Міністерство освіти і науки України
Національний університет біоресурсів і природокористування України
РІШЕННЯ
Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування
України від 26 листопада 2019 року (протокол № 4) щодо звіту директора
ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж» Литовченко Олени
Володимирівни про стан навчального і виховного процесів та заходи щодо
реалізації рішення Вченої ради Університету від 25 листопада 2015 р. колективом
ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж»
Заслухавши та обговоривши доповідь директора коледжу Литовченко О.В.
«Про стан освітнього і виховного процесів та заходи щодо реалізації рішення Вченої
ради Університету від 25 листопада 2015 року колективом ВП НУБіП України
«Ніжинський агротехнічний коледж» (далі - Коледж), Вчена рада відзначила, що
поставлені завдання та заплановані заходи з їх вирішення протягом 2015-2019 років
були в основному виконані. Коледж розвивається, реалізуючи стратегічну мету і
завдання, визначені Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову
передвищу освіту», закріплені в Статуті Університету, Положенні «Про ВП НУБіП
України «Ніжинський агротехнічний коледж» та програмі розвитку «Голосіївська
ініціатива - 2020».
На виконання рішення Вченої ради Університету від 25 листопада 2015 року в
Коледжі здійснено низку заходів з ліквідації недоліків у роботі колективу та поліпшення
всіх видів діяльності. Так, для забезпечення зростання контингенту студентів здійснено
низку заходів з активізації профорієнтаційної роботи (оновлено та урізноманітнено
рекламну продукцію, розміщено рекламні матеріали про коледж у громадському
транспорті; інформація про заклад активно висвітлюється в інтернеті та соціальних
мережах (фейсбук, інстаграм, працює власний телеграм-канал); функціонують
підготовчі курси; здійснюються поїздки до закладів загальної середньої та професійнотехнічної освіти в райони області тощо).
Контингент Коледжу у 2015 році складав 529 студентів, у 2019 році склав 584
особи (у тому числі денної - 549 осіб, заочної - 35 осіб). За результатами прийому 2019
року збільшено контингент студентів денної форми на 10%. Виконане державне
замовлення (+4 державних місця порівняно з 2018 роком). Співвідношення
«випуск/вступ» у 2015 році склало 160/148 (-12 осіб), у 2019 році - 105/169 (+64 особи).
Реалізується ступенева система підготовки фахівців: у 2019 році випуск становив
10а студентів, 92 особи вступили на навчання за ОС «Бакалавр» на базі ОКР
«Молодший спеціаліст», з них 22 особи (21%) - до НУБіП України, 55 осіб (52%) - до
Ніжинського агротехнічного інституту (у структурі НУБіП України залишилися на
навчання 73% випускників), 15 осіб - до інших ЗВО.
Створення системи контролю якості освіти є одним з головних завдань в коледжі,
для вирішення якого:
- здійснені акредитації всіх спеціальностей, акредитацію освітньо-професійної
програми «Облік і оподаткування»;
- ліцензування у сфері фахової передвищої освіти зі спеціальностей
«Агроінженерія», «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»;
- здійснено ліцензування 1 бакалаврської програми зі спеціальності 151
«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»;
- отримано ліцензію на право здійснення підготовки фахівців за ОКР
«Кваліфікований робітник» за 9 робітничими професіями;
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ведеться контроль за якістю проведення навчальних занять, станом
навчально-методичного забезпечення;
- проводиться щосеместрове анкетування студентів 2-4 курсів «Навчальний
заклад очима студентів» та студентів випускних курсів, щорічне анкетування
педагогічних працівників «Навчальний заклад очима викладача»;
- створено репозитарій дипломних проектів для виявлення академічного
плагіату за 5 років, протягом 4-х років здійснюється перевірка дипломних проектів;
- студенти
випускних
курсів
спеціальностей
«Агроінженерія»,
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», «Облік і оподаткування»
протягом 4-х років беруть участь у незалежному замірі знань, що проводиться ДУ НМЦ
«Вищої та фахової передвищої освіти», і мають позитивну динаміку результатів (у 2016
році середній бал склав 4,2; 2019 - 4,69);
- студенти Коледжу є постійними учасниками обласних етапів Всеукраїнських
студентських олімпіад і конкурсів (з 2016 по 2019 рік - 9 призових місць).
