Міністерство освіти і науки України
Національний університет біоресурсів і природокористування України
РІШЕННЯ
Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України
від 24 квітня 2019 року (протокол № 10) щодо звіту директора ВП НУБіП України
«Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого» Глови В.С.
«Про виконання рішення Вченої ради НУБіП України
від 20.04.2016 року 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 виконання рішення Вченої ради НУБіП України від
20.04.2016 року та перспективи розвитку коледжу, Вчена рада Університету відзначає,
що поставлені проблеми (протокол № 4 засідання Вченої ради університету від
20.04.2016 року) та заплановані заходи з їх вирішення в основному були реалізовані.
1. Ліцензовано підготовку у сфері фахової передвищої освіти за спеціальностями
051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 201 «Агрономія». Проведено повторну
акредитацію 6 спеціальностей ОКР «Молодший спеціаліст» підготовка з яких буде
проводитися до останнього випуску у 2023 році. Атестовано підготовку в коледжі
робітничих професій строком на 10 років, а саме: 6123 «Бджоляр», 4112 «Оператор
комп’ютерного набору», 8131 «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва
(категорія «А»), 8322 «Водій автотранспортних засобів (категорія «В»), 8322 «Водій
автотранспортних засобів (категорія «СІ»), 5220 «Продавець продовольчих товарів», 8229
«Лаборант хіміко-бактеорологічного аналізу».
2. Реалізуються заходи по удосконаленню системи забезпечення контролю якості
підготовки фахівців. Середній показник успішності за результатами незалежного заміру
знань, проведеного Науково-методичним центром «Агроосвіта» за останні три роки
складає з економічних спеціальностей в межах 4,0 – 4,42, з технологічних 3,7 – 4,25 (в 2019
році - 4,21 та 4,25). За результатами директорських контрольних робіт по заміру
залишкових знань студентів показник якісної успішності в 2019 році зріс до 76,92 %,
абсолютної успішності – до 99,04% в порівнянні з 71,2 % та 97,8% в 2018 році. Кожен 10
студент денної форми навчається на «відмінно». У коледжі функціонує 15 гуртків (210
студентів) з метою поглибленого вивчення іноземних мов, окремих дисциплін, з яких
студенти складають ЗНО.
3. Для вирішення проблеми збільшення контингенту студентів та кращого
використання ліцензованих обсягів урізноманітнено заходи профорієнтаційної роботи
серед випускників загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв та професійно-технічних
училищ. Укладено угоди про творчу співпрацю з 105 освітніми установами 5 областей, за
якими закріплені педагогічні працівники коледжу. Заходи і події, що відбуваються в
коледжі та університеті презентуються в групах створених у соціальних мережах та
сервісах: Facebook, Instagram, канал You Tub, Viber. Щорічно проводиться три етапи Дня
відкритих дверей та презентація освітніх можливостей коледжу майбутнім абітурієнтам.
4. Для покращення якісного складу викладачів прийнято на роботу 2 викладачі з
науковим ступенем. У 2018 році 1 викладач коледжу захистив кандидатську дисертацію за
спеціальністю «Теорія і методика виховання». За період з 2016 року 13 викладачам
встановлено вищу кваліфікаційну категорію, 6 присвоєно педагогічні звання. На даний час
в коледжі працює 52 викладачі з вищою кваліфікаційною категорією, що складає 69,3%,
проти аналогічного показника 2016 року – 55,7%.
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5. Удосконалюється інформатизація освітнього процесу. У 2016-2018 роках
завершено формування локальної мережі, створено централізоване файлообмінне сховище
коледжу, побудовано оптично-волоконну лінію зв’язку між навчальним корпусом та
гуртожитками коледжу. Придбано телевізори нового покоління, 3D-принтер «Tronxy
3DPrinter», акустичну систему, ноутбук DellInspiron 15 3000 BJPQ8L, обладнано 3 нових
мультимедійні аудиторії.
