


Стан виконання реалізації програми «Голосіївська ініціатива-2020» за 2015-2020 роки 
ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний коледж» 

 

№ 
заходу Зміст заходу Дата виконання Спосіб виконання  Виконавці 

НАПРЯМ 1. АКТИВІЗАЦІЯ ТА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Мета 1.1. Залучення іноземних студентів до навчання в університеті 

     
Мета 1.2. Активізація міжнародної діяльності з визнання та видачі подвійних дипломів 

     
Мета 1.3. Збільшення кількості англомовних програм навчання   

1.3.1 Інформаційне забезпечення впровадження інтенсивного 
вивчення іноземних мов шляхом наповнення новими 
методиками та новітніми засобами навчання 

Протягом 2015-
2020 років 

Проведено тренінги, розроблено 
та запроваджено новітні 
технології з інтенсивної мовної 
підготовки та нові методики 
викладання іноземної мови 
(Співпраця з тренінговим 
центром англійської мови 
«Лінгвіст»,  TESOL асоціація 
вчителів німецької мови 
(германістів), посольствами 
Німеччини, Великобританії та 
Франції. Основи бізнес 
англійської на Prometheus). 
Щорічно проводяться тижні 
англомовного, німецькомовного 
та польськомовного спілкування 
на території ВП НУБіП України 
«Бережанський агротехнічний 
коледж». 

Калатало О.В., 
П’єнтак Г.І., 
викладачі 
іноземних мов 
 
 



1.3.2 Розробка і запровадження програм факультативного 
вивчення польської та німецької мов на цикловій комісії 
гуманітарних дисциплін 

Протягом 2015-
2020 років 

Удосконалено програми 
факультативного вивчення 
польської та німецької мов у 
зв’язку із стажуванням 
здобувачів освіти за кордоном. 

Тернова І.В., 
П’єнтак Г.І., 
Бойко О.І., 
Кренцель Г.О., 
Білан Н.М. 

Мета 1.4. Міжнародна наукова кооперація 
1.4.1 Встановлення зв’язків із спорідненими закладами освіти 

інших країн для співробітництва в навчальній, науковій і 
методичній роботі 

Протягом 2015-
2020 років 

Продовження співпраці щодо 
навчальної та наукової роботи з 
Білоруським державним 
педагогічним університетом 
імені Максима Танка. 
Розширення співпраці щодо 
навчальної та наукової роботи з 
Жешувським Університетом 
(Польща) 
Продовжується співпраця щодо 
навчальної та наукової роботи, 
практичної підготовки студентів 
з Вищою економічною школою 
м. Зелена Гура (Польща) та 
Вищою школою ім. Вітольда 
Пілецького м. Освенцим 
(Польща). 

Пилипишин С.І., 
Калатало О.В., 
завідувачі 
відділень 

1.4.2 Розширення баз практичного навчання за кордоном та 
міжнародних стажувань викладачів і студентів 

Протягом 2015-
2020 років 

Підписано договір з 
швейцарською спілкою 
Агроімпульс про проходження 
сільськогосподарської практики 
студентів (Швейцарія) (жовтень 
2020 року). 
Продовження співпраці з 
фірмою Stangl GmbH & Gemuse 
KG (Німеччина) щодо 
практичної підготовки студентів 

Пилипишин С.І., 
Калатало О.В., 
Андрусяк О.Б. 



Продовжується співпраця щодо 
практичної підготовки 
студентів, наукове та навчально-
виробниче співробітництво з 
ТзОВ «Плантація над Танвією» 
(Польща). 

НАПРЯМ 2. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ, РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ДОСТУПУ ДО ОСВІТЯНСЬКИХ 
ПОСЛУГ 

Мета 2.1. Удосконалення змісту навчального процесу 
2.1.1 Підвищити ефективність заходів щодо забезпечення 

незалежного контролю якості надання освітніх послуг, а 
саме: 
- анкетування учасників освітнього процесу щодо 
надання освітніх послуг; 
- взаємовідвідування занять; 
- проведення відкритих занять НПП та ПП коледжу; 
- наповнення електронного освітнього середовища 
коледжу електронними навчальними курсами та 
навчально-методичним забезпеченням дисциплін 

Протягом 2015-
2020 років 

Портал дистанційного та 
змішаного навчання 
коледжу розгорнуто на 
платформі LMS Moodle та 
оновлено до версії 3.9. 
Кожен викладач у своєму 
електронному курсі має 
посилання на відеозустріч за 
допомогою мережевої 
платформи Google Meet, 
Zoom, Cisco Webex.  
Створено  100 % 
електронних варіантів НМК 
дисциплін, створена єдина 
база навчальних матеріалів 
на основі платформи 
«Moodle» для всіх 
спеціальностей.  
Проведено анкетування 
учасників освітнього процесу та 
стейкхолдерів щодо моніторингу 
освітнього процесу (2 рази в н. 
рік). 
Щорічно проводяться  відкриті 
заняття згідно графіка (у режимі 

Калатало О.В., 
Лещишин О.М., 
Бойко О.І., 
завідувачі 
відділень, голови 
циклових комісій. 



реального часу та в режимі 
онлайн). 

2.1.2 Провести акредитаційні експертизи освітніх програм ОКР 
«Молодший спеціаліст» та ОС «Бакалавр» 
Провести ліцензійні експертизи та отримати ліцензії на 
підготовку фахівців фахової передвищої освіти за 
спеціальностями 
 

Протягом 2015-
2020 років 

Проведено акредитаційні 
експертизи та отримано 
сертифікати освітніх програм 
ОКР «Молодший спеціаліст» 
спеціальностей: 
051 Економіка; 
071 Облік і оподаткування; 
072 Фінанси, банківська справа 
та страхування; 
076 Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність 
141 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка; 
206 Садово-паркове 
господарство; 
208 Агроінженерія; 
274 Автомобільний транспорт  
(сертифікат до 1 липня 2025 р.) 
101 Екологія  
123 Комп’ютерна інженерія 
(сертифікат до 1 липня 2029 р.) 
 та у 2020 році  ОС «Бакалавр» 
спеціальності: 274 
«Автомобільний транспорт» 
(сертифікат №565 до 23 липня 
2025 р.) 
 
Проведено ліцензійні 
експертизи та отримано ліцензії 
на підготовку фахівців фахової 

Калатало О.В. 
завідувачі 
відділень, 



передвищої освіти за десятьма 
спеціальностями:  
051 Економіка; 
071 Облік і оподаткування; 
072 Фінанси, банківська справа 
та страхування; 
076 Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність 
101 Екологія; 
123 Комп’ютерна інженерія; 
141 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка; 
206 Садово-паркове 
господарство; 
208 Агроінженерія; 
274 Автомобільний транспорт. 

2.1.3 Удосконалення практики підготовки, перепідготовки й 
атестації педагогічних працівників 

Протягом 2015-
2020 років 

Атестовано: 80 осіб. 
Встановлено вищу 
кваліфікаційну категорію 18 
особам, педагогічне звання 
«Викладач-методист» – 27 
особам, педагогічне звання 
«Старший викладач» - 2 особам. 
Підтверджено: вищу 
кваліфікаційну категорію 3 
особам, педагогічне звання 
«Викладач-методист» – 7 
особам, педагогічне звання 
«Старший викладач» - 1 особі. 

Пилипишин С.І., 
Кататало О.В., 
Лещишин О.М.,  
Бойко О.І. 



2.1.4 Удосконалення реалізації інтегральної модульності 
навчальних програм фахового молодшого бакалавра та 
молодшого спеціаліста з можливістю оптимально 
продовжити навчання за програмами підготовки бакалаврів 
скороченого терміну навчання 

Протягом 2015-
2020 років 

Співпраця з відповідними 
факультетами і кафедрами  
НУБіП України при інтегруванні 
модульності навчальних 
програм фахового молодшого 
бакалавра та молодшого 
спеціаліста за програмами 
підготовки бакалаврів 
скороченого терміну навчання. 
Навчальні плани  фахового 
молодшого бакалавра 
затверджені ННІ та 
факультетами. 

