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ПЕРЕДМОВА

Метою розробки та реалізації Перспективного комплексного плану розвитку коледжу на 

2015-2019р.р. є імплементація Закону України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року № 

1556, а також подальше вдосконалення системи підготовки фахівців, впровадження у освітній 

(навчальний) процес європейських норм і стандартів вищої освіти, інноваційних технологій, 

виховання у студентської молоді національної свідомості, модернізації освітнього (навчально- 

виховного) процесу на основі залучення студентів до науково-дослідницької роботи, 

впровадження новітніх технічних засобів та методик, розвиток матеріально-технічної бази та 

виконання соціально-економічних завдань коледжу.

Необхідними умовами досягнення цієї мети мають стати:

демократизація системи менеджменту коледжу на основі оптимізації структури його 

навчальних, наукових та управлінських підрозділів, удосконалення системи самоврядування 

трудових та студентських колективів, підвищення рівня їх відповідальності у вирішенні питань 

навчальної, наукової та економічної діяльності;

впровадження в освітню діяльність нових форм та методів навчання, які забезпечують 

подальшу фундаменталізацію освіти, створення умов для навчання впродовж усього життя;

удосконалення організації освітнього процесу через осучаснення модульно-рейтингової 

системи оцінювання;

вдосконалення науково-методичного, інформаційного та технічного забезпечення 

освітнього процесу;

подальша інтеграція освіти, науки і виробництва, об’єднання зусиль коледжу та 

провідних наукових і промислових установ у справі підготовки кадрів;

активізація наукової творчості студентів;

подальша інтеграція коледжу з базовим ВНЗ;

оновлення матеріально-технічної бази коледжу, поліпшення умов навчання, праці, 

побуту та відпочинку студентів та співробітників.

Перспективний план визначає стратегію та основні напрямки діяльності коледжу на 

період 2016-2020р.р. Конкретні заходи щодо реалізації позицій плану, розробляються 

відповідними підрозділами та відповідальними особами, затверджуються директором коледжу і 

є невід’ємними складовими цього плану та обов’язковими до виконання.



1. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА

№
з/п

Найменування заходу
Термін

виконання Відповідальні

1 2 3 4
1.1 Здійснити комплекс заходів щодо зміцнення позицій 

коледжу у науково-методичному та інформаційному 
просторі:

Увесь період Заступник 
директора з 
навчально- 
виховної роботи 
(НВР)

- спрямувати роботу у напрямку створення власних 
методичних видань на рівні коледжу;

Увесь період Заст. директора з 
НВР
методист

- регулярно оновлювати та поповнювати актуальною 
інформацією ІШ етеГсайт коледжу;

Увесь період Інженер-
програміст

- з метою взаємодії з засобами масової інформації 
надавати матеріали для публікацій у районних 
періодичних виданнях

Увесь період Заст. директора з 
НВР

1.2 3 метаю оперативного вирішення назрілих виробничих, 
сотоальнєнюбугових та інших питань, продовжити регулярні (не 
рід ше ніж раз за семестр) зустрічі керівного складу зі студентами

Постійно Заст. директора з 
НВРтаАГЧ 
Комендант 
гуртожитку

1.3 Адаптувати рейтингову систему оцінки діяльності 
педагогічних працівників коледжу до сучасних вимог 
вищої освіти.

вересень
2016 р.

Заст. директора з 
НВР
Методист

1.4 Розробити план діяльності Ради гуртожитку на 2016- 
2020 роки та забезпечити його виконання.

