ЗВІТ ДИРЕКТОРА
Житомирського агротехнічного коледжу
Тимошенка Миколи Михайловича
про результати виконання умов контракту, Статуту навчального закладу,
показників ефективності підготовки науково-педагогічних кадрів через
аспірантуру, показників ефективності використання державного майна та
дотримання законодавства у сфері діяльності навчального закладу за 2018 р.
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1. Загальні положення
Я, Тимошенко Микола Михайлович, призначений на посаду директора
Житомирського агротехнічного коледжу згідно з контрактом № І-68
Міністерства освіти і науки України з 09 жовтня 2015 року по 09 жовтня
2020 року. Безпосередньо та через органи управління навчальним закладом
здійснюю поточне управління коледжем, забезпечую його ефективну
діяльність, реалізую державну політику в галузі освіти на засадах
єдиноначальності та колегіальності прийняття рішень.
2. Права та обов’язки
Самостійно, у межах повноважень, установлених законодавством,
Статутом навчального закладу та згідно з контрактом № І-68 від 07 жовтня
2015 року, вирішувалися всі питання поточного керівництва діяльністю
навчального закладу.
У межах наданих мені прав, було своєчасно затверджено структуру
навчального закладу, подано до Міністерства освіти і науки України проект
штатного розкладу коледжу та новий проект Статуту.
На 01.01.2019 р. в коледжі працює 274 чоловіки (179 жінок та 95
чоловіків). Навчальний процес забезпечують 130 викладачів, з них штатних 109, серед них: 5 докторів наук (3 штатних), 36 кандидатів наук (25 штатних),
15 доцентів, 9 аспірантів, 31 викладач мають педагогічне звання «викладачметодист», 5 викладачів – педагогічне звання «старший викладач», 64
викладачі мають вищу кваліфікаційну категорію, 26 викладачів - першу
кваліфікаційну категорію;

2 працівника

мають звання

«Заслужений

працівник» та 165 чол. – інші працівники. Середній вік педагогічних
працівників – 48 років.
За поточний рік було прийнято на роботу 63 чол. (в т.ч. 17 чол. за
сумісн. і труд. угод), з яких кандидати наук – 24 чол. (в т.ч. 18 чол. за сумісн.
і труд. угодою), доценти – 15 чол. (в т. ч. 12 чол. за труд. угодою), доктори
наук – 4 чол.(в т.ч. 2 за сумісн.), професори – 3 чол.(в т.ч. 1 чол. за сумісн.).
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Все це засвідчує про значне якісне покращення кадрового забезпечення
навчального закладу.
Зокрема, приділяється увага підвищенню показників ефективності
підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру. Станом на
01.01.2019

р.

в

аспірантурі

продовжують

навчання

9

викладачів

Житомирського агротехнічного коледжу, 4 пошукачі та 3 докторанти.
У

коледжі

систематично

проводиться

контроль

за

виконанням

навчальних планів та програм. Контролюється дотримання штатнофінансової дисципліни всіма підрозділами; контролюється якість роботи
викладачів, організація навчально-виховної та культурно-масової роботи,
стан фізичного виховання та здоров'я працівників і студентів.
Умови колективного договору, затвердженого 26 квітня 2016 року та
Статуту Житомирського агротехнічного коледжу,

затвердженого наказом

МОН від 3 квітня 2018 р., виконувалися в повному обсязі.
Постійно

вживаються

заходи

щодо

вдосконалення

управління,

зміцнення договірної, трудової дисципліни. На кожному робочому місці
забезпечено належні умови праці відповідно до вимог нормативних актів, а
також були дотримані права працівників, гарантованих законодавством «Про
працю». Розроблені посадові обов’язки кожного працівника, особливо
керівників структурних підрозділів.
Систематично проводиться підготовка та перепідготовка педагогічних
працівників і спеціалістів навчального закладу, їхнього економічного,
правового і професійного навчання, включаючи обов'язкове підвищення
кваліфікації. У 2018 році, згідно з графіком термінів підвищення кваліфікації
та атестації педагогічних працівників Житомирського агротехнічного
коледжу, пройшли підвищення кваліфікації 42 педагогічні працівники, з них
дев’ять викладачів пройшли стажування на сучасних господарствах області.
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3. Застосування нових наукових та науково-технічних знань
з вищої освіти
2018 рік є ювілейним роком для Житомирського агротехнічного
коледжу. Наш навчальний заклад за період 90 – річної історії пройшов гідний
шлях і зумів стати справжньою кузнею аграрних, технічних та наукових
кадрів. Сьогодні коледж – це сучасний та конкурентний навчальний заклад,
здатний давати якісну, поглиблену, багатопрофільну освіту, швидко
реагувати на основні освітні та життєві виклики та потреби. Це заклад вищої
освіти, що проводить освітню діяльність, пов’язану із здобуттям ступеня
бакалавра, молодшого бакалавра і, що не менш важливо, здобуттям
робітничих спеціальностей.
Основним завданням педагогічного колективу у 2018 н.р. було
підвищення якості навчального процесу, шляхом впровадження новітніх
освітніх інноваційних технологій і відповідного кадрового забезпечення,
створення нових структурних підрозділів, шляхом відновлення заочної
форми навчання, розширення навчально-науко-виробничих комплексів, що
відкриє перспективи щодо перетворення коледжу у потужний науковоосвітній заклад.
Педагогічний колектив коледжу впродовж останніх двох років працює
над методичною проблемою «Удосконалення навчально-виховного процесу з
метою формування у студентів високих професійних компетенцій відповідно
до сучасних вимог ринку праці», у ході якої значна увага спрямовується на
розвиток навичок самоосвіти педагогічних працівників та студентів,
методиці використання інноваційних технологій навчання.
Протягом 2018 р. було проведено шість засідань педагогічної ради
коледжу. Найбільш вдалими можна вважати: «Шляхи реалізації концепції
національно-патріотичного

виховання

студентської

молоді»;

«Основні

пріоритети розвитку коледжу та підвищення якості знань у 2017 – 2018 н.р.»;
«Вплив виробничої практики на отримання робітничої професії – підвищення
мотивації навчання і професійне становлення студента» та ін.
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Методико-педагогічні аспекти щодо підвищення самоосвіти викладачів
знайшли відображення у проведених методичних об’єднаннях, а саме:
«Методи і форми педагогічної діагностики та прогнозування виховного
процесу,

рівня

вихованості

студентів,

студентського

колективу»;

«Формування української громадянської ідентичності особистості: проблема
викладача»;

«Пошуково-пізнавальна

діяльність

як

засіб

формування

активності студентів у ВНЗ».
Проведено п’ять засідань методичних рад. Особливу зацікавленість
викликали:

«Формування

практичної

підготовки

міждисциплінарних

фахівців»;

«Якість

компетенцій
складання

та

у

процесі

виконання

індивідуального плану роботи викладача, інноваційність у визначенні
основних напрямків роботи»; «Соціально-психологічний супровід виховної
роботи у коледжі», «Розвиток критичного мислення на заняттях суспільних
дисциплін як засіб формування компетентного випускника» тощо.
Уже традиційним стало проведення у коледжі презентації майстеркласів, зростає їх кількість та якість, до проведення яких залучаються
викладачі різних кафедр та циклових комісій. Зокрема, