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Матеріальна база
Відокремлений підрозділ НУБіП України «Ірпінський економічний
коледж» має всі необхідні умови для здійснення освітнього процесу відповідно
до ліцензійних та акредитаційних вимог.
У 4-х навчальних корпусах розташовано 15 комп'ютерних навчальних
лабораторій, 16 мультимедійних аудиторій (у т.ч. 2 – з інтерактивними
дошками), 7 лекційних залів, навчальні кабінети та аудиторії, редакційновидавничий центр, методичний кабінет, конференцзала.
Заклад має 1 гуртожиток на 360 місць, актову залу на 280 посадкових
місць, бiблiотеку з читальним залом на 100 місць, їдальню на 160 місць,
спортивний майданчик, спортивну залу, тренажерну залу, стадіон, музей історії
коледжу, етнографічний музей «Українська світлиця», медичний пункт.
Спеціальності
ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж» здійснює за 5
спеціальностями молодшого спеціаліста, має ліцензію на підготовку бакалаврів
за 2 спеціальностями.
Отримано ліцензію у сфері ПТО з робітничих професій 4211 Контролеркасир, 4115 Секретар керівника (організації, підприємства, установи), 4112
Оператор компʼютерного набору, 5220 Продавець продовольчих товарів.
Контингент студентів
На 2-х відділеннях навчається 469 студентів денної форми навчання. За
джерелами фінансування: за державним замовленням – 368 осіб (78,5% від
загальної кількості), за умов договору – 101 (21,5% від загальної кількості).
Контингент студентів у розрізі спеціальностей становить:
- Фінанси, банківська справа і страхування – 108 осіб (23%);
- Облік і оподаткування – 113 осіб (24%);
- Підприємництво, торгівля та біржова діяльність – 75 осіб (16%);
- Комп’ютерна інженерія – 117 осіб (25,6%);
- Маркетинг – 31 особа (7%).
У 2018 р. зараховано на денну форму навчання 156 студентів за ОКР
«Молодший спеціаліст», з них за умов договору – 36.
Загальна кількість випускників у 2018 р. становить 128 осіб за денною
формою навчання. Продовжили навчання у НУБіП України – 29 осіб (денна і
заочна форми навчання).
У порівнянні з 2017 роком контингент студентів збільшився на 11 осіб.

Профорієнтаційна робота
З метою активізації профорієнтаційної роботи, збільшення контингенту
студентів здійснено такі заходи:
- розроблено план заходів з профорієнтаційної роботи на 2018-2019 н.р.;
- станом на 01.12.2018р. відвідано 60 ЗОШ ІІ-ІІІ ступенів Київської,
Житомирської, Черкаської областей, м. Київ та укладено 45 договорів про
співпрацю;
- поновлено рекламний роздатковий матеріал та інформаційні стенди;
- надано інформацію у довідники для абітурієнтів;
- проведено тренінг «Профорієнтація – 2018» зі студентами випускних
груп;
- проведено 5 днів відкритих дверей (17 лютого, 24 березня, 21 квітня, 20
жовтня, 24 листопада 2018 р.);
- забезпечено участь коледжу у 6-ти Ярмарках професій для учнівської
молоді, організованих Бородянським районним центром зайнятості
(20.04.2018р., 17.10.2018р.), Києво-Святошинським районним центром
зайнятості (15.05.2018р., 30.11.2018р.) та Ірпінським центром зайнятості
(20.04.2018р., 24.10.2018р.);
- у рамках профорієнтаційного проекту «Захисти свої права – створи
своє майбутнє» для учнів ЗОШ м. Ірпінь та Приірпіння проведено:
1) майстер-класи «Захисти свої права – захисти своє майбутнє»,
«Дізнайся, споживач!» (у Бучанському НВК №3, Бучанській ЗОШ №1,
Бучанському НВК №2, Бучанській Українській гімназії, Бучанському НВК №4,
Бучанському НВК «СЗОШ – І-ІІІ ст. – ЗОШ І-ІІІ ст.» №3) та ін.;
2) курс лекцій-презентацій «Я бухгалтер»;
3) гру-вікторину «Маленькі секрети економіки та фінансів»;
4) святкування Масляної разом з учнями та їх батьками;
5) тематичні виховні години;
6) спортивні конкурси та змагання.
