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РІШЕННЯ
Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування
України від 20 квітня 2016 року (протокол № 11)
щодо звіту директора ВП НУБіП України «Заліщицький аграрний коледж
ім. Є. Храпливого» Глови Володимира Степановича про стан та перспективи
розвитку ВП НУБіП України «Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого»
Заслухавши та обговоривши доповідь директора Заліщицького аграрного коледжу
ім. Є.Храпливого Глови В.С. «Про стан та перспективи розвитку Заліщицького
аграрного коледжу ім. Є.Храпливого в рамках Програми розвитку університету
«Голосіївська ініціатива – 2020» Вчена рада Університету відзначає:
За звітний період педагогічним колективом Коледжу проведена робота щодо
підвищення якості надання освітніх послуг та поліпшення матеріально-технічної бази,
виконання Закону України «Про вищу освіту».
Заплановані завдання на 2015 рік згідно програми «Голосіївська ініціатива - 2020»
в цілому виконані. Реалізується ступенева система підготовки фахівців молодший
спеціаліст – бакалавр – магістр. За звітний період 14 випускників коледжу продовжили
навчання в НУБіП України за ОС «Бакалавр», «Магістр». Створено умови для
проведення занять в І Міжнародній літній школі за участю польських і вітчизняних
студентів та науково-педагогічних працівників. Постійно оновлюється комп’ютерне
забезпечення спеціалізованих кабінетів і лабораторій, встановлено ліцензійні
комп’ютерні програми «1С.Підприємство», «Парус, клієнт-банк».
Для оперативного діагностування стану комп’ютерної мережі коледжу придбано
D-Link DGS 100-8 та інше комп’ютерне обладнання на суму 10280 грн., обладнано три
лекційні аудиторії мультимедійною технікою.
Розроблено і підготовлено Збірник положень, які регламентують питання
організаційно-адміністративної, навчально-виховної та методичної роботи в коледжі.
За звітний період видано 8 методичних розробок за рекомендацією кафедр
Університету, 54 методрозробки за рекомендаціями педагогічної ради коледжу,
22 конкурсних методичних матеріали передано до НМЦ «Агроосвіта», опубліковано у
наукових фахових виданнях 39 статей, 98 тез доповідей та дві монографії, отримано 2
патенти. Придбано навчально-методичної літератури на суму 18,6 тис. грн., проведено
підписку на спеціалізовані видання на суму 24,3 тис. грн.
З метою успішного розвитку художньої самодіяльності та фізичної культури і
спорту за кошти благодійного фонду «Батьківська опіка» придбано сценічних костюмів
на суму 18,1 тис. грн., спортивного інвентарю на суму 12,0 тис. грн.
Навчально-виробничим
підрозділом
за
рахунок
вирощування
сільськогосподарських культур одержано грошових надходжень на суму 1038 тис. грн.,
що в порівнянні з 2014 р. більше на 182,0 тис. грн. Соціальні виплати працівникам
коледжу у вигляді винагород за сумлінну працю склали 61,7 тис. грн., матеріальна
допомога на оздоровлення 150,3 тис. грн. Проводяться щорічні ремонти в житлових
блоках гуртожитку та навчальних кабінетах, лабораторіях. Оформлено технічну
документацію і паспорти права власності на основні будівлі коледжу.
У той же час Вчена рада Університету звертає увагу на:
- недостатню якість навчального процесу та практичної підготовки студентів;
- забезпечення не в повній мірі використання ліцензійних обсягів підготовки
фахівців по таких спеціальностях як: «Фінанси і кредит», «Обслуговування
комп’ютерних систем і мереж» ОС «Молодший спеціаліст»;

- потребу суттєвого покращення роботи по залученню абітурієнтів для навчання в
коледжі на умовах контракту;
- недоліки у веденні навчального господарства, недостатньо високу
рентабельність господарювання;
- недостатньо інтенсивне оновлення матеріально-технічної бази навчальновиробничої частини коледжу, не відремонтовано історичний корпус коледжу;
- повільні темпи здійснення роботи по переоформленню земельних угідь на
НУБіП України;
- необхідність ремонту історичного корпусу коледжу.
Зважаючи на зазначене, Вчена рада Університету постановляє:
1. Доповідь директора Глови В.С. «Про стан та перспективи розвитку
Заліщицького аграрного коледжу ім. Є.Храпливого в рамках Програми розвитку
університету «Голосіївська ініціатива – 2020» прийняти до відома.
2. Рекомендувати педагогічному колективу, дирекції коледжу:
2.1. У напрямі «Підвищення рівня якості навчання, розширення можливостей
доступу до освітніх послуг»:
- здійснити заходи по проведенню ліцензування спеціальності 201 «Агрономія»,
ОС «Бакалавр»;
- провести чергові акредитаційні експертизи спеціальностей: 5.03050401
«Економіка підприємства» (051 Економіка), 5.03050901 «Бухгалтерський облік» (071
Облік і оподаткування), 5.03050702 «Комерційна діяльність» (076 Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність), 5.09010103 «Виробництво і переробка продукції
рослинництва» (201 Агрономія), 5.09010102 «Організація і технологія ведення
фермерського господарства» (201 Агрономія);
- розробити план заходів щодо поліпшення якості освіти з економічних і
фінансових дисциплін, забезпечити функціонування дієвої системи контролю якості
освіти;
- розглянути питання щодо відкриття у коледжі спеціальності «Садівництво і
овочівництво»;
2.2. Вжити заходів по збільшенню частки викладачів з науковими ступенями,
підвищити рівень кваліфікації викладачів.
2.3. Розробити та реалізувати заходи щодо вдосконалення навчального процесу, його
кадрового, матеріально-технічного і методичного забезпечення, у т.ч.:
- удосконалити систему забезпечення контролю якості підготовки фахівців в
коледжі, шляхом дотримання галузевих стандартів, ліцензійних та акредитаційних
вимог, державної атестації випускників.
2.4.
Розширити
практику
застосування
сучасних
інформаційних
і
телекомунікаційних технологій в навчальному процесі та розвитку елементів
дистанційної системи організації самостійної роботи студентів, у т. ч.:
- формування електронної бази даних актуальних статей з фахових періодичних
видань;
- продовжити формування електронної бази НМК на платформі програми
«Moodle».
2.5. Спрямувати роботу циклових комісій коледжу на розширення співпраці з
профільними кафедрами НУБіП України по підготовці та виданню підручників,
посібників та інших навчально-методичних матеріалів.

2.6. У напрямі «Студентське самоврядування та виховна робота. Інтелектуальний
та особистісний розвиток молоді»:
- реалізувати в управлінській діяльності законодавчі нормативи Закону України
«Про вищу освіту»;
- створити з числа студентів коледжу кореспондентську редакційну раду з метою
постійного оновлення сайту коледжу;
- сприяти активізації студентської профспілкової організації по розширенню їх
діяльності, шляхом створення актуальних гуртків та клубів за інтересами;
- через органи студентського самоврядування та ради фізичної культури і спорту
популяризувати основні принципи здорового способу життя серед студентства.
2.7. У напрямі «Розвиток наукової та інноваційної діяльності» розвивати науководослідну діяльність за відповідними тематиками досліджень та дисертаційними і
госпрозрахунковими темами:
- сортовивчення овочевих культур Інституту овочівництва і баштанництва УААН,
насіннєвих компаній «Наzera», «Моravo Seed», «Nunhems», «Тezier», «Monsanto»;
- екологічні випробування кукурудзи на зерно в умовах Подністров’я за планом
спільних наукових досліджень з Інститутом зернового господарства НААН України м.
Дніпропетровськ, селекційно-генетичним інститутом НЦЦС м. Одеси, НВК «Маїс»,
ТОВ «Монсанта Україна»;
- реалізувати заходи співпраці з науковим відділом «Національного парку
Дністровський каньйон»;
- екологічні випробування та сортовивчення зернових і сіяних бобових трав з
дослідною станцією Вінницького інституту кормів НААН України і Тернопільським
центром експертизи сортів рослин;
- історичні та краєзнавчі дослідження проблем соціально – економічного розвитку
та кооперативного руху в регіоні;
- здійснити маркетингові заходи для популяризації можливостей коледжу щодо
проведення спільних наукових досліджень та надання консультативних і дорадчих
послуг;
- домогтись більш ефективної роботи студентських предметних гуртків та
об’єднань.
2.8. У напрямі «Оновлення матеріально – технічної бази та поліпшення
соціального благополуччя співробітників та студентів»:
- провести капітальний ремонт житлового блоку у гуртожитку №1;
- оновлювати твердий та м’який інвентар в гуртожитках, здійснювати необхідні
поточні ремонти;
- оновити реквізити та технічне забезпечення актової зали коледжу;
- оновлювати навчальним обладнанням, наочністю та мультимедійним
забезпеченням лабораторії і навчальні кабінети;
- продовжити роботи по заміні частини дерев’яних вікон на пластикові у корпусі
№ 1;
- здійснювати поетапний ремонт системи тепло- та водопостачання;
- поновити спортивний інвентар та костюми для колективу художньої
самодіяльності;
- організувати виконання сільськогосподарської виробничої програми на 2016 р.
2.9. У напрямі «Організаційні заходи і морально – етичні цінності та суспільні
орієнтири колективу»:
- створити постійнодіючу соціологічну групу для регулярного проведення
опитування студентів;

- постійно організовувати заходи національно – патріотичного виховання, як
пріоритетної сфери соціального життя колективу;
- неухильно дотримуватися членам колективу «Етичного кодексу педагогічного
працівника»;
- відзначити кращих працівників коледжу, удосконалити рейтингову оцінку
діяльності викладачів, морального та матеріального їх заохочення;
- створити в музеї коледжу експозицію присвячену викладачам, студентам та
випускникам коледжу – учасникам бойових дій на сході України;
- завершити роботи з облаштування на території коледжу меморіального
майданчику.
2.10. Підвищити рівень ефективного використання сільськогосподарських угідь
коледжу.
3. Рішення Вченої ради НУБіП України обговорити на педагогічний раді
Заліщицького аграрного коледжу ім. Є.Храпливого та надати Університету план заходів
по реалізації недоліків, особливо по фінансово-економічним дисциплінам.
4. Контроль за виконанням рішення Вченої ради НУБіП України покласти на
проректора з навчальної і виховної роботи Квашу С.М.
Голова Вченої ради
Учений секретар
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