Реалізовано кроки щодо кадрового зміцнення закладу:
у коледжі працюють 66 викладачів (штатних - 53 особи): 1 доктор наук, 16
кандидатів наук, 42 - з вищою категорією, 31 - з педагогічними званнями (штатних 10
кандидатів наук, 35 - з вищою категорією, 26 - з педагогічними званнями);
навчаються в аспірантурі 5 осіб.
У 2019 році підвищили кваліфікацію 36 осіб; пройшли стажування за кордоном З
педагогічних працівники, на базі провідних господарств - 5 осіб; успішно пройшли
атестацію 17 викладачів.
Продовжують оновлюватися навчально-методичні курси навчальних дисциплін
на базі інформаційного порталу «Мoodle» (наповненість у 2015 році складала 70%, у
2019 - 85%), розроблено Положення про сертифікацію ЕНК в коледжі. Здійснюється
співпраця з Мережевою академією Сіsсо від НУБіП України; 5 викладачів отримали
право створювати власні курси академії на базі коледжу.
З метою підвищення якості підготовки навчально-методичного забезпечення
навчальних дисциплін здійснюється постійне оновлення навчальної літератури в
бібліотеці - у 2016 - на 31,6 тис. грн., у 2017 - 48,7 тис. грн., у 2018 - 25,2 тис. грн., у
2019 станом на 01.11 - 54,95 тис. грн.
Здійснюється співпраця з Міжнародними організаціями щодо стажування та
працевлаштування студентів за кордоном (ТОВ «Інтер Агро Імідж», Міжнародний центр
«Антей», Громадська організація «Молодь села»).
За програмою Zentrale Auslands-und Fachvermittlung (ZAV) в Німеччині у 2019
році пройшли стажування 13 студентів.
У 2019 році викладачі Коледжу взяли участь у Міжнародних конференціях - 61
особа; Всеукраїнських науково-практичних конференціях - 101 особа; регіональних - 53
особи; проведено 15 конференцій та семінарів на базі коледжу - 448 учасників.
Налагоджено виконання наукових досліджень у 2019 році опубліковано: 8 статей
у наукових фахових виданнях; 118 наукових статей, 146 тез доповідей, 4 монографії, 19
навчальних посібників; 27 методичних розробок. Отримано 2 патенти на корисну
модель; є публікації в закордонних виданнях.
Протягом 2019 року 197 студентів взяли участь у міжнародних конференціях - 7
осіб; всеукраїнських - 155 осіб; міжвузівських - 10 осіб; внутрівузівських - 174 особи.
З метою удосконалення та активізації співпраці зі студентським самоврядуванням
реалізуються наступні заходи: студенти Коледжу є членами педагогічної ради,
приймальної комісії, штабу «Абітурієнт», комісій з питань поселення та виселення, з
гуртожитку, профілактики правопорушень); здійснюється співпраця студентів Коледжу
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зі студентською організацією Університету, інших ЗВО, молодіжними й громадськими
організаціями.
Студенти коледжу беруть участь у спортивних змаганнях різного рівня (у закладі
функціонують 8 спортивних секцій). За 2019 рік мають призові місця на: міжнародному
рівні - 3 місця, всеукраїнському - 4, обласному - 12, районному - 7, міському - 9. За
наслідками Всеукраїнських змагань 2019 року серед 108 аграрних коледжів посіли 8
місце.
Водночас Вчена рада звертає увагу на те, що в роботі колективу коледжу є
значні резерви, пов’язані з:
- продовженням пошуку нових форм профорієнтаційної роботи;
- удосконаленням забезпечення якості освітнього процесу, підготовки студентів
до участі в олімпіадах, конкурсах, складання ЗНО;
- подальшим підвищенням фахової підготовки педагогічних працівників;
- продовженням співпраці з роботодавцями щодо організації більш
ефективного практичного навчання в коледжі задля створення нових баз практик та
місць працевлаштування, підвищення кваліфікації викладачів;
- розширенням зв’язків із закордонними закладами освіти та установами;
- щорічним оновленням матеріально-технічного забезпечення освітнього
процесу;
- необхідністю активізації наукової роботи;
- покращенням якості та рівня володіння іноземною мовою як студентів, так і
викладацького складу;
- продовженням реалізації програми з енергозбереження.
Зважаючи на зазначене, Вчена рада ухвалила:
1.