Кадрове забезпечення та покращення якісного складу педагогічного
колективу
Навчальний процес забезпечують 49 викладачів, у т.ч. 3 сумісники. Серед
штатних педагогічних працівників: 1 доктор наук, 9 кандидатів наук, у т.ч. 4
доценти, 26 викладачів вищої кваліфікаційної категорії, у т.ч. 3 викладачіметодисти, 2 старших викладачі. В аспірантурі навчаються 4 викладачі. 43
викладачі мають педагогічну освіту.
Державні нагороди, почесні звання та інші відзнаки мають 14 осіб, з них:
заслужений працівник освіти України – 1; відмінник освіти України – 4;
відмінник аграрної освіти і науки України – 3; почесна відзнака МАПП України
«Знак пошани» – 2; звання «Заслужений педагогічний працівник НУБіП
України» - 4. Отримав педагогічну освіту в НУБіП України - 1 викладач.
Мають досвід практичної роботи на виробництві більше 3-х років 16
викладачів.
У 2018 році вжито заходи з покращення якісного складу педагогічних
працівників, підвищення їх кваліфікації. 1 викладач захистив дисертацію на

здобуття наукового ступеня кандидата наук. Підвищення кваліфікації на базі
ННІ післядипломної освіти НУБіП України пройшли 8 викладачів, 3 викладачі
пройшли підвищення кваліфікації на базі Київського університету імені
Б.Грінченка. 1 викладач закінчив навчання на гуманітарно-педагогічному
факультеті НУБіП України.
6 викладачів фахових дисциплін пройшли стажування на базі ТОВ
«ТАЙМФІШ», МП ТОВ «Сотіс», ТОВ «Агропросперіс», ТОВ «Агроконтраст».
2 педагогічні працівники взяли участь у семінарі-практикумі «Проміжні
підсумки 9 місяців 2018 року» (на базі НУБіП України, організованому
Всеукраїнським бухгалтерсько-юридичним виданням «Все про бухгалтерський
облік»).
У засіданні круглого столу «Практико-орієнтована підготовка викладачів
професійної освіти і навчання» (на базі Київського національного торговельноекономічного університету) взяли участь 6 викладачів.
7 педагогічних працівників взяли участь у тренінгу «Проектування
електронних освітніх ресурсів та підручників нового покоління у контексті
оновлення професійної освіти, що проводився на базі ДУ «НМЦ «Агроосвіта».
У роботі експертної групи з оцінювання творчих робіт учасників
конкурсу професійної майстерності педагогічних працівників технікумів та
коледжів «Педагогічний ОСКАР - 2018», що вперше проводився ДУ «НМЦ
інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів
«Агроосвіта» серед усіх закладів вищої освіти І-ІІ р.а. України, взяли участь 2
викладачі.
1 викладач взяв участь у семінарі «Формування навичок дослідницької
роботи студентів на заняттях хімії через застосування інформаційнокомунікаційних технологій» на базі Державного професійно-технічного
навчального закладу «Бородянський професійний аграрний ліцей».
Участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції
«Менеджмент інклюзивного середовища як інновація в освіті», що відбулася в
Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова, взяли 10
педагогічних працівників.
У роботі ІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціальнопедагогічні основи розвитку особистості в сучасних умовах комунікації: досвід,
проблеми, перспективи», організованої ДНУ «Інститут модернізації змісту
освіти» та НМЦ «Агроосвіта» взяли участь 5 викладачів.
