НОВОУШИЦЬКИЙ КОЛЕДЖ ПОДІЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО
АГРАРНО-ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
1.1.1 Загальна характеристика навчального закладу
В структуру навчального закладу входять 2 (два) відділення:
 агроінженерне;
 транспортно-енергетичне.
Крім того випускники коледжу мають можливість отримати робітничі
професії відповідно до свого профілю з 5 спеціальностей.
Таблиця 1.1
Напрями підготовки та спеціальності
№з/п
1

1

2

3

4

5

6

Напрям
2
0506
Енергетика та
енергетичне
машинобудування
14 Електрична
інженерія
0601 Будівництво
та архітектура
19 Архітектура та
будівництво
0701 Транспорт і
транспортна
інфраструктура
27 Транспорт
1001 Техніка та
енергетика
аграрного
виробництва
20 Аграрні науки
та продовольство
0901 Сільське
господарство і
лісництво
20 Аграрні науки
та продовольство
0901 Сільське
господарство і
лісництво
20 Аграрні науки
та продовольство

Шифр та назва спеціальності
3
5.05060403 Монтаж і обслуговування
холодильно-компресорних машин та
установок

Кваліфікація
4

Механік

142 Енергетичне машинобудування
5.06010113 Монтаж, обслуговування
устаткування і систем газопостачання
192 Будівництво та цивільна інженерія
5.07010101 Організація та регулювання
дорожнього руху
275 Транспортні технології
(на автомобільному транспорті)
5.10010201 Експлуатація та ремонт машин і
обладнання агропромислового виробництва

Технік з
експлуатації
устаткування
газових
об’єктів
Інженер з
безпеки руху

Технікмеханік

208 Агроінженерія
5.09010103 Виробництво і переробка
продукції рослинництва

Агротехнік

201 Агрономія
5.09010301 Лісове господарство
205 Лісове господарство

Технік
лісового
господарства

Підготовка молодших спеціалістів здійснюється за 6 спеціальностями на
підставі ліцензій і сертифікатів, що діють до 01.07.2026р., 01.07.2019р.,
1.07.2028р.
Підготовка кваліфікованих робітників здійснюється на підставі Витягу з
рішення Акредитаційної комісії Додаток №3 від 12 червня 2018року
Протокол № 130.
1.3.Ліцензовані обсяги прийому 335.
Чергова акредитація 2019р. з спеціальностей:
142 Енергетичне машинобудування;
208 Агроінженерія
Таблиця 1.2

3

5

1.

14 Електрична
інженерія

2.

19 Архітектура та 192 Будівництво та
будівництво
цивільна інженерія

100

3.

20 Аграрні науки
201 Агрономія
та продовольство

25

4.

20 Аграрні науки 205 Лісове
та продовольство господарство

25

5.

27 Транспорт

6.

20 Аграрні науки
та продовольство

142 Енергетичне
машинобудування

4

275 Транспортні
технології (на
автомобільному
транспорті)
208 Агроінженерія

30

50

105

6
НД
№2393755
1 липня 2019
р.
НД
№2393756
1 липня
2026р
УД
№23006268
1 липня
2028р.
УД
№23006269
1 липня
2028р.
УД
№23006267
1 липня
2028р.
НД
№2393760
1 липня 2019
р.

7

Заочна

2

Денна

1

Номер
сертифікат,
термін дії
ліцензії

Контингент
студентів

Всього

Код і назва
спеціальності

Заочна

Код і назва
напряму
підготовки

Денна

№

Ліцен
зований
обсяг

Рівень акредитації

Ліцензовані обсяги прийому

8

9

10

І

22

22

-

І

26

26

-

І

65

65

-

І

23

23

-

І

36

36

-

І

139

127

12

1.

5.05060403 Монтаж і обслуговування
холодильно-компресорних машин та
установок
5.06010113 Монтаж, обслуговування
устаткування і систем газопостачання

2.

3.

5.07010101 Організація та регулювання
дорожнього руху

4.

