
Стан виконання програми «Голосіївська ініціатива-2020» за 2020 рік  
ВП НУБіП «Ніжинський агротехнічний коледж» 

№ 
заходу Зміст заходу Стан виконання Дата виконання Спосіб виконання Виконавці 

Напрям 1. Активізація міжнародної діяльності та диверсифікація міжнародної діяльності 
1.1 Здійснити інформаційний, організаційний та 

адміністративний супровід участі студентів у 
міжнародних освітніх програмах та стажування 
викладачів 

Виконано Протягом року Пройшли стажування за кордоном: 
– 1 викладач в Хорватії; 
– 4 студенти у Німеччині.  

Заступник директора з 
навчально-виховної 
роботи, заступник 
директора з виховної 
роботи, старший інспектор 
з кадрів  

1.2 Підвищити якість рекламної продукції Виконано Протягом року 1. Оновлено та урізноманітнено 
рекламну продукцію, опубліковано 
інформацію про заклад у виданнях 
про заклади освіти України, 
області та в інших джерелах. 
2.  Інформація про заклад активно 
висвітлюється в інтернеті та 
соціальних мережах (фейсбук, 
інстаграм, працює власний 
телеграм-канал) 

Заступник директора з 
навчально-виховної 
роботи, заступник 
директора з виховної 
роботи, завідувачі 
відділень, голови 
циклових комісій 

1.3 Інформаційне забезпечення впровадження 
інтенсивних технологій вивчення іноземних мов 

Виконано Протягом року  Участь викладачів у семінарах та 
тренінгах з удосконалення  
викладання англійської мови.  

Завідувачі відділень, 
методист навчально-
методичного підрозділу 

1.4 Встановлення зв’язків зі спорідненими закладами 
освіти інших країн для співробітництва 

Виконано Протягом року  1. Продовжується співпраця з 
Міжнародним центром «Антей» та 
Громадською організацією 
«Молодь села». 
2. Участь у 27 Міжнародних 
науково-практичних конференціях, 
які проводились на базі 
університету та інших закладів 
освіти, наукових установ. 
 3. 1 публікація в наукометричних 
базах; 9 публікацій в закордонних 
виданнях (США, Канада, Польща, 
Німеччина, Англія, Іспанія, 
Білорусь, Латвія). 

Заступник директора з 
навчально-виховної 
роботи, завідувачі 
відділень 



1.5 Співробітництво із зарубіжними і вітчизняними 
університетами 

Виконано Протягом року  Видання збірників за матеріалами 
науково-практичних конференцій, 
семінарів, організованих і 
проведених на базі коледжу. 
Співробітництво з Міжнародним 
університетом «Фінал» (Final 
International University), Кіпр; 
Жешувським університетом,  
Польща; Варненським вільним 
університетом «Чорноризець 
Храбар», Болгарія; Українським 
державним університетом 
залізничного транспорту   
(м. Харків); Інститутом проблем 
виховання НАПН України  
(м. Київ); Інститутом 
енергозбереження та 
енергоменеджменту   
КПІ ім. Ігоря Сікорського  
(м. Київ); Національним 
державним університетом імені 
Миколи Гоголя (м. Ніжин).     

Заступник директора з 
навчально-виховної 
роботи, методист 
навчально-методичного 
підрозділу  

Напрям 2. Підвищення рівня якості навчання, розширення можливостей доступу до освітянських послуг 
2.1 Моніторинг, розробка і ліцензування нових 

спеціальностей 
 

Виконано Жовтень  
2020 року 

Первинна акредитація освітньої 
програми  
151 Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані 
технології ОС Бакалавр (умовно) 

Директор,  
Заступник директора з 
навчально-виховної 
роботи, завідувачі 
відділень 

2.2 Удосконалення практики підготовки, 
перепідготовки й атестації 

Виконано Протягом року Пройшли стажування за кордоном 
1 педагогічний працівник, на базі 
провідних господарств області –  
1 особа. 

Заступник директора з 
навчально-виховної 
роботи, старший інспектор 
з кадрів 

Виконано Квітень  
2020 року 

Здійснено атестацію викладачів  
– 7 осіб; 
підвищили кваліфікацію –  
65 осіб. 

Заступник директора з 
навчально-виховної 
роботи, старший інспектор 
з кадрів 

Виконано Січень  
2020 року 

Оновлено програму формування 
рейтингу викладачів; визначено 
ефективність і результативність   
професійної роботи викладачів, 
затверджено рейтинг педагогічних 
працівників коледжу за 2019 рік. 

Заступник директора з 
навчально-виховної 
роботи, методист 
навчально-методичного 
підрозділу, голови 
циклових комісій 



  Виконано Листопад  
2020 року 

Подано на конкурс професійної 
майстерності педагогічних 
працівників технікумів і коледжів 
«Педагогічний Оскар – 2020» на 
базі ДУ «НМЦ вищої та фахової 
перед вищої освіти» 31 текстову 
роботу, 1 навчальний відеофільм та 
22 експонати художньо-естетичної 
творчості. 

