
Стан виконання реалізації програми «Голосіївська ініціатива-2025» за 2021 рік 
 

№ 
заходу 

Зміст заходу Стан виконання Дата виконання Спосіб виконання Виконавці 

НАПРЯМ 1. АКТИВІЗАЦІЯ ТА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
1.4. Міжнародна наукова кооперація 

1.4.1 Встановлення зв’язків із спорідненими 
закладами освіти інших країн для 
співробітництва у навчальній, науковій 
і методичній роботі, обміну молодими 
вченими; розширення міжнародного 
співробітництва у сфері 
інтелектуальної власності. 

Виконано 2021 У рамках поглиблення співпраці з 
Університетом Економіки (WSG) м. Бидгощ 
(Польща) проведено 3 робочі зустрічі з 
польськими партнерами. 
Участь представників коледжу у Міжнародній 
онлайн-зустрічі «Значення української мови для 
поліпшення зв’язку українців і поляків», 
Університет Економіки (WSG) м. Бидгощ 
(Польща). 
Навчання 4 студентів коледжу за програмами 
паралельного дипломування в Університеті 
Економіки (WSG), м. Бидгощ, Республіка 
Польща. 

Ільченко Н.В. 

НАПРЯМ 2. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ, РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ДОСТУПУ ДО ОСВІТЯНСЬКИХ ПОСЛУГ 
2.1. Удосконалення змісту навчального процесу 

2.1.1 Забезпечення відкритого доступу всіх 
категорій здобувачів вищої освіти 
(включаючи людей із особливими 
потребами) до освітніх послуг та 
збільшення контингенту студентів за 
навчальними програмами 
(бакалаврату, магістратури, докторів 
філософії та докторів наук), у т. ч. за 
програмами перепідготовки та 
підвищення кваліфікації фахівців 
аграрного сектору економіки. 

Виконано 2021 Збільшено контингент студентів за рахунок 
осіб, які навчаються за умов договору на 98 
осіб. 
Переглянуто зміст освітньо-професійних 
програм підготовки фахових молодших 
бакалаврів на предмет максимальної адаптації 
їх для осіб з обмеженими освітніми потребами з 
врахуванням затверджених стандартів фахової 
передвищої освіти. 

Ільченко Н.В. 

2.1.4 Залучення рад роботодавців та 
провідних фахівців підприємств й 
організацій галузі, кращих 
підприємців до змістового наповнення 
освітніх програм, проведення 
практичного навчання здобувачів 
вищої освіти, вивчення якості 
підготовки фахівців і подальшого 
працевлаштування кращих 
випускників університету. 

Виконано 2021 Протягом року відбулося 3 засідання ради 
роботодавців.  
Роботодавці залучалися до перегляду і 
удосконалення змісту освітньо-професійних 
програм, навчальних планів, брали участь у 
спільних заходах у коледжі (круглих столах, 
майстер-класах тощо). 
До освітнього процесу залучалися фахівці-
практики, у т.ч. з числа випускників коледжу 
шляхом читання онлайн-лекцій. 

Ільченко Н.В. 



Переглянуто зміст програм навчальних практик 
та виробничої практики, з врахуванням 
карантинних обмежень та проходженням 
практик в дистанційному форматі. 

2.1.5 Удосконалення практики підготовки, 
перепідготовки й атестації науково-
педагогічних, педагогічних і наукових 
працівників вищої кваліфікації 
Університету, інших закладів вищої 
освіти та наукових установ, особливо 
із числа молодих та нових 
працівників. 

Виконано 2021 Проведено рейтингове оцінювання якості 
роботи педагогічних працівників коледжу за 
2020-2021 н.р. 
Атестовано 10 осіб, у т.ч. 3 – присвоєно 
кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої 
категорії»; 2 – педагогічне звання «викладач-
методист». 
Протягом року підвищили кваліфікацію 
відповідно до річного плану підвищення 
кваліфікації – 48 педагогічних працівників. 

Ільченко Н.В. 

2.1.6 Удосконалення внутрішньої й 
зовнішньої системи забезпечення 
контролю якості освітнього процесу, 
що включає дотримання стандартів 
освітньої діяльності та стандартів 
вищої освіти, ліцензування нових 
спеціальностей та акредитацію 
освітніх програм, атестацію 
здобувачів вищої освіти, участь у 
державних та міжнародних рейтингах, 
розроблення наукометричної бази 
даних вітчизняних та міжнародних 
наукових видань у НУБіП, розвиток 
системи менеджменту якості. 

