
Броніслав
Іванович

12.

Бідна Валентина
Василівна

13.

Бойко Людмила
Володимирівна

14.

Гонзолевський
Григорій
Григорович

15.

Мельник Юлія
Василівна

16.

Ковальчук Василь
Опанасович

17.

Мельниченко
Олександр
Іванович

18.

Кримчак
Володимир
Васильович

19.

Гончарук Віктор
Жесьович

20.

Гавловський
Олександр
Казимирович

Викладач дисциплін
«Основи бухгалтерського обліку і
фінансу-вання»,
«Організація і
планування діяльності
агроформувань»
Викладач дисциплін
«Загальний курс транспорту», «Транспортно-експлуатаційні
властивості автодоріг»

16-29.03.
2016

Національний
університет
біоресурсів і
природокористування
України

16-29.03.
2016

Викладач дисциплін
«Людина і світ»,
«Географія»
Викладач дисциплін
«Загальна електротехніка», «Комп’ютерна
графіка»
Викладач дисциплін
«Матеріалознавство і
ТКМ», «Ремонт обладнання і устаткування»
Викладач дисциплін
«Стандартизація і
метрологія», «Основи
технічної творчості»
Викладач дисциплін
«Експлуатація машин і
обладнання»,
«Машини і обладнання
для переробки
сільського подарської
продукції»
Викладач дисциплін
«Механізація і обладнання для тваринництва», «Механізація
лісового господарства»
Викладач дисциплін
«Ремонт машин і
обладнання», «Паливо-мастильні матеріали»
Викладач дисциплін
«Лісові культури»,
«Лісокористування»
Викладач дисциплін
«Інженерна геодезія»,
«Дендрологія»

30.05.-10.06.
2016 р.

Національний
університет
біоресурсів і
природокористування
України
Білоцерківський
НАУ

30.05.-10.06.
2016 р.

Білоцерківський
НАУ

30.05.-10.06.
2016 р.

Білоцерківський
НАУ

30.05.-10.06.
2016 р.

Білоцерківський
НАУ

30.05.-10.06.
2016 р.

Білоцерківський
НАУ

30.05.-10.06.
2016 р.

Білоцерківський
НАУ

30.05.-10.06.
2016 р.

Білоцерківський
НАУ

30.05.-10.06.
2016 р.

Білоцерківський
НАУ

30.05.-10.06.
2016 р.

Білоцерківський
НАУ

21.

Олександрівський
Анатолій Іванович

22.

Шимко Юрій
Васильович

23.

Козак В’ячеслав
Петрович

24.

Нагаєвська Галина
Вікторівна

25.

Доліба Михайло
Степанович

26.

Стопчак
Наталія Ігорівна

27.

Івасик Мирослава
Володимирівна

Викладач дисциплін
«Лісозахист», «Насінництво і селекція»
Викладач дисциплін
«Основи екології»,
«Недеревні ресурси
лісу»
Викладач дисциплін
«Правила дорожнього
руху», «Вступ у спеціальність»
Викладач дисциплін
«Економіка, організація і планування лісового господарства»,
«Економіка, планування на підприємстві»
Викладач дисциплін
«Захист Вітчизни»,
«Фізичне виховання»
Викладач дисциплін
«Технічні засоби
органі- зації
дорожнього руху»,
«Автомобільні перевезення», «Автоматизовані засоби управління
дорожнім рухом»
Заступник директора з
навчальної роботи

30.05.-10.06.
2016 р.

Білоцерківський
НАУ

30.05.-10.06.
2016 р.

Білоцерківський
НАУ

30.05.-10.06.
2016 р.

Білоцерківський
НАУ

30.05.-10.06.
2016 р.

Білоцерківський
НАУ

30.05.-10.06.
2016 р.

Білоцерківський
НАУ

19.09.-19.10.
2016

Подільський
державний
аграрнотехнічний
університет0

21.11.-02.12.
2016

Національний
університет
біоресурсів і
природокористування
України

3. МЕТОДИЧНА РОБОТА
Методичне забезпечення навчального процесу

3.1.
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Циклова комісія
Комісія соціально-гуманітарних дисциплін
Комісія природничо-математичних дисциплін
Комісія фундаментальних та професійно-орієнтованих
дисциплін
Комісія спеціальних дисциплін транспортно-енергетичного
відділення
Комісія спеціальних дисциплін механічного відділення
Комісія агроекономічних дисциплін
Комісія практичного навчання

Таблиця 8
Методичне
забезпечення, %
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

3.6.