Буняк І.І., 
Михайлишин М.С., 
Тернова І.В.,  
голови циклових 
комісій 

2.1.5 Продовжити формування бази і налагодити співпрацю із 
провідними роботодавцями – стратегічними партнерами 
ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний коледж» 

Протягом 2015-
2020 років 

Продовжено співпрацю з 
стратегічними партнерами – 
підприємствами і організаціями, 
лідерами у своїй галузі в 
питаннях підвищення іміджу 
коледжу, забезпечення його 
фінансової стабільності, 
підвищення якості навчальних 
планів, їх інформаційно-
методичного і матеріально-
технічного забезпечення. 
Протягом 2015-2020 років 
підписано 50 договорів з 
підприємствами про співпрацю в 
питаннях практики та 
стажування здобівачів освіти. 

Пилипишин С.І., 
Калатало О.В., 
Андрусяк О.Б., 
Лазар Ю. Ю., 
Буняк І.І., 
Михайлишин М.С., 
Тернова І.В. 

2.1.6 Відповідно до статті 16 Закону України «Про вищу освіту»,  
проводити щорічне оцінювання науково-педагогічних і 
педагогічних працівників  

Протягом 2015-
2020 років 

У ВП запроваджено рейтингову 
оцінку роботи викладачів, 
відділень, кафедри та циклових 
комісій. Розміщено Положення 
про рейтингову оцінку 

Пилипишин С.І., 
Калатало О.В., 
Лещишин О.М., 
Буняк І.І., 
Михайлишин М.С., 



педагогічних працівників на 
офіційному web-сайті коледжу. 
Оцінювання відбувається згідно 
з чинними положеннями: 
- Про рейтингову систему оцінки 
діяльності педагогічних 
працівників ВП НУБіП України 
«Бережанський агротехнічний 
коледж»; 
- Про планування та облік 
навантаження педагогічних 
працівників Відокремленого 
підрозділу Національного 
університету біоресурсів і 
природокористування України 
«Бережанський агротехнічний 
коледж». 
Для контролю за навчальним 
процесом проведено: 
- понад 350 відкритих занять у 
режимі реального часу та в 
режимі онлайн,  
- понад 1000 директорських 
контрольних робіт, 
- анкетування батьків щодо 
моніторингу освітнього процесу 
(1 раз в н. рік), 
- анкетування учасників 
освітнього процесу та 
стейкхолдерів щодо моніторингу 
освітнього процесу (2 рази в н. 
рік). 

Тернова І.В. 



2.1.7 Проводити профорієнтаційну роботу для вступників 
 

Протягом 2015-
2020 років 

Популяризація коледжу та 
університету на обласному 
радіо.  
Рекламну продукцію про коледж 
та університет розміщено у 
соціальних мережах. 
Підготовлено буклети і флаєри 
про коледж. Виготовлено 
сувенірну продукцію з 
логотипом коледжу (ручки, 
папки, лінійки, футболки, 
жилетки) Press-Wall та Brand-
Wall. 
Щорічно проводяться Дні 
відкритих дверей (2 рази). 

Пилипишин С.І., 
Калатало О.В., 
Процик О. А., 
завідувачі 
відділень, 
голови циклових 
комісій 

2.1.8 Забезпечити участь студентів коледжу у І-му та ІІ-му 
етапах Всеукраїнських студентських олімпіад 2019-2020 
н.р. 

Протягом 2015-
2020 років 

Забезпечено підготовку  понад:  
200 призерів олімпіад і 
конкурсів: 
100  – у Всеукраїнських 

олімпіадах з дисциплін 
загальноосвітньої підготовки  

80 – переможців 
Всеукраїнських науково-
технічних виставок-конкурсів 
МАН України та фестивалів-
конкурсів  «Юні таланти 
України». 

Калатало О.В., 
Лещишин О.М., 
завідувачі 
відділень, 
голови циклових 
комісій 

2.1.9 Посилити вимоги до якості випускних робіт Протягом 2015-
2020 років 

З метою запобігання, поширення 
та виявлення плагіату та 
забезпечення якісної підготовки 
випускних робіт розроблно 
Положення про запобігання та 
виявлення плагіату у ВП НУБіП 
України «Бережанський 

Калатало О.В., 
завідувачі 
відділень, 
голови циклових 
комісій 



агротехнічний коледж» 
(Протокол № 9 від «14» травня 
2020 р.) та інструкції щодо 
порядку подання робіт для 
перевірки системою «Unicheck». 
Усі випускні роботи проходять 
перевірку системою «Unicheck». 