Виконано 2021 Систематично здійснюється внутрішнє 
незалежне оцінювання знань студентів на 
платформі Moodle. 
Зовнішнє незалежне оцінювання знань 
студентів здійсювалося ДУ «НМЦ вищої та 
фахової передвищої освіти) (за бажанням 
студентів).  
 
 
 
 

Ільченко Н.В. 

2.1.8 Підтримання та зміцнення 
взаємозв’язку навчально-наукових 
інститутів, факультетів і кафедр 
базового закладу Університету з  
відокремленими підрозділами НУБіП 
− коледжами − для продовження 
навчання молодших спеціалістів у 
місцях їх розташування в різних 
регіонах України за програмами 
бакалаврату Університету. 

Виконано 2021 Студенти коледжу взяли участь у 3-х майстер-
класах, 3-х Днях відкритих дверей, 4-х онлайн-
лекціях, 3-х Міжнародних науково-практичних 
конференціях, науково-практичному семінарі, 
Фестивалі студентської науки 2021, віртуальній 
екскурсії, онлайн-конкурсі та Всеукраїнському 
турнірі, які були організовані кафедрами 
НУБіП України. 
Збільшено кількість вступників до університету 
на бакалаврські програми з числа випускників 
коледжу на 4 особи (5,7%). 
Викладачі коледжу взяли участь у ___ 
Міжнародній науково-практичній конференції, 
науково-педагогічному семінарі, науково-
практичному семінарі на базі НУБіП України. 
Участь викладачів і студентів коледжу у роботі 

Ільченко Н.В. 



Мережевої академії Cisco (проходження 
курсів). 

2.1.9 Реалізація поступової інтегральної 
модульності навчальних програм 
молодшого спеціаліста та бакалавра з 
метою надання можливості молодшим 
спеціалістам продовжити навчання за 
програмами підготовки бакалаврів за 
скороченим терміном навчання. 

Виконано До 01.05.2021 Організовано співпрацю випускових циклових 
комісій з відповідними кафедрами університету 
щодо перегляду змісту програм фахових 
навчальних дисциплін за освітньо-
професійними програмами фахового 
молодшого бакалавра з метою уникнення 
дублювання навчального матеріалу та 
узгодження навчальних планів підготовки 
фахівців на 2022 рік. 

Ільченко Н.В. 

2.3. Поліпшення навчально-методичної та видавничої діяльності,  використання інформаційних та інтерактивних технологій 
2.3.1 Розвиток дистанційної форми надання 

освітніх послуг через удосконалення 
навчально-методичного забезпечення 
дисциплін на навчально-
інформаційному порталі університету, 
його технічного забезпечення та 
підвищення кваліфікації науково-
педагогічних працівників. 

Виконано 2021 Наповнення й підтримання в актуальному стані 
електронних навчальних курсів дисциплін на 
навчальному порталі коледжу Moodle (96%). 
Оновлено актуальні версії робочих програм 
навчальних дисциплін у Moodle. 
Використання платформи Discord під час 
організації освітнього процесу в дистанційному 
режимі у період карантину. 
Підвищили кваліфікацію з цифрової 
грамотності 36 викладачів. 

Ільченко Н.В. 

2.3.3 Наповнення електронної бібліотеки 
Університету електронними версіями 
підручників та навчальних посібників 
нового типу й забезпечення 
безперешкодного доступу до них 
здобувачів вищої освіти. 

Виконано 2021 Завершено наповнення електронного каталогу 
наявної у бібліотеці коледжу навчальної, 
методичної, художньої літератури на основі 
системи автоматизації бібліотек «Ирбис-32». 
До електронного каталогу внесено 100% від 
загального фонду навчальної літератури. 
Забезпечено вільний доступ до літератури, 
розміщеної в електронній бібліотеці. 

Ільченко Н.В. 

2.3.4 Методичний супровід формування 
академічної доброчесності у 
здобувачів вищої освіти та науково-
педагогічних працівників 
Університету. 

Виконано 2021 Розроблено Положення про академічну 
доброчесність. Оновлено Положення про 
систему запобігання та виявлення академічного 
плагіату в наукових та навчальних працях 
педагогічних працівників та студентів. 
Здійснюється перевірка курсових робіт 
студентів та методичних напрацювань 
викладачів на антиплагіат з використанням 
програми перевірки унікальності тексту e.TXT. 
Організовано практичний семінар для ПП 
коледжу з питань академічної доброчесності. 