Заступник директора з 
навчально-виховної 
роботи, методист 
навчально-методичного 
підрозділу, методист 
відділень 

2.3 Реалізація поступової інтегральної модульності 
навчальних програм 

Виконано Травень  
2019 року 

Узгоджено навчальні плани 
коледж – університет  з метою 
мінімізації академічної різниці. 

Завідувачі відділень 

Виконано Протягом року Працюють курси поглибленого 
вивчення дисциплін. 

Завідувачі відділень 

Виконано Протягом року Здійснюється реалізація ступеневої 
системи підготовки фахівців  
ОКР «Кваліфікований робітник» – 
«Молодший спеціаліст» – 
«Бакалавр»:  
– 26 осіб вступили на навчання 
за ОПС «Фаховий молодший 
бакалавр» на базі ОКР 
«Кваліфікований робітник»; 
– 90 осіб вступила на навчання за 
ОКР «Бакалавр» на базі ОКР 
«Молодший спеціаліст», з них  
18 осіб – до НУБіП України,  
61 особа – до Ніжинського 
агротехнічного інституту;  
11 осіб – до Ніжинського 
агротехнічного коледжу. 

Заступник директора з 
навчально-виховної 
роботи, завідувачі 
відділень 

2.4 Підтримання та зміцнення діючого взаємозв’язку Виконано Протягом року Продовжується проведення 
спільних навчально-методичних 
семінарів для обміну передовим 
педагогічним досвідом з 
відповідними НПП ННІ та кафедр 
НУБіП України, інших закладів 
вищої освіти.  

Заступник директора з 
навчально-виховної 
роботи, заступник 
директора з виховної 
роботи 

Виконано Протягом року 1. Педагогічні працівники коледжу 
(17 осіб) були учасниками 
навчально-методичних семінарів, 
круглих столів, майстер-класів, 
організованих  
ДУ НМЦ «Вищої та фахової 

Заступник директора з 
навчально-виховної 
роботи, завідувачі 
відділень, завідувач 
кафедри, голови циклових 
комісій 



передвищої освіти»; 
2. Брали участь у роботі 
методичних об’єднань обласного 
рівня – 29 педагогічних 
працівників, всеукраїнського рівня 
– 4 особи. 

Виконано Протягом року  Викладачі займаються 
прикладними науковими 
дослідженнями спільно з науково-
педагогічними працівниками 
університету. Чотири ініціативних 
теми прикладних наукових 
досліджень зареєстровані в 
Державній науковій установі 
«Український інститут науково-
технічної експертизи та 
інформації». 

Заступник директора з 
навчально-виховної 
роботи, завідувачі 
відділень, завідувач 
кафедри, голови циклових 
комісій 

Виконано Протягом року  Викладачі коледжу у співавторстві 
з НПП кафедр університету 
здійснюють видання навчально-
методичної літератури. 

Заступник директора з 
навчально-виховної 
роботи, завідувачі 
відділень, завідувач 
кафедри, голови циклових 
комісій 

2.5 Удосконалення внутрішньої і зовнішньої системи 
забезпечення контролю якості навчального 
процесу 

Виконано Протягом року Оновлено вміст навчально-
методичних комплексів 
навчальних дисциплін, робочих 
навчальних програм, у тому числі 
електронні навчально-методичні 
комплекси дисциплін згідно з 
навчальними планами. Розроблено 
силабуси навчальних дисциплін 
відповідно до освітньої програми 
підготовки бакалаврів. 

Заступник директора з 
навчально-виховної 
роботи, завідувачі 
відділень, завідувач 
кафедри, голови циклових 
комісій 

Виконано Протягом року Забезпечено академічну 
мобільність студентів – 
можливість перезарахування  
в установленому порядку 
результатів навчання та 
проходження практик 

Заступник директора з 
навчально-виховної 
роботи, завідувачі 
відділень, завідувач 
кафедри, голови циклових 
комісій 

Виконано Протягом року Здійснюється оновлення тематики 
курсових та дипломних проектів. 

