План реалізації програми «Голосіївська ініціатива-2020» на 2020 рік
ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний коледж»
№
заходу

Зміст заходу

Відповідальна
особа

Спосіб виконання

Термін
виконання

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

1.3.1

Мета 1.3. Збільшення кількості англомовних програм навчання
Інформаційне забезпечення впровадження інтенсивного
Калатало О.В.,
Проведення тренінгів, розробка
вивчення іноземних мов шляхом наповнення новими
П’єнтак Г.І.,
та запровадження новітніх
методиками та новітніми засобами навчання
викладачі
технологій з інтенсивної мовної
іноземних мов

1.3.2

Стимулювання іномовних викладачів для участі у
закордонних навчальних та наукових
відрядженнях/стажуваннях і популяризація коледжу за
кордоном

1.3.3

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

Завідувачі
відділень,
голови циклових
комісій,
викладачі
іноземних мов
Тернова І.В.,
П’єнтак Г.І.,
Бойко О.І.,

підготовки та нових методик
викладання іноземної мови.
Впровадження тижнів
англомовного та
польськомовного спілкування на
території ВП НУБіП України
«Бережанський агротехнічний
коледж»
Участь викладачів у
міжнародних конференціях,
семінарах. Наповнення і
супровід англомовної версії
сайту коледжу
Удосконалення програм
факультативного вивчення
польської та німецької мов на

Протягом
2020 року

Протягом
2020 року

Протягом
2020 року

Кренцель Г.О.,
цикловій комісії гуманітарних
Білан Н.М.
дисциплін
Мета 1.4. Міжнародна наукова кооперація
Встановлення зв’язків із спорідненими закладами освіти
Пилипишин С.І.,
Підписання угод про
Протягом
1.4.1
інших країн для співробітництва в навчальній, науковій і
Калатало О.В.,
співробітництво
2020 року
методичній роботі
завідувачі
відділень
Розширення баз практичного навчання за кордоном та
Пилипишин С.І.,
Підписання угод
Протягом
1.4.2
міжнародних стажувань викладачів і студентів
Калатало О.В.,
2020 року
Андрусяк О.Б.
НАПРЯМ 2. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ, РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ДОСТУПУ ДО ОСВІТЯНСЬКИХ
ПОСЛУГ
Мета 2.1. Удосконалення змісту навчального процесу
Підвищити якість підготовки фахівців «Молодший
Калатало О.В.,
Активізація підвищення
Протягом
2.1.1
спеціаліст», «Бакалавр» та «Фаховий молодший бакалавр»
Лещишин О.М.,
кваліфікації ПП, НПП згідно з
2020 року
нового набору з урахуванням компетентнісного підходу,
Бойко О.І.,
положенням «Про підвищення
забезпечення якісної технологічної, економічної та
завідувачі
кваліфікації педагогічних
іншомовної їх підготовки
відділень, голови працівників». Забезпечення
циклових комісій якісної підготовки випускних
робіт.Удосконалювати методики
підготовки студентів до ЗНО
Підвищити ефективність заходів щодо забезпечення
Калатало О.В.,
Забезпечити реалізацію
Протягом
2.1.2
незалежного контролю якості надання освітніх послуг, а
Лещишин О.М.,
зазначених заходів відповідно до 2020 року
саме:
Бойко О.І.,
чинних положень: Про
анкетування студентів щодо надання освітніх
завідувачі
організацію освітнього процесу
послуг;
відділень, голови
взаємовідвідування занять;
циклових комісій. в ВП НУБіП України
«Бережанський агротехнічний
проведення відкритих занять НПП та ПП коледжу;
коледж», Про забезпечення
наповнення електронного освітнього середовища
коледжу електронними навчальними курсами та навчальноякості освітньої діяльності та
методичним забезпеченням дисциплін
якості вищої освіти, Про
проведення директорського
контролю знань, Про моніторинг

2.1.3

Провести акредитацію освітньо-професійних програм
підготовки фахівців ОС «Бакалавр» вперше та ОКР
«Молодший спеціаліст» за спеціальністю
274 Автомобільний транспорт

Буняк І. І.,
Нікітін М.М.,
Юрчишин Н.І.

