
Міністерство освіти і науки України 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

РІШЕННЯ 

Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України 

від 26 жовтня 2016 року (протокол № 4) щодо звіту директора ВП НУБіП України 

«Немішаївський агротехнічний коледж», к.с.-г.н. Альохіна Володимира Ілліча 

про організацію навчального процесу та розвиток матеріально-технічної бази 

ВП НУБіП України «Немішаївський агротехнічний коледж» в світлі 

виконання заходів по реалізації Закону України «Про вищу освіту» та 

Програми розвитку університету «Голосіївська ініціатива - 2020» на 2016 рік. 

 

 Заслухавши та обговоривши звіт директора ВП НУБіП України 

«Немішаївський агротехнічний коледж» (далі – Коледж) Альохіна В.І. Вчена рада 

Університету відзначає наступне. 

 За останні два роки колективом Коледжу в світлі реалізації заходів до 

програми «Голосіївська ініціатива – 2020» на 2016 рік проведена значна робота 

щодо підвищення якості надання освітніх послуг, виховної роботи та поліпшення 

матеріально-технічної бази:  

- у коледжі навчається 1646 студентів, з них денної форми навчання -1382, 

заочної – 264, за державним замовленням – 1340, за умовами договору – 306 (на 11 

осіб більше порівняно з 2015 р.); 

- проведено ліцензування розширення провадження освітньої діяльності у 

сфері професійно-технічної освіти з професій: 8322 «Водій автотранспортних 

засобів (категорія «С» і «В»)»; 7241 «Електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування»; 4212 «Контролер ощадного банку»; 8331 «Тракторист-

машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва (категорія 

«А1»); 7233 «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування»; 

6121 «Оператор із штучного осіменіння тварин і птиці»; 6151 «Рибовод 

(кваліфікований робітник)»; 6113 «Озеленювач» (професійно-технічне навчання). 

Підготовлені матеріали до акредитації з 5 спеціальностей: 5.09010103 Технологія 

виробництва та переробки продукції рослинництва; 5.09010201 Технологія 

виробництва та переробки продукції тваринництва; 5.10010102 Монтаж, 

обслуговування та ремонт електро-технічних установок в агропромисловому 

комплексі; 5.10010201 Експлуатація та ремонт машин і обладнання 

агропромислового виробництва; 5.11010101 Ветеринарна медицина; 

- у 2016 році здійснено набір абітурієнтів на підготовку здобувачів вищої 

освіти за 9 спеціальностями ОКР «Молодший спеціаліст» та  2 спеціальності ОС 

«Бакалавр». До Коледжу вступило – 514 осіб (2015 р.- 507), на базі повної загальної 

середньої освіти, ОС «Бакалаври» - 88 особи (державне замовлення – 50 осіб ( 2015 

р. 40 осіб); на ОКР  «Молодший спеціаліст» - 426 (2015 р. - 427осіб), в тому числі 

державне замовлення 337осіб (2015 р. – 337 осіб); 

- реалізується ступенева система підготовки фахівців молодший спеціаліст – 

бакалавр. У 2016 році  128 випускників коледжу продовжили навчання у НУБіП 

України (2015 р. - 116), 79 осіб – у Коледжі; 

- навчальний процес забезпечують 126 педагогічних працівників, мають наукові 

ступені – 9 осіб, вищу кваліфікаційну категорію - 60, викладач-методист - 20, 



старший викладач - 8, (усі штатні). Вживаються заходи з покращення кадрового 

потенціалу закладу: на педагогічному факультеті НУБіП України навчається – 5 

осіб, закінчили – 2, в аспірантурі навчається - 5 осіб, пройшли підвищення 

кваліфікації – 28 осіб, атестовано у 2016 р. 58 педагогічних працівників.  

- навчальна та методична робота спрямовані на підготовку 

конкурентоспроможних спеціалістів в галузі агропромислового комплексу. 

Проведені Університетом зрізи знань демонструють середній бал з математики та з 

біології –4.0. Викладачами коледжу у співпраці з НУБіП України видано підручник 

та 115 методичних розробок. 13 осіб взяли участь в міжнародних науково-

практичних конференціях, 31 особа в семінарах. За результатами участі у роботі 

навчально-методичного кабінету НМЦ «Агроосвіта» у 2016 н.р. серед 110 

навчальних закладів Коледж посів 18 місце.  Отримано патент на корисну модель. У 

ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з «Водних біоресурсів та 

аквакультури» серед ВНЗ 1-ІІ рівнів акредитації студенти Коледжу посіли 1 місце. 

Започатковано проходження виробничих практик у «Карлсгофердберен» 

(Німеччина), у 2016 році – 52 студенти. 

- фінансова діяльність. Бюджетні надходження за загальним фондом склали                                                   

27 056 194 грн., за спеціальним - 4 445 342 грн. На благодійний фонд коледжу 

надійшло коштів 251 155 грн. Отримані кошти витрачено на ремонтні роботи та 

закупівлю навчального обладнання. За звітній період введено в експлуатацію 

після капітального ремонту навчальний корпус №3, проведені ремонтні роботи в 

корпусах №№ 1, 2, 4, 5, 8, 9 та гуртожитках. Проведено капітальний ремонт 14 

лабораторій тощо. Загальна вартість ремонтних робіт склала близько 250 тисяч 

гривень. Роботи проводилися переважно силами викладачів і студентів Коледжу.  

З метою економії коштів Педагогічної радою прийнято рішення щодо 

об’єднання груп для проведення лекційних занять, що є нормою для ВНЗ, та 

зменшення доплати до 10% педагогічним працівникам за престижність у роботі, 

замість 20%. 