Заступник директора з 
навчально-виховної 
роботи, завідувачі 
відділень, голови 
циклових комісій 



Виконано  
 
 
Березень, жовтень 
 
 
 
 
Жовтень-грудень, 
березень-квітень 
 
 

Щосеместра 
 
 
 
 

Вересень  
 
 
 

Травень 
 

Квітень 
 
 
 

Протягом року 
 
 
 

Функціонування внутрішньої 
системи забезпечення якості 
освіти:  
–  проведено два  тури 
директорських контрольних робіт 
на навчально-інформаційній 
платформі Moodle  (березень, 
жовтень 2020 року); 
–   проведено 28 відкритих 
навчальних занять педагогічними 
працівниками, здійснено 
взаємовідвідування 375 занять; 
– проведено анкетування студентів 
ІІ-ІV курсів «Навчальний заклад 
очима студентів» з метою 
моніторингу якості викладання 
(травень, жовтень 2020 року); 
– проведено анкетування студентів 
ІІ-ІV курсів щодо організації 
дистанційного навчання у коледжі 
(вересень 2020 року); 
– проведено анкетування студентів 
випускних курсів; 
– проведено щорічне анкетування 
викладачів коледжу «Навчальний 
заклад і педагогічна діяльність 
очима викладача»; 
– розроблено (оновлено) 
нормативно-методичні матеріали з 
проведення поточного і 
підсумкового контролю та 
формування критеріїв оцінювання 
знань. 

Заступник директора з 
навчально-виховної 
роботи, завідувачі 
відділень, методист 
навчально-методичного 
підрозділу, завідувач 
кафедри, голови циклових 
комісій 

Виконано  Лютий  
2020 року 

 
 

Квітень  
2020 року 

 
 

Лютий   
2020 року 

 

1. Всеукраїнський конкурс 
«Основи кібербезпеки»  
(три – 1х місця, вісім –  
2х місць, вісім – 3х місць); 
2. Всеукраїнська олімпіада 
«Всеосвіта Весна – 2020»  
(одне – 1е місце, одне –  
2е місце, чотири – 3х місця); 
3. IV регіональна обліково-
економічна олімпіада «Мій перший 
крок у професійне майбутнє» 

Заступник директора з 
навчально-виховної 
роботи, заступник 
директора з виховної 
роботи, завідувачі 
відділень 



 
 
 

Березень  
2020 року 

(диплом переможця в номінації «За 
підкорення вершин 
бухгалтерського обліку»); 
4. Щорічний обласний екологічний 
конкурс «Одна планета – одне 
майбутнє», номінація «Погляд у 
чисте майбутнє» (4 місце). 

2.6 Удосконалення навчально-методичного 
забезпечення 

Виконано Травень-червень 
 
 
 
 
 
 

Протягом року  
 
 
 
 

Червень 

1. Створено репозитарій 
дипломних проектів для виявлення 
академічного плагіату за 6 років  
вже протягом 4-х років 
здійснюється перевірка дипломних 
проектів з усіх  
6-ти спеціальностей. 
2. Впроваджується перевірка на 
академічний плагіат для 
педагогічних працівників коледжу 
(за допомогою онлайн-сервісу 
пошуку плагіату Unicheck). 
3. Представлення дипломних 
проектів на засіданні 
Екзаменаційних комісій 
відбувається у вигляді презентацій, 
забезпечується публічне 
проведення захисту дипломних 
проектів. 

Завідувачі відділень, 
методист навчально-
методичного підрозділу, 
бібліотекар, завідувач 
кафедри, голови 
випускових циклових 
комісій 

2.7 Підвищення якості підготовки навчально-
методичного забезпечення 

Виконано Протягом року 
 

Для забезпечення навчального 
процесу придбано навчальної 
літератури на загальну суму 38006 
грн. 84 коп., у т.ч книг  
63 примірники на суму  
6873 грн. 40 коп., журналів та 
газет на суму 31133 грн. 44 коп. 

Заступник директора з 
навчально-виховної 
роботи, завідувачі 
відділень, завідувач 
кафедри, голови циклових 
комісій, бібліотекар 

Виконано Протягом року 
 

Видання навчально-методичної 
літератури  
(до кінця 2020 року): 
навчальні підручники,  
посібники – 17; 
методичні розробки – 37; 
монографії – 1; 
наукових статей – 117;  
тез доповідей – 161. 

Заступник директора з 
навчально-виховної 
роботи; завідувачі 
відділень, завідувач 
кафедри, голови циклових 
комісій 



Виконано Протягом року 
 

1. Проведено роботу щодо 
наповнення електронної 
бібліотеки з усіх спеціальностей, 
за якими здійснюється підготовка 
фахівців в коледжі, а також 
загальноосвітніх дисциплін та 
дисциплін соціально-
гуманітарного циклу для 
забезпечення вільного доступу 
студентів. 
2. Ведеться робота щодо 
створення електронного каталогу 
та електронної бібліотеки на базі 
системи автоматизації бібліотек 
«ІРБІС 64»; 
4. Поповнюється навчальною 
літературою з технічних 
спеціальностей. 