Науково-дослідна робота
Педагогічним колективом здійснювалася науково-дослідна робота,
зокрема опубліковано 7 наукових статей у фахових виданнях та 80 тез
доповідей у матеріалах конференцій.
Викладач Берегеля І.М захистила кандидатську дисертацію на здобуття
наукового ступеня кандидата юридичних наук.
Взяли участь у:
- міжнародних конференціях – 32 викладачі, 5 студентів;
- всеукраїнських – 12 викладачів, 15 студентів;
- регіональних (міжвузівських) – 50 студентів;

- внутрівузівських – 65 студентів.
Удосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освітнього
процесу
Протягом звітного періоду проводились заходи щодо удосконалення
внутрішньої системи забезпечення якості освітнього процесу. Зокрема,
відповідно до Положення про систему запобігання та виявлення академічного
плагіату в наукових та навчальних працях педагогічних працівників та
студентів ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж»,
затвердженого рішенням педагогічної ради від 25 жовтня 2017 року (протокол
№ 2), здійснювалася перевірка курсових робіт на наявність плагіату.
З метою моніторингу якості освітнього процесу, умов проживання у
гуртожитку, виявлення недоліків, відповідно до наказу від 22.10.2018 № 95
було проведено on-line опитування студентів на веб-сайті коледжу. В
опитуванні взяли участь більше 200 студентів 2, 3 та 4 курсів. Було
запропоновано 22 питання
щодо організації освітнього процесу, рівня
викладання навчальних дисциплін, дозвілля студентів, роботи бібліотеки, умов
проживання в гуртожитку, можливості продовження навчання після закінчення
коледжу, діяльності студентської ради тощо. Результати анкетування
розглянуто на засіданні педагогічної ради, розроблено відповідні заходи.
Заходи з покращення якості освітнього процесу
Одним із факторів, що впливають на якість освітнього процесу в
сучасних умовах, є застосування інформаційно-комунікаційних технологій при
проведенні навчальних занять, організації самостійної роботи, підготовці
навчально-методичного забезпечення. Протягом 2018 року у цьому напрямку
здійснено такі заходи:
- підтримувався в актуальному стані веб-сайт коледжу;
- підготовлено 20 навчальних посібників, 75 методичних розробок за
рекомендацією методичної ради коледжу;
- підготовлено та розміщено на веб-сайті коледжу навчально-методичні
матеріали із 98% дисциплін за 5-ма спеціальностями (розділ «Студенту» – online бібліотека);
- проведено 21 відкрите заняття (у 2017 р. – 16) з використанням
інформаційно-комунікаційних та інтерактивних технологій (мультимедійні
презентації, тестовий контроль знань, використання інтерактивної дошки
тощо);
- проведено 8 педагогічних семінарів, 2 з яких - за участі науковопедагогічних співробітників Інституту проблем виховання НАПН України,
Центру творчості дітей та юнацтва Київщини, фахівців Науково-методичного
центру управління освіти і науки Ірпінської міської ради;
проведено
міжвузівську
науково-практичну
конференцію
«Впровадження компетентнісного підходу у процесі підготовки майбутніх
фахівців ОКР «Молодший спеціаліст».
На базі коледжу проведено:

- для заступників директорів з навчальної роботи технікумів і коледжів
аграрної освіти семінар-тренінг “Ефективне управління освітнім процесом”,
організований НМЦ «Агроосвіта»;
- семінар «Реалії та перспективи функціонування закладів вищої освіти в
контексті нових вимог Закону України «Про освіту» для керівників
відокремлених підрозділів НУБіП України;
- конкурс «Кращий куратор навчальної групи 2018 року» серед аграрних
ЗВО Київської, Черкаської, Вінницької областей, організований НМЦ
«Агроосвіта».
У методичному кабінеті коледжу систематично проводяться виставки
кращих методичних матеріалів з організації навчально-виховного процесу.