Мета 2.2. Розвиток магістратури 
     
Мета 2.3. Поліпшення навчально-методичної та видавничої діяльності, використання інформаційних  та інтерактивних технологій 

2.3.1 Забезпечити навчальні дисципліни сучасною навчально-
методичною літературою, програмним забезпеченням 

Протягом 2015-
2020 років 

До послуг студентів бібліотека з 
книжковим фондом 54740 
примірників, читальним залом 
на 120 місць в навчальному 
корпусі. Придбано 1461 
сучасних підручників та 
посібників, 772 одиниці 
періодичних видань. 
Забезпечено вільний доступ 
НПП, ПП і студентів до 
літератури, розміщеної в  
електронній бібліотеці коледжу. 

Калатало О.В., 
Лещишин О.М., 
завідувачі 
відділень, 
голови циклових 
комісій 

2.3.2 Продовження роботи для реалізації сучасних 
інформаційних технологій у діяльності бібліотеки коледжу. 
Наповнення репозитарію коледжу 

Протягом 2015-
2020 років 

Забезпечено вільний доступ до 
літератури, розміщеної в 
електронній бібліотеці коледжу, 
своєчасно оновлено електронну 
бібліотеку новими засобами 
навчання. 
Учасники освітнього процесу 
широко використовують сучасні 
інформаційні технології, та 
хмарні технології в освітньому 
процесі.  

Калатало О.В., 
Михайлишин О.В., 
завідувачі 
відділень, 
викладачі-
предметники 



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

3.1 Реалізувати програму виховання студентів «Фахівець, 
громадянин, патріот» 

Протягом 2017-
2020 років 

Залученням студентів до участі 
у виховних заходах. Реалізацією 
заходів щодо організованого 
початку нового навчального 
року для студентів-
першокурсників. Проведенням 
діагностики та анкетування 
студентів з метою оцінювання 
їхнього рівня адаптації. 
Відновленням роботи клубу 
зустрічей з цікавими 
особистостями. Створенням 
волонтерської служби «Служба 
екстренної психологічної 
допомоги» з метою реалізації 
програми «СТОП-Булінг». 
Реалізацією проєкту 
громадського та правового 
виховання студентів через 
формування ціннісного 
ставлення до суспільства. 

Процик Г.В., 
Лещук В.І., 
Крамар Н.П., 
Шулик Ю.Р., 
куратори 
академічних груп 

3.2 Відзначити кращих студентів за успіхи у навчанні, у 
громадській роботі, мистецтві та спорті шляхом 
нагородження на урочистій церемонії нагородження 
переможців проєкту «Сова» 

Протягом 2015-
2019 років 

Проведено щорічно церемонію 
нагородження переможців 
проєкту «Сова». 

Процик Г.В., 
Куца С.І. 

3.3 Удосконалення механізмів діяльності системи 
студентського самоврядування 

Протягом 2015-
2020 років 

Шляхом посилення ролі органів 
студентського самоврядування в 
управлінні закладом освіти, 
залучено членів студентського 
самоврядування в діяльності 
конференції трудового 

Процик Г.В., 
Лещук В.І., 
Шулик Ю.Р. 



колективу коледжу, директораті, 
педагогічній раді коледжу. 

3.4 Забезпечити повноцінний розвиток молоді, охорону і 
зміцнення її фізичного, психічного та духовного здоров’я, 
захист соціальних прав, формування здорового способу 
життя шляхом проведення масових коледжівських заходів 

Протягом 2015-
2020 років 

Забезпечено щорічну особисту 
участь більше 30% ПП у 
спортивних та культурно-
масових заходах на різних 
рівнях. Забезпечено щорічну 
участь більше 45 % студентів у 
проведенні спільних спортивних 
змагань між аграрними 
закладами вищої та фахової 
передвищої освіти даного 
регіону. 

Гаховський В.Т., 
Жеребецький С.В. 

