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НАПРЯМ 1. АКТИВІЗАЦІЯ ТА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1.4. Міжнародна наукова кооперація
Встановлення зв'язків із спорідненими закладами освіти
Поглибити співпрацю з Університетом Ржономіки (\\^5С)
Ільченко П.В..
інших країн для співробії ництва у навчальній, науковій і
м. Видгощ (Польща) через ггроведення спільних онлайн
Согіа В.М.,
методичній роботі; розширення міжнародного
заходів для викладачів у сфері ггаукової та методичної Протяіюм року
Сирогеггко Л.О..
співробітництва у сфері інтелектуальної власності.
завідувачі відділень роботи, для здобувачів освіти з питань студентського
самоврядування
НАПРЯМ 2. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ, РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ДОСТУПУ ДО ОСВІТЯНСЬКИХ ПОСЛУГ
2.1. Удосконалення імісту навчальноіо процесу
Забезпечити збільшеггня когтпггенту студентів за Протягом року
Забезпечешія вілкриюго досгупу всіх категорій здобувачів
Игклгадачі
фахової перелвищої освіти (включаючи людей із
рахунок осіб, які ггавчаготься за умов договору.
циклових комісій
особливими погребами) до осві їніх послуг та збільшення
Переглянути
зміст Освітньо-професійних
програм
континг енту ст\ лей І ів за павчсТіьними програмами ФПО
ггідг'отовки фахових молодших бакшгаврів на ггредмет
максимальної адаптації їх для осіб з об.межеггими
освітніми потребами.
Залучення рази роботолавців га провідних фахівців
Сггрияти роботі ради робоголавців. За.гучати до Протягом року
1Іоіоріла О.І..
підприс.мств й орі аііізаціп галу й, кращих підприємців до
виклалачі циклових освітггього процесу фахівців-ггракіггків, у т.ч. з числа
змістового паповпения освігньо-профссійних програм,
випускників коледжу.
комісій
проведення нракі ичного навчання здобувачів фахової
Переглянути зміст програм навчальних гграктик та
передвишої осві 1 и. вивчення якості підготовки фахівців і
виробничої практики.
подальшого гграцевлаїгг гуваггггя кращих випускників
За^гучати роботодавців до ггереглялу і удосконалення
коледжу.
з.місту освітньо-професійггггх програм
Згідно 3
І Забезггечити щорічне ггроведення оцінювангія якості
Удоскоггаігеггггя гграктггкіг агесгації ггедагогічних
і
С'ова (ЇМ.,
графіком
працівгпгків вгггггої кваліфікації Коледжу.
|
роботи педагогічггих гграпівників Коледжу гнляхом
1Іогоріла О.І..
ггроведення анкетування, рейгингової оцінки д і я і г ь н о с т і
Іванова С.М..
г'олови
циклових
' ггедаг'огічних працівників.
І
ЗГІДГІО 3
Оргаггізувати
проведеггня
агесіації
педагогічних
комісій
графіком
працівників.
і
Забезпечити
підвищешгя
кваліфікації ггедаг огічних
і
працівників згідно з річним гілаггом ггідвигцеггня
кваліфікації.
здійснюваги
внхгрігггж
незалежне Протягом року
Удоскоггшгеггггя віг\ грігггггьої й зовггігігггьої системи
і
Сова (ї м ..
! Сисгематично
оцінювання знань сгуденгів на основі використання
забезпеченггя контролю якосп сючптггього процесу, що
С'ироіенко Л.О.,
включає дозрггмання сгагг.гаргів освітшюї діяльності та
завілч вачі вілді;геггь сучасних комп'ютерних іехно.гогііі.
Регулярно проводити анкеглвання сгуденгів з метою
стандар гів (}к і \ о в о ї передвишої осві гіг. ліцензування нових
іослілження мотивації їх ло навчання, якості освітнього
спеніальносгей іа акрелиганію освігггьо-ггрофесійних
процесу в коледжі, рівня нраклтічної нілгоговки. умов
програм, агес іацію злобчвачів вигної фахової передвишої
■
освіти, розвіпок сисгеми менелжмеггтл якості.
і
проживання та харчування, несгагллтгих відносин та ін.
Організувати
спільно із завіл\вачами вілновілних кафедр Протягом рокл
Підтрггмання га зміцнення вза< мозв'язкл випускових
(Ігк іа іачі
.
Змісі заходу

1

, цик.кжих комісій Коледжу з навчально-науковими
і інститутами, факультетами і кафедрами базового закладу
і Університету для продовження навчання молодших
снеиіалістів/фахових молодших бакалаврів у міс[іях їх
розташування в різних регіонах України за програмами
бака^'іаврату Університету.