2.1.4

Забезпечити подальший розвиток дистанційного навчання

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

2.1.5

Забезпечити постійний моніторинг якості освітнього
Бойко О. І.,
процесу в коледжі, міжкафедральній навчальній лабораторії Лещишин О..М.

2.1.6

Удосконалення практики підготовки, перепідготовки й
атестації педагогічних працівників

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

якості освітнього процесу, Про
навчальний дистанційний курс
Підготувати акредитаційні
справи, забезпечити успішне
проходження акредитаційної
експертизи та отримати
сертифікати про акредитацію
освітніх програм для ОС
«Бакалавр» та ОКР «Молодший
спеціаліст» за спеціальністю
274 Автомобільний транспорт
Забезпечити вільний доступ
студентів до електронних версій
робочих програм, підручників і
навчальних посібників;
започаткувати під час
викладання лекцій використання
відеозаписів та проведення
відеоконтролю.
Забезпечити проведення
директорського контролю знань
студентів з використанням
сучасних комп’ютерних
технологій.
Регулярно проводити
анкетування студентів та батьків
студентів з питань якості
освітнього процесу
Забезпечити підвищення
кваліфікації, навчання та
стажування ПП і НПП
відповідно до статті 24 Закону
України «Про фахову передвищу
освіту»

Протягом
2020 року

Протягом
2020 року

Протягом
2020 року

Протягом
2020 року

2.1.7

2.1.8

2.1.9

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

Буняк І.І.,
Михайлишин
М.С.,
Тернова І.В.,
голови циклових
комісій
Продовжити формування бази і налагодити співпрацю із
Пилипишин С.І.,
провідними роботодавцями – стратегічними партнерами ВП Калатало О.В.,
НУБіП України «Бережанський агротехнічний коледж»
Андрусяк О.Б.,
Лазар Ю. Ю.,
Буняк І.І.,
Михайлишин
М.С.,
Тернова І.В.

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

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

Провести засідання атестаційної
комісії коледжу, підготувати
проєкт наказу про підсумки
атестації
Співпраця з відповідними
факультетами і кафедрами
НУБіП України

Забезпечення формування бази
стратегічних партнерів –
підприємств і організацій,
лідерів у своїй галузі та
підписання з ними двосторонніх
довготермінових договорів про
співробітництво у питаннях
підвищення іміджу коледжу,
забезпечення його фінансової
стабільності, підвищення якості
навчальних планів, їх
інформаційно-методичного і
матеріально-технічного
забезпечення
Забезпечити щорічне проведення
оцінювання якості роботи НПП
та ПП згідно з чинними
положеннями

Протягом
2020 року

Протягом
2020 року

Протягом
2020 року

2.1.10

Проводити профорієнтаційну роботу для вступників

2.1.11

Забезпечити участь студентів коледжу у І-му та ІІ-му етапах Калатало О.В.,
Всеукраїнських студентських олімпіад 2019-2020 н.р.
Лещишин О.М.,
завідувачі
відділень,
голови циклових
комісій
Підготувати і розмістити на навчально-інформаційному
Калатало О.В.,
порталі коледжу електронні навчальні курси всіх дисциплін Штогрин С.С.
з обов'язковим розміщенням повнотекстових варіантів
лекцій та презентацій до них українською мовою
Мета 2.2. Розвиток магістратури

2.1.12

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

Презентація коледжу та
університету на масових заходах
міського, районного, обласного
рівнів, у школах, ліцеях,
коледжах тощо.
Розробка інформаційнорекламної продукції про коледж.
Продовжити практику
проведення Дня відкритих
дверей та гостинності в коледжі.
Забезпечити підготовку
переможців та призерів
Всеукраїнських студентських
олімпіад та конкурсів 2019-2020
н.р.