5.10010201 Експлуатація та ремонт
машин і обладнання агропромислового
виробництва
5.09010103 Виробництво і переробка
продукції рослинництва

5.

6

Ліцензований
обсяг

Номер
сертифікату,
термін
дії
денна заочна ліцензії

30

0

50

50

50

0

75

30

25

0

25

0

5.09010301 Лісове господарство

НД
№2393755
І
1 липня 2019
НД
№2393756
І
1
липня
2026р
УД
№23006267
І
1липня
2028р.
НД №2393760
1 липня 2019 р. І
УД
№23006268
І
1
липня
2028р.
УД
№23006269
І
1
липня
2028р.

Заочна

Код і назва спеціальності

Денна

№
з/
п

Рівень
акредитації

Таблиця 1.3
Контингент студентів за спеціальностями відповідно переліку 2007 р.

11

-

14

-

26

-

58

12

34

-

8

-

Контингент студентів становить: денної форми навчання 299 осіб в тому
числі за державний бюджет навчаються 291 осіб. (97 %), на контрактній
основі –8 осіб ( 2,5%).
1.1.2 Кадрове забезпечення навчального процесу
1.1.4.1
Штатна чисельність педпрацівників
Характеристика педагогічного складу
Таблиця 1.4
№
з/п
1.
2.
3.

Показники

Кількість

Штатна чисельність педагогічних працівників, всього осіб
Викладачі, що мають вчений ступінь
Викладачі з відзнакою «Відмінник освіти України»

47
0
1

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

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

0
0
5
5
4
18
13
8
3
1
1
3

1.1.4.2
Підвищення педагогічної кваліфікації та стажування
педагогічні працівники проходять згідно графіка.
1.1.3 Навчальна робота
Таблиця 1.6

Держ.

Контр

Всього

Держ.

Контр.

-

-

-

-

-

-

192 Будівництво та цивільна інженерія

-

-

-

-

-

-

208 Агроінженерія

19

12

12

-

5

5

-

2

2

275 Транспортні
технології

6

6

6

-

-

-

-

-

201 Агрономія

16

16

16

-

-

-

-

-

205 Лісове

6

5

4

1

1

1

Заочна
форма

Всього

Всього

7

Держ.

Контр.

7

Держ.

7

142 Енергетичне
машинобудування

Всього

На основі
диплому
кваліфікован
ого робітника
Контр.

Денна форма
На основі
повної
загальної
середньої
освіти

На основі
базової
загальної
середньої
освіти

Всього

Спеціальність

Результати прийому в 2018 році

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

господарство
Разом

54

46

45

1

6

6

2

2

Всього на денну форму навчання зараховано 54 абітурієнтів, в т.ч. 46 на
основі базові загальної середньої освіти, 6 – на основі повної загальної
середньої освіти, 2 – на основі диплому кваліфікованого робітника. Набір на
заочну форму навчання триває до 10 вересня 2018 року..
Таблиця 1.7
Результати випуску молодших спеціалістів у 2018 році
Шифр та назва спеціальності

всього

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

Випуск фахівців
з них за формою навчання/фінансування
денна
заочна
бюджет
контракт
бюджет
контракт

11

11

-

-

-

14

14

-

-

-

10

8

2

-

-

8

6

2

-

-

15

15

-

-

-

28

26

2

-

-

3
89

3
83

6

-

-

Якісний
показник
навчання

Загальний %
успішності

Спеціальність

Кількість
студентів

Всього випущено 89 молодших спеціалістів, в т.ч. за державним
замовленням 83 чол. та за кошти фізичних осіб – 6 чол.
На даний час працевлаштовано 14 випускників, вступають у
ЗВО
ІІІ-ІV р.а. – 46 чол., в т.ч. Подільський ДАТУ – 38 чол.
Таблиця 1.8
Рівень навчальних досягнень студентів
Середній
бал

Кількість
груп із
100%

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

Зимова екзаменаційна сесія
5.05060403 Монтаж і
обслуговування
холодильнокомпресорних машин і
установок
5.06010113 Монтаж,
обслуговування

11

100

65,3

3,85

1

28

15

14

100

43

3,6

1

97

47

устаткування і систем
газопостачання
5.07010101
Організація та
регулювання
дорожнього руху
5.09010301 Лісове
господарство
5.09010103
Виробництво і
переробка продукції
рослинництва
5.10010201
Експлуатація та
ремонт машин і
обладнання
агропромислового
виробництва
275 Транспортні
технології
192 Будівництво та
цивільна інженерія
142 Енергетичне
машинобудування
208 Агроінженерія
201 Агрономія
205 Лісове
господарство
Загалом:
5.05060403 Монтаж і
обслуговування
холодильнокомпресорних машин і
установок
5.07010101
Організація та
регулювання
дорожнього руху
5.09010301 Лісове
господарство
5.09010103
Виробництво і
переробка продукції
рослинництва
5.10010201
Експлуатація та
ремонт машин і
обладнання
агропромислового
виробництва
275 Транспортні

24

100

35,1

3,8

2

32

12

8

100

48

3,9

1

34

23

33

98

44,6

3,75

2

37,3

14,8

55

98

47,3

3,73

2

57

30,1

18

89

38,5

3,45

2

63

21,5

9

100

55

3,75

1

42,3

14,1

8

90

47

3,56

1

56

32

64
31

98
100

48,3
46,2

3,5
3,6

4
2

72,3
38

45,4
12

14

95

52

3,4

2

37,6

24

21

49,54

24,2

3,86

1

35

29

3,78

2

64

29

289

11

24

97,3 47,78
3,65
Літня екзаменаційна сесія
100

54

96,45 27,15

8

100

35

4,0

1

34

31

33

97

38,5

3,75

2

40,5

32

55

89,5

31,5

3,75

2

83

54,5

18

50

11,1

3,34

2

120

47,25

технології
192 Будівництво та
цивільна інженерія
142 Енергетичне
машинобудування
208 Агроінженерія
201 Агрономія
205 Лісове
господарство
Загалом:

9

37,5

20

3,3

1

188

149

8

50

25

3,5

1

100

73

64
31

89,75 18,86
100
27,1

3,28
3,4

4
2

95,75
75

53,5
23

14

68,5

21,63

3,25

2

74,5

22

275

79,88 28,16

3,56

20

82,7

49,4

Зимову екзаменаційну сесію здавало 289 студенти, якісний показник
47,78%, літню екзаменаційну сесію здавало 275 студентів, якісний показник
28,16%.
(Звернути увагу га абсолютну успішність та якісний показник)
1.1.4 Методична робота
1.1.4.1
№
з

Методичне забезпечення навчального процесу

Циклова комісія

Таблиця 8
Методичне
забезпечення, %

з/п
1.
2.

100%
Комісія соціально-гуманітарних дисциплін
100%
Комісія природничо-математичних дисциплін
Комісія
фундаментальних
та
професійно100%
3.
орієнтованих дисциплін
Комісія спеціальних дисциплін транспортно100%
4.
енергетичного відділення
Комісія спеціальних дисциплін механічного
100%
5.
відділення
6.
100%
Комісія агроекономічних дисциплін
7.
100%
Комісія практичного навчання
1.1.4.2
Засідання методичної ради – 10.
1.1.4.3
Проведення педагогічних семінарів – 4.
1.1.4.4
Проведення відкритих занять – 22.
1.1.4.5
Атестація викладачів – 3.
Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» - 2 чол.,
присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»
- 1 чол.,
1.1.4.6
Показники участі у конкурсі «Педагогічні інновації».
Здано у 2017 році на конкурс - 15 робіт, із них здобули призові місця
– 1 робота (ІІ місце у номінація «Навчальний відеофільм» Історія України.

Зигзаг 20-х років (компоноване відео), автор Бідна Валентина Василівна;
занесені до Каталогу кращих конкурсних робіт – 5 робіт.
Здано на конкурс у 2018 році - 12 робіт.
1.1.4.7
Показники участі у конкурсі «Педагогічний ОСКАР2018».
Взяли участь у конкурсі 9 педагогічних працівників, подано на
конкурс 7 робіт, із них 1 робота здобула ІІ призове місце - Навчальнометодичний комплекс дисципліни «Іноземна мова за професійним
спрямуванням», автори Банар Лариса Василівна, Піддубна Ліана
Василівна, інші 6 робіт оцінені найвищими балами і відзначені дипломами
МОН України та Національної академії наук України.
1.1.4.8
Участь у конкурсі «Куратор навчальної групи-2018».
У першому етапі конкурсу взяли участь 4 куратори навчальних
груп – Банар Лариса Василівна, Мельниченко Олександр Іванович,
Мефодовська Валентина Іванівна, Шмегельський Броніслав Іванович.
Переможцем першого етапу конкурсу вийшла куратор А13 групи Банар
Лариса Василівна.
В жовтні 2018 року в коледжі буде проходити 2-ий етап конкурсу.
1.1.4.9
Участь
педагогічних
працівників
коледжу
у
Міжнародних та Всеукраїнських конференціях.
16 педагогічних працівників взяли участь у ІІ Міжнародній науковометодичній конференції «Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у
навчальних закладах вищої та професійної освіти»;
6 викладачів підготували студентів до ХІІ Всеукраїнської науковопрактичної конференції студентів та молодих науковців «Перші наукові
кроки-2018»;
студентка ІІ курсу
спеціальності «Транспортні технології»
Мокринчук Катерина Павлівна взяла участь у другому етапі Подільського
відкритого конкурсу наукових робіт «Енергоефективність у промисловості,
сільському, міському та домашньому господарствах». Вона представила на
конкурс наукову роботу «Геотермальна енергія» (керівник Свинар А.В.),
яка відзначена дипломом ІІ ступеня.
1.1.5 Матеріально-технічне забезпечення
Матеріально-технічну базу та фінанси Новоушицького коледжу
Подільського ДАТУ складають основні фонди, оборотні кошти та інші
матеріальні і фінансові цінності, вартість яких відображається на
самостійному балансі.
Новоушицькому коледжу належать: будівельні споруди, машини,
обладнання, транспортні засоби, засоби зв’язку, грошові кошти та інші
об’єкти власності згідно з чинним законодавством.

До основних фондів належать
 навчально-лабораторний корпус,
 спортивно-побутовий,
 навчально-виробнича лабораторія
 майстерня.
Навчально-виробнича лабораторія, де утримується понад 20 овець,
колекційно-дослідне поле, площею 181 га, де вирощується зернові і технічні
культури, два плодові сади, навчальний полігон, студентський гуртожиток на
220 місць, студентська їдальня, спортивно-оздоровчий комплекс, в який
входить спортивний зал на 500 кв.м., тренажерна зала на 80 кв.м., відкритий
майданчик.
В коледжі є достатня кількість техніки понад 10 одиниць, які
використовуються в навчальних цілях і з виробничою необхідністю.
Матеріально-технічна база коледжу в достатній мірі забезпечує потреби
навчально-виховного процесу, створює можливість подальшого розвитку
закладу. Існуюча навчально-виробнича база коледжу відповідає показникам
за площами - загальній, корисній, робочій, навчально-виробничій в
розрахунку на одного студента і викладача. Будівлі і споруди коледжу
відповідають паспортним даним і санітарно-технічним нормам. Загальна
площа яка використовується в навчальному процесі складає 21675 м2, площа
навчальних корпусів 12460 м2.
Навчальні приміщення коледж має власні. Раціонально використовувати
аудиторний фонд, підтримувати його в належному технічному стані,
поновлювати обладнання дозволяє створена в коледжі система розподілу
усього аудиторного фонду за відділами та цикловими комісіями. Кожний
відділ маючи свої лекційні та групові аудиторії, лабораторії, кабінети в змозі
обладнати їх в залежності від потреб забезпечення навчального процесу для
проведення своїх занять. Це стимулює відділи обладнувати спеціалізовані
лабораторії оснащувати їх необхідними наочними матеріалами, тощо.
Рівень оснащення обладнанням і приладами лабораторій, кабінетів
коледжу відповідає вимогам навчальних планів і програм з кожної
спеціальності.
Адміністрація коледжу постійно дбає над зміцненням матеріальнотехнічно бази.
Створена навчально-лабораторна база повністю забезпечує потреби
навчального процесу Новоушицького коледжу Подільського ДАТУ. В коледжі
обладнано 2 комп’ютерних класи з 40 сучасними комп'ютерами, які
забезпечують проведення занять з комп’ютерних дисциплін та впровадження
сучасних технологій навчання з усіх спеціальностей коледжу. Здійснено
підключення коледжу до мережі ІНТЕРНЕТ-ADSL. Створено ІНТЕРНЕТ класи.
Велику роль у забезпеченні навчального процесу відіграє бібліотека,
книжковий фонд якої налічує понад 46 тис. примірників різного призначення,
що забезпечує користування бібліотечним фондом в 76,7 примірники на

одного читача. Також є в наявності читальний зал бібліотеки на 60 місць.
Рівень забезпеченості коледжу посадочними місцями в бібліотеці відповідає
нормам від чисельності студентів денної форми навчання.
Системи енерго-, тепло-, газо- та водопостачання в цілому забезпечують
необхідні умови для проведення навчально-виховного процесу, задоволення
побутових потреб студентів. В навчальному закладі діє своя котельня, де
встановлено чотири газові котли. Для водопостачання коледж має одну
криницю, 2 водонапірні башні Рожновського, тобто навчальний заклад може
функціонувати в автономному режимі із найменшими затратами на
енергоносії та водопостачання. В коледжі постійно діє медичний кабінет, де
студенти і працівники отримують лікувально-профілактичну допомогу.
В цілому рівень розвитку навчально-матеріальної бази коледжу
відповідає сучасним вимогам, що створює належні умови для підготовки
кваліфікованих фахівців, проведенню науково-дослідної роботи.
Матеріальна база коледжу забезпечує навчальний процес на достатньому
рівні.
1.1.6 Організаційна робота
З метою планомірності в роботі навчального закладу в коледжі
функціонують адміністративна рада, методична рада, педагогічна рада, рада
студентського самоврядування і засідання циклових комісій.
Адміністративна рада засідає щопонеділка і вирішує поточні питання
адміністративної, господарської та педагогічної діяльності.
Педагогічна рада засідає один раз на два місяці і розглядає основні
питання педагогічної діяльності, роботу циклових комісій, окремих
лабораторій та кабінетів.
Методична рада засідає один раз на два місяці і вирішує питання
методичного характеру.
Рада студентського самоврядування засідає щомісяця і вирішує поточні
питання студентського колективу.
Кожного місяця відбувається засідання циклових комісій на яких
розглядаються питання функціонування і діяльності циклових комісій та
шляхи покращення викладання окремих дисциплін.
Кожного року проводяться тижні циклових комісій з метою висвітлення
їх діяльності.
Один раз в рік проводяться загальні збори трудового колективу на яких
обов’язково заслуховується звіт директора про виконану роботу.
1.1.7

ВИХОВНА ТА СПОРТИВНО-МАСОВА РОБОТА

Виховна робота в коледжі проводиться відповідно до річного плану
затвердженого педагогічною радою. У навчальному закладі проводяться
загально-виховні заходи, заходи на відділеннях, виховні заходи районного
рівня.
№ з/п

Заходи, проведені

Обласні/

Всеукраїн

Відділення

ПІБ/група

Досяг

технікумом/коледжем

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

районні

Участь у ІІ етапі
ЖовтеньМіжнародного мовнолистопад
літературного конкурсу
учнівської та студентської
2017 року
молоді імені Тараса Шевченка
Участь у Міжнародного
конкурсу учнівської та
студентської молоді
імені Петра Яцика
Урочистий концерт до Дня
Збройних Сил України
«Герої нашого сьогодення»
за участю керівництва
Новоушицького району
та учасників АТО, районних
організацій ветеранів та воїнівінтернаціоналістів.
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 МогилівПодільського прикордонного
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.