університет) онлайн лекцій майстер-класи, всоїнари з
метою популяризації інформації про ступеневу освіту,
перспективи навчання в НУБІЇ! України.
Збільшити кількість вступників до університету на
бакалаврські програми з числа випускників коледжу.
Забезпечити учасгь викладачів та здобувачів освіти
коледжу у науково-практичних конференціях, круглих
столах, що проводяться в університеті._________________
Д о с і . 05.2021
Організувати співпрацю випускових циклових комісій з
2.1.9
І Реалізація поступової інтегральної модульності навчальних
Завідувачі
відповідними кафедрами щодо перегляду змісту програм
І програм молодшого спеціаліста\фахового молодшого
відділень, голови
фахових навча^1 ьниx дисциплін за освітньо-професійними
і бака.іавра з метою надання можливості молодшим
циклових комісій
: спеціалістам продовжити навчання за програмами
програмами фахового молодшого бакалавра з метою
уникнення дублювання навчального матеріалу.__________
_________ ! підготовки бакалаврів за скороченим терміном навчання.
2.3. Поліпшення навчально-методичної га видавничої діяльності, використання інформаційних га інтерактивних технологій
2.3.1
І Іротяг'ом року
Моніторинг' інформаційного наповнення платформи
Розвиток дистанційної форми надання освітніх послу г
Викладачі
МоосІІе. Оновлення електронних навчальних курсів
через удосконалення навчально-методичного забезпечення
циклових комісій
дисциплін.
дисциплін на навчально-інформаційному порталі Коледжу,
Підвищення цифрової грамотності викладачів коледжу.
його гехнічного забезпечення та підвищення ква.ііфікації
і|едаІ огічних працівників.____________________
2.3.3
1Іротяг ом року
Завершити наповнення елекгронної бібліотеки коледжу
Наповнення електронної бібліотеки Коледжу електронними і
Викладачі
сучасними
навчальними
та
науковими
виданнями.
версіями підручників та навчальних посібників нового тину ‘ циклових комісій,
Забезпечити вільний досгуп до лігератури, розміщеної в
й іабезпечення безперешкодного доступу до них
бібліотекарі
електронній бібліотеці, свосчасне оновлення електронної
здобу вачів фахової передвищої освіти.
^
бібліотеки новими засобами навчання.
2.3.4
І Іро гягом року
Продовжній перевірку курсових робіт здобувачів освіти
Методичний су провід формування академічної
Фе доссе ва ЬЇ.І.,
та навчдіьпо-мегодичних робіт педагогічних працівників
доброчесності у здобувачів фахової передвишої освіти та
Погоріла О.І.,
педагогічних працівників Коледжу.
викладачі циклових на агпиплагіаг.
Організуваги практичний семінар для ГШ коледжу з
комісій
питань академічної доброчесності._____________________
2.3.5
Орг^агпзу ваги нау ково-меюдичгн семінари, майстер-класи | І Ірогягом року
\1еіоличний супровід використання нових інтеракгивних
І Іогоріла О.І.,
гехнолог ій навчання в освітньому процесі Коледжу.
щодо використання в освітнгюму процесі ІКТ, особливо ’
Іванова С.М.
щодо орг анізації дистанційної о навчання________________ ________________
2.3.6
Проводиш періодичний моніторинг якості надання і І Ірогягом року
Улоскондіення мегодик отримання зворотного зв'язку
Сова В.М.,
освітніх послуг 1 1 ГІЯХ0 М онлайн опитування здобувачів ,
щодо якості орг анізації освітнього процесу з погляду
Спротенко А.о.
здобу вачів фахової передвищої освіти, робоюдавців.
освіти, робоїодавпів. І ПІ. випускників коледжу.
педагогічних працівників, випускників Коледжу тощо.
2.3.7
і Ірогягом року
<ІД)рм\ вання нової стратегії підвищення кваліфікації
Сова І^М.. Іванова Забезпечиш виробниче стажування викладачів фахових
педагогічних працівників Коледжу з метою опану вання
дисциплін на базі нідпригмегв регіону.
(\М.. викладачі
Забезпечиш виконання річного плану підвищення
ними новігніх гехнодогій та набуття практичного досвіду у
циклових комісій
виробничій сфері.
ква.ііфікації ПП відповідно до вимог ЗУ «Про фахову
перелвищу освіту».
______________________
2.3.9
Методичний супровід розроблення нових
Організуваш роботу підгоговчих курсів із вступу до ' І Ірогягом року
І Іогоріла О.І.,
профоріг нтаційних технологій залучення абі їу рігнтів до
в и к.:іада ч і ц и кл о в их коледжу в оп.іайн-формагі.
циклових комісій

Коледжу черс ^ ииючаткуваиня робо ї й гуртків, секцій,
підготовчих курсів, проведення коледжанських олімпіад
для мотивованого відбору кращих вступників.