Заступник директора з 
навчально-виховної 
роботи, завідувачі 
відділень, голови 
циклових комісій, 
бібліотекар 

2.8 Реалізація сучасних інформаційних технологій Виконано  Лютий  
2020 року 

 
 

Квітень-травень   
2020 року 

 

1. Участь в онлайн - семінарі з 
нагоди всесвітнього Дня 
Безпечного Інтернету 2020 
(17 осіб);  
2. Участь в онлайн-марафоні 
GERLS POWER TECH’20 в межах 
Всеукраїнського фестивалю 
STEM-весна 2020 (3 особи);   
3. Участь педагогічних працівників 
(6 осіб) у семінарах щодо 
організації освітнього процесу в 
умовах пандемії та інформаційно-
ресурсного забезпечення 
освітнього процесу в умовах 
діджиталізації суспільства, 
організованих ДУ «НМЦ вищої та 
фахової перед вищої освіти». 

Заступник директора з 
навчально-виховної 
роботи, завідувачі 
відділень 



Виконано 
 
 
 
 
 
 

Виконано  

Жовтень  
2019 року 

 
 
 
 
 

Лютий - вересень  
2020 року 

1. Викладачі коледжу  
(4 особи) пройшли курс навчання 
Мережевої академії Cisco від 
НУБіП України та отримали право 
створювати власні курси академії 
на базі коледжу; 
2. Викладачі коледжу  
(5 осіб) пройшли підвищення 
кваліфікації Мережевої академії 
Cisco з «Кібербезпеки», 
«Елементарно про Linux» тощо та 
отримали відповідні сертифікати.   

Заступник директора з 
навчально-виховної 
роботи, завідувачі 
відділень 

Виконано  Протягом року Продовжують оновлюватися 
навчально-методичні курси 
навчальних дисциплін на базі 
інформаційного порталу «Мооdle» 
для забезпечення вільного доступу 
студентів та якісної організації 
освітнього процесу в коледжі. 

Відповідальний за 
упровадження ІКТ у 
навчальний процес, 
бібліотекар 

2.9 Адаптувати організацію навчального процесу до 
вимог чинної законодавчої бази 

Виконано  Протягом року Розроблено та затверджено  
5 положень з організації освітнього 
процесу. 

Заступник директора з 
навчально-виховної 
роботи, провідний 
юрисконсульт 

Виконується  Листопад-грудень 
2020 року 

Розроблено та готуються до 
затвердження Правила прийому на 
2021 рік 

Заступник директора з 
навчально-виховної 
роботи, юрисконсульт, 
відповідальний секретар 
приймальної комісії 

Напрям 3. Студентське самоврядування та виховна робота. Інтелектуальний та особистісний розвиток молоді 
3.1 Сприяти оновленню структури студентської 

організації та підвищити професіоналізм лідерів 
та активістів органів студентського 
самоврядування 

Виконується  Протягом року  Оновлено структуру студентської 
організації; проводяться виховні 
заходи різного рівня та 
спрямування 

Заступник директора з 
виховної роботи, голова 
студентської ради 

3.2 Пріоритетний розвиток студентського 
самоврядування 

Виконується  Протягом року 
 
 

Серпень-вересень 
 
 

Постійно 
 
 
 

Січень, червень  

1. Участь студентів коледжу в 
діяльності студентської організації 
університету; 
2. Поселення кращих студентів в 
комфортніші кімнати гуртожитку; 
3. Організація співробітництва зі 
студентами інших ЗВО,  
молодіжними й громадськими 
організаціями; 
4. Оприлюднення загального 
рейтингу студентів коледжу. 

Заступник директора з 
виховної роботи, голова 
студентської ради, 
завідувач гуртожитку, 
практичний психолог 



3.3 Створення в гуртожитках і на території 
студентського містечка умов для спортивно-
оздоровчої діяльності 

Виконується Постійно Оновлено обладнання в кімнатах 
самопідготовки та відпочинку 
студентського гуртожитку. 

Керівник фізичного 
виховання 

3.4 Створення на території закладу, гуртожитку місць 
для відпочинку студентів 

Виконано Постійно  Облаштовано місця для відпочинку 
студентів на території коледжу: 
здійснено ремонт кімнати здоров’я 
у гуртожитку; виготовлено та 
встановлено альтанку у 
внутрішньому дворі навчального 
корпусу № 2 та оздоблено 
тротуарною плиткою територію 
навколо неї. 

Заступник директора з 
виховної роботи, керівник 
фізичного виховання, 
класні керівники  

3.5 Розробка річних комплексних програм виховної 
роботи 

Виконано  Вересень  
 

Протягом року  
 
 
 
 
 
 
 
 

Травень  
 

1. Здійснення тренінгів «Школа 
першокурсника»; 
2. Виявлення обдарованої молоді 
для залучення в спортивні секції 
та гуртки художньої 
самодіяльності; 
3. Виявлення індивідуальних 
здібностей, талантів; 
4. Щорічне проведення спортивно-
масових заходів згідно з планом; 
5. Дія на сайті коледжу сторінки 
випускників; 
6. Розробка та затвердження  
Комплексного плану виховної 
роботи та Комплексного плану 
національно-патріотичного 
виховання. 

