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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, 18 мультимедійних аудиторій (у т.ч. 2 – з інтерактивними 

дошками), 7 лекційних залів, навчальні кабінети та аудиторії, редакційно-

видавничий центр, методичний кабінет, конференцзала. 

Заклад має 1 гуртожиток на 360 місць, актову залу на 320 місць, 

бiблiотеку з читальним залом на 100 місць, їдальню на 160 місць. 

Навчальний процес забезпечують 64 викладачі, у т.ч. 4 сумісники та  

штатні педагогічні працівники: 1 доктор наук, 8 кандидатів наук, 26 викладачів 

вищої кваліфікаційної категорії, у т.ч. 5  викладачів-методистів, 1 старший 

викладач. В аспірантурі навчаються  4 викладачі. 51 викладач має педагогічну 

освіту. 

 Державні нагороди, почесні звання та інші відзнаки мають 16 осіб, з 

них: заслужений працівник освіти України – 1; відмінник освіти України – 6; 

відмінник аграрної освіти і науки України – 4; почесна відзнака МАПП України 

«Знак пошани» – 2; звання «Заслужений педагогічний працівник НУБіП 

України» - 3. 

ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж» здійснює 

підготовку фахівців за 2 напрямами бакалавра і 6 спеціальностями молодшого 

спеціаліста. Загальний ліцензійний обсяг становить 714 осіб за денною формою 

навчання і 295 осіб за заочною формою навчання. 

На відділеннях навчається 713 студентів: у т.ч. 634 студенти денної 

форми навчання (88,9% від загальної кількості) та 79 студентів заочної форми 

навчання (11,1% від загальної кількості). За джерелами фінансування: за 

державним замовленням – 556 осіб (78,0% від загальної кількості), за умов 

договору – 157 (22,0% від загальної кількості). 

Із загального числа студентів: молодших спеціалістів 653 особи (91,6 % 

від загальної кількості), бакалаврів - 60 осіб (8,4 %). 

Контингент студентів у розрізі напрямів (спеціальностей) становить: 

- Облік і аудит – 10 осіб (1,4%); 

- Товарознавство і торговельне підприємництво – 50 осіб (7,0%); 

- Фінанси і кредит – 94 особи  (13,2%); 

- Бухгалтерський облік – 260 осіб (37,7%); 

- Товарознавство і комерційна діяльність – 80 осіб (11,2%); 



- Обслуговування комп’ютерних систем і мереж – 126 осіб (17,7%); 

- Оціночна діяльність – 41 особа (5,8%); 

- Маркетингова діяльність – 43 осіб (6,0%). 

У 2015р. зараховано на денну форму навчання 158 студентів за ОКР 

«Молодший спеціаліст», з них за умов договору – 19. 

Загальна кількість випускників у 2015 р. становить 453 особи, у т.ч.: 

- за денною формою навчання – 301 особа; 

- за заочною формою навчання – 152 особи. 

Кількість випускників 2015р: 

- за напрямом «Облік і аудит» – 95 осіб, у т. ч.: за денною формою 

навчання – 15 осіб; за заочною формою навчання – 80 осіб; 

- за напрямом «Товарознавство і торговельне підприємництво» – всього 

54 особи, у т. ч.: за денною формою навчання – 32 особи; за заочною 

формою навчання – 22 особи; 

- за спеціальністю «Фінанси і кредит» – всього 62 особи, у т. ч.: за 

денною формою навчання – 47 осіб; за заочною формою навчання – 15 осіб; 

- за спеціальністю «Бухгалтерський облік» – всього 135 осіб, у т. ч.: за 

денною формою навчання – 113 осіб; за заочною формою навчання – 22 особи; 

- за спеціальністю «Товарознавство та комерційна діяльність» – 41 

особа, у т. ч.: за денною формою навчання – 28 осіб;  за заочною 

формою навчання – 13 осіб; 

- за спеціальністю «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж» – 38 

осіб за денною формою навчання; 

- за спеціальністю «Оціночна діяльність» – 16 осіб за денною формою 

навчання. 

Кількість студентів, які отримали диплом з відзнакою, складає 29 осіб, що 

становить 6,4 % від загального випуску.  Державний екзамен склали на «4» і 

«5» 287 осіб, що складає 63,3 % від загального випуску.  

Продовжили навчання у НУБіП України за ОКР «Магістр» (денна і 

заочна форми навчання) – 15 випускників, за ОКР «Бакалавр – 74 особи (денна і 

заочна форми навчання). 

У порівнянні з 2014 роком контингент студентів зменшився на 312 осіб. 

Основними причинами зменшення контингенту студентів є: 

- акредитація бакалаврських програм до завершення циклу навчання (без 

права набору): «Облік і аудит» – 2012р., «Товарознавство і 

торговельне підприємництво» – 2014р.; 

- перевищення обсягів випуску над обсягами прийому; 

- зміни в Умовах прийому 2015р., а саме: прийом на навчання за 

сертифікатами УЦОЯО поточного (2015) року; 

- коригування обсягів прийому за державним замовленням у 2015р. (49 

місць від планового обсягу). 

З метою активізації профорієнтаційної роботи, збільшення контингенту 

студентів здійснено такі заходи: 

- розроблено та затверджено на засіданні педагогічної ради коледжу 

План заходів з профорієнтаційної роботи на 2015-2016 навчальний рік; 



- станом на 01.01.2016р. відвідано 69 ЗОШ ІІ-ІІІ ступенів, 2 ПТНЗ 

Київської, Житомирської, Черкаської областей та укладено 63 

договори про співпрацю; 

- проведено 2 Дні відкритих дверей (30 жовтня, 28 листопада); 

- започатковано профорієнтаційний проект «Зимова школа»; 

- переглянуто та поновлено відповідно до нового переліку 

спеціальностей рекламний роздатковий матеріал;  

- проведено 3 заходи (виховні години, спортивні змагання, вікторини) на 

базі коледжу із залученням школярів ЗОШ м. Ірпінь; 

- забезпечено участь у Ярмарках вакансій та професій, організованих 

районними центрами зайнятості. 

У 2015 році вжито заходи з покращення якісного складу педагогічних 

працівників, підвищення їх кваліфікації. Проведено атестацію 16 педагогічних 

працівників, у т.ч. присвоєно вищу кваліфікаційну категорію 2 викладачам, 

підтверджено – 4. Підвищення кваліфікації на базі ННІ післядипломної освіти 

НУБіП України пройшли 12 викладачів. Закінчили навчання на гуманітарно-

педагогічному факультеті НУБіП України 3 викладачі та 3 навчаються.  У VІ 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Нові інформаційні технології 

в освіті», що проводилась на базі «1С Україна», взяли участь 4 викладачі. 

Виробниче стажування на базі Національної мережі будівельно-господарських 

гіпермаркетів «Епіцентр-К» (м.Київ) пройшли 3 педагогічних працівники. 

Тренінги для викладачів за програмними продуктами «1С: Підприємство 8» 

пройшли 7 педагогічних працівників. Навчальний курс по вивченню 

особливостей роботи з комп’ютерною програмою «М.Е.Doc.IS» пройшли 3 

педагогічні працівники.   2 викладачі навчаються на сертифікованих курсах на 

базі Центру сертифікованого навчання «Софтком» (курс: Використання 

прикладного рішення «1С: Бухгалтерія 8 для України»). 4 викладачі взяли 

участь у тренінгах за програмними продуктами «ПАРУС-Підприємство». 

Участь у майстер-класах, що проводились на базі ДУ «НМЦ «Агроосвіта», 

взяли 3 педагогічні працівники. 

Проведено 6 методичних семінарів для педагогічних працівників 

коледжу. Педагогічним колективом здійснювалася науково-дослідна робота, 

зокрема видано й опубліковано:  

- 1 навчальний посібник (з грифом МОН України); 

- 5 наукових  статей у фахових виданнях та 37 тез доповідей в матеріалах 

конференцій; 

- 2 статті – в газеті «Освіта аграрна»; 

- 1 статтю – у навчально-методичному журналі «Освіта. Технікуми. 

Коледжі»; 

- 2 статті – в інтернет-виданні «Форум педагогічних ідей». 

 1 викладач отримав свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 

«Економіко-математична модель оптимізації асортименту продукції 

птахопереробних комплексів», видане Державною службою інтелектуальної 

власності України № 59213 від 07.04.2015р. 



З метою вивчення передового педагогічного досвіду, удосконалення 

педагогічної майстерності проведено виїзне засідання школи молодого 

викладача на базі ДУ «НМЦ «Агроосвіта». 

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 і кредиту; 

- 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, кафедра інформаційних 

систем; 

- гуманітарно-педагогічним факультетом. 

Форми співпраці: стажування педагогічних працівників коледжу на 

кафедрах університету; участь викладачів і студентів коледжу у науково-

практичних конференціях, що проводяться на базі університету, та науково-

педагогічних 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»; участь студентів у Дні 

відкритих дверей університету. 

Протягом звітного періоду проводилися заходи щодо удосконалення 

внутрішньої системи забезпечення якості освітнього процесу, а саме: 

Введено в дію Положення: 

- Про організацію освітнього процесу у ВП НУБіП України «Ірпінський 

економічний коледж» (наказ від 30.12.2014 № 197); 

- Про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у 

ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж» (наказ від 30.12.2014 № 

198); 

- Про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії у 

ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж» (наказ від  06.04.2015 № 

66); 

- Про відпрацювання студентами пропущених занять (наказ від 

20.03.2015 № 57). 

У зв'язку з уведенням з 2015р. в дію нових складових галузевих 

стандартів освіти (ОКХ, ОПП, ЗД) за 3-ма спеціальностями молодшого 

спеціаліста переглянуто та приведено у відповідність з новими стандартами 

освіти навчальні плани та  навчально-методичне забезпечення дисциплін. 

Один раз на семестр проводилась проміжна атестація знань студентів. 

Періодично здійснювався директорський контроль знань студентів та 

постійно - контроль за станом ведення навчальної документації. 

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» 16-17 квітня 2015р. 



 

 

 

 

 

Результати незалежного заміру знань: 
Спеціальність К-ть 

студентів 

(осіб) 

Середній бал За результатами НЗЗ: 

Сем. 

контро

ль 

НЗЗ Підтверди

ли оцінки 

Підвищи

ли оцінки 

Знизили 

оцінки 

5.03050801 

Фінанси і кредит 

47 3,76 3,87 23 13 13 

5.03050901 

Бухгалтерський облік 

113 3,68 3,75 45 36 32 

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 2015 року у цьому напрямку здійснено такі заходи: 

- створено новий веб-сайт навчального закладу; 

- підготовлено та розміщено на веб-сайті коледжу навчально-методичні 

матеріали із 162 дисциплін за 6-ма спеціальностями; 

- подано для участі у професійному конкурсі серед педагогічних 

працівників аграрних навчальних закладів «Педагогічні інновації», що 

проводиться ДУ «НМЦ «Агроосвіта», 27 робіт, з них: 1 освітній веб-сайт 

викладача, 1 електронний НМК, 8 електронних навчальних посібників; 

- проведено 28 відкритих занять з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій (мультимедійні презентації, тестовий контроль 

знань, використання інтерактивної дошки тощо);  

- на основі системи автоматизації бібліотек «Ирбис- 32» завершується 

формування електронного каталогу наявної у бібліотеці коледжу навчальної, 

методичної, художньої літератури. 

Практичне навчання – один із факторів, що впливають на якість 

освітнього процесу та формування професійних компетенцій майбутніх 

фахівців. Практична підготовка здійснювалась у процесі проведення 

навчальних та виробничих практик на базі навчальних лабораторій коледжу. 

Протягом 2015 року було розширено бази виробничих практик для 

спеціальностей «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж», «Оціночна 

діяльність», «Товарознавство і комерційна діяльність». 

Протягом звітного періоду було укладено угоди про проходження 

виробничої практики з 36 провідними підприємствами у відповідній сфері 

виробництва чи послуг: з ТОВ «Епіцентр К», ПАТ «Оболонь», ТОВ «Фора», 

Магазином сімейної покупки «Фуршет», магазином «Фокстрот»; Ірпінськими 

відділеннями ПАТ «Укрсоцбанк», «ПАТ КБ «Приватбанк», АБ «Укргазбанк», 



АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «Ощадбанк»; Українським державним 

проектним лісовпорядним ВО «Укрдержліспроект», Київською обласною 

філією ПАТ «Укртелеком» та ін.  

Організовано зустрічі з успішними випускниками коледжу – керівниками, 

провідними фахівцями підприємств, організацій Києва та Київської області. 

Проведено ярмарки вакансій за участю роботодавців-учасників заходу: ПАТ КБ 

«ПриватБанк», ТОВ «САВ-Дістрибьюшн» магазин «Фокстрот», ТОВ «ЕКО», 

Торгівельна мережа АШАН Україна Гіпермаркет, ТОВ «Фарм Рост 

Аутстафінг»,  магазин сімейної покупки  «Фуршет»  та інші.  