Засідання методичної ради – 8.
Проведення педагогічних семінарів – 3.
Проведення відкритих занять – 26.
Атестація викладачів – 30.
Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»
- 4 чол.,
підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» - 9 чол.,
підтверджено педагогічне звання «викладач-методист»
- 2 чол.,
підтверджено педагогічне звання «старший викладач»
- 2 чол.,
присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» - 6 чол.,
підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» - 4 чол.,
присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»
- 2 чол.,
підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» - 1 чол.,
підтверджено 11 тарифний розряд майстра виробничого навчання
- 1 чол.,
встановлено 11 тарифний розряд майстра виробничого навчання
- 4 чол.,
Показники участі у виставці педагогічного досвіду.
Здано у 2015 році на виставку педагогічного досвіду - 22 роботи,
із них здобули призові місця – 2 роботи
(І місце – Гонзолевський Г.Г., Ковальчук В.О.,
ІІ місце – Шинкаренко В.В.),
занесені до Каталогу кращих конкурсних робіт – 8 робіт.
Здано у 2016 році на виставку педагогічного досвіду - 19 робіт.

4.1.

4. НАВЧАЛЬНА РОБОТА
Формування контингенту студентів
Результати прийому в 2016 році
Таблиця 5
На основі
базової
загальної
середньої
освіти

4.2.

всього

Держ.

Контр.

всього

Держ.

Контр.

всього

Держ.

Контр.

всього

Держ.

Контр

Заочна
форма

Всього

Спеціальність

142 Енергетичне
машинобудування
192 Будівництво та
цивільна інженерія
275 Транспортні
технології
201 Агрономія
205 Лісове
господарство
208 Агроінженерія
5.06010113 Монтаж,
обслуговування
устаткування і систем
газопостачання
5.07010101
Організація та
регулювання
дорожнього руху
5.10010201
Експлуатація та
ремонт машин і
обладнання
агропромислового
виробництва
5.09010103
Виробництво і
переробка продукції
рослинництва
5.09010301 Лісове
господарство
Разом

Денна форма
На основі
На основі
повної
диплому
загальної кваліфікованого
середньої
робітника
освіти

7

8

8

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

9

9

9

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

8

8

8

0

0

0

0

0

0

-

-

-

20
7

20
7

20
7

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-

-

-

30
1

30
0

30
0

0
0

0
1

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

-

-

-

2

0

0

0

2

2

0

0

0

0

-

-

-

6

0

0

0

4

4

0

2

2

0

-

0

-

1

0

0

0

1

0

1

0

0

0

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

91

82

82

0

7

7

0

2

2

0

0

0

0

Результати випуску молодших спеціалістів у 2016 році

Шифр та назва спеціальності
5.05060403 Монтаж і обслуговування

всього
11

Таблиця 6
Випуск фахівців
з них за формою навчання/фінансування
денна
заочна
бюджет
контракт
бюджет
контракт
10
1
-

холодильно-компресорних машин та
установок
5.06010113 Монтаж, обслуговування
устаткування і систем газопостачання
5.07010101 Організація та
регулювання дорожнього руху
5.10010201 Експлуатація та ремонт
машин і обладнання агропромислового
виробництва
5.09010103 Виробництво і переробка
продукції рослинництва
5.09010301 Лісове господарство
Всього

11

1

4

2

18

10

8

-

-

49

46

3

0

0

16

16

0

-

-

6
118

6
99

0
13

4

2

Якісний
показник
навчання

Спеціальність

Загальний %
успішності

Працевлаштування випускників
Успішність та якість навчання
Рівень навчальних досягнень студентів.

Кількість
студентів

4.3.
4.4.

18

Середній
бал

Кількість
груп із
100%

Таблиця 7
Пропуски занять на 1
студента,
академічних годин
в т.ч., без
всього
поважних
причин

Зимова екзаменаційна сесія
5.05060403 Монтаж і
обслуговування
холодильнокомпресорних машин
та установок
5.06010113 Монтаж,
обслуговування
устаткування і систем
газопостачання
5.07010101
Організація та
регулювання
дорожнього руху
5.10010201
«Експлуатація та
ремонт машин і
обладнання
агропромислового
виробництва»
5.09010103
Виробництво і
переробка продукції
рослинництва
5.09010301 Лісове
господарство
Загалом:

36

100

25

3,76

16

41,8

9,8

44

100

25

3,76

16%

35,4

2,3

47

91

27

3,71

16%

49,8

4,9

107

94.4

33.6

3,8

20

54.0

50

92

44

3,93

12

51.1

14

100

35.7

3.7

8

92.1

Літня екзаменаційна сесія

7.68

10.8

30.7

5.05060403 Монтаж і
обслуговування
холодильнокомпресорних машин
та установок
5.06010113 Монтаж,
обслуговування
устаткування і систем
газопостачання
5.07010101
Організація та
регулювання
дорожнього руху
5.10010201
«Експлуатація та
ремонт машин і
обладнання
агропромислового
виробництва»
5.09010103
Виробництво і
переробка продукції
рослинництва
5.09010301 Лісове
господарство
Загалом:

36

95

28

3,64

17%

45,5

20,0

32

100

27

3,91

12,5

37,1

3,1

47

100

27

3,74

17%

55,8

14,8

154

96,06

23,77

3,81

29,2

56,6

12,7

67

98,6

28,06

16,7

41,5

24,8

22

96,3

29,9

12,5

85,6

41,7

3,74

3,93

5. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Загальна площа навчально-виробничих корпусів, службових приміщень коледжу складає 12966
м2.
Таблиця 1
Площа приміщень ( м2 .)
Найменування приміщень
№
У тому числі
за функціональним
з/п
Загальні
Здано в
призначенням
Власні
Орендовані
оренду
1
Навчальні
приміщення,
12966
12966
усього у тому числі:
1.1
приміщення для занять
студентів,
курсантів,
слухачів
(лекційні,
10491
10491
аудиторні
приміщення,
кабінети. лабораторії тощо)
1.2.
комп’ютерні лабораторії
205
205
1.3 . спортивні зали
712
712
2.
Приміщення для науковопедагогічних
614
614
(педагогічних)
3.
Службові приміщення
843
843
4.
Бібліотека, у т. ч. читальні
428
428
зали

Гуртожиток
2474,8
2474,8
Їдальні, буфети
368
368
Профілакторії,
бази
відпочинку
8.
Медичні пункти
20
20
9.
Інше
Службові приміщення займають площу 843 м2. До складу службових
приміщень входять
кабінет директора з приймальнею, бухгалтерія, кабінети заступників директора, навчальна частина і
кабінети завідувачів відділень. Приміщення для педагогічного персоналу складають 614 м 2, в тому
числі і методичний кабінет. Крім того, при лабораторіях і кабінетах є допоміжні приміщення для
викладачів. Приміщення для занять студентів складають 10491 м2.
У відповідності до діючих навчальних планів по спеціальностях в коледжі функціонує 35
кабінетів і 28 лабораторій. Дані кабінети та лабораторії, забезпечують навчальний процес з всіх
наявних спеціальностей в коледжі. Технічний стан обладнання лабораторій та кабінетів відповідає
вимогам навчального плану і забезпечує виконання програм підготовки фахівців.
Вивчення інформатики і комп’ютерної техніки здійснюється у двох лабораторіях,
забезпечених доступом студентів до мережі Інтернет.
5.
6.
7.

Всю комп’ютерну техніку оснащено прикладними програмами для використання у
навчальному процесі.
Бібліотека має читальну залу на 110 місць, також в ній розміщено та підключено до мережі
Інтернет 8 комп’ютерів.
З метою якісного забезпечення навчально-виховного процесу в лабораторіях
використовуються діапроектори, кодоскопи, аудіо-, відеоапаратура, мультимедійні пристрої.
У кожному кабінеті і лабораторії розроблено відповідні інструкції, в установленому порядку
ведуться журнали інструктажу з охорони праці студентів. Виконано заземлення
електроустаткування, комп’ютерів і згідно вимог проводиться його перевірка та заміри опору.
Коледж має систему пожежогасіння, яка включає в себе систему пожежних проводів з гідрантами,
пожежні щити та резервуар з запасом води.
У коледжі створено умови для самостійної роботи студентів після занять. В гуртожитку
функціонують кімнати для самопідготовки.
В головному корпусі працює медичний пункт для обслуговування студентів.
Для фізичного розвитку студентів в коледжі функціонують два спортивні зали, тренажерна
зала і спортивні майданчики.
Таблиця 5.2
Обладнання устаткування та програмне забезпечення спеціалізованих комп’ютерних
лабораторій, які забезпечують виконання навчального плану
№
п\п

1.

2.

Найменування
комп’ютерної
лабораторії її
площа

Найменування
дисципліни за
навчальним
планом

Модель і
марка
Персональ
них
комп’ютер
ів, їх
кількість

Назви пакетів
прикладних
програм
(в тому числі
ліцензовані)

Лабораторія
„Інформатики і
обчислювальної
техніки” (ауд.
312), 72м2

Інформатика,
Комп’ютери та
комп’ютерні
технології

17 шт.
IBM
PC/AT

1. Microsof
office – 1шт.
2. MS
Windows XP
– 1шт.

Лабораторія

Інформатика,

15 шт.

1. Microsof

Можливість
доступу до
мережі
Інтернет,
наявність
каналів
доступу
(так/ні)
Так

Так

«Комп’ютери та
Комп’ютери та
Simens
office – 1шт.
комп’ютерні
комп’ютерні
2. MS
технології» (ауд.
технології
Windows XP –
312а), 72м2
1шт
Всю комп’ютерну техніку забезпечено прикладними програмами для використання у
навчальному процесі. Наявні пакети прикладних програм в цілому задовольняють потреби
навчального процесу при вивченні спеціальних дисциплін.
Бібліотека коледжу має книгосховище, в якому знаходиться книжковий фонд на 46855
примірників, велика читальна зала на 90 місць розміром 28 х 6 м, мала читальна зала на 20 місць
розміром 10 х 6 м.. Також в ній розміщено та підключено до мережі Інтернет 8 комп’ютерів в
яких знаходиться електронні підручники, конспекти-лекцій, комплекси самостійної роботи
студентів дисциплін.
6. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА
7. ВИХОВНА ТА СПОРТИВНО-МАСОВА РОБОТА

Проведення виховних заходів
Таблиця 9
№ з/п Заходи, проведені технікумом/коледжем

1.

2.

Участь у ІІ етапі Міжнародного
мовно-літературного конкурсу
учнівської та студентської молоді імені
Тараса Шевченка
Участь у Міжнародного конкурсу
учнівської та студентської молоді імені
Петра Яцика

Обласні/
районні

Жовтеньлистопад
2016року

Всеукраїн
ські
/регіональ
ні

Відділення

ПІБ/група

Тран.-енергетич.
відділення

Люшненко
Тетяна

Транспортноенергетичне
відділення
3

Участь в ІІ (обласному етапі олімпіад
зі всіх загальноосвітніх дисциплін)

5.

6.

7.

Всеукраїнський диктант
національної єдності
Урочистий концерт до Дня Збройних
Сил України
«Герої нашого сьогодення»
за участю керівництва Новоушицького
району
та учасників АТО, районних організацій
ветеранів та воїнів-інтернаціоналістів.
Урок мужності для юних душ «Славні
сини України» за участю Андрія
Рибцова - кавалера Ордена Богдана
Хмельницького ІІІ ст., командира
артбатальйону "Фенікс"; Георгія
Папунашвілі - бійця батальйону
"Айдар"
Мости співпраці: зустріч «Свіча
немеркнучої слави» із представниками
Могилів-Подільського прикордонного

Марченков
Англійська
Антон
мова
Антонович Г12
ІІІ місце
група

Березень 2016
року
Механічне
відділення

4.

Досягнення

Виховна частина
Студентська рада
Культмасовий
сектор

06.04.
2016 року

Студентська рада
Культмасовий
сектор

24.05.
року 2016

Студентська рада
Культмасовий
сектор

Попович Аліна
Українська
Валеріївна
моваа мова
А12 група
ІІІ місце

8.

9.

10.

11.

загону
Урок-реквієм
«Великі твої жертви, Україно »
за участю керівництва Новоушицького
району
та учасників голодоморів в Україні
1933року.
Година національного виховання
«Поклонимся Чорнобильському
Спасу…»
за участю керівництва Новоушицького
району
та учасників ліквідації наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС
Година національного виховання.
Урок-одкровення
«Депортація кримських татар:
позбавлені Батьківщини…»
за участю керівництва Новоушицького
району

Участь в Всеукраїнському форумі
«Студентське самоврядування –
школа лідерства ХХІ століття»

12.