Коледж взяв участь у проведенні незалежного заміру знань (НЗЗ)
студентів 3 курсу з 2-х спеціальностей, що проводився Центром дистанційного
тестування та освіти ДУ «НМЦ «Агроосвіта» 19-20 квітня 2018 р. За
результатами незалежного заміру знань студенти виявили високий рівень знань
у порівнянні із семестровим контролем, 22 студенти підвищили оцінки.
Проведено зрізи залишкових знань студентів за результатами
екзаменаційних сесій І та ІІ семестрів (охоплено 9 екзаменів).
Здійснювався контроль за станом практичної підготовки, якості
підготовки курсових робіт, звітів, станом ведення навчальної документації.
Студенти коледжу є переможцями предметних олімпіад та конкурсів:
✓ ІІ (обласний етап) олімпіад:
- з математики – І місце (Саплін Антон);
- з української мови – ІІ місце (Скороход Анжеліка);
✓ фінальний етап VІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу
учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка серед студентів
технікумів і коледжів негуманітарного профілю – ІІ місце (Гутник Анастасія).
У 2018 році вперше студенти 2-го курсу на базі 9 кл. складали ДПА з
української мови у формі ЗНО. Всього студентів, які складали ДПА, - 140 осіб,
з них отримали:
- 10-12 балів – 4 особи;
- 7-9 балів – 56 осіб;
- 4-6 балів – 73 особи;
- не склали ДПА – 7 осіб.
За результатами ЗНО 135 осіб отримали сертифікат з української мови,
що дає право на вступ до ЗВО на ОС бакалавра.
З метою поглиблення знань студентів у 2018 р. організовано роботу
факультативів: з англійської мови, української мови, математики, фінансового
обліку на основі програми «1С: Бухгалтерія 8.2». Надавалися консультативні
послуги абітурієнтам з 2-х предметів (українська мова, математика).
Практичне навчання
Практичне навчання – один із факторів, що впливають на якість
освітнього процесу та формування професійних компетенцій майбутніх
фахівців. Практична підготовка здійснювалась у процесі проведення

навчальних практик на базі навчальних лабораторій коледжу та виробничої
практики на базі передових підприємств регіону.
Протягом звітного періоду поновлено угоди на проходження виробничої
практики з провідними підприємствами у відповідній сфері виробництва чи
послуг: ТОВ «ЕКО-маркет», ДП «Рітейл Вест» магазин Фуршет, ТОВ «ЛКТранс» магазин «Лоток», ТОВ «Фора», ТОВ «Легіон» магазин «Бджілкамаркет», ТОВ «Епіцентр К» № 7 м. Київ, ТОВ «І-ЛАН», ТОВ «Комп сервіс»,
ТОВ «Сервіс Ай-Ті»,ТОВ «ТБ-НЕТ» ; ТОВ «Віста», ТОВ «КФ «Тортовик»,
ТОВ «Рубежівське», ДП «ДГ «Дмитрівка», ТОВ «Агроконтраст», ДП
«Клавдіївський лісгосп», ДП «Макарівський лісгосп», ТОВ «Планета Пластик»,
ВСК «Здвиж», ПСП ім. Т.Г.Шевченка; з фінансово-кредитними установами
Ірпінського регіону та м. Києва, а саме: відділення АТ «Ощадбанк», АБ
«Укргазбанк», ПАТ КБ «Приватбанк» та інші.
Між коледжем і ПАТ КБ «Приватбанк» продовжено договір про
проходження онлайн-практики студентами спеціальності «Фінанси і кредит».
Продовжено договір про співробітництво з Ірпінським міським центром
зайнятості.
Проведено зустрічі з успішними випускниками коледжу – провідними
фахівцями підприємств і організацій та семінар із загальних питань зайнятості
випускників, у якому взяли участь представники Ірпінського міського центру
зайнятості.
Проведено засідання Круглого столу за участі представників торгівельної
мережі «Фора» з метою ознайомлення студентів з виробничою діяльністю в
реальних умовах господарювання.