2.3.10

2.3.11

2.4.2

. ^^

24

3.1

3.2

3.9

комісій

Продовжній
співпрацю
коледжу
і
Ірпіпським
академічним ліцеєм НУБІЇ! України з питань взаємодії в
освітній діяльності, проведення факультативних занять
для ліцеїстів на базі навчальних лабораторій коледжу.
Провести оплайн-олімпіаду з математики та української
мови для учнів 9 класів._______________________________
Оновити навчально-методичні комплекси, у г. ч. й
електронні навчальні курси

Удосконалення навчально-методичного забезпечення
Викладачі
освітнього процесу через застосування сучасних
ци кл о в иX ко м іс ій
інформаційних технологій
Забезпечення успішної участі ст\ центів Коледжу у
Забезпечити участь студентів коледжу у II етапі
Викладачі
Всеукраїнських олімпіад,
конкурсів, у Фестивалі
Всеукраїнських студентських олімпіадах та здобуття ними
циклових комісій
щорічно призових місць._______
студентської науки-2021_______________________________
.Мета 2.4. Розширення доступу до освпянських послуг
Вдосконалення навчальних курсів.
Викладачі
, Забезпечити постійне оновлення елекгронних курсів на
ци кл о в иX ко м іс ій І платформі Моосіїе____________________________________
Розробка тестових завдань, створення банку питань для
Викладачі
; Сформувати банк тестових завдань в розрізі дисциплін
моніторингу якості освіти.
циклових комісій '
НАПРЯМ 3. СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ТА ВИХОВНА РОБОТА.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ТА ОСОБИСТ1СНИЙ РОЗВИТОК МОЛОДІ
; Залучення студентів до участі у виховних заходах у
Пріоритетний розвиток студен гського самоврядування
Сиротенко А.о.
коледжі. Удосконалити систему організації, підгримки.
через активізацію роботи студентської організації,
підвищення професіоналізму лі.іерів га акі ивістів
навчання орі анів самоврядування.
студентського самоврядування.
Ценір тяжіння виховної роботи перенести на відділення,
і рупи, і'уртожиток.
проведення зустрічей адміністрації коледжу з активом
сгуденгських рад гуртожитку, коледжу, старосіами
' академіч них груп.__________________
Створення в гуртожитку умов для вільного розви'гку
Сгвориги в гуртожитку кімнату відпочинку для
Сироеі нко Л.О.
особистості, забезпечення реалізації творчих ідей,
мешканців
гуртожитку,
обладнати
ії
меблями
завідувач
■ іелевізором,
кріслами-мішками.
Па^іагодити
самовиховання і самовдоскопа^існня. виявлення
гур гожи гку.
організаційну систему прийому-здачі кімнат студентами.
індивідуальних здібностей, обдарованості й талантів,
вихователь
До гримання проі'рами енергозбереження в іл р гожитку.
самореалізації у сфері наукової, професійної, хх дожньогуртожитк)
естетичної, спортивно-оздоровчої .пяльпості.
Проведення по'гочного ремонту 10 кі.мпа г 2-і о поверху
ілргожгпку. електромережі 2-го поверху.
_______
Підвищення кваліфікації педагогічних працівників, у т.ч.
Підвищення кваліфікації педагогічних працівників, у т. ч.
Сиротенко .Л.О..
класних керівників акаде.мічних груп, з пигань оновлення
наставників академічних гр\п, з ііигань оновлення змісту
класні керівники
зміс'іл виховної роботи, психологічної та пелаюі ІЧНОЇ
виховної роботи, психолог ічної іа пелагої ічної
академічних гр\и
компетентності.
компегет пості. Проведення роз'ясиюва.іьної робоззі
серед СІЛл е т ів нового набору щодо діяльноез і іл ргків га
споріпвнпх секцій. Впровадження та поширення форм і
мегодів к\льтурнопросвітницької діяльності \ кожпх
студенгськл ірупу________________ _
НАПРЯМ 4. РОЗВИТОК НАУКОВОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Протягом року