Участь у 18 Зльоті студентських
лідерів аграрної освіти
ПДАТУ

13.

Участь в регіональному етапі
конкурсі «Студент року -2016» між
студентами аграрних ВНЗ
Житомирської та Хмельницької
областей
22.05.2016

14.

15.

День Знань, присвячений
нового 2015-2016 н.р.;

початку

Урочисте театралізоване
відкриття
студентської спартакіади 2015-2016 н.р.;
олімпійський урок,

Листопад 2016
року

Виховна частина
Студентська рада
Культмасовий
сектор

26.04.
2016 року

Виховна частина
Студентська рада
Культмасовий
сектор

Виховна частина

18.05.
2016 року

21-24 квітня 2016
року
м. Хмельницький

14-17
червня
2016 рік

Транспортноенергетичне
відділення

Люшненко
Тетяна
Д13 група

Механічне
відділення

Григорчук
Руслана
А13 група

Транспортноенергетичне
відділення

Люшненко
Тетяна
Д13 група

Виховна частина Григорчук
ІІ місце
Руслана,
студентка АЛ13
групи
Механічного
відділення учасниця
конкурсу
Заступник з
Студентський
виховної роботи актив,
танцювальна
група
«Водограй»,
керівник
Гаврилюк А.А.,
голова
студпрофкому
Банар Л.В.
Керівник
Спортивний
фізичного
сектор студради
виховання Доліба коледжу,
М.С.
студентський
Художній
драмгурток,
керівник Сухорук
В.М.
Голова студради
коледжу
Сенько І.О.

16.

День студентського самоврядування,
18.11.2016; проведення зустрічі за
круглим столом за участю керівництва
Новоушицького району та молодіжних
лідерів краю;

17

Активізація студентського
благодійного руху. Благодійні акції
1. «Не хочеш годувати свою
армію, годуватимеш чужу»,
2. «Лист воїну АТО »,
3. «Новорічні вітання воїнам
АТО»,
«Привітай воїна із Великодніми
святами»
під час яких колишні студенти коледжу
та батьки студентів, які перебувають в
зоні АТО отримали адресні допомогипосилки із листами та віршами юнаків
та дівчат коледжу
З метою належного відзначення
71-ї річниці перемоги у Другій
світовій війні проведено місячник
патріотичного виховання,

18

Виховна частина Сенько Ірина
Д14гр
Голови рад
Бевзюк Андрій
відділень
М14 гр.
Якубовський
Сергій А14 гр.
Молдован
Віктор Х14 гр.
Студенти коледжу Волонтерська
група

Студентські
Куратори груп
активи відділень

під час якого студенти та викладачі
підтримали акцію «Відвідай.
Низько поклонись…».
Силами студентських колективів
впорядковано почесні поховання
євреїв в урочищі «Трихів»,
«Казковий ліс», пам’ятники
загиблим в роки Другої світової
війни на території селища.

19

Студенти коледжу Голова студради
гуртожитку

Екологічна акція «Чисте довкілля»
Студенти спеціальності «Лісове
господарство» прийняли активну участь
в озелененні селища та заліснені схилів
Дністра, прибиранні території селища,
коледжу.

Студенти
механічного
відділення

a.

1

Міжобласні змагання
пам’яті колишнього
викладача коледжу
І.І. Вараниці
по футзалу
на базі коледжу
між командами
Чернівецької, Вінницької та
Хмельницької областей

2

Кубок Новоушицького
району по волейболу

3

Студенти
спеціальності
«Лісове
господарство»

Спортивні досягнення студентів.

Лютий 2016 року

Травень 2016 року

Участь в обласних
змагання по пауерліфтінгу Лютий 2016 року
м. Городок

Команда
студентів
Керівник
та
фізвиховання
викладачів
коледжу
Команда
Керівник
викладачів
фізвиховання
коледжу
Механічне
Цупіло
відділення
Оксана
АЛ12

ІІ місце

І місце
І місце

Механічне
відділення

4

Участь в обласних
змагання по пауерліфтінгу
м. Волочиськ

Січень
2016 року

група
Корнієнко
Андрій
М12
Механічне Саковський
відділення
Едуард
М12група
ТранспортноШевчук
енергетичне
Богдан
відділення
Е 11 група