3.5 Розширити практику участі творчих колективів коледжу у 
мистецьких заходах України, області, міста 

Протягом 2015-
2020 років 

Впровадженням та поширенням 
форм і методів культурно-
просвітницької діяльності в 
студентському середовищі 
коледжу. 

Процик Г.В., 
Куца С.І., 

Лещук В.І., 
керівники творчих 

колективів 
НАПРЯМ 4. РОЗВИТОК НАУКОВОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Мета 4.1. Розширення напрямів та підвищення якості фундаментальних і прикладних досліджень, спрямованих на вирішення проблем 
сталого сільського розвитку 

Мета 4.2. Підвищення якості підготовки наукових кадрів 
4.2.1 Залучати студентів до участі в науково-дослідних роботах і 

проєктах та інших науково-технічних заходах 
Протягом 2015-
2020 років 

Удосконалено роботу 
предметних гуртків відповідно 
до Положення про організацію 
роботи предметних гуртків ВП 
НУБіП України «Бережанський 
агротехнічний коледж». 
Посилено контроль за 
діяльністю студентських 
наукових гуртків коледжу з  
висвітленням інформації про їх 
роботу на WEB-сторінках. 

Лещишин О.М. 
Керівники 
предметних гуртків 



Забезпечено участь студентів-
гуртківців у науково-технічних 
виставках-конкурсах  
молодіжних інноваційних 
проєктів, конкурсах учнівської 
та студентської творчості. 

4.2.2 Сприяти росту кваліфікації науково-педагогічних та 
педагогічних працівників коледжу  

Протягом 2015-
2020 років 

Забезпечено участь викладачів у 
щорічному конкурсі 
«Педагогічний Оскар» (подано 
80 методичних розробок). У 
роботі експертних комісій з 
розробки стандартів бере участь 
1 працівник (фаховий молодший 
бакалавр – садово-паркове 
господарство). 
 На базі науково-методичного 
центру ВФПО пройшли курси 
підвищення кваліфікації 20 
педагогічних працівників. 
Педагогічні працівників мають 
публікації у Навчально-
методичному журналі «Фахова 
передвища освіта». 

Калатало О.В., 
Лещишин О.М. 

4.2.3 Організувати участь студентів у Всеукраїнському конкурсі 
студентських наукових робіт 

Протягом 2015-
2020 років 

Студенти коледжу є учасниками 
Всеукраїнської науково-
технічної виставки-конкурсу 
молодіжних інноваційних 
проєктів «Майбутнє України» 
МАН України Тернопільської 
області (понад 32 переможців); 
беруть участь у наукових 
пікніках на рівні області та 
району (студенти-гуртківці), є 
учасниками щорічного 

Калатало О.В., 
Лещишин О.М., 
Нестеренко О.В. 
завідувачі 
відділень, 
голови циклових 
комісій 



«Фестивалю студентської 
науки» НУБіП України (2019 р., 
2 місце). 

Мета 4.3. Поліпшення інноваційної діяльності 
Мета 4.4. Розвиток інформаційної та комунікаційної бази 

4.4.1. Модернізація web-сайту коледжу за допомогою 
інноваційних інформаційно-телекомунікаційних технологій 

Протягом 2015-
2020 років 

Згідно плану роботи 
модернізовано сайт коледжу 
(2017 рік, 2020 рік). Щорічна 
участь у конкурсі на кращий 
вебсайт серед закладів фахової 
передвищої освіти 
«EDUCATION WEBSINE». 

Калатало О.В., 
Качурівський В.О., 
Лещук В.І., 
Штогрин С.С. 

4.4.2 Організація підключення до Системи електронної взаємодії 
органів виконавчої влади 

Протягом 2019-
2020 років 

Підключено до СЕВ ОВВ. Штогрин С.С. 
Лазар Ю.Ю., 
Матвіїшин М.О. 

НАПРЯМ 5. ОНОВЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ТА ПОЛІПШЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ 
СПІВРОБІТНИКІВ І СТУДЕНТІВ 

5.1 Забезпечити оновлення матеріально-технічної бази 
навчального процесу, а саме продовжити: 
- мультимедійне оформлення лекційних аудиторій; 
-  наповнення сучасним обладнанням, приладами та 

іншим необхідним забезпеченням навчальних 
лабораторій 

Протягом 2015-
2020 років 

Створено та обладнано 40 
спеціалізованих лабораторій та 
46 кабінетів. 
Придбано 151 комп’ютер, які 
встановлено в 12 комп’ютерних 
класах. 151 комп’ютер 
підключено до мережі Internet 
(100%) 
Мультимедіа для лекційних 
кабінетів 98% 
(мультипроєкторів – 68%, 
телевізорів – 30%) 
Лабораторії та кабінети 
забезпечені на 75% сучасним 
обладнанням, діючими стендами 
та макетами. 

Калатало О.В. 
Завідувачі 
відділень 



5.2 Організувати протипожежну безпеку згідно з чинними 
«Правилами пожежної безпеки для навчальних закладів та 
установ системи освіти України» 

Протягом 2015-
2020 років 

Регулярно усуваються усі 
виявлені порушення правил 
пожежної безпеки.  
Проведено оснащення всіх 
навчальних кабінетів, 
лабораторій та виробничих 
приміщень протипожежними 
засобами.  
У 2020 році проведено захист 
дерев’яних конструкцій дахів 
учбово-виробничого та 
лабораторного корпусів по вул. 
Сонячна, 4А.  
Проведено технічне 
обслуговування вогнегасників. 
Модернізовано систему 
сповіщення пожежної 
сигналізації.  
Улаштовано два пожежні 
виходи по вул. Сонячна, 4А. 

Жовнич П. В. 
Гаховський В.Т., 
Іваськів В.М., 
Лещук В.І., 
Тернова І.В., 
Михайлишин М.С. 

5.3 Планове та ефективне проведення поточних ремонтів у 
навчальних корпусах коледжу 

Протягом 2015-
2020 років 

Замінено в системі освітлення 
енергозберігаючі світильники та 
лампи 100% від загальної 
кількості. Замінено вікна та 
двері на енергозберігаючі (70%), 
проведено заміну батарей, 
промивку і чистку газових 
котлів в системі опалення, 
замінено частину теплотраси на 
сучасні теплоізоляційні труби, 
проведено водоемульсійне 
оздоблення стін і лакування 
паркетних покриттів в 
аудиторіях. У 2016 році 

Жовнич П.В., 
Завідувачі 
відділень 



встановлено новий  котел на 
дрова. Перекрито дах 
ковальсько-зварювальної 
дільниці.  Проведено ремонт 
фасаду головного корпусу по 
вул. Академічна 20.  

5.4 Організувати дотримання вимог з охорони праці Протягом 2015-
2020 років 

Забезпечено дотримання вимог з 
охорони праці та усунуто 
виявлені порушення відповідно 
до «Положення про організацію 
роботи з охорони праці та 
безпеки життєдіяльності 
учасників освітнього процесу в 
установах і закладах освіти» 
(наказ МОН України від 
26.12.2017 р. № 1669). 
Керівництво коледжу щорічно 
бере участь у циклі заходів з 
навчання, підвищення 
кваліфікації та перевірки знань з 
охорони праці та безпеки 
життєдіяльності посадових осіб. 

Жовнич П.І., 
Гаховський В.Т., 
Іваськів В.М. 

НАПРЯМ 6. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ І МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ЦІННОСТІ ТА СУСПІЛЬНІ ОРІЄНТИРИ КОЛЕКТИВУ 
6.1 Оновлення єдиної бази випускників коледжу з можливістю 

підтримувати зв’язок з ними 
Протягом 2015-
2020 років 

Щорічно оновлюється база 
даних випускників коледжу. 

Лазар Ю.Ю., 
Буняк І.І.,  
Тернова І.В., 
Михайлишин М.С 

Розширити створену Раду роботодавців з метою сприяння 
працевлаштуванню випускників 

Протягом 2015-
2020 років 

Щорічно проводились засідання 
Ради роботодавців згідно 
затвердженого плану. 
Залучено нових членів Ради 
роботодавців у зв’язку із 
розширенням освітніх програм. 

Лазар Ю.Ю., 
Андрусяк О.Б., 
Буняк І.І.,  
Тернова І.В., 
Михайлишин М 



(ОС «Бакалавр» 274 
Автомобільний транспорт). 
Проведено анкетування членів 
Ради роботодавців та інших 
стейкхолдерів щодо моніторингу 
освітнього процесу (2 рази в н. 
рік).  

6.2 Організувати заходи щодо дотримання нормативно-
правових актів з протидії і запобігання корупції та 
недопущення нестатутних відносин в коледжівському 
середовищі 

Протягом 2015-
2020 років 

У 2015 р. затверджено 
уповноважену особу з питань 
запобігання та виявлення 
корупції. 
Вжито оперативні заходи щодо 
недопущення нестатутних 
відносин, зловживання 
службовим становищем 
співробітниками коледжу та 
дотримання академічної 
доброчесності згідно щорічного 
плану заходів запобігання та 
протидії корупції. 

Калатало О.В., 
Крамар Н.П. 

6.3 Оновити логотипи і виготовити набори сувенірної 
продукції та атрибутики коледжу 

Протягом 2015-
2020 років 

Підготовлено буклети і флаєри 
про коледж. Виготовлено 
сувенірну продукцію з 
логотипом коледжу (ручки, 
папки, лінійки, футболки, 
жилетки) Press-Wall та Brand-
Wall. 

Калатало О.В., 
Штогрин С.С., 
Процик О.А. 

6.4 Продовжити практику вдосконалення організаційної 
культури, організації дозвілля та духовного збагачення 
працівників коледжу. Дотримуватись вимог етичного 
кодексу педагогічного працівника коледжу та присяги 
студента 

Протягом 2015-
2020 років 

Щорічно організовувались 
екскурсії, вечори відпочинку, 
концерти, новорічні дійства, 
зустрічі з визначними 
особистостями згідно 
затвердженого плану. 
Проводились благодійні акції: 

Процик Г.В., 
Білан Л.В., 
Федуняк Т.В., 
Лещишин О.М., 
завідувачі 
відділень 



«Від серця до серця» (збір 
коштів для підтримки дітей з 
малозабезпечених сімей), 
«Великодній кошик» (для 
ветеранів закладу), «Подаруй 
дитині свято» (для дітей сиріт). 
У звязку з пандемією COVID-19 
усі екскурсії визначними та 
пам’ятними місцями України 
перенесені на невизначений 
термін. Забезпечено неухильне 
виконання вимог етичного 
кодексу педагогічного 
працівника коледжу та присяги 
студента та підтримання духу 
моралі і дружби, взаємоповаги в 
колективі в умовах пандемії. 

НАПРЯМ 7. ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ, РОЗВИТОК САМОВРЯДУВАННЯ 
7.1 Активізація і зростання ролі колективу коледжу у 

прийнятті важливих рішень життєдіяльності коледжу та 
базового університету 

Протягом 2015-
2020 років 

Вивчено думку працівників 
стосовно важливих питань 
діяльності коледжу. Проведено 
анкетування батьків щодо 
моніторингу освітнього процесу 
(1 раз в н. рік). 
Проведено анкетування 
учасників освітнього процесу та 
стейкхолдерів щодо моніторингу 
освітнього процесу (2 рази в н. 
рік) і публічно обговорено на 
педрадах та засіданнях циклових 
комісій; участь у вчених радах 
НУБіП України. 

Калатало О.В.,  
Буняк І.І., 
Тернова І.В., 
Михайлишин М.С. 

НАПРЯМ 8. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ 



8.1 Удосконалити фінансову діяльність коледжу Протягом 2015-
2020 років 

Оптимізовано штатний розпис, 
внесено у колективний договір 
систему заохочень та стягнень за 
результатами діяльності 
працівників. 
Усі закупівлі оприлюднено в 
системі електронних публічних 
закупівель ProZorro та  
Е-звітність. 
Збільшувалась заробітна плата 
по ЄТС та розмір мінімальної 
заробітньої плати. 
Збільшення контингенту 
студентів платної форми 
навчання. Збільшення доходів за 
рахунок зростання додаткових 
освітніх послуг. 
Здійснено перерахунок вартості 
платних освітніх та інших 
послуг відповідно до зростання 
заробітньої плати, тарифів на 
комунальні послуги та індексу 
інфляції. 