З метою ознайомлення з умовами проходження виробничої практики
організовано екскурсію та проведено презентацію онлайн-практики для
майбутніх фінансистів за участю керівника відділу кадрів Київського
регіонального управління ПАТ КБ «ПриватБанк».
Відвідано щорічну
міжнародну спеціалізовану виставку «Освіта та кар’єра» та виставку
закордонних навчальних закладів «Освіта за кордоном».
Працевлаштування
З метою працевлаштування випускників проведено:
- Тренінг «Знайти роботу легко» для студентів-випускників, за
підтримки Управління молодіжної політики та національно-патріотичного
виховання Київської обласної державної адміністрації, з метою створення
сприятливих умов працевлаштування і зайнятості молоді;
- Ярмарок вакансій за участю 12 роботодавців - учасників заходу.
Зв’язок з базовим університетом
Протягом звітного періоду підтримувався взаємозв'язок з факультетами і
кафедрами НУБіП України, а саме:
- економічним факультетом, кафедрами: бухгалтерського обліку і
аудиту, статистики та економічного аналізу, фінансів;
- факультетом аграрного менеджменту, кафедрами: менеджменту ім.
проф. Й.С. Завадського, маркетингу та міжнародної торгівлі;

- факультетом харчових технологій та управління якістю продукції АПК,
кафедрами стандартизації та сертифікації с/г продукції;
- факультетом інформаційних технологій, кафедрою інформаційних
систем;
- гуманітарно-педагогічним факультетом.
Форми співпраці: стажування педагогічних працівників коледжу на
кафедрах університету; участь викладачів і студентів коледжу у науковопрактичних конференціях, що проводяться на базі університету та науковопедагогічних працівників і студентів університету у конференціях, що
проводяться на базі коледжу; участь викладачів коледжу у методичних
семінарах, що проводяться на базі університету; участь студентів коледжу у
заходах університету («Фестиваль студентської науки», Дні відкритих дверей
університету).
Заходи з покращення матеріально-технічної бази
У 2018 р. здійснено ряд заходів з ремонту, придбання комп'ютерної та
іншої оргтехніки, обладнання для навчальних лабораторій:
- ремонт комп'ютерної техніки (вартість – 32,2 тис. грн.);
- продовжено договори про співпрацю з інтернет провайдерами ТДВ
«Компанія «Бест» та «I-Lan»;
- придбано 3 комп’ютери (загальна вартість – 39,8 тис. грн.);
- придбано електронне обладнання пам’яті на 8 ТБ – 35,2 тис. грн.;
- проведено роботи з оптимізації баз даних веб-сайту коледжу та
навчально-інформаційного порталу MOODLE;
- оновлено програмне забезпечення в навчальних лабораторіях;
- збільшено дисковий простір хостингу для функціонування навчальноінформаційного порталу MOODLE;
- підключено студентський гуртожиток до інтернет-провайдера «I-Lan»;
- обладнано інформаційно-видавничий центр, який має різограф,
принтер, сканер, ксерокс;
- продовжено договір про співпрацю та безкоштовне встановлення
мешканцям гуртожитку кабельного доступу до мережі інтернет з провайдером
ТДВ «Компанія «Бест»;
- оновлено та доповнено електронну бібліотеку коледжу з наданням
доступу через сайт коледжу;
- розширено зони покриття бездротової мережі з доступом до інтернет та
локальних ресурсів коледжу (покриття Wi-Fi охоплює близько 95% території
коледжу).
Протягом звітного періоду забезпечено виконання планів поточного та
капітального ремонту навчальних корпусів, гуртожитку та благоустрою
території навчального закладу. Проведено:
- поточний ремонт навчальних приміщень: корпусів №№ 1 – 4: заміна
електропроводки, поклейка шпалер, фарбування східців та інші види робіт на
суму 30,8 тис. грн.;
- ремонтні роботи в котельні вартістю 5,0 тис. грн.

- поточний ремонт гуртожитку: фарбування східців, поклейка шпалер,
ремонт сантехнічного обладнання та ін. вартістю робіт 26,8 тис. грн.
- поточний ремонт місць загального користування – вартість матеріалів
6,04 тис. грн.
Загальна вартість матеріалів – 70,5 тис. грн.
Всього проведено поточного ремонту на суму 115,5 тис. грн.
Виховна робота та студентське самоврядування
Протягом звітного періоду виховна робота проводилася у співпраці зі
студентським самоврядуванням відповідно до Комплексного плану заходів по
організації освітнього та виховного процесу коледжу.
У коледжі функціонує 5 колективів художньої самодіяльності:
танцювальний ансамбль, вокальний ансамбль, акробатичний колектив,
ансамбль барабанщиць, літературна студія, в яких задіяні 67 студентів денної
форми навчання.
Активно працює студентське самоврядування. За звітний період
проведено заходи:
- зустріч із захисниками Донецького аеропорту у рамках презентації
видання «Кіборги. Комікси»;
- зустріч із видатним українським фольклористом, музикантом,
письменником і громадським діячем Сашком Лірником;
- тематичну зустріч «Україна - єдина родина!» за участі народної
артистки України Наталії Шелепницької;
- мітинг - реквієм «Уклін – живим, полеглим - слава!»;
- І та фінальний тури ХХХVІІ Міжнародного фестивалю художньої
творчості «Голосіївська весна - 2018» НУБіП України;
- Свято Масляна;
- Міжнародний дитячий мистецький фестиваль-конкурс «IRPIN KIDS
FEST - 2018»;
- участь у святкуванні 120-річчя НУБіП України;
- прем‘єрний кінопоказ документального фільму «Перехрестя «Балу» у
коледжі;
- мітинг-реквієм, присвячений 73-й річниці перемоги у Другій світовій
війні у коледжі та м.Ірпінь;
- участь у міському етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької патріотичновійськової гри «Сокіл» («Джура»);
- День Вишиванки;
- урочистості з нагоди вручення дипломів випускникам;
- зустрічі випускників минулих років;
- День Знань;
- День працівників освіти;
- конкурс «Коледж має таланти».
За ініціативи і у співпраці зі студентським самоврядуванням проведено:
зустрічі з учасниками революції Гідності та АТО на Сході України; заходи до
Міжнародного дня миру, конкурс «Брейн-ринг»; благодійні акції; святкові
дискотеки та вечори відпочинку.

Спортивно-масова робота
У коледжі працюють 9 спортивних гуртків: з волейболу (юнаки),
волейболу (дівчата), баскетболу, легкої атлетики, настільного тенісу, мініфутболу, шахів, атлетичної гімнастики, аеробіки.
Досягненнями студентів у спортивно-масовій роботі є:
- перемоги у всеукраїнських зональних змаганнях з волейболу серед
студентів аграрних вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації: збірна
команда юнаків – ІІ місце, збірна команда дівчат – ІІ місце.
- перемоги в обласних змаганнях з волейболу серед студентів аграрних
вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації: збірна команда юнаків – І
місце, збірна команда дівчат – І місце.
- перемога у чемпіонаті України зі спортивного орієнтування серед
юніорів (ІІ місце, студент групи 105-Т Машков Ілля).
Студентський гуртожиток
Коледж має у своєму розпорядженні упорядкований гуртожиток на 360
місць, який має блочну систему, у кожному блоці - 4 кімнати. Кімнати
укомплектовані необхідними меблями: ліжками, шафами, тумбочками, столом
та стільцями. Для комфортного проживання студентів обладнані кімнати для
самопідготовки, кімната студентської ради гуртожитку, мультимедійна зала,
міні-пральня, душові кімнати, читальна зала з нічним абонементом, тенісна
кімната, камера схову; проведено Інтернет. На кожному поверсі гуртожитку є
кухня, обладнана електричними плитами.