Протягом року

Протягом року
Протягом року

І Іротягом року

Протягом року

І Іротяго.м року

і

4.4. Розви і (Ж інформаційної іа комунікаційної бази
Удосконалення роботи шеЬ-сайту за допомогоюЗабезпечити
системагичне
наповнення
\УеЬ-сайту Протягом року
Сова В.М.,
коледжу. Забезпечити функціонування сторінки коледжу
інно ва [іійн и.Xінф0 р ма ційн0 -те л е ко му н іка ц ій ї{иX
Спротенко А.О..
технологій.
і
в соціальних мережах БасеЬоок, Іп5іа§гат. спільноти в
Березовський В.І.
месенджері УіЬег
НАПРЯМ 5. ОНОВЛГ.ННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ТА ПОЛІПШЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ СПІВРОБІТНИКІВ 1 СТУДЕНТІВ
5.3
Планове та ефективне проведення поточних ремонтів у
Провести поточний ремонт аудиторій навчального Протягом року
Сторожук В.М.,
навчальних корпусах.
корпусу ^Ч^2, сходової клітини та холу 2 поверху правого
господарський
крила корпусу №4.
підрозділ
Створити навчальну лабораторію харчових технологій.
Придбати 14 ко.мнЗогерів, 2 принтери. Забезпечити
дотримання режиму проти пожежної безпеки, поступово
усунути зауваження припису з пожежної безпеки.
Забезпечити виконання вимої прогиепідемічної безпеки.
НАПРЯМ 6. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ 1 МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ЦІННОСТІ ТА СУСПІЛЬНІ ОРК ІІТИРИ КОЛЕКТИВУ
До 01.06.2021 :
Підготовка Іа видання видаїіь, присвячених історії
Підготувати та видати ювілейний а.:іьманах до 65-річчя
Заболотна Л.Г.
і
6.9
Коледжу.
коледжу. Забезпечиш постійні публікації з історії
закладу та його сьогодення па сайті коледжу, у
соціальних мережах, нрпсвячені 65-річному ювілею.
Висвітлення інформації про впдагпих випускників
коледжу та їх здобутки в ме.ііа. стагтях періодичних
видань. Оновити експозиції в музеї ісгорії коледжу.
НАПРЯМ 8. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ
8.Ї
Перегляд вартості плаших освігніх га інших послуг, що Протягом року
Визначення обсяі ів потреби \ фінансових ресурсах на
Ідьченко П.Е^,
надаються Коледжем відповідно до змін тарифів
основі критеріїв обчислення вартості підготовки здобувачів
Тимченко Г.П.
фахової перед витої освіти за державним замовленням,
комунальних послу і. змін розміру заробігної плати та
індексу інфляції, запровадження нових платних послуг
розробка та впровадження мегодики розрахунку видатків.
пов’язаних із здобуттям фахової перед вищої освіти з
відповідно до законолавс гва.
різних спенісТіьностей.
:
8.2
Збільшення контишеніл сіл денгів. у т.ч. контрактників, Протягом рокч
Забезпечення носііпного зростання фінансування,
І.іьчепко П.1У.
оперативний перерахунок варгості платних освітніх та
збільшення зал\ чення колективом коштів від надання
Сова [^.М..
інших послуг ВІДПОН1.1НО до зростання тарифів на
освітніх га ІНШИХ посдуї . Удосконалення систе.ми
Г и м ч є ї і к о I II.
комунальні послуги, підвишення мішмшіьпої заробітної
сгимчлюваиня для педагогічних працівників, які роблягь
вагомий внесок у зміцнення фінансової системи Коледжу.
плати та рівня інфляції.
Організація та надання іілатішх освігянських послуг.
Забезпечити надходження кош гів спеціа^1 ьно^о фонду на
рівні не менше ніж 0.35 грн. на одну державну ірн.
Переглянути Положення про преміювання в частині
удосконалення сисіеми с гимч люваиня ПІ І з врахуванням
!
їх особистого внескч ч зчнцнення фінансового стану
і
1
і коледжу.
8.5
Встаноігіення правил прозороі'о розподілу коштів на
,
Гимченко Г ІІ .
Оприлюднсшїія та більш широке викорисіання системи Протягом рокч і
ма'геріаль н о - т є х н і ч ї ї є забезпечення, ремонтні роботи з
Сторожу к В.VI.
електронних [іублічних заку півель Рго/огго
4.4.6

і

8.6

урахуванням їх об'єктивних нотреб і сгратсі ічних напрямів
розвигку коледжу, визначення частки зароблених ними
коштів спеціального фонду.
Здійснення громадського контролю (наглядова рада,
педагогічна рада, профспілки, студентське
самоврядуванггя) за ефективністго розподілу та якістю
виконагггія всіх статей кошторису Коледжу.

Сова В.М.,
Сиротеггко А.О.,
Тимченко Т.П.

Оггргглгодггеггггя на сайгі коледжу фінансової звітггості:
коигторггсу та гптатногю розпису; річного плаггу
закупівеігь.
Обг'овореггггя фінансовог'о звіту за 2020 рік та
фігіансовог'о гглагіу на 2021 рік на засіданні педагогічної
ради коледжу.
Озггайомлеггггя всіх зацікавлених осіб з результатами
робо ггг коледжу через \¥еЬ- сайт коледжу.
Створеггггя умов дігя роботи наглядової ради.

Протягом року