Протягом
2020 року

Моніторинг інформаційного
наповнення платформи Moodle.
Оновлення електронних
навчальних курсів дисциплін

Протягом
2020 року

Протягом
2020 року

Мета 2.3. Поліпшення навчально-методичної та видавничої діяльності, використання інформаційних та інтерактивних технологій
Забезпечити навчальні дисципліни сучасною навчальноКалатало О.В.,
Забезпечити видання сучасних
Протягом
2.3.1
методичною літературою, програмним забезпеченням
Лещишин О.М.,
навчальних посібників.
2020 року
завідувачі
Виділяти кошти для придбання
відділень,
навчальної літератури.
голови циклових
Забезпечити вільний доступ
комісій
НПП, ПП і студентів до
літератури, розміщеної в
електронних бібліотеках,
своєчасне її оновлення.
Ширше використовувати сучасні

2.3.2

Ширше використання сучасних інформаційних технологій
та хмарних технологій в освітньому процесі

2.3.3

Підвищення якості змісту навчально-методичних
рекомендацій та посібників, виданих викладачами коледжу

2.3.4

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

3.1

Калатало О.В.
Штогрин С.С.,
завідувачі
відділень,
голови циклових
комісій
Калатало О.В.,
Лещишин О.М.,
Бойко О.І.,
завідувачі
відділень,
голови циклових
комісій
Калатало О.В.,
Михайлишин
О.В., завідувачі
відділень,
викладачіпредметники

інформаційні технології, хмарні
технології в освітньому процесі
Провести тренінги з
використання у навчальновиховному процесі хмарних
сервісів G Suitefor Education та
програм курсів академії Cisco

Протягом
2020 року

Обговорення методичних
Протягом
розробок на засіданнях циклових 2020 року
комісій, методичних та
педагогічних радах, обмін
досвідом з іншими закладами
освіти та освітніми установами

Забезпечити вільний доступ до
Протягом
літератури, розміщеної в
2020 року
електронній бібліотеці коледжу,
своєчасне оновлення
електронної бібліотеки новими
засобами навчання.
Ширше використовувати сучасні
інформаційні технології, хмарні
технології в освітньому процесі.
Наповнення репозитарію
коледжу
НАПРЯМ 3. СТУДЕНТСЬКE САМОВРЯДУВАННЯ ТА ВИХОВНА РОБОТА. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ТА ОСОБИСТІСНИЙ
РОЗВИТОК МОЛОДІ
Реалізувати програму виховання студентів «Фахівець,
Процик Г.В.,
Залучення студентів до участі у
Протягом
громадянин, патріот»
Лещук В.І.,
виховних заходах. Реалізація
2020 року
Крамар Н.П.,
заходів щодо організованого
Шулик Ю.Р.,
початку нового навчального
куратори
року для студентівакадемічних груп першокурсників. Проведення

3.2

3.3

Відзначити кращих студентів за успіхи у навчанні, у
громадській роботі, мистецтві та спорті шляхом
нагородження на урочистій церемонії нагородження
переможців проєкту «Сова»
Удосконалення механізмів діяльності системи
студентського самоврядування

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

діагностики та анкетування
студентів з метою оцінювання
їхнього рівня адаптації.
Відновлення роботи клубу
зустрічей з цікавими
особистостями. Створення
волонтерської служби «Служба
екстренної психологічної
допомоги» з метою реалізації
програми «СТОП-Булінг».
Реалізація проєкту громадського
та правового виховання
студентів через формування
ціннісного ставлення до
суспільства.
Провести церемонію
нагородження переможців
проєкту «Сова»
Посилення ролі органів
студентського самоврядування в
управлінні закладом вищої
освіти шляхом залучення
учасників студентського
самоврядування в діяльності
конференції трудового
колективу коледжу, директораті,
педагогічній раді коледжу.
Зростання впливу студентського
самоврядування у захисті прав
та інтересів осіб, які навчаються,
розвитку лідерських, ділових та
організаційних якостей,
соціальної активності,