У той же час Вчена рада Університету звертає увагу на окремі недоліки, 

які є в діяльності колективу:  
1. Якість освітнього процесу в Коледжі знаходиться на середньому рівні. Якщо 

із загальноосвітніх дисциплін (біологія, математика) середній бал – 4, то за 

результатами незалежного заміру знань, проведених ДУ НМЦ «Агроосвіта», - 

середній бал варіює від 2,65 на спеціальності аграрний бізнес до 3,76 на 

спеціальностях ветеринарна медицина та фінанси і кредит. 

Недостатньо ефективним є супровід навчально-виховного процесу, застарілими 

форми навчання. Так, лише 76% опитаних студентів Коледжу, повністю задоволені 

організацією навчально-виховного процесу, в тому числі 43,2% оцінюють її як 

високу і дуже високу. Переважна більшість вказує на необхідність оновлення 

навчально-методичного та інформаційного супроводу. Потребують викорінення 

нестатутні відносини. 

2. Спостерігається зменшення контингенту студентів, у першу чергу тих, які 

навчаються за умовами договору та заочної форми навчання. Ліцензійний обсяг 

використовується Коледжем лише на 54%. 

3. Потребує подальшого зміцнення матеріально-технічна база, оснащення 

навчальних лабораторій відповідним обладнанням. Коледж має низький показник 

кількості студентів на один комп’ютер – 22 (інші відокремлені підрозділи – 3-7). 



4. Недостатньо налагоджена науково-дослідна робота, мала кількість 

викладачів з науковими ступенями; лише 7 студентів коледжу брали у 2016 році 

участь у наукових конференціях. 

5. Потребує посилення робота органів студентського самоврядування: 

старостату, рад відділень, гуртожитку, академічних груп і активізації роботи 

батьківського комітету. 

 

Зважаючи на зазначене, Вчена рада Університету УХВАЛИЛА: 

1. Звіт директора Коледжу Альохіна В.І. взяти до відома.  

2. Діяльність педагогічного колективу у відповідності до Програми розвитку 

університету «Голосіївська ініціатива -2020» спрямувати на: 

Підвищення якості навчання:  
- забезпечення високого рівня якості підготовки фахівців шляхом підвищення 

ефективності організації навчально-виховного процесу, забезпечення його 

сучасними матеріально-технічними і навчальними засобами; 

- проведення акредитації зі спеціальностей ОКР «Молодший спеціаліст» (5 

спеціальностей); 

- ліцензування нових спеціальностей, в т.ч. і робітничих; 

- забезпечення виконання держзамовлення та заповнення ліцензійних обсягів 

підготовки спеціалістів; 

- забезпечення реалізації ступеневої освіти через створення інтегрованої 

неперервної системи підготовки студентів за ступенями: молодший спеціаліст, 

бакалавр на базі коледжу та  бакалавр,  магістр, аспірант - Університету; 

- нарощування кадрового потенціалу шляхом збільшення частки викладачів з 

науковими ступенями, постійно підвищувати рівень кваліфікації викладачів; 

- активізацію формування електронних навчальних курсів із дисциплін на 

платформі Moodle та роботу студентів  з такими курсами; 

- покращення профорієнтаційної роботи для забезпечення повного 

використання ліцензованих обсягів. 

Науково-інноваційна діяльність:  

- підвищення активності відділень щодо пошуку та здобуття міжнародних 

грантів, стажування в установах закордонних країн;  

- розширення співпраці з закладами освіти інших країн щодо проведення 

наукових семінарів та конференцій;  

- сприяння проведенню стажування за кордоном студентів та викладачів 

коледжу; 

- активізація співпраці з кафедрами НУБіП України; 

- модернізація матеріально-технічної бази практичного навчання; 

- посилення співпраці з роботодавцями з питань вдосконалення навчальних 

планів, формування проектних показників обсягу державного замовлення, розподілу 

студентів, залучення висококваліфікованих фахівців- практиків до участі в 

навчальному процесі. 
 

Виховна робота та студентське самоврядування: 

- збільшення уваги та надання всебічної допомоги студентському 

самоврядуванню коледжу, сприяння діяльності студентської організації та виборам 

її керівних органів; 



- виявлення та розвиток творчих здібностей студентів, залучення їх до участі в 

мистецьких колективах Коледжу, проведенні творчих конкурсів, виставок, майстер-

класів тощо. 
 

Оновлення матеріально-технічної бази та поліпшення соціального 

благополуччя співробітників і студентів:  

- забезпечення соціального захисту працівників та студентів; 

- оновлення навчального обладнання та наочності лабораторій і кабінетів; 

-  проведення поступової заміни освітлення на енергозберігаюче; 

- будівництво житла в 2017-2019 рр. для працівників Університету та коледжу. 
 

Забезпечення фінансової стійкості: 

 - збільшення надходження коштів спеціального фонду за рахунок 

контингенту студентів, які навчаються за умов договору, курсів з підготовки, 

господарської, виробничої  та іншої діяльності. 

- розроблення плану заходів із додаткової економії та раціонального 

використання енергоресурсів. 
 

3. Рішення Вченої ради Університету обговорити на засіданні педагогічної 

ради Коледжу, скласти план його виконання та надати в ректорат для контролю. 
 

4. Контроль за виконання рішення Вченої ради Університету покласти на 

проректора з навчальної і виховної роботи Квашу С.М. 
 

 

Голова Вченої ради       С. Ніколаєнко 

Учений секретар       О. Барановська 

 