жовтень 2016р. Заст. директора з 
НВР, голова 
студентського 
профспілкового 
комітету

1.5 3 метою удосконалення організації ступеневої 
підготовки випускників забезпечити подальше 
навчання випускників коледжу у ДЦАЕУ шляхом 
інтеграції навчальних планів, проведення 
профорієнтаційної роботи

Увесь період
ЗГІДН О  3

випуском
молодших

спеціалістів

Заст. директора з 
НВР
Завідувач 
відділень 
Голови ЦК

1.6 Забезпечити розвиток кадрового потенціалу через 
удосконалення системи підвищення кваліфікації та 
стимулювання педагогічних працівників до 
безперервного професійного зростання

Увесь період Директор
коледжу
Методист

1.7 3 метою поліпшення навчально-методичної роботи, 
розвитку навчально-матеріальної бази проводити 
атестацію кабінетів і лабораторій за визначеними 
критеріями

Щорічно Заст. директора з 
НВР
методист



2. УДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ
№
з/п Найменування заходу Термін

виконання Відповідальні

1 2 3 4
2.1 Здійснити ряд заходів щодо імплементації Закону 

України «Про вищу освіту»:
2016-

2020рр.
Заст. директора з НВР

проаналізувати кадрове забезпечення, 
навчально-методичну, інформаційну, матеріальну 
базу для отримання ліцензії з надання освітніх 
послуг у сфері вищої освіти, пов'язаної 3 
підготовкою фахівців освітнього ступеня 
молодшого бакалавра зі спеціальностей, за якими 
здійснюється підготовка у коледжі;

вересень - 
грудень 
2015 р.

Директор коледжу 
Заст. директора з НВР 
Методист

підготувати матеріали для отримання 
ліцензії з надання освітніх послуг у сфері вищої 
освіти, пов'язаної з підготовкою фахівців 
освітнього ступеня молодшого бакалавра зі 
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 
у коледжі;

травень-
червень
2016 р.

Директор коледжу 
Заст. директора з НВР 
Методист 
Голови ЦК

оновити навчальночиегодичну, інформаційну бази 
та забезпечиш бібліотеку підручниками та посібниками у 
елекіронномувитяді,ут.ч власними доробками викладачів 
коледжу

на 50% 

на 75% 

на 100%

Увесь період

травень
2017р.
травень
2018р.
травень
2019р.

Заст. дирекгоразНВР 
Голови ЦК

2.2 3 метою підвищення якості викладання навчальних 
д исциплін, педагогічна грамотності викладачів, 
загальнокультурної та професійног^нктичної'підготовки 
студенгів розробиш перспективний план підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників на2016-2020 рр. на базі 
університету, ДОН 1110, інших навчальних закладах, 
рекомендованих НМЦ«Агрооавпа>>.

червень
2016р.

Заст. директорат НВР
Методист
Відділ кадрів

2.3 3 метою виявлення та поширення серед 
викладачів коледжу кращого педагогічного 
досвіду, вдосконалення педагогічної 
майстерності, поліпшення науково-методичного 
супроводу освітнього (навчально-виховного) 
процесу та підвищення якості навчання студентів 
організувати роботу школи педагогічної 
майстерності:

Увесь період 
(відповідно 

до плану 
роботи 

методичного 
кабінету)

Заст. директора з НВР
Методист
Голови ЦК

школу молодого викладача;
школу комп'ютерної грамотності;
круглі столи, педагогічні та психологічні 

тренінги;
щорічний конкурс на крашу метод ичну розробку

2.4 Удосконалення організації та планування роботи 
навчальних відділень та циклових комісій:

Увесь період Заст. директора з НВР 
Завідувач відділень 
Методист 
Голови ЦК- узгодження планів роботи відділень та ЦК; Щорічно 

початок року
- ретельний контроль за розробкою та 

виконанням індивідуальних планів роботи
Відповідно 
до графіка



- проведення відкритих навчально-методичних 
заходів у циклових комісіях;

Відповідно 
до плану 
заходів

контроль за наданням достовірної 
інформації про виконану роботу у кабінеті, 
роботу гуртків, проведення консультацій та 
додаткових занять;

Щорічно
(червень)

планування заходів щодо поліпшення 
відвідування занять студентами та підвищення 
якості навчання

Щорічно

2.5 Організація роботи педколективу над єдиною 
методичною проблемою коледжу 
«Компетентнісна спрямованість навчально- 
виховного процесу у коледжі для формування 
сучасного спеціаліста-аграрія».

Увесь період Заст. директора з НВР 
Завідувач відділень 
Методист 
Голови ЦК

2.6 Удосконалення системи забезпечення якості 
навчання студентів через осучаснення методів 
викладання і підвищення рівня об'єктивності 
оцінювання:

Увесь період Заст. директора з НВР 
Завідувач відділень 
Голови ЦК

запровадити систему директорського 
контролю якості навчання студентів через 
проведення директорських контрольних робіт 3 
кожної навчальної дисципліни;

Щосемесгрово
(після

вивчення
навчальних
дисциплін)

Заст. директора з НВР 
Завідувач відділень 
Голови ЦК

визначати рейтинг успішності студентів у 
групі, на відділенні, у коледжі, а також з кожної 
навчальної дисципліни та оприлюднити 
результати щосеместрового рейтингового 
оцінювання студентів на сайті;

Щосемесгрово 
(за результа

тами
екзаменацій

ної сесії)

Заст. директора з НВР

включити у систему рейтингового 
оцінювання професійної діяльності педагогічних 
працівників показник рівня загальної та якісної 
успішності;

Червень
2016 р.

Заст. директора з НВР

2.7 3 метою підвищення якості курсового 
проектування провести конкурс на кращий 
курсовий проект

Щорічно
(червень)

Заст. директора з НВР 
Голови ЦК

2.8 Брати участь у наукових та науково-практичних 
заходах університету та регіональних заходах

Увесь період 
(відповдао до 

плану)

Заст. директора з НВР
методист
Голови ЦК

2.9 Продовжити практику підготовки методичних 
матеріалів для публікацій у періодичних 
виданнях з організації та вдосконалення 
освітнього (навчально-виховного) процесу

Увесь період Заст. директора з НВР 
методист 
Голови ЦК

2.10 Розширити тематику реальних курсових проектів 
з подальшим дослідженням впровадження їх на 
підприємствах, організаціях, установах чи у 
освітньому процесі

Увесь період Заст. директора з НВР 
Зав. відділень 
Голови ЦК

2.11 Продовжити практику проведення огляду- 
конкурсу навчально-методичного та 
інформаційного забезпечення навчальних 
дисциплін для участі у конкурсі «Педагогічні 
інновації»

Щорічно (за 
планом 
роботи 

методичного 
кабінету)

Заст. директора з НВР 
методист 
Г олови ЦК



2.12 Продовжити удосконалення навчально- 
методичного, інформаційного та матеріально- 
технічного забезпечення загальноосвітньої 
підготовки:

Увесь період Заст. директора з НВР 
Голова ЦК 
загальноосвітніх 
дисциплін

удосконалити робочі програми до 
сучасних вимог викладання дисциплін у ВНЗ І-ІІ 
р.а.

Щорічно
(вересень)

Заст. директора з НВР 
методист

удосконалити навчально-методичні 
комплекси відповідно до сучасних вимог 
викладання дисциплін у ВНЗ І-ІІ р.а.

Щорічно
(червень)

Заст. директора з НВР 
методист

продовжити поповнення та оновлення 
інформаційно-комп’ютерної бази бібліотеки 
коледжу електронними підручниками, 
посібниками, інструктивними матеріалами

Щорічно
(жовтень)

Завідувач бібліотеки 
методист

2.13 Оновлення методичного забезпечення завдань 
державної підсумкової атестації з урахуванням 
сучасних вимог до дисциплін загальноосвітньої 
підготовки: української мови, математики, хімії

Щорічно 
(не пізніше, 

ніж за 1 
місяць до 
початку 

проведення 
ДПА)

Заст. директора з НВР 
Голова ЦК 
загальноосвітніх 
дисциплін

3 НАУКОВА ТА НАВЧАЛЬНО-ВИР<ЭБНИЧА РОБОТА

№
з/п

Найменування заходу Термін
виконання Відповідальні

1 2 3 4
3.1 Сформувати оновлений перелік базових 

підприємств, організацій і інших підрозділів для 
укладання з ними відповідних договорів на 
проходження навчально-виробничих, 
технологічних, переддипломних практик 
студентів і подальшого працевлаштування.