За сприяння Київського обласного центру зайнятості на базі коледжу був 

проведений молодіжний кар’єрний WORKSHOP «Моя робота для рідної 

Київщини», у якому взяли участь студенти випускних курсів. Забезпечено 

участь 25 кращих студентів коледжу у проекті «Знайти свою роботу – легко», 

що проводився на базі НУДПС України за сприяння Управління молоді та 

спорту спільно з Київським обласним центром зайнятості та Комунальним 

закладом Київської обласної ради «Київський обласний молодіжний центр». 

З метою підтримання зв'язків з випускниками коледжу, моніторингу їх 

кар'єрного зростання, створення позитивного іміджу навчального закладу, 

залучення успішних випускників до участі у громадському житті коледжу, 

співпраці з потенційними роботодавцями  при відділі практичного навчання і 

працевлаштування розпочато формування електронної бази даних про 

випускників коледжу. 

Значна увага з боку педагогічного колективу приділялася науково-

дослідній роботі студентів під керівництвом викладачів. 153 студенти коледжу 

взяли участь у 10-ти міжнародних, 6-ти всеукраїнських, 6-ти міжвузівських, 8-

ми внутрівузівських конференціях.  

Студенти коледжу є переможцями предметних олімпіад та конкурсів: 

̶ ІІ (обласний) етап олімпіад: з української мови – І місце (Антонова 

Катерина); з математики – ІІ місце (Писанець Надія); 

̶ ІІІ (всеукраїнський) етап ХV Міжнародного  конкурсу з української 

мови ім. П. Яцика – ІІ місце (Антонова Катерина); 

̶ ІІ (обласний) етап ХVІ Міжнародного конкурсу з української мови ім. 

П. Яцика – І  місце (Берегеля Вероніка, Гутник Анастасія). 

З  метою поглиблення знань студентів у 2015р. розпочато роботу 

факультативів: з англійської мови, англійської мови (для економістів), 

української мови, математики, аналогової та цифрової електроніки, фінансового 

обліку на основі програми «1С: Бухгалтерія 8.2». 

З метою моніторингу якості освітнього процесу, умов проживання у 

гуртожитку, виявлення недоліків з 16 листопада по 04 грудня 2015р. було 

проведено on-line опитування студентів на веб-сайті коледжу.  

В опитуванні взяли участь 300 студентів, що складає 47% від загального 

контингенту студентів денної форми навчання. 

Було запропоновано 22 питання щодо організації освітнього процесу, 

рівня викладання навчальних дисциплін, дозвілля студентів, роботи бібліотеки, 



умов проживання у гуртожитку, можливості продовження навчання після 

закінчення коледжу, діяльності студентської ради тощо.  

Результати анкетування розглянуто на засіданні педагогічної ради, 

розроблено відповідні заходи. На сайті коледжу надано коментарі щодо всіх 

пропозицій та зауважень.   

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 2015 рік та щоквартальні звіти про його виконання. 

У 2015 році надходження коштів становило 14466,8 тис. грн., з них: 

̶ по загальному фонду – 11763,1 тис. грн.; 

̶ по спеціальному фонду – 2703,7 тис. грн. 

Використання коштів здійснювалося у таких видатках (тис. грн.): 

̶ оплата праці працівників бюджетних установ (загальний фонд - 5080,0  

спеціальний фонд -1258,9); 

̶ нарахування на заробітну плату (загальний фонд -1880,6 спеціальний 

фонд – 436,3); 

̶ придбання предметів, матеріалів, оплата послуг та інші видатки 

(загальний фонд – 192,3 спеціальний фонд - 1103,0); 

̶ видатки на відрядження (спеціальний фонд – 12,8); 

̶ оплата комунальних послуг та енергоносіїв (загальний фонд – 1224,4, 

спеціальний фонд – 198,0); 

̶ поточні трансферти населення (загальний фонд – 3385,8); 

̶ придбання основного капіталу (спеціальний фонд – 375,9); 

̶ капітальний ремонт інших об’єктів (спеціальний фонд – 119,9). 

Всього використано коштів на видатки із загального фонду – 11763,1 тис. 

грн., зі спеціального – 3504,8 тис. грн. 