Ільченко Н.В. 

2.3.5 Методичний супровід використання 
нових інтерактивних технологій 
навчання в освітньому процесі 

Виконано 2021 Проведено педагогічні семінари «Проблеми 
формування мотивації навчальної діяльності 
студентів у сучасних умовах» та «Освітній 

Ільченко Н.В. 



Університету. коучинг як інноваційна технологія професійної 
підготовки фахівців» 

2.3.6 Удосконалення методик отримання 
зворотного зв’язку щодо якості 
організації освітнього процесу з 
погляду здобувачів вищої освіти, 
роботодавців, науково-педагогічних 
працівників, випускників 
Університету тощо. 

Виконано 2021 Систематичний  моніторинг якості організації 
освітнього процесу шляхом опитувань 
заінтересованих сторін (внутрішніх і зовнішніх 
стейкхолдерів): онлайн-анкетування студентів 
1-2 курсів щодо очікувань та задоволеності 
станом організації освітнього процесу та 
студентів 3-4 курсів щодо задоволеності станом 
організації освітнього процесу та рекомендації 
випускників для підвищення якості освітньо-
професійної програми; онлайн-анкетування 
батьків студентів щодо очікувань та 
задоволеності станом організації освітнього 
процесу та покращенням рівня дистанційного 
навчання під час карантину. 
Онлайн-комунікації з батьками студентів щодо 
організації освітнього процесу, навчальних 
досягнень студентів, підготовки до ДПА у 
формі ЗНО (2 курс), продовження навчання в 
базовому університеті (3-4 курси) тощо. 

Ільченко Н.В. 

2.3.7 Формування нової стратегії 
підвищення кваліфікації науково-
педагогічних працівників 
Університету з метою опанування 
ними новітніх технологій та набуття 
практичного досвіду у виробничій 
сфері. 

Виконано 2021 Забезпечено виконання річного плану 
підвищення кваліфікації ПП відповідно до 
вимог ЗУ «Про фахову передвищу освіту». 
Протягом року підвищили кваліфікацію 48 
педагогічних працівників. 
 

Ільченко Н.В. 

2.3.9 Методичний супровід розроблення 
нових профорієнтаційних технологій 
залучення абітурієнтів до 
Університету через започаткування 
роботи спеціалізованих гуртків, 
секцій, підготовчих курсів, 
проведення університетських олімпіад 
для мотивованого відбору кращих 
вступників. 

Виконано 2021 Організовано роботу підготовчих курсів із 
вступу до коледжу з предметів українська мова 
та  математика в онлайн-форматі. 
Продовжено співпрацю коледжу з Ірпінським 
академічним ліцеєм НУБіП України: робота 3-х 
гуртків з професійної орієнтації школярів, 
проведення занять з хімії, фізики для ліцеїстів 
на базі навчальних лабораторій коледжу, 
проведення майстер-класів, квестів, онлайн-
лекцій, інтерактивних ігор, тренінгів, 
профорієнтаційних бесід з батьками ліцеїстів 
тощо. 

Ільченко Н.В. 

2.3.11 Забезпечення успішної участі 
студентів Університету у 
Всеукраїнських студентських 
олімпіадах та здобуття ними щорічно 

Виконано 2021 Участь студентів у VШ Всеукраїнській 
інтернет-олімпіаді «На урок» (Зима 2021): 
зарубіжна література – 19, громадянська освіта 
– 12, мистецтво – 14, історія: Україна і світ – 18, 

Ільченко Н.В. 



призових місць. українська мова – 9, англійська мова – 16; у 
Всеукраїнській дистанційній олімпіаді 
«Всеосвіта (Зима-2020/2021)»: українська мова 
– 3; Всеукраїнській дистанційній олімпіаді 
«Всеосвіта (Весна-2021)»: зарубіжна література 
– 49, українська мова – 28, математика – 9; IX 
Всеукраїнській олімпіаді «На урок» (Весна-
2021): математика – 17; Всеукраїнській 
дистанційній олімпіаді «Всеосвіта (Осінь-
2021)»: українська мова – 4; IV обласній 
онлайн-олімпіаді серед закладів І-IV р.а. з 
безпеки життєдіяльності – 5 учасників.  
Участь членів гуртка «Вебери» у Х Фестивалі 
студентської науки – 2021 в університеті. 