Грудень,
2020 р.
Протягом
2020 року

громадянської свідомості,
патріотизму.
Забезпечити повноцінний розвиток молоді, охорону і
Гаховський В.Т.,
Забезпечити особисту участь не
Протягом
3.4
зміцнення її фізичного, психічного та духовного здоров’я,
2020 року
Жеребецький С.В. менше як 30% ПП у спортивнозахист соціальних прав, формування здорового способу
та культурно-масових заходах на
життя шляхом проведення масових коледжівських заходів
різних рівнях. Ззабезпечити
участь не менше 40% студентів у
проведенні спільних спортивних
змагань між аграрними
закладами вищої та фахової
передвищої освіти даного
регіону.
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
Забезпечити придбання сучасного лабораторного
Калатало О.В.,
Забезпечити створення Smart
Протягом
4.1.1
обладнання, моделюючих пакетів програм для поліпшення
Штогрин С.С.
аудиторії та створення академії
2020 року
організаційних і технічних умов проведення
Cisco
фундаментальних та прикладних досліджень
Мета 4.2. Підвищення якості підготовки наукових кадрів
Залучати студентів до участі в науково-дослідних роботах і Лещишин О.М.
Активізація гурткової роботи.
Протягом
4.2.1
проєктах та інших науково-технічних заходах
Керівники
Посилення контролю за
2020 року
предметних
діяльністю студентських
гуртків
наукових гуртків коледжу,
висвітлення інформації про їх
роботу на WEB-сторінках.
Забезпечити участь студентів у
«Фестивалі студентської науки –
2020» (НУБіП України)
Забезпечити участь студентів у
заході «Наукові пікніки – 2020»
Сприяти росту кваліфікації науково-педагогічних та
Калатало О.В.,
Участь викладачів у конкурсі
Протягом
4.2.2
педагогічних працівників коледжу
Лещишин О.М.
«Педагогічний Оскар-2020»,
2020 року
підвищення їх публікаційної

активності, участь у фахових
науково-технічних заходах,
проходження стажування та
підвищення кваліфікації
Мета 4.3. Поліпшення інноваційної діяльності
Мета 4.4. Розвиток інформаційної та комунікаційної бази
Модернізація
web-сайту
коледжу
за
допомогою Калатало
О.В., Розробка плану роботи та Протягом
4.4.1.
інноваційних інформаційно-телекомунікаційних технологій Качурівський
закріплення відповідальних осіб 2020 року
В.О.,
Лещук В.І.,
Штогрин С.С.
НАПРЯМ 5. ОНОВЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ТА ПОЛІПШЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ
СПІВРОБІТНИКІВ І СТУДЕНТІВ
Забезпечити оновлення матеріально-технічної бази
Калатало О.В.
Визначити потребу, замовити
Протягом
5.1
навчального процесу, а саме продовжити:
Завідувачі
обладнання та встановити його в 2020 року
- мультимедійне оформлення лекційних аудиторій;
відділень
лекційних авдиторіях та
- наповнення сучасним обладнанням, приладами та
лабораторіях
іншим необхідним забезпеченням навчальних
лабораторій
Організувати протипожежну безпеку згідно з чинними
Жовнич П. В.
Усувати регулярно усі виявлені
Протягом
5.2
«Правилами пожежної безпеки для навчальних закладів та
Гаховський В.Т.,
порушення «Правил пожежної
2020 року
установ системи освіти України»
Іваськів В.М.,
безпек».
Лещук В.І.,
Провести дооснащення всіх
Тернова І.В.,
навчальних корпусів та
Михайлишин
виробничих приміщень
М.С.
протипожежними засобами
Планове та ефективне проведення поточних ремонтів у
Жовнич П.В.,
Здійснити поточні ремонти
Протягом
5.3
навчальних корпусах коледжу
Завідувачі
Упорядкувати територію
2020 року
відділень
навколо навчальних корпусів
НАПРЯМ 6. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ І МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ЦІННОСТІ ТА СУСПІЛЬНІ ОРІЄНТИРИ КОЛЕКТИВУ
Продовжити реалізацію заходу «День коледжу»
Процик Г.В.,
Організація та проведення
Остання
6.1
Лещук В.І.
заходів із залученням студентів, субота квітня
викладачів, громадськості міста
2020 р.
та району