Пилипишин С.І., 
Гаховська М.М., 
Федуняк Т.В. 

8.2 Здійснення громадського контролю (педагогічна рада, 
профспілки, студентське самоврядування) за ефективністю 
розподілу та якістю виконання всіх статей кошторису 
коледжу 

Протягом 2015-
2020 років 

Кошторис, штатний розпис та 
звіти про надходження і 
використання коштів, 
отриманих як плата за послуги, 
про надходження та 
використання коштів загального 
фонду, про надходження і 
використання коштів, 
отриманих за іншими 
джерелами власних надходжень 

Калатало О.В., 
Процик Г.В., 
Гаховська М.М., 
Білан Л.В., 
Шулик Ю.Р. 

http://batk.nubip.edu.ua/images/FINANSOVO_EKON_VIDDIL/ZVIT_(FORMA_1D_1M).pdf
http://batk.nubip.edu.ua/images/FINANSOVO_EKON_VIDDIL/ZVIT_(FORMA_1D_1M).pdf
http://batk.nubip.edu.ua/images/FINANSOVO_EKON_VIDDIL/ZVIT_(FORMA_1D_1M).pdf
http://batk.nubip.edu.ua/images/FINANSOVO_EKON_VIDDIL/ZVIT_(FORMA_2D_2M).pdf
http://batk.nubip.edu.ua/images/FINANSOVO_EKON_VIDDIL/ZVIT_(FORMA_2D_2M).pdf
http://batk.nubip.edu.ua/images/FINANSOVO_EKON_VIDDIL/ZVIT_(FORMA_2D_2M).pdf
http://batk.nubip.edu.ua/images/FINANSOVO_EKON_VIDDIL/ZVIT_(FORMA_4-2D_4-2M).pdf
http://batk.nubip.edu.ua/images/FINANSOVO_EKON_VIDDIL/ZVIT_(FORMA_4-2D_4-2M).pdf
http://batk.nubip.edu.ua/images/FINANSOVO_EKON_VIDDIL/ZVIT_(FORMA_4-2D_4-2M).pdf
http://batk.nubip.edu.ua/images/FINANSOVO_EKON_VIDDIL/ZVIT_(FORMA_4-2D_4-2M).pdf


оприлюднено на web-сайті 
коледжу. 

НАПРЯМ 9. ЗАХОДИ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ СТАТУСУ ДОСЛІДНИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
     

НАПРЯМ 10. УЧАСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ В РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ЗАВДАНЬ У ГАЛУЗІ АПК, ОСВІТИ І НАУКИ ТА ПРОГРАМ 
РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ЕКОНОМІКИ 

10.1 Реалізація основних положень Законів України «Про 
освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу 
освіту» 

Протягом 2015-
2020 років 

Дотримано усі вимоги 
Положень, які регулюють 
діяльність закладу освіти та 
Законів України «Про освіту», 
«Про вищу освіту», «Про фахову 
передвищу освіту» в освітньому 
процесі, фінансовій та 
виробничій діяльності коледжу. 

Пилипишин С.І., 
Калатало О.В., 
Процик Г.В., 
завідувачі 
відділень 

10.2 Співпраця із НМЦ вищої та фахової передвищої освіти Протягом 2015-
2020 років 

Постійна участь викладачів у 
семінарах, круглих столах, 
тренінгах, конференціях, у 
роботі робочих груп із 
створення баз тестових завдань 
для зовнішнього заміру знань 
НМЦ вищої та фахової 
передвищої освіти. 
Забезпечено участь викладачів у 
конкурсі «Педагогічний Оскар» 
(подано 80 методичних 
розробок). Видано 39 
методичних розробок за 
рекомендацією Державної 
установи «Науково-методичний 
центр вищої та фахової 
передвищої освіти». У роботі 
експертних комісій з розробки 
стандартів бере участь 1 
працівник (фаховий молодший 

Пилипишин С.І., 
Калатало О.В., 
Процик Г.В., 
завідувачі 
відділень 
 



бакалавр – садово-паркове 
господарство). 

 
 