НАПРЯМ 3. СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ТА ВИХОВНА РОБОТА.  
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ТА ОСОБИСТІСНИЙ РОЗВИТОК МОЛОДІ 

3.1 Пріоритетний розвиток студентського 
самоврядування через активізацію 
роботи студентської організації та 
студентського містечка, студентської 
профспілкової організації, 
підвищення професіоналізму лідерів 
та активістів студентського 
самоврядування шляхом залучення їх 
до роботи Школи лідерства, Стартап 
школи НУБіП, бізнес-тренінгів, 
оновлення і забезпечення рейтингової 
системи поселення в гуртожиток, 
виховання сумлінної поведінки,  
відповідального ставлення до членів 
колективу, майна Університету, 
неухильне дотримання Присяги 
студента НУБіП. 

Виконано 2021 Студенти коледжу залучалися на рівні коледжу, 
міста, НУБіП України, Київської області, 
України та міжнародному рівні до участі у 
виховних заходах у напрямку військово-
патріотичного та національно-патріотичного 
виховання, відзначення святкових та знаменних 
дат, участі в благодійній акціях допомоги 
бійцям в ООС, екологічних акціях тощо. 
Підтримується зв'язок з випускниками коледжу 
через тематичні зустрічі. 
Студенти коледжу представляли коледж на  
конкурсах «Краса НУБіП-2021» та 
«Голосіївська весна – 2021». 
Представники студентського самоврядування 
коледжу взяли участь у ХХІІ зльоті 
студентських лідерів аграрної освіти на базі 
Сумського НАУ в онлайн-форматі; засіданнях 
студентського самоврядування закладів ФПО та 
заходів від ДУ «НМЦ ВФПО»; пройшли 
навчання в рамках молодіжного заходу 
"Національна ідентичність" та молодіжного 
військово-патріотичного вишкілу ГАРТ від 
Київського обласного молодіжного центру. 
Адміністрація коледжу знаходиться в 
постійному конструктивному діалозі зі 
студентством (організовані комунікації з 
членами студентської ради коледжу та 
гуртожитку, старостати з активом студентських 
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груп). 
3.2 Створення в гуртожитках і на 

території студентського містечка умов 
для вільного розвитку особистості, 
забезпечення реалізації творчих ідей, 
самовиховання і самовдосконалення, 
виявлення індивідуальних здібностей, 
обдарованості й талантів, 
самореалізації у сфері наукової, 
професійної, художньо-естетичної, 
спортивно-оздоровчої діяльності. 

Виконано 2021 Створено в гуртожитку кімнату відпочинку для 
мешканців гуртожитку. 
У гуртожитку налагоджена організаційна 
система прийому-здачі кімнат студентами. 
Мешканцями гуртожитку дотримується 
програма енергозбереження. 
Проведено поточний ремонт гуртожитку: 
замінено електропроводку у 2-х блоках 2-го 
поверху; проведено поточний ремонт 15 кімнат. 
На 4-му поверсі встановлено на проточну воду 
електричний водонагрівач, придбано 5 
електросушарок для одягу. 
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3.9 Підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників, у т. ч. наставників 
академічних груп, з питань оновлення 
змісту виховної роботи, психологічної 
та педагогічної компетентності. 

Виконано 2021 Підвищення кваліфікації з питань оновлення 
змісту виховної роботи, психологічної та 
педагогічної компетентності пройшли 15 
педагогічних працівників, у т. ч. 11 класних 
керівників академічних груп. 
Проведена роз’яснювальна робота серед 
студентів нового набору щодо діяльності 
гуртків та спортивних секцій.  
Здійснювалася реалізація культурно-
просвітницької діяльності серед студентства 
через відвідування зустрічей з видатними 
митцями країни, організованих Ірпінською 
міською бібліотекою ім М. Рильського, 
екскурсій до музеїв історії коледжу та 
етнографічної української світлиці, Ірпінського 
історико-краєзнавчого музею, музею Григорія 
Кочура та участь в мистецьких творчих 
конкурсах і фестивалях: Всеукраїнський 
фестиваль-конкурс «Обдарована молодь - 
2021», конкурс молодих виконавців імені 
Володимира Шинкарука в рамках 
Міжнародного фестивалю мистецтв «Пісенний 
Спас», Всеукраїнський фестиваль-конкурс «На 
струнах Кобзаревої душі – 2021» та ін. 
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НАПРЯМ 4. РОЗВИТОК НАУКОВОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
4.4. Розвиток інформаційної та комунікаційної бази 