Доповідь директора коледжу Литовченко О.В. «Про стан освітнього і
виховного процесів та заходи щодо реалізації рішення Вченої ради Університету від 25
листопада 2015 року колективом ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний
коледж» взяти до відома.
2.
Продовжити пошук нових форм профорієнтаційної роботи через активне
використання соціальних мереж, проведення рекламної кампанії через обласні та
районні засоби масової інформації, розміщення рекламних матеріалів у транспорті,
залучення до популяризації коледжу студентів, випускників та роботодавців,
збільшення кількості слухачів підготовчих курсів, розширити географію охоплення
зустрічей з майбутніми абітурієнтами та їх батьками.
3.
Забезпечити акредитацію освітньої програми ОС Бакалавр «Автоматизація
та комп’ютерно-інтегровані технології», чітке функціонування системи контролю якості
освіти; оновити методичне забезпечення навчального процесу у 2020 році; виконати
план видань навчально-методичної літератури викладачів коледжу, у тому числі у
співавторстві з НПП кафедр університету; продовжувати проведення спільних науковометодичних семінарів та круглих столів для обміну передовим педагогічним досвідом;
забезпечити якісну підготовку та участь студентів в олімпіадах, конкурсах, ЗНО.
4.
Продовжити співпрацю з виробничниками та бізнесом щодо організації
практичного навчання в коледжі задля створення нових баз практик та місць
працевлаштування, стажування викладачів; впровадження у освітній процес елементів
дуального навчання; виконання дипломних проектів студентами випускних курсів на
замовлення роботодавців; залучення потенційних роботодавців до розробки та
узгодження освітніх програм.
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Продовжити та розширити співпрацю з закладами освіти інших країн щодо
проведення наукових семінарів та конференцій, обміну досвідом; сприяти проходженню
стажування, практик за кордоном студентами та викладачами коледжу; брати участь у
міжнародних конференціях, які проводяться на базі університету та інших ЗВО; сприяти
подальшій участі викладачів і студентів коледжу у роботі Мережевої академії Сіsсо;
сприяти покращенню якості та рівня володіння іноземною мовою як студентів, так і
викладацького складу для забезпечення інтеграції у міжнародний освітній і науковий
простір.
6.
Здійснювати, щорічне оновлення матеріально-технічної бази коледжу,
зокрема завершити облаштування прилеглої території, забезпечити лабораторії
мультимедійною технікою, сучасними програмами. Продовжити оновлення (створення)
робочих місць для проведення лабораторних та практичних робіт; облаштувати музей II
світової війни. Для покращення соціально-побутових умов проживання у гуртожитку
завершити заміну електромереж, капітальний ремонт входу, оновлення меблів в
кімнатах.
7.
З метою реалізації програми з енергозбереження завершити заміну вікон на
енергозберігаючі; в приміщеннях та навчальних аудиторіях коледжу використовувати
енергоефективні світильники та лампи; вдосконалити теплову ізоляцію стін та
фундаменту приміщень; спланувати встановлення альтернативного опалення в
навчальному корпусі № 2.
8.
Створити умови для ефективної організації наукової діяльності у коледжі:
активізувати співпрацю з кафедрами ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження,
механіко-технологічного, конструювання та дизайну, інформаційних технологій,
економічного факультетів НУБіП України; організувати та провести науково-практичні
конференції та семінари на базі коледжу; продовжити роботу над тематикою
прикладних наукових досліджень; забезпечити функціонування лабораторій технічної
творчості студентів (наукових гуртків); провести тижні циклових комісій, в рамках
тижня організувати конкурси «Кращий за спеціальністю»; направляти викладачів на
підвищення кваліфікації та стажування у провідні господарства України, за кордоном,
на навчання до аспірантури; забезпечити участь у фестивалі «Студентська наука –
2020».
9.
Забезпечити виконання заходів з підготовки до святкування 125 річниці ВП
НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» та ВП НУБіП України
«Ніжинський агротехнічний коледж».
10. Рішення Вченої ради Університету обговорити на засіданні Педагогічної
ради Коледжу, розробити план заходів щодо реалізації поставлених завдань та подати їх
до Університету до 03.12.2019.

5.

Рішення прийнято одноголосно.
Голова Вченої ради
Учений секретар

С. Ніколаєнко
О. Барановська
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