Жовтеньлистопад
2017 року

ські
/регіональ
ні

нення
Агроінженерне
відділення
Боднар Каріна
ТранспортноКозловська Діана
енергетичне
відділення
Агроінженерне
відділення
Боднар Катерина
ТранспортноКозловська Діана
енергетичне
Брензей Владислав
відділення

06.12.
2018 року

Виховна частина
Студентська рада
Культмасовий
сектор

06.04.
2018 року

Студентська рада
Культмасовий
сектор

24.05.
року 2018

Студентська рада
Культмасовий
сектор

Листопад
2018 року

Виховна частина
Студентська рада
Культмасовий
сектор

26.04.
2018 року

Виховна частина
Студентська рада
Культмасовий
сектор

18.05.
2018 року

Виховна частина

Урок-одкровення
«Депортація кримських татар:
позбавлені Батьківщини…»
за участю керівництва
Новоушицького району

9.

Обласний конкурс
«Енергоефективність у
промисловості, сільському
міському та домашньому
господарствах»

10.

Участь у ХХ Зльоті
студентських лідерів
аграрної освіти
ПДАТУ

Участь в регіональному етапі
конкурсі
«Студент року -2018»
11. між студентами аграрних ВНЗ
Житомирської та
Хмельницької областей
12.04.2018.
День Знань, присвячений
початку нового 2017-2018 н.р.;
12.

Урочисте
театралізоване
відкриття
студентської
спартакіади 2017-2018 н.р.;
олімпійський урок
13.

14. День
студентського
самоврядування, 18.11.2017;
проведення
зустрічі
за
круглим столом за участю
керівництва Новоушицького
району та молодіжних лідерів
краю;
15. Активізація студентського
благодійного руху.
16. З
метою
належного
відзначення
74-ї
річниці
перемоги у Другій світовій

14-17
червня
2018 рік

Агроінженерне
відділення

Бабій Яків
А13 група

Виховна частина Мокринчук
Катерина ,
студентка Д12
4
групи
місце
транспортноенергетичного
відділення
Заступник з
Студентський
виховної роботи актив, танцювальна
група «Водограй»,
керівник Гаврилюк
А.А., голова
студпрофкому
Банар Л.В.
Керівник
Спортивний сектор
фізичного
студради коледжу,
виховання Доліба студентський
М.С.
драмгурток
Художній
керівник
Сухорук В.М.
Голова студради
коледжу
Виховна частина
Голови рад
відділень

Студенти
коледжу

Волонтерська група

Студентські
Куратори груп
активи відділень

17

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

Студенти
коледжу

Голова студради
гуртожитку

Студенти
Студенти
агроінженерного спеціальності
відділення
«Лісове
господарство»

Спортивні досягнення студентів.
Спортивно-масова робота в коледжі регламентується чинними законами
та положеннями про фізичну культуру та спорт у вищих навчальних закладах.
Зміст спортивно-масової роботи складають спортивні, спортивно-масові,
оздоровчі, спортивно-патріотичні, пропагандистські, показові заходи, що
розробляються радою колективу з фізичного виховання, кабінетом з
фізичного виховання на поточний навчальний рік. Такими заходами є
змагання між навчальними групами перших курсів з метою відбору у
спортивні секції, змагання між курсами, відділеннями, відкритті турніри,
першості, товариські зустрічі, пізнавальні вікторини, виховні заходи, заходи
проведенні в рамках тижня (місячника) здорового способу життя, присвячені
знаменним, історичним датам та інше.
У 2017 р. стартувала студентська спартакіада: театралізоване спортивне
свято «На студентському Олімпі», олімпійський урок, низка запланованих
заходів: змагання з волейболу серед груп нового набору, легкоатлетичного
кросу, армреслінгу, гирьового спорту, перетягування линви, легкої атлетики,
яка включала п’ять видів: біг 100м, 1500м, естафетний біг 4х100м, штовхання
кулі, стрибки в довжину з розбігу. Чисельна кількість студентів, які активно
брали участь у запланованих акціях становить 232 особи. Переможці змагань
були нагородженні спортивними грамотами, медалями.
Окрім секційної роботи проводиться спортивна робота інструкторського
спрямування для студентів, що самостійно займаються атлетичною
гімнастикою, армреслінгом, паверліфтингом, баскетболом, настільним
тенісом.
Для студентів, які працюють над окремими фізичними якостями такими
як гнучкість, стрибучість, швидкість, корекція постави, програми по втраті чи