У 2015 р. проведено заходи з ремонту, придбання комп'ютерної та іншої 

оргтехніки, обладнання для навчальних лабораторій: 

̶ ремонт комп'ютерної техніки (вартість – 8,3 тис. грн.); 

̶ налаштування комп'ютерної програми електронного документообігу 

«M.E.Doc» (локальна версія) (вартість – 3,2 тис. грн.); 

̶ придбано 1 ноутбук, 3 проектори, 10 жорстких дисків, 1 екран для 

проектора, 2 сервери, 16 моніторів, 15 тонких клієнтів, 3 комп'ютери, 1 

акустичну систему, 1 принтер, 2 телевізори, 2 комутатори, 4 лічильники, 9 

трансформаторів та ін. (вартість – 341,0 тис. грн.); 

̶ створено файлове сховище для зберігання навчально-методичних 

матеріалів, резервних копій, фото та відеоматеріалів з можливістю надання 

доступу до них з розподілом прав для користувачів; 

̶ оновлено та доповнено електронну бібліотеку коледжу з наданням 

доступу через сайт коледжу; 

̶ придбано та налаштовано Wi Fi роутери для розширення зони покриття 

бездротової мережі з доступом до інтернет та локальних ресурсів коледжу; 



̶ підписано договір про співпрацю з інтернетпровайдером ТДВ 

«Компанія «Бест» та безкоштовно встановлено мешканцям гуртожитку 

кабельний доступ до мережі інтернет; 

̶ придбано послуги з надання хостингу з можливістю розміщення до 10 

сайтів з метою оновлення і розширення сайту. 

Протягом звітного періоду забезпечено виконання планів поточного та 

капітального ремонту навчальних корпусів, гуртожитку, благоустрою території 

навчального закладу. 

Проведено: 

̶ поточний ремонт навчального корпусу  № 2 на суму 119,9 тис. грн.; 

̶ поточний ремонт навчального корпусу № 4 на суму 139,7 тис. грн.; 

̶ капітальний ремонт гуртожитку на суму 119,9 тис. грн. (заміна 30 

дверних блоків тощо). 

Відновлено роботу студентської їдальні, придбано холодильник, 

телевізор, електрочайники, духову шафу, касовий апарат, м'ясорубку та ін. 

кухонну техніку на суму 49,8 тис. грн. 

У 2015 році здійснювалася робота педагогічного колективу по вихованню 

студентської молоді. У коледжі функціонує 5 колективів художньої 

самодіяльності: танцювальний та вокальний ансамблі, літературна студія, 

ансамбль барабанщиць, у яких задіяні 85 студентів денної форми навчання, 

активно працює студентське самоврядування. 

За звітний період проведено масові заходи з національно-патріотичного 

виховання молоді: 

̶ «Материнське серце» за участі родини мужньої льотчиці Надії 

Савченко – матері Марії Іванівни та сестри Вірою Савченко, актрисою 

Національного академічного драматичного театру ім. І.Франка Галиною 

Яблонською, головою Національної Ради жінок України, кавалером ордена 

Княгині Ольги 3 ступеню Людмилою Порохняк-Гановською та ін. 

̶ лінійка – реквієм «Життя – мов спалах» з нагоди відкриття 

меморіальної дошки на честь загиблого героя АТО на Сході України, 

колишнього викладача Багірова Ільга́ра Салеховича – капітана ЗСУ, 

легендарного бійця 11-го батальйону територіальної оборони «Київська Русь» з 

позивним «Балу»; 

̶ лінійка присвячена 26-й річниці з Дня виведення військ з Афганістану, 

героям Небесної сотні та всім загиблим за свободу і незалежність України «Ми 

будем довго пам'ятати і вам забути не дамо!»; 

̶ урочистості з нагоди Дня пам'яті та примирення і 70-ї річниці 

Перемоги у Великій Вітчизняній війні; 

̶ «Мій рідний край, моя Вітчизна» за участі політтехнолога Олександра 

Медведєва, члена Національної спілки письменників України Володимира 

Яворівського, письменника і журналіста Валентина Собчука, тріо бандуристів 

Національної заслуженої капели бандуристів України, солістів Київського 

національного академічного театру оперети; 

̶ «Серце своє віддаю тобі, Україно!» за участі заслуженої артистки 

України Жанни Боднарук, композитора, продюсера Анатолія Карпенка, 
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поетеси, організатора «Мистецького спецназу» Зої Ружин, художника 

Олександра Білозора - автора унікальної колекції картин, написаних під водою 

та ін.; 

̶ виставка – конкурс «Ірпінська осінь-2015», благодійні акції та ярмарки 

«Поповнимо скриньку добра разом» для Євсузької ЗОШ І-ІІІ ст. Луганської 

області, що знаходиться неподалік від окупованих російським агресором 

територій, на допомогу воїнів АТО, дітей і тих, хто потребував допомоги. 