Навчальні лабораторії коледжу повністю забезпечені ліцензійним ПЗ. Веб-сайт
коледжу визнано переможцем Всеукраїнського конкурсу серед аграрних ЗВО України
(2017 р.), 2-е місце в НУБіП України. Проводиться робота по розширенню застосування
сучасних інформаційних технологій в освітньому процесі та розвитку елементів
дистанційної системи організації навчання: сформовано базу електронних варіантів НМК
усіх дисциплін, поповнюється єдина база навчальних матеріалів на основі платформи
«Moodle», електронна бібліотека налічує 5425 сучасних навчальних і методичних видань.
6. Для удосконалення практичної підготовки та впровадження елементів дуальної
освіти укладено і реалізовуються угоди про співпрацю з 98 господарюючими суб’єктами,
установами, організаціями, фірмами. На базі коледжу центром «Агроосвіта» проведено
засідання методичної ради з напряму «Агрономія» (2017 р.) та практичний семінар
«Колекційно-дослідне поле та його ефективне використання в освітньому процесі» (2018
р.). Студенти коледжу стали фіналістами Всеукраїнського конкурсу «Краща аграрна
практика» (2017 р.).
7. Для організації науково-дослідної та пошукової роботи, проведення випробувань
і надання консультативних послуг укладено і щорічно успішно реалізовуються угоди з 19
науково-дослідними установами, компаніями та фірмами. За період 2016-2018 рр.
викладачами коледжу: отримано 8 патентів, опубліковано 4 монографії, 130 статей, 51 тез
доповідей. На базі коледжу проведено 38 конференцій і семінарів. Студенти коледжу
ставали переможцями ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з математики, вищої
математики, фізики, інформаційних систем в обліку. В 2018 році два студентів коледжу
стали переможцями регіонального етапу Всеукраїнського конкурсу науково-дослідних
робіт з історії. Команда студентів коледжу стала фіналістом Міжнародного конкурсу
Diamond Challenge for High Scool Enterpreners (2019).
8. Зростають економічні показники виробничо-фінансової діяльності навчальновиробничого підрозділу коледжу. Так у 2016 році виробництво зернових складало всього
320 т, а в 2018 році – 730 т; грошові надходження склали відповідно 1459 тис. грн. (2016 р.)
і 3148 тис. грн. у 2018 р.; від господарської діяльності одержано прибутку 544,7 тис. грн.
(2016 р.) та 2102,7 тис. грн. у 2018 р.
9. Повністю завершено процес інвентаризації земельних угідь, які знаходяться в
користуванні коледжу, здійснено реєстрацію земельних ділянок в державному земельному
кадастрі та проведено реєстрацію основних майнових об’єктів до державного реєстру
речових прав на нерухоме майно на які одержано відповідні свідоцтва на право власності.
Ведеться робота по розкорчовуванню багаторічних плодових насаджень. На даний час
розкорчовано і переведено в ріллю 86 га, крім того в стадії завершення (рекультивації)
15 га.
10. У коледжі ефективно функціонує система патріотичної, виховної та спортивномасової роботи. Діє 11 колективів і гуртків художньої самодіяльності, 9 спортивних секцій,
учасники яких є переможцями і дипломантами регіональних та Всеукраїнських конкурсів і
змагань.
Водночас Вчена рада звертає увагу на те, що поряд із позитивними змінами, в
коледжі ще залишаються нерозв’язані проблеми:
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- подальше зменшення контингенту студентів, у першу чергу, на таких
спеціальностях: 051 «Економіка», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»,
101 «Екологія»;
- відсутність ліцензування нових, актуальних на ринку праці спеціальностей на рівні
фахової передвищої освіти, як один із шляхів подолання зменшення контингенту студентів;
- недостатньо проводиться оновлення матеріально-технічного забезпечення та
обладнання з агробіологічних і економічних спеціальностей через обмеженість фінансових
ресурсів;
- потребує ремонту приміщення навчального корпусу;
- недостатньо проводиться підготовка та залучення педагогічних кадрів з науковими
ступенями;
- необхідно покращити реалізацію ступеневої освіти, шляхом направлення
випускників на навчання до базового закладу;
- потребує
подальшого
підвищення
ефективність
використання
сільськогосподарських угідь;
- потребує оновлення технічне забезпечення навчально-виробничого підрозділу, що
сприятиме підвищенню ефективності його діяльності.
Зважаючи на зазначене, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Доповідь директора ВП НУБіП України «Заліщицький аграрний коледж
ім. Є. Храпливого» Глови В.С. «Про виконання рішення Вченої ради НУБіП України від
20.04.2016 року та перспективи розвитку ВП НУБіП України «Заліщицький аграрний
коледж ім. Є. Храпливого» взяти до відома.
2. З метою удосконалення якості організації освітнього процесу рекомендувати
педагогічній раді, колективу коледжу:
розширити співпрацю з роботодавцями по залученню коштів і ресурсів для
придбання сучасного унаочнення, приладів і обладнання для навчальних кабінетів та
лабораторій;
розвивати практику впровадження елементів дуальної освіти через спільну
діяльність з провідними фірмами, господарствами та установами;
провести відбір і направлення молодих викладачів на навчання в аспірантуру;
удосконалити якість проведення лабораторно-практичних та лекційних занять
шляхом застосування сучасних методів навчання, упровадження ІКТ;
забезпечити умови для постійного підвищення кваліфікації педагогічних
працівників, їх стажування на виробництві, участі в професійній сертифікації та активізації
співпраці з провідними підприємствами регіону;
продовжити розвиток електронного освітнього середовища коледжу.
3. Для покращення стану використання ліцензійних обсягів, збільшення контингенту
студентів і розвитку ступеневої освіти:
- посилити роботу викладачів та циклових комісій по формуванню та зростанню
контингенту студентів;
- вивчити питання відкриття на базі коледжу міжкафедральної навчальної
лабораторії по спеціальності «Агрономія»;
- провести заходи по ліцензуванню фахової передвищої освіти нової спеціальності
242 «Туризм»;
- активізувати співпрацю з кафедрами університету для спрямування випускників
коледжу на продовження навчання в НУБіП України;
- з метою недопущення нестатутних відносин систематично проводити
анкетування, опитування студентів;
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- удосконалити професійну орієнтацію випускників через співпрацю з
роботодавцями, проведення Ярмарок вакансій та інші форми.
4. Для поліпшення матеріально-технічної бази коледжу:
- активізувати заходи по залученню фінансових ресурсів для оновлення
комп’ютерного парку, матеріально-технічного забезпечення навчальних кабінетів і
лабораторій;
- вжити заходів з енергозбереження, в т.ч. провести заміну вікон на пластикові в
навчальному корпусі № 1;
- проводити поетапний ремонт і заміну батарей опалення в навчальному корпусі №1
та гуртожитках;
- здійснювати оновлення технічного забезпечення навчально-виробничого
підрозділу, що сприятиме підвищенню ефективності діяльності.
5. З метою покращення соціально-побутових умов проживання студентів у
гуртожитку:
- завершити облаштування житлових блоків з покращеними умовами проживання;
- постійно проводити оновлення меблів та інвентарю.
6. Рішення Вченої ради НУБіП України обговорити на засіданні педагогічної ради
коледжу, скласти план заходів із його реалізації та подати до ректорату НУБіП України.
Дирекції інформувати ректорат про виконання рішення Вченої ради НУБіП України
до 01.01.2020 р.
7. Контроль за виконанням рішення покласти на проректора з навчальної і виховної
роботи С. М. Квашу.
Рішення прийнято одноголосно.
Голова Вченої ради
Учений секретар

С. Ніколаєнко
О. Барановська
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