Заступник директора з 
виховної роботи, керівник 
фізичного виховання  

Виконано Протягом року Участь студентів у культурно-
мистецьких заходах на рівні 
коледжу, університету, міста, 
області (в коледжі працює  
5 гуртків художньої 
самодіяльності: вокального співу, 
художнього читання, театрального 
мистецтва, хореографії (ансамблі 
танцю «Angel» і «Забава»), 
інструментальний,  до яких 
залучено понад 60 студентів денної 
форми навчання). 

Заступник директора з 
виховної роботи, керівник 
фізичного виховання 



3.6 Підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників 

Виконується  Протягом року  1. Участь у Всеукраїнському 
онлайн-семінарі «Соціально-
педагогічні засади формування 
громадянської відповідальності 
студентів»  
(2 особи); 
2. Участь у тренінгу по програмі 
«Протидія та попередження 
боулінгу (цькуванню) в закладах 
освіти» (3 особи); 
3. Участь в онлайн-марафоні 
«Проєктний підхід та міжсекторна 
співпраця діяльності сучасного 
закладу освіти, ОТГ та АРР»  
(2 особи); 
4. Участь у тренінгу «Написання 
проєктів. Фонди ЄС» (1 особа);  
5. Участь у щорічній ініціативі 
Фонду родини Богдана 
Гаврилишина – Всеукраїнському 
Марафоні Відповідальності; 
6. Проведення виховних заходів із 
залученням фахівців відповідних 
служб. 

Заступник директора з 
виховної роботи, 
культорганізатор 



3.7 Становлення фізичної досконалості, підвищення 
спортивної майстерності 

Виконано Протягом року  1.  Участь студентів у спортивних 
змаганнях різного рівня (у закладі 
функціонують 8 спортивних 
секцій: баскетбол, волейбол 
(чоловіки), волейбол (жінки), 
футбол, гандбол, легка атлетика, 
настільний теніс, шахи (шашки), у 
яких займаються 93 студенти; для 
викладачів – група здоров’я); 
2.  Здійснення профорієнтаційної 
роботи щодо залучення до лав 
студентів коледжу кращих 
спортсменів – випускників 
закладів  загальної середньої та 
професійно-технічної освіти міста 
й області; 
3.  Запровадження нових видів 
спортивних змагань. 

Заступник директора з 
виховної роботи, керівник 
фізичного виховання 

Виконано Протягом року  Протягом 2020 року:  
– стали переможцями 
Всеукраїнського турніру «Кубок 
України з бойового самбо серед 
юнаків та юніорів» (1, 1 місця);  
– стали призерами Чемпіонату 
України з боротьби самбо  
(3, 3 місця); 
– стали переможцями та 
призерами відкритого чемпіонату 
Чернігівської області з легкої 
атлетики/легкоатлетичного кросу 
(1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3 місця);  
– стали переможцями та 
призерами Чемпіонату 
Чернігівської області з хортингу 
(1, 3 місця); 
– стали переможцями та 
призерами Чемпіонату 
Чернігівської області з самбо (1, 2, 
2, 3, 3, 3 місця). 

Керівник фізичного 
виховання 

Виконано Протягом року  Студенти та викладачі коледжу 
постійно беруть участь у змаганнях 
міського, районного, 
всеукраїнського та міжнародного 
рівнів. 

Керівник фізичного 
виховання 



НАПРЯМ 4. РОЗВИТОК НАУКОВОЇ  ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
4.1 Пошук і розвиток нових напрямів 

фундаментальних досліджень 
Виконується  Протягом року  Оновлено тематику та  

продовжується робота над 
прикладними науковими 
дослідженнями. 

Заступник директора з 
навчально-виховної 
роботи  

4.2 Покращення якісного та кількісного складу 
штатних працівників  

Виконується  Протягом року  1. Здійснено кроки щодо 
покращення кадрового потенціалу 
закладу:  
– у коледжі працюють  
64 викладачі (штатних –  
53 особи): 2 доктори наук,  
15 кандидатів наук,  
43 – з вищою категорією,  
30 – з педагогічними званнями 
(штатних –  
10 кандидатів наук,  
37 – з вищою категорією,  
26 – з педагогічними званнями);  
– навчаються в аспірантурі  
4 особи; 
– 2 особи – з вченими званнями). 
2. Залучаються кращі випускники 
до роботи в коледжі; 
3. Здійснюється: 
– тісна співпраця з провідними 
аграрними підприємствами 
області з метою обміну 
практичним досвідом; 
– постійний моніторинг та 
анкетування студентів щодо якості 
викладання педагогічними 
працівниками навчальних 
дисциплін; 
– створення умов для 
педагогічних працівників, які 
бажають займатися науковою 
роботою. 