У коледжі працюють 9 спортивних гуртків: з волейболу (юнаки), 

волейболу (дівчата), баскетболу, легкої атлетики, настільного тенісу, міні-

футболу, шахів, атлетичної гімнастики, аеробіки. 

Досягненнями студентів у спортивно-масовій роботі є: 

̶ чемпіонат України із стрибків на батуті - І місце, Шахов О.О; 

̶ чемпіонат України з пауерліфтингу - ІІ місце, Юрченко М.М. 

(присвоєно звання майстра спорту); 

̶ першість України із спортивного орієнтування - І місце, Онащук Д.І.; 

̶ студентська волейбольна ліга Київської області - ІІ місце, збірна 

команда дівчат з волейболу; 

̶ обласні змагання з пауерліфтингу - ІІ та ІІІ місця, Рубан О.К., Гузій Є.І; 

̶ обласні змагання серед юнаків (самбо) - ІІ місце, Тарнавський М.В. 

У 2015 році активізувалася міжнародна діяльність навчального закладу. 

Викладачі коледжу взяли участь у: 

̶ навчальному курсі для викладачів, наукових співробітників, аспірантів 

на тему: «Аналіз пропозиції продукції та попиту на фактори виробництва на 

конкурентних ринках: теоретичний та прикладний аналіз» (березень 2015р.); 

«Аналіз попиту домогосподарств та прикладний аналіз добробуту (вересень 

2015р.). Організатори: Університет ім. Мартіна Лютера Галле-Вітенберг, 

Лейбніц – Інститут аграрного розвитку в країнах з перехідною економікою (м. 

Галле, Німеччина), НУБіП України, ННЦ «Інститут аграрної економіки». Місце 

проведення: НУБіП України; 

̶ міжнародній науково-практичній конференції «Україна-Болгарія-

Європейський союз»: сучасний стан і перспективи» (вересень 2015р., м. Варна, 

Болгарія); 

̶ роботі навчального центру політики і державного управління за участі 

зарубіжних державних діячів, підприємців, науковців  (червень-липень 2015р., 

м. Київ). Напрямки навчання – управління в органах місцевого самоврядування; 

економіка та залучення інвестицій; сільське господарство. 

Студенти коледжу взяли участь у: 

̶ проекті ERASMUS+: I wish I were a village». Приймаюча організація – 

Центр європейських ініціатив (Болгарія). Фінансування – Європейська комісія. 

Країни-учасниці – Україна, Румунія, Туреччина, Греція, Словенія. Мета 

проекту: дослідження ресурсів сільської місцевості і генерація бізнес-ідей для 

підвищення інтересу молоді до життя в сільській місцевості; 

̶ проекті «Co mi w duszy gra?». Приймаюча організація – об'єднання 

«Польська спільнота». Фінансування – Міністерство народної освіти 

Республіки Польща. Країни-учасниці – Україна, Білорусь, Литва. Мета проекту: 
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розвиток індивідуальних здібностей учасників, формування навичок 

міжособистісного спілкування, вміння працювати в команді. 

Адміністрація закладу сприяла розвитку студентського самоврядування. 

За звітний період поліпшено матеріальну базу органів студентського 

самоврядування коледжу: виділено окреме приміщення, обладнано його 

комп’ютерною технікою і всім необхідним для його роботи, виготовлено 

інформаційний стенд для висвітлення діяльності і поточних справ, надано 

допомогу у створенні веб-сторінки студентської ради у соціальній мережі. 

Підтримано ініціативу студентської ради коледжу у проведенні 

волонтерських і благодійних акцій, заходів з організації культурно-дозвіллєвої 

діяльності, інтелектуальних ігор, екологічних та спортивно-масових заходів 

(акція проти ВІЛ/СНІДу, благодійні акції на підтримку воїнів АТО та дітей 

Будинку дитини ім. Городецького с. Ворзель, святкові вечори відпочинку і 

дискотеки, екологічні акції, День цивільної оборони, «Брейн-ринг», «Студент 

НУБіП України – 2015», акція «Здай кров для онкохворих дітей», акція «День 

Добра»). 