грудень
2016 р.

Заст. директора з НВР

3.2 Вивчити можливість та умови впровадження 
договорів про співробітництво між студентом, 
коледжем та підприємствами району про 
забезпечення гарантій навчання, розподілу та 
працевлаштування студентів.

2016- 
2017 рр.

Заст. директора з НВР
завідуючий
практикою

3.3 Удосконалювати навчально-матеріальну базу, 
шляхом придбання нового обладнання, 
спонсорської допомоги, а також використовуючи 
можливості гурткової роботи, реальних курсових 
проектів.

Увесь період Заст. директора з НВР 
голови ЦК 
керівники гуртків

3.4 3 метою забезпечення безпечної навчально- 
виробничої діяльності в коледжі здійснювати 
постійний і періодичний контроль технічного 
стану електроустаткування, обладнання, будівель 
та споруд (ПТЕЕП п.5.5.).

Увесь період Заст. директора з НВР 
Заст. директора з АГЧ

3.5 Забезпечити проходження навчання та перевірки 
знань з охорони праці, електробезпеки та 
пожежної безпеки працівників та студентів 
ігпттетпіпг

Згідно 3 
графіком

Заст. директора з НВР 
Інспектор з охорони 
праці



4 РОЗВИТОК ГУМАНІТАРНО-ВИХОВНОЇ СФЕРИ КОЛЕДЖУ
№ з/п Найменування заходу Термін

виконання
Відповідальні

1 2 3 4
4.1 Продовжити роботу з поповнення музею 

коледжу експонатами
2 0 1 6 - 

2019 рр.
Викладач історії

4.2 Продовжити роботу гуртків технічної творчості, 
гуртків за інтересами творчо-естетичного 
спрямування

2 0 1 6 - 
2019 рр.

Керівники гуртків

4.3 Переглянути змістовну наповненість існуючої 
системи формування загальної культури 
студентів й привести її у відповідність до 
сучасних потреб та вимог у соціальному, 
професійному й морально-етичному вихованні 
молоді.
Ефективніше використовувати інформаційні 
можливості під час підготовки та визначення 
державних свят, знаменних історичних дат

2 0 1 6 - 
2019 рр.

Заст. директора з НВР

4.4 Постійно аналізувати, узагальнювати й 
поширювати досвід кращих груп, кураторів у 
організації гуманітарно-виховної роботи

Протягом
всього

періоду

Заст. директора з НВР

4.5 Продовжити системну роз'яснювально- 
пропагандистську роботу з патріотичного 
виховання студентства на героїчних, бойових і 
трудових традиціях українського народу за часів 
Другої світової війни, формування в 
молодіжному середовищі почуттів шанобливого 
ставлення до пам’яті про Перемогу над 
нацизмом. Підготувати відповідний план дій, 
передбачивши в ньому широкий комплекс 
заходів до річниці визволення України від 
фашистських загарбників та річниці Великої 
Перемоги

Протягом
всього

періоду

Заст. директора з НВР

4.6 Провести студентську звітно-виборчу 
конференцію студентського самоврядування

жовтень
2016 р.

жовтень 
2019 р.

Заст. директора з НВР 
Рада студентською 
самоврядування

4.7 Розробити План виховної роботи і культурно -  
масових заходів коледжу

вересень
(щорічно)

Заст. директора з НВР

4.8 Відновити кімнати самопідготовки в 
гуртожитку

листопад
2016 р.

Заст. директора з НВР
Вихователь
гуртожитку

4.9 Здійснити комплекс заходів щодо зміцнення 
позицій коледжу в інформаційному просторі:
- відновити власне періодичне видання на рівні 

коледжу;
- регулярно обновляти та інформаційно 

поповнювати ІШетеі-сайт коледжу.

вересень
2016 р.

(один раз на 
місяць) 
жовтень
2016 р.

Заст. директора з НВР 
Рада студентського 
самоврядування 
коледжу
Інженер-програміст



5 РОЗВИТОК ТА УДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ КОЛЕДЖУ

№ з/п Найменування заходу
Термін

виконання
Відповідальні

1 2 3 4

5.1
Забезпечити відновлення, ремонт та 
модернізацію обладнання для проведення 
лабораторних робіт в лабораторіях

липень
2016 р.
липень
2017р.

Заст. директора з 
НВР
голови ЦК 
Завідувачі кабінетів і 
лабораторій

5.2
Переглянути та перезатвердити інструкції з 
охорони праці в відповідності з сучасними 
вимогами по забезпеченню безпеки на робочих 
місцях, враховуючи спеціалізацію кабінетів і 
лабораторій згідно положення «Про розробку 
інструкцій з охорони праці»

червень 
2016 р.

Заст. директора з 
НВР
Інспектор з охорони 
праці

5.3
Підготовка матеріальної бази навчально- 
виробничих майстерень коледжу для 
проведення конкурсу на кращого за професією

березень 
2017 р.

Заст. директора за 
НВР

5.4
Оновити обладнання в лабораторії 
«Комп’ютеризація сільськогосподарського 
виробництва»

червень
2018 р.

Директор
Заст. директора з НВР 
зав. лабораторією

6 АДМІНІСТРАТИВНА ГОСПОДАРСЬКА РОБОТА

№ з/п Найменування заходу
Термін

виконання
Відповідальні

1 2 3 4
6.1 Замінити вікна на енергозберігаючі 

(металопластикові) в гуртожитку
травень 
2017 р.

Заступник директора з 
АГЧ,
комендант гуртожитку

6.5 Поточний ремонт дахів в навчальному 
корпусі

травень 
2017 р.

Заст. директора з АГЧ

6.7 Провести ревізію в рамках опалення: 
в навчальному корпусі, майстернях та 
гуртожитку

Щорічно
(перед

опалювальним
сезоном)

Заступник директора з 
АГЧ,
комендант гуртожитку

6.9 Виконага поточний ремонт:
- лабораторія «Трактори та автомобілі»,
- лабораторія (Сільськогосподарські машини»;
- лабораторія «Тваринництва»;
- кабінет «Організація виробництва»
- третій поверх навчального корпусу, 
-гуртожиток.

травень2016р.
вересень 2016
серпень2016
вересень2016
жовтень2017
жовтень2017

Заступник директора з 
АГЧ,
комендант гуртожитку



6.10 Замінити лампи на енергозберігаючі жовтень
2016 р.

Заст. директора з АГЧ, 
комендант гуртожитку, 
завідувачі кабінетів і 
лабораторій

6.11 Виконати поточний ремонт в навчальних 
кабінетах та лабораторіях

2016 р — 2019
р.р.

Заступник директора з 
АГЧ, завідувачі 
кабінетів і лабораторій

6.12 Обладнати спортивний волейбольний 
майданчик

До ЗО липня 
2017 р.

Заступник директора з 
АГЧ
Керівник ФВ

6.13 Встановлення огорожі майданчика для міні 
футболу

вересень 
2017 р.

Заступник директора з 
АГЧ
Керівник ФВ

Перспективний план розглянуто та ухвалено на 
засіданні Педагогічної ради коледжу.
Протокол № від  С7#, Об ЛО/6л

УЗГОДЖЕНО:

Заступник директора з НВР 

Завідувач відділень 

Заступник директора з АГЧ 

Г оловний бухгалтер

'Перекіпська Т.О. 

Сухина Т.П. 

Доброгорський М.М. 

Парій К.В.

Садовська О.М.Методист