набору ваги над загальним фізичним розвитком задля доброго здоров'я та
самопочуття. Чисельна кількість таких студентів складає 30 чол.
Колектив фізичного виховання коледжу постійно докладає зусилля для
популяризації здорового способу життя, залучення молоді до занять
фізкультурою та спортом, зміцнення спортивної бази нашого навчального
закладу.
Міжобласні змагання пам’яті
колишнього викладача
коледжу І.І. Вараниці
по футзалу
1.
на базі коледжу
між командами Чернівецької,
Вінницької та Хмельницької
областей
2.

3.

4.

5.

6.

Кубок Новоушицького
району по волейболу

Команда
Лютий 2018 Керівник
студентів та
року
фізвиховання викладачів
коледжу

Травень 2018
року

Участь в обласних змагання
Лютий 2018
по пауерліфтінгу
року
м. Городок

Участь в обласних змагання
по пауерліфтінгу
м. Волочиськ

Січень
2016 року

Міжобласний турнір з
Жовтень 2018
футзалу, присвячений Дню
року
захисника Вітчизни
Чемпіонат Хмельницької
області з пожежно10.05.2018
прикладного спорту,
року
присвячений 100-річчю
пожежної охорони.

Команда
викладачів
коледжу
Агроінженер Цупіло Оксана
не відділення АЛ14 група

Керівник
фізвиховання

Агроінженер
не відділення
Агроінженер
не відділення
Транспортноенергетичне
відділення
Керівник
фізвиховання
Керівник
фізвиховання

ІІ місце

І місце
І місце

Корнієнко
Андрій
М14
Саковський
Едуард
М14 група
Жмурко
Каріна Д13
група
Команда
викладачів
коледжу

І місце
ІІ місце

Жмурко
Каріна

ІІ місце

І місце

ІІ місце

1.1.8 Профорієнтаційна робота
Профорієнтаційна робота в коледжі здійснюється протягом року. Вона
включає в себе поширення інформації про діяльність коледжу, напрями
підготовки та спеціальності, шляхом участі викладачів у профорієнтаційній
агітації у середніх загальноосвітніх закладах селища, району та області,
розповсюдженням рекламних буклетів.
В березні та травні 2018 року в коледжі проводились Дні відкритих
дверей. Разом з районним центром зайнятості на базі коледжу проводився
Ярмарок професій в жовтні 2017 року.

Здійснюються профорієнтаційні заходи в ПТУ області з метою
одержання освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» на основі
диплома кваліфікованого робітника по суміжних спеціальностях.
Проводиться профорієнтаційна робота студентами 3 курсу під час
проходження виробничої та студентами 4 курсів - переддипломної практики.
Адміністрація коледжу співпрацює також із роботодавцями та подає
матеріали в періодичну пресу.
1.1.9 Фінансова діяльність
По загальному фонду коледж профінансовано в 2017 р. та за 7 місяців
2018 року на 100%, капітальні видатки – не фінансувались.
Проведено видатків по спеціальному фонду в 2017 році на суму
1079,5 тис. грн., в тому числі на розвиток та ремонт матеріально-технічної
бази коледжу – 558,3 тис. грн., витрачено на комунальні послуги – 144,2 тис.
грн., капітальні видатки – 62,0 тис. грн., заробітна плата – 315 тис. грн.
Проведено видатків по спеціальному фонду за 7 місяців 2018 року на
суму 488,6 тис. грн., в тому числі на розвиток та ремонт матеріальнотехнічної бази коледжу – 234,6 тис. грн., витрачено на комунальні послуги –
104,0 тис. грн., заробітна плата – 150,0 тис. грн.
Заборгованостей по оплаті комунальних послуг, виплаті заробітної
плати та стипендій в коледжі немає.
1.1.10 Господарська діяльність
Виконано такі ремонтні роботи:
Поточний ремонт аудиторій навчального корпусу;
Поточний ремонт в гуртожитку кімнат, коридорів, побутових кімнат;
Проведено частковий поточний ремонт в котельні.