У гуртожитку функціонує медичний пункт, у якому є терапевтичний
кабінет, маніпуляційна кімната, кабінет фізіопроцедур, ізолятор на 2 ліжкомісця, 2 робочі місця для лікаря-терапевта і медичної сестри.
Фінансово-економічна діяльність
Адміністрація коледжу приділяла увагу фінансово-економічній
діяльності. З метою забезпечення громадського контролю за ефективністю
розподілу та використання статей кошторису оприлюднено на веб-сайті
коледжу кошторис на 2018 рік та щоквартальні звіти про його виконання.
У 2018 році надходження коштів становило 16612,1 тис. грн., з них:
- по загальному фонду – 13573,0 тис. грн.;
- по спеціальному фонду – 3039,1 тис. грн.
Використання коштів здійснювалося у таких видатках (тис. грн.):
- оплата праці працівників бюджетних установ: загальний фонд – 8503,1
тис. грн., спеціальний фонд -1252,6 тис. грн.;
- нарахування на заробітну плату: загальний фонд -1890,3 тис. грн.,
спеціальний фонд – 262,8 тис. грн.;
- придбання предметів, матеріалів, оплата послуг та інші видатки:
спеціальний фонд – 689,2 тис. грн.;
- видатки на відрядження (спеціальний фонд – 7,6);
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв: загальний фонд – 1205,7
тис. грн., спеціальний фонд – 665,0 тис. грн.;
- поточні трансферти населення: загальний фонд – 1856,3 тис. грн.;
- придбання основного капіталу: спеціальний фонд – 7990,8 тис. грн.

Всього використано коштів на видатки із загального фонду – 13573,0 тис.
грн., зі спеціального – 2948,0 тис. грн.
Основні завдання педагогічного колективу на 2019 рік (відповідно до
Стратегічного плану розвитку ВП НУБіП України «Ірпінський економічний
коледж» на 2016-2020 роки, Програми розвитку ВП НУБіП України
«Ірпінський економічний коледж» «Голосіївська ініціатива – 2020»):
1. Підвищення рівня якості навчання, розширення можливостей
доступу до освітянських послуг:
1.1. Виконати обсяги прийому за державним замовленням.
1.2. Урізноманітнити форми і методи проведення профорієнтаційної
роботи, забезпечити їх дієвість (за окремим планом).
1.3. Забезпечити збільшення кількості вступників до базового
університету з числа випускників коледжу.
1.4. Провести ліцензування 5-х спеціальностей у сфері фахової
передвищої освіти.
1.5. Покращити якісний склад педагогічних працівників шляхом:
залучення до освітнього процесу осіб з науковим ступенем; навчання в
аспірантурі НУБіП України педагогічних працівників з числа молодих
викладачів; здобуття педагогічної освіти на гуманітарно-педагогічному
факультеті; навчання на сертифікованих курсах; виконання плану підвищення
кваліфікації.
1.6. Забезпечити участь викладачів у заходах, які проводить ДУ «НМЦ
інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності ВНЗ «Агроосвіта».
1.7. Забезпечити якісне викладання навчальних дисциплін за усіма
спеціальностями відповідно до стандартів вищої освіти та вимог ринку праці.
Забезпечити наповнення 100% дисциплін на базі платформи «MOODLE».
1.8. Удосконалювати систему практичної підготовки студентів,
розширити співробітництво з провідними підприємствами у сфері фінансів,
маркетингу, торгівлі, ІТ-сфери як потенційними роботодавцями.
1.9. Забезпечити дотримання педагогічними працівниками та
здобувачами вищої освіти академічної доброчесності.
1.10. Забезпечити дотримання педагогічними працівниками та
здобувачами вищої освіти академічної доброчесності.
1.11. Забезпечити участь студентів у І-му та ІІ-му етапах Всеукраїнської
студентської олімпіади 2018-2019 н.р.