Заступник директора з 
навчально-виховної 
роботи, старший інспектор 
з кадрів 

4.3 Створення системи інформаційно-аналітичного 
забезпечення 

Виконано  Протягом року 
 
 
 
 

– функціонування лабораторії 
технічної творчості студентів  
(7 наукових гуртків); 
– щорічне оновлення виставкових 
експонатів; 

Завідувачі відділень, 
голови циклових комісій 



 
 

– участь у студентських науково-
практичних конференціях, 
конкурсах тощо. 

4.4 Впровадження сучасного програмного 
забезпечення  

Виконується  Протягом року  – оновлення програмного 
забезпечення для функціонування 
бухгалтерії коледжу ("Парус – 
Підприємство 8.2"). 

Головний бухгалтер  

4.5 Модернізація web-сайту та інтернет-центру Виконується  Протягом року  1. Оперативне розміщення на сайті 
коледжу новин, оголошень тощо; 
2. Збільшення популярності сайту 
коледжу шляхом якісної 
наповненості його контенту, 
інформація про заклад активно 
висвітлюється в інтернеті та 
соціальних мережах (фейсбук, 
інстаграм, працює власний 
телеграм-канал); 
3. Розширення функціональності 
сайту та оптимізація і 
встановлення нових модулів. 

Заступник директора з 
навчально-виховної 
роботи, заступник 
директора з виховної 
роботи відповідальний за 
діяльність сайту 

НАПРЯМ 5. ОНОВЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ТА ПОЛІПШЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ СПІВРОБІТНИКІВ І СТУДЕНТІВ 
5.1 Сприяти підвищенню соціального статусу й 

захищеності науково-педагогічного колективу  
Виконується  Протягом року  Забезпечення культурного 

відпочинку студентів та 
співробітників коледжу 
(організація екскурсій, 
відвідування театру, музеїв, 
історичних пам’яток архітектури в 
місті, області та за її межами). 

Заступник директора з 
навчально-виховної 
роботи, завідувачі 
відділень, голова 
профспілкової організації 

5.2 Забезпечити оновлення матеріально-технічної 
бази навчального процесу 

Виконано  Протягом року  Модернізовано комп’ютерне 
забезпечення: придбано  
9 ноутбуків, 1 БФП,  
1 принтер, 3 мультимедійні 
установки,  
5 маршрутизаторів,  
3 комутатори на загальну суму 
121,2 тис. грн. 

Завідувачі відділень, 
відповідальні за навчальні 
кабінети та лабораторії  

5.3 Планове та ефективне проведення поточних 
ремонтів 

Виконане  Протягом року  Навчальний корпус № 1:  
1. Здійснено капітальний ремонт 
підлоги коридору крила коледжу. 
2. Здійснено поточні ремонти 
закріплених аудиторій, приміщень 
циклових комісій з транспортних 
технологій, спеціальних 
економічних дисциплін. 

Провідний інженер, 
завідувач господарства, 
завідувач гуртожитку, 
відповідальні за навчальні 
кабінети та лабораторії    



3. Придбано та встановлено 
енергозберігаючі вікна в 
лабораторію експлуатації машин і 
обладнання (3 од.). 
4. Проведено косметичний ремонт 
спортивного залу, закуплено 
спортивну форму. 
5. Придбано комп’ютерну техніку 
(монітори, системні блоки в 
лабораторію № 119). 
6. Здійснено облаштування музею 
другової світової війни. 
7. Всі навчальні приміщення 
коледжу приєднанні до кабельного 
інтернету. 
Навчальний корпус № 2:  
1. Здійснено поточний ремонт 
коридорів, кабінетів. 
2. Оновлено меблі в кабінеті 
фізики № 307. 
3. Придбано оргтехніку (ноутбук, 
принтер,  
2 мультимедійні установки, в 
кабінет хімії придбано 3D 
принтер). 
4. Забезпечено гарячим 
водопостачанням санвузли. 
5. Розпочато монтаж системи 
пожежної сигналізації, 
встановлено пожежні двері на 1 
поверсі. 
6. Виготовлено та встановлено 
альтанку у внутрішньому дворі та 
оздоблено тротуарною плиткою 
територію навколо неї. 
7. Всі навчальні приміщення 
приєднанні до кабельного 
інтернету. 
Лабораторний корпус № 2:  
1. Відновлено  та зареєстровано 
трактор МТЗ-80. 
2. Здійснені ремонти верстатів, 
стендів, створено нові робочі 
місця.  



3. Ведеться обладнання робочих 
місць для проведення 
лабораторних та практичних 
занять. 
Лабораторний корпус № 3:  
1. Облаштовано фойє (заміна 
вікон, стелі, оформлення стін, 
забезпечення місцями для 
сидіння). 
2. Закуплено меблі в навчальні 
аудиторії. 
3. Створені нові робочі місця для 
виконання лабораторних робіт з 
використанням сучасних засобів 
автоматизації, придбано  
4 комплекти контролерів Arduino 
та промисловий логічний 
контролер ОВЕН для забезпечення 
підготовки студентів спеціальності 
151 Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані 
технології. 
4. Придбано 9 ноутбуків. 
5. Лабораторний корпус 
підключено до мережі Інтернет, 
змонтована локальна мережа. 
Студентський гуртожиток:  
1. Здійснено ремонт  
7 студентських кімнат для 
проживання із заміною дверей, 
вікон, підлоги. 
2. Поточні ремонти коридорів, 
сходинкових клітин. 
3. Оновлено меблі в кімнатах 
(закуплені ліжка, 50 стільців,  
30 тумб, матраци). 
4. Здійснено частковий ремонт 
даху. 
5. Замінено 15 вікон на 
енергозберігаючі. 
6. Закуплено оргтехніку 
(мультимедійний проектор в 
кабінет Захисту України, принтер 
в кабінет історії). 



5.4 Реалізація Програми енергозбереження  Виконано  Протягом року  1. Утеплення навчальних 
приміщень та кімнат гуртожитку 
шляхом заміни старих вікон на 
металопластикові віконні системи. 
2. Заміна освітлення на 
енергозберігаюче. 

Провідний інженер, 
завідувач господарства  

5.5 Реконструкція основних фондів  та  забезпечення 
благоустрою 

Виконано  Протягом року  Виготовлено та встановлено 
альтанку у внутрішньому дворі та 
оздоблено тротуарною плиткою 
територію навколо неї. 

Провідний інженер, 
завідувач господарства 

НАПРЯМ 6. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ  І МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ЦІННОСТІ  ТА СУСПІЛЬНІ ОРІЄНТИРИ КОЛЕКТИВУ 
6.1 Проведення Дня закладу Виконано  Протягом року 1. Участь в Урочистій академії з 

нагоди 125 річниці заснування  
ВП НУБіП України «Ніжинський 
агротехнічний інститут» та  
ВП НУБіП України «Ніжинський 
агротехнічний коледж». 
2. Ландшафтний дизайн території 
внутрішнього двору навчального 
корпусу № 1. 
3. Організовано Х цикл науково-
методичних практичних семінарів 
«Сучасна аграрна освіта – 2020», 
присвячених 125 річниці 
заснування ВП НУБіП України 
«Ніжинський агротехнічний 
інститут» та ВП НУБіП України 
«Ніжинський агротехнічний 
коледж».  
4. Організовано флешмоб  
«Нам – 6!» 

Заступник директора з 
виховної роботи 

6.2 Удосконалення системи нагород і відзнак Виконується  Постійно  
 
 
 

Вересень  
 

Протягом року  

1. Відзначення кращих 
працівників коледжу почесними 
грамотами та листами подяки; 
2. Функціонування Галереї 
пошани коледжу; 
3. Моральне та матеріальне 
заохочення студентів, які беруть 
активну участь у громадському, 
спортивному житті та зміцненні 
матеріально-технічної бази 
коледжу. 

Заступник директора з 
навчально-виховної 
роботи, старший інспектор 
з кадрів, керівники 
структурних підрозділів  



6.3 Створення медіа-центру Виконується  Протягом року Проведення соціологічних 
опитувань серед співробітників 
«Навчальний заклад і педагогічна 
діяльність очима викладача» та 
студентів «Навчальний заклад 
очима студентів» щодо 
визначення рівня довіри, 
ефективності діяльності коледжу. 

Заступник директора з 
виховної роботи, 
провідний юрисконсульт 

6.4 Залучення до проведення олімпіад,  
дослідницької роботи студентів, учнів закладів 
загальної середньої освіти 

Виконується  Квітень 
 

 
 
 

Протягом року 
 
 
 
 

Вересень 
 
 

Протягом року 

1. Проведення олімпіад, творчих 
конкурсів із навчальних дисциплін 
студентів І-ІІ курсів спільно з 
учнями закладів загальної 
середньої освіти міста, області; 
2. Залучення учнів шкіл, ліцеїв, 
технікумів до роботи наукових 
гуртків та секцій коледжу, 
проведення для них майстер-
класів; 
3. Проведення тестування серед 
першокурсників для виявлення 
інтелектуально розвиненої молоді; 
4. Проведення інтелектуальних 
турнірів серед студентів (Брейн-
ринг, Ігри розуму тощо). 