6.2

Оновлення єдиної бази випускників коледжу з можливістю
підтримувати зв’язок з ними
Розширити створену Раду роботодавців з метою сприяння
працевлаштуванню випускників

6.3

Організувати заходи щодо дотримання нормативноправових актів з протидії і запобігання корупції та
недопущення нестатутних відносин в коледжівському
середовищі

6.4

Оновити логотипи і виготовити набори сувенірної
продукції та атрибутики коледжу

6.5

Продовжити практику вдосконалення організаційної
культури, організації дозвілля та духовного збагачення
працівників університету

7.1

Лазар Ю.Ю.,
Буняк І.І.,
Тернова І.В.,
Михайлишин М.С
Лазар Ю.Ю.,
Андрусяк О.Б.,
Буняк І.І.,
Тернова І.В.,
Михайлишин М.С
Калатало О.В.,
Крамар Н.П.

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

Збір інформації; оновлення бази
даних

Протягом
2020 року

Залучення нових членів Ради
роботодавців

Протягом
2020 року

Вживати оперативні заходи
щодо недопущення нестатутних
відносин, зловживання
службовим становищем
співробітниками коледжу та
дотримуватися академічної
доброчесності
Підготовка буклетів коледжу,
проспектів та іншої продукції

Протягом
2020 року

Сформувати перелік екскурсій
визначними та пам’ятними
місцями України. Забезпечити
проведення екскурсій та
автотранспорт для перевезення
співробітників
НАПРЯМ 7. ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ, РОЗВИТОК САМОВРЯДУВАННЯ
Активізація і зростання ролі колективу коледжу у прийнятті Калатало О.В.,
Вивчення думки працівників
важливих рішень життєдіяльності коледжу та базового
Буняк І.І.,
стосовно важливих питань
університету
Тернова І.В.,
діяльності коледжу, публічне
Михайлишин
обговорення на педрадах та
М.С.
засіданнях циклових комісій;
участь у вчених радах НУБіП
України
НАПРЯМ 8. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ

Протягом
2020 року
Протягом
2020 року

Протягом
2020 року

8.1

Збільшення обсягу надходжень коштів за навчання

Пилипишин С.І.,
Гаховська М.М.,
Андрусяк О.Б.

8.2

Удосконалити фінансову діяльність коледжу

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

8.3

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

Перегляд вартості платних
освітніх та інших послуг, що
надаються навчальними
закладами, закладами освіти,
відповідно до зміни тарифів
комунальних послуг, змін
заробітної плати та рівня
інфляції, запровадження нових
платних послуг відповідно до
законодавства. Розміщення
реклами в Інтернет ресурсах
щодо надання платних послуг
Забезпечити прибутковість
господарської діяльності
коледжу, оптимізувати штатний
розпис, передбачити у
колективному договорі систему
заохочень та стягнень за
результатами діяльності
працівників
Оприлюднення фінансового
плану (кошторису) та надання
звіту про виконання бюджету
коледжу

Калатало О.В.,
Процик Г.В.,
Гаховська М.М.,
Білан Л.В.,
Шулик Ю.Р.
НАПРЯМ 9. ЗАХОДИ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ СТАТУСУ ДОСЛІДНИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Липень –
серпень
2020 року

Протягом
2020 року

Протягом
2020 року

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