1.12. Провести атестацію та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів,
у т.ч. стажування на базі підприємств для викладачів фахових дисциплін та
стажування у ЗОШ викладачів загальноосвітніх предметів.
1.13. Сприяти роботі ради роботодавців.
1.14. Забезпечити постійний моніторинг та контроль якості освітнього
процесу шляхом: періодичного директорського контролю знань, анкетування
студентів, участі в незалежному замірі знань студентів, що проводиться ДУ
«НМЦ інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності ВНЗ «Агроосвіта».

1.15. Активізувати зв’язки з кафедрами та факультетами базового
університету.
1.16. Забезпечити дотримання умов прозорості та відкритості навчального
закладу через висвітлення діяльності на веб-сайті коледжу.
2. Міжнародна діяльність
2.1. Забезпечити участь педагогічних працівників коледжу у міжнародних
науково-практичних конференціях, міжнародних заходах, у т.ч. у тих, що
проводяться на базі НУБіП України.
2.2. Сприяти студентам коледжу у проходженні виробничої практики на
закордонних фермерських господарствах у рамках міжнародних програм
НУБіП України.
2.3. Забезпечити реалізацію укладених угод з навчальними закладами
Республіки Польща.
3. Оновлення навчально-лабораторної, матеріально-технічної бази
3.1. Провести поточний ремонт 2 та 3 поверхів гуртожитку
3.2. Провести поточний ремонт аудиторного фонду навчального
корпусу №1 (ауд. 5, 6, 20)
3.3. Провести заміну вікон на теплозберігаючі (навчальний корпус №1,
12 шт.).
4. Виховна робота
4.1. Продовжити роботу з національно-патріотичного виховання
студентської молоді.
4.2. Організувати роботу гуртків, пов’язаних зі збереженням та
розвитком етнокультури у студентів, формуванням у них високих моральних
якостей, любові до свого роду, краю, України.
4.3. Вивчати та поширювати кращий досвід наставників академічних
груп коледжу та інших ВНЗ.
4.4. Поглиблювати співпрацю коледжу, батьків і громадських
організацій щодо формування правомірної поведінки та здорового способу
життя студентів.
4.5. Забезпечити участь студентства коледжу у реалізації молодіжної
політики та розбудові громадянського суспільства у місті і регіоні.
4.6. Сприяти популяризації, розвитку і розширенню соціальних
можливостей молоді через участь у проектах волонтерського руху як формі
залучення молоді до суспільно значущої діяльності, способу неформальної
освіти і вторинної зайнятості.
5. Розвиток студентського самоврядування
5.1. Проведення цілеспрямованої методично-інформаційної роботи серед
студентів щодо пропаганди діяльності студентського самоврядування з метою
створення ефективної його моделі.
5.2. Посилення педагогічного супроводу подальшого розвитку дієвості
колективу студентського самоврядування з метою формування у студентів
громадянських якостей у системі управління справами навчального закладу та
демократизації відносин у колективі коледжу.

5.3. Створення можливостей для самореалізації студентів, орієнтування їх
на досягнення соціально корисної мети, індивідуальної і суспільної, залучення
до реформаторських процесів коледжу, відвертання уваги від асоціальних форм
поведінки.
5.4. Постійний пошук ефективних форм та методів діяльності органу
студентського самоврядування й творче використання досвіду інших закладів
через участь у навчаннях лідерів студентського самоврядування, різноманітних
проектах поза межами навчального закладу.
6. Фінансово-економічна діяльність
6.1. Організувати надання додаткових освітніх послуг шляхом
проведення факультативних занять, надання консультаційних послуг
абітурієнтам.
6.2. Збільшити кількість вступників за умов договору.
6.3. Забезпечити максимальну ефективність та економію коштів під час
закупівель товарів, послуг та робіт.
6.4. Забезпечити надходження коштів спеціального фонду в розмірі 2600
тис. грн., у т.ч. від надання освітянських послуг 950 тис. грн.; від господарської
діяльності – 1650 тис. грн.