Завдання на 2018/2019 н.р.
Першочерговими ЗАВДАННЯМИ в організації роботи у 2018-2019

навчальному році будуть:
1. Удосконалити зміст навчально-методичних комплексів дисциплін та
методично-виховних комплексів кураторів, відповідно до вимог формування
системи компетентностей молодшого спеціаліста.
2. Створити електронну базу методичного забезпечення дисциплін.
3. З 03.09.2018 р. розпочати підготовку до акредитації спеціальностей 142
Енергетичне машинобудування «5.05060403 Монтаж і обслуговування
холодильно-компресорних машин і установок», 208 Агроінженерія
«5.10010201 Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового
виробництва».
4. Забезпечити якість НМКД та їх відповідність ліцензійним вимогам,
актуалізувати зміст програм та робочих програм з дисциплін, НМКД у
відповідності до змін в навчальних планах, забезпечити якість викладання.
5. Продовжити роботу щодо вдосконалення організації курсового і
дипломного проектування, з урахуванням сучасних тенденцій та вимог
Галузевих стандартів вищої освіти.
6. Розширити тематику та кількість реальних дипломних проектів на кожній
спеціальності.
7. Розширити спектр видавничої продукції в коледжі, з метою популяризації
навчальнометодичних досягнень та обміну досвідом викладачів на кожній
цикловій комісії. Виявляти ініціативність та активність в реалізації
методичної роботи на коледжанському, університетському та
всеукраїнському рівнях; долучатися до участі в наукових та науковопрактичних конференціях, конкурсах з дисциплін, професійної майстерності,
олімпіадах, студентських проектах.
8. Залучати студентів до пошуково-дослідницької роботи, підготовки
дослідницьких проектів з дисциплін.
9. Продовжити роботу по створенню електронних підручників з дисциплін;
10. Розпочати роботу з створення та наповнення методичними матеріалами
сайтів викладачів на навчальному порталі коледжу на базі платформи
GoogleSite.
11. Розширювати види профорієнтаційної роботи на циклових комісіях з
метою пропаганди спеціальностей коледжу.
12. Продовжувати роботу щодо укладання угод з професійно-технічними
ліцеями з метою залучення випускників цих закладів до вступу до коледжу за
скороченим терміном навчання.
16. Створити базу даних працевлаштування випускників коледжу.
17. Продовжити термін дії договорів про співпрацю з підприємствами для
подальшого практичного навчання студентів.
18. Запровадити проведення спеціалізованих методичних рад з залученням
викладачів споріднених спеціальностей інших вузів з метою обміном
досвіду.

19. Розробити інформаційні пакети для напрямів та спеціальностей та
розмістити їх на ВЕБ-сторінці сайту коледжу (до 01.11.2018 р.).
21.Продовжити роботу з удосконалення навчально-методичного
забезпечення виробничого навчання, створення навчально-методичних
комплексів навчальних практик.
22. Вдосконалювати матеріально-технічну базу навчального закладу за всіма
напрямками підготовки студентів.
23. Вдосконалювати систему роботи бібліотеки коледжу, відповідно до
сучасних вимог інформатизації навчального процесу.
Дякую за увагу!

1) Розподіл педагогічного навантаження.
2)
Покращення матеріальної бази, організація лабораторно практичних робіт, ландшафтний дизайн території коледжу.

Інженер — особа, що професійно займається інженерією, тобто на
основі поєднання прикладних наукових знань, математики та винахідництва
знаходить нові рішення технічних проблем.
Агроном (греч. agronomos, від agros — поле й nomos — закон) —
фахівець сільського господарства з вищою освітою, що володіє всебічними
знаннями в галузі землеробства.