І місце

І місце

8. ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА

Демографічний спад останнього десятиріччя – найгостріша проблема, яка не
обходить державні, економічні, соціальні інтереси України. Останніми роками
злободенне питання вибору майбутньої професії для старшокласників
істотно ускладнилося, причина тому зміни в правилах прийому у вузи, пов'язані із
зовнішнім тестуванням. Сьогодні питання формування контингенту на новий
навчальний рік стає одним з пріоритетних в навчальних закладах країни, а значить
прийшов час впровадження нових форм роботи профорієнтації, координації
спільних дій школи і навчального закладу в цьому напрямі. З проблемами набору
професійно орієнтованих абітурієнтів зустрічаються зараз всі вищі держави в цілому.
За цих умов діяльність колективу коледжу щодо забезпечення набору на новий
навчальний рік стає не просто епізодичною роботою влітку, а триває протягом усього
року, набуваючи все більш різноманітних форм.
Перш за все, складається і затверджується щорічний план профорієнтаційної
роботи, в яку залучаються викладачі, студенти і, по можливості, випускники
коледжу, закріплені за певною школою або навчальним закладом. Протягом року
викладачі кожної циклової комісії, відвідують випускні класи шкіл, де проводить
бесіди про пропоновані спеціальності, умови вступу та навчання. Представники
коледжу мають з собою необхідне обладнання: портативний комп'ютер, проектор,
екран, за допомогою яких демонструють учням профорієнтаційний фільм, який
демонструє матеріально-технічну базу коледжу, професії та спеціальності, які
надаються в коледжі, його спортивне і культурне життя, соціальне забезпечення
студентів та ін.
Наші студенти одержують завдання протягом року відвідати рідну школу з
матеріалом по профорієнтації, або ж пропонується, як творче завдання, публікація
оголошення в місцевій або районній газеті про професію, яку вони одержують в
стінах нашого коледжу.
Крім того, на підприємствах, де наші студенти проходять практику, обов'язково є місце для профорієнтаційної інформації про наш коледж.
Однією з яскравих подій в житті коледжу є День відкритих дверей, куди
запрошуються випускники селища і сусідніх районів, їх батьки, викладачі і директори
шкіл, які в подальшому надають нам неоцінну допомогу.
Щорічно в травні починає роботу приймальна комісія, першочерговим
завданням якої є максимальна увага до особи кожного абітурієнта. Бесіда із
вступником, його батьками, індивідуальне і групове консультування по вибору
професії з урахуванням особистих характеристик, допомога в отриманні повної
інформації щодо вступу з боку членів комісії і викладачів-консультантів - обов'язкові

вимоги, які повинні виконуватися колективом неухильно. Організація роботи
приймальної комісії знаходиться під постійним контролем адміністрації.
Але при всій різноманітності форм і методів роботи з майбутніми абітурієнтами
не можна забувати про те, що головним для них при виборі навчального закладу буде
його авторитет на ринку освітніх послуг, який забезпечується систематичною і
копіткою роботою всього педагогічного колективу над формуванням і підтримкою
його високого рівня. Вдячні відгуки випускників про навчання, високі оцінки
роботодавців про якість підготовки наших фахівців, пропозиції про працевлаштування
з боку підприємств, бажання батьків – колишніх наших випускників дати освіту своїм
дітям саме в стінах нашого коледжу – все це говорить про те, що колектив перебуває
на правильному шляху.
В умовах наближення демографічного спаду до своєї критичної точки ми бачимо
перспективи своєї діяльності в більш широкому охопленні профорієнтаційною
роботою всієї території регіону, в розвитку ступеневої освіти «школа - коледж – вуз»,
оскільки перевага цієї схеми наявна - отримання професії, певного ступеня вищої
освіти, можливості її продовження в обласних і столичних вузах, з якими коледж має
прямі договори, економія сімейного бюджету, гарантія якісного навчання і
необхідність наших випускників на ринку праці.
Отже, на сьогоднішній день в Новоушицькому коледжі ПДАТУвже:
- поновлено стенд-оголошення «Абітурієнт 2016»;
- виготовлено банер „Абітурієнту 2016 ”;
- члени відбіркової комісії і викладачі циклових комісій коледжу прийняли
активну участь в організації „Днів відкритих дверей”, які проводилися згідно
графіку(березень\квітень);
- на батьківських зборах та зустрічах з студентами денної і заочної форми
навчання, випускниками проведено профорієнтаційну роботу (квітень\червень);
- розіслано листи директорам шкіл району з інформацією про вступну
компанію;
- розіслано листи директорам професійних ліцеїв з зразками угод на
співпрацю;
- залучено до профорієнтаційної роботи студентів: вони розклеювали
листівки з оголошеннями про набір до коледжу в 2016 році в населених пунктах нашої
області та сусідніх областей; співпрацювали з газетами нашої області та сусідніх
областей (оголошення про набір – Нова Ушиця, Муровані Куриловці,
Староконстянтинів, Стара Синява, Вінківці, Львів);
- проведено профорієнтаційну роз’яснювальну роботу серед молоді різних
населених пунктів (зустріч з випускниками шкіл району та області).

9. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

1. ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
По загальному фонду коледж профінансовано по поточних видатках 100% від
запланованого, в сумі 8319,7 тис. грн.,
По капітальних видатках фінансування не проводяться.
Видатки за загальним фондом в 2016році складають в сумі 8319,7 тис. грн,.
Повністю проведено розрахунки по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв,
заробітної плати з нарахуваннями , стипендій та індексації стипендії студентам,
харчування та інші виплати студентам-сиротам.
Заборгованості за коледжем станом на 1 січня 2017 року немає .

2. Спеціальний фонд
2.1. Надійшло кошів на рахунок Державного казначейства,надходження від плати за
послуги,що надаються бюджетними установами всього -869,4 тис. грн..
В розрізі поступлень:
- від плати за навчання
- 166,5 тис. грн
- від плати за проживання в гуртожитку студентів -214,3 тис. грн
- поступлення від оренди майна
-поступлення від реалізації майна

- 14,7 тис. грн.
-4,5 тис. грн..

-надходжєння від господарської діяльності – 469,4тис.грн.
від послуг спортзалунавчально-дослідним господарствомвід навчально-виробничого саду-

2,3 тис. грн..
284,7 тис. грн.
182,4 тис. грн..

Проведено видатків за спеціальним фондом на суму -

901,3 тис. грн. :

В розрізі класифікації видатків витрачено :





на заробітну плату326,5 тис. грн.
нарахування на заробітну плата 69,6 тис. грн.
придбання предметів ,матеріалів,інвентаря –
288,4 тис. грн..
оплата утримання транспортних засобів —
39,6 тис. грн.







послуги звязку видатки на відрядження інші послуги сторонніх організацій
оплата комунальних послуг та енергоносіїв інші видатки(страхування,податки)

23,0 тис. грн
13,8 тис. грн.
28,9 тис. грн.
84,7 тис. грн.
6,8 тис. грн..

В тому числі :
на придбання обладнання і предметів довготривалого користувааня в сумі
- 20,0 тис. грн.
Заборгованості за коледжем станом на 1 січня 2017 року немає .

2.2.

Надійшло коштів на рахунок Державного казначейства,надходження як
інші джерела власних надходжень всього -43,9 тис. грн..

- благодійні внески
- 43,9 тис. грн
В розрізі класифікації видатків витрачено :-160,1 тис. грн..
 придбання предметів , матеріалів, інвентаря для поточного ремонту –
тис. грн..
 оплата утримання транспортних засобів —
6,9 тис. грн.

153,2

10. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

В 2016 році значна увага приділялась утриманню навчально-матеріальної бази
коледжу в належному стані, виконано робіт на суму 44,7 тис. грн., зокрема: проведено
ремонт аварійний ремонт покрівлі спортивно-побутового корпусу площею 110 м2 на
суму 6 тис. грн., покрівлі гуртожитку, навчальних лабораторій та начальнолабораторного корпусу Проводиться поточний ремонт гуртожитку на, який витрачено
28 тис. грн. та ще має бути затрачено 6 тис.грн. Також проведено аварійні внутрішні
ремонти навчально-лабораторного та спортивного-побутового корпусів, в тому числі
адміністративних приміщень, кабінетів і лабораторій (побілка,фарбування).
Перед підготовкою до опалювального сезону 2016 році. було проведено ряд робіт:
перевірку систем вентиляції і димовивідних пристроїв, експертизу з наданням
необхідних висновків двох котлів НІІСТУ-5.
Проведено тендер на закупівлю природного газу на суму 1,05 млн. грн. та
електроенергії на суму 0,4 млн.грн.
Боргів за енергоносії станом на 01.12.2016 коледж не має.

Директор коледжу

О.М.Альльонов