Забезпечено участь членів студентського самоврядування та активістів 

студентського життя у навчаннях, школах, тренінгах лідерів студентського 

самоврядування, круглих столах на тему молодіжних рухів міста та інших 

молодіжних проектах, організованих управлінням молоді та спорту Київської 

обласної державної адміністрації, Київським обласним молодіжним центром, 

Київською обласною молодіжною громадською радою. 

Продовжувалася співпраця активної молоді коледжу з органами 

виконавчої влади області та м. Ірпінь з питань реалізації молодіжної політики у 

регіоні (квітень 2015р. – навчання на базі Київського кооперативного інституту 

бізнесу та права, липень 2015 р. – проект наметового табору «Студмістечко»). 

 

Основні завдання педагогічного колективу на 2016 рік 

Підвищення рівня якості навчання, розширення можливостей 

доступу до освітянських послуг: 

1. Реалізувати заходи щодо виконання програми розвитку університету 

«Голосіївська ініціатива – 2020». 

2. Урізноманітнити форми і методи проведення профорієнтаційної 

роботи, забезпечити їх дієвість. 

3. Зберегти тенденцію до збільшення кількості вступників до базового 

університету з числа випускників коледжу. 

4. Провести ліцензійну експертизу 2-х спеціальностей за бакалаврськими 

програмами підготовки: «Облік і оподаткування», «Підприємництво, торгівля і 

біржова діяльність». 

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. 



6. Забезпечити участь викладачів у заходах, які проводить ДУ «НМЦ 

інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності ВНЗ «Агроосвіта». 

7. Забезпечити якісне викладання навчальних дисциплін за усіма 

спеціальностями відповідно до стандартів вищої освіти та вимог ринку праці. 

8. Удосконалювати систему практичної підготовки студентів, розширити 

співробітництво з провідними підприємствами у сфері фінансів, маркетингу, 

торгівлі, ІТ-сфери як потенційними роботодавцями. 

9. 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». 

10. Забезпечити участь педагогічних працівників коледжу у 

міжнародних науково-практичних конференціях, міжнародних заходах, у т.ч. у 

тих, що проводяться на базі НУБіП України. 

11. Забезпечити участь студентів коледжу у міжнародних проектах, що 

проводяться благодійними організаціями. 

12. Укласти угоду про співпрацю із спорідненим коледжем Республіки 

Польща, іншими закладами. 

Оновлення матеріально-технічної бази та покращення соціального 

благополуччя співробітників та студентів: 

13. Провести поточний  ремонт фасаду гуртожитку (травень 2016р.). 

14. Провести заміну 20 вікон на металопластикові у навчальному 

корпусі № 1 (червень 2016р.). 

15.  Замінити електромережу на 3 поверсі гуртожитку (липень 2016р.). 

16. Облаштувати рекреаційну зону відпочинку для мешканців 

гуртожитку (березень 2016р.). 

Організаційні заходи і морально-етичні цінності та суспільні 

орієнтири колективу: 

17. Провести організаційні заходи з відзначення 60-річчя навчального 

закладу (вересень 2016 р.). 

18. Здійснити реконструкцію музею історії навчального закладу, 

обладнати експозицію про випускників коледжу, які є учасниками 

антитерористичної операції на Сході України (квітень 2016р.). 

Забезпечення фінансової стійкості: 

19. Організувати для студентів випускного курсу спеціальності 

«Бухгалтерський облік» – курси «1С: Бухгалтерія 8.2» з отриманням 

сертифікату (протягом 2016р.). 

20. Забезпечити максимальне заповнення ліцензійних обсягів шляхом 

прийому вступників на навчання за умов договору. 

21. Вивчити питання щодо ліцензування робітничих професій: 

Оператор комп’ютерного набору, Конторський (офісний) службовець, Секретар 

керівника (організації, підприємства, установи), Продавець продовольчих 

товарів, Продавець непродовольчих товарів, Контролер радіоелектронної 

апаратури та приладів (березень 2016р.). 



22. Збільшити надходження від реалізації навчально-методичної 

літератури та ін. друкованої продукції. 

 