4.4.6 Удосконалення роботи web-сайту та 
інтернет-центру університету, у т. ч. 
web-сайтів регіональних ЗВО, за 
допомогою інноваційних 
інформаційно-телекомунікаційних 

Виконано Протягом року Забезпечити систематичне наповнення web-
сайту коледжу та сторінки коледжу на сайті 
університету.  
Забезпечити функціонування сторінки коледжу 
в соціальних мережах Facebook, Instagram, 
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технологій. спільноти в месенджері Viber  
НАПРЯМ 5. ОНОВЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ТА ПОЛІПШЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ СПІВРОБІТНИКІВ І СТУДЕНТІВ 

5.3 Планове та ефективне проведення 
поточних ремонтів у навчальних 
корпусах має носити якісний характер 
і, як наслідок, довгостроковий період 
післяремонтної експлуатації –  
тривалістю не менше п’яти років для 
місць загального користування та 
десятирічного безремонтного періоду 
– дахів. 

Виконано 2021 Проведено поточний ремонт аудиторій 
навчального корпусу № 2, сходової клітини та 
холу 2 поверху правого крила корпусу №4. 
Проведено ремонт сходів навч. корп. № 2 
(центральний вихід). 
Розпочато створення навчальної лабораторії 
хімії та харчових технологій. 
Придбано 15 комп’ютерів, 1 принтер 
багатофункціональний пристрій, 15 клавіатур, 1 
сервер, на суму 260 тис грн.  
Забезпечено дотримання режиму 
протипожежної безпеки.  
Забезпечено виконання вимог протиепідемічної 
безпеки. 
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НАПРЯМ 6. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ  І МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ЦІННОСТІ  ТА СУСПІЛЬНІ ОРІЄНТИРИ КОЛЕКТИВУ 
 

6.9 
Постійна підготовка та видання 
наукових і науково-популярних 
видань, присвячених історії 
Університету, його науковим 
досягненням, видатним науковцям, 
співробітникам і випускникам. 

Виконано До 01.06.2021 Підготовлено презентаційні матеріали про 
коледж. Забезпечено постійні публікації з 
історії та новин із життя коледжу на сайті та у 
соціальних мережах. 
Студенти та викладачі залучалися до пошукової 
роботи для оновлення та збільшення експозицій 
музею історії коледжу. 
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НАПРЯМ 8. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ 
8.2 Забезпечення постійного зростання 

фінансування університетської 
діяльності, збільшення залучення 
колективами інститутів, факультетів, 
кафедр і навчально-науково-
виробничих лабораторій коштів від 
надання наукових, освітніх, технічних, 
житлово-комунальних, побутових та 
інших послуг; навчально-дослідними 
господарствами доходів від 
виробничо-господарської діяльності в 
рослинництві, тваринництві та 
переробці. Удосконалення системи 
стимулювання для науково-
педагогічних працівників, які роблять 
вагомий внесок у зміцнення 
фінансової системи Університету. 

Виконано 2021 Збільшення контингенту студентів на 124 особи 
(22,6%), у т.ч. контрактників – на 98 осіб 
(53,8%). 
Збільшення надходжень коштів по 
спеціальному фонду:- за навчання на 877,7 тис 
грн (79,4%); - від надання додаткових освітніх 
послуг на 300 тис грн (212%). 
Досягнуто співвідношення надходження коштів 
спеціального і загального фондів у розрахунку 
на 1 державну гривню – 0,35 (у 2020 р. – 0,28). 
Переглянуто та оновлено Положення про 
преміювання в частині удосконалення системи 
стимулювання працівників з врахуванням їх 
особистого внеску у зміцнення фінансового 
стану коледжу. 
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8.6 Здійснення громадського контролю Виконано 2021 На сайті коледжу оприлюднено: фінансову Ільченко Н.В. 



(наглядова рада, вчена рада, 
профспілки, студентське 
самоуправління) за ефективністю 
розподілу та якістю виконання всіх 
статей кошторису Університету. 

звітність за 2020 рік; кошторис та штатний 
розпис на 2021 рік; річний план закупівель на 
2021 рік. 
Фінансовий звіт за 2021 рік та фінансовий план 
на 2022 рік обговорювався на засіданні 
педагогічної ради коледжу. 
Створені умови для роботи наглядової ради. 

 
 
 