Заступник директора з 
навчально-виховної 
роботи, відповідальний за 
організацію 
профорієнтаційної роботи 
в коледжі 

6.5 Розроблення логотипів і виготовлення наборів 
сувенірної продукції 

Виконано  Протягом року  1. Оновлено сувенірну продукцію 
та атрибутику (рекламна 
поліграфічна продукція: календарі, 
блокноти); 
2. Повністю оновлено рекламні 
проспекти спеціальностей та 
коледжу в цілому; 
3. Знято відеоролики про 
спеціальності, за якими 
здійснюється підготовка в 
коледжі. 

Заступник директора з 
навчально-виховної 
роботи, заступник 
директора з виховної 
роботи, завідувачі 
відділень 



6.6 Організувати заходи щодо дотримання 
нормативно-правових актів з протидії і 
запобігання корупції та недопущення нестатутних 
відносин  

Виконується Протягом року  1. Вживаються оперативні заходи 
щодо недопущення нестатутних 
відносин, зловживання службовим 
становищам співробітниками, 
педагогічними працівниками та 
керівниками структурних 
підрозділів; 
2. Результати анкетування 
студентів «Викладач очима 
студентів» заслуховуються на 
засіданнях адміністративної ради, 
на засіданнях Педагогічної ради;  
3. Функціонує скриньки довіри. 

Заступник директора з 
навчально-виховної 
роботи, провідний 
юрисконсульт 

НАПРЯМ 7. ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ, РОЗВИТОК САМОВРЯДУВАННЯ 
7.1 Відповідно до цілей демократизації суспільного 

життя 
Виконується  Протягом року  1. Враховується думка колективу 

на рівні кафедри, циклових 
комісій, навчально-методичних 
рад, педагогічної ради коледжу в 
прийнятті важливих рішень щодо 
подальшої діяльності коледжу 
шляхом опитувань думки, 
анкетувань, попередніх 
обговорень. 
2. Враховується коефіцієнт 
рейтингу викладача при 
встановленні навчального 
навантаження, моральному та 
матеріальному заохоченні. 
3. Забезпечується дотримання 
умов відкритості, прозорості та 
демократичності при обранні на 
керівні посади. 

Заступник директора з 
навчально-виховної 
роботи, старший інспектор 
з кадрів 

7.2 Умови роботи педагогічних працівників 
пенсійного віку  

Виконано Травень-серпень  Педагогічні працівники пенсійного 
віку працюють на посадах за 
трудовою угодою (терміном 1 рік, 
термін може визначатися за 
погодженням трудовим 
колективом, профспілками 
відповідно до кваліфікації, 
почесних та наукових звань). 

Старший інспектор з 
кадрів, голова 
профспілкової організації 



НАПРЯМ 8. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ  СТІЙКОСТІ КОЛЕДЖУ 
8.1 Визначення обсягів потреби у фінансових 

ресурсах на основі критеріїв обчислення вартості 
підготовки фахівців за державним замовленням 

Виконується  Протягом року  1. Чітке обчислення вартості 
підготовки фахівців за державним 
замовленням відповідно до 
видатків, пов’язаних із здобуттям 
вищої освіти; 
2. Встановлення правил прозорого 
розподілу коштів на матеріально-
технічне забезпечення, ремонтні і 
будівельні роботи між 
структурним підрозділами з 
урахуванням їхніх об’єктивних 
потреб визначення частки 
зароблених ними коштів 
спеціального фонду, яка 
залишається в їх розпорядженні. 

Головний бухгалтер 

8.2 Здійснити заходи щодо збільшення обсягів 
коштів спеціального фонду коледжу 

Виконується  Протягом року  Надання платних послуг, за 
потребою перегляд вартості  
платних послуг: 
- з підготовки до вступу –  
61 особа; 
- з отримання робітничих професій 
– 151 особа; 
- з підготовки до складання ЗНО - 
107 осіб; 
- проведення курсів поглибленого 
вивчення навчальних дисциплін; 
- надання приміщень в гуртожитку 
для проживання особам, які 
працюють в коледжі або 
направлені у відрядження до 
коледжу. 

Головний бухгалтер, 
завідувачі відділень, 
голови циклових комісій 

8.3 Здійснення громадського контролю  
(діяльність педагогічної ради, профспілкового 
комітету, студентського самоврядування). 

Виконується  Протягом року  Обговорення та затвердження 
річного фінансового звіту на 
засіданнях Педагогічної ради 
коледжу. 
Оприлюднено фінансові плани та 
звіти  про виконання бюджету 
коледжу. 

Головний бухгалтер 

НАПРЯМ 9. ЗАХОДИ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ СТАТУСУ ДОСЛІДНИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
9.1 Організувати на базі навчального закладу 

проведення науково-практичних конференцій, 
семінарів 

Виконується  Протягом року  Участь педагогічних працівників 
та студентів у 12  науково-
практичних конференціях та 
семінарах різного рівня. 

Заступник директора з 
навчально-виховної 
роботи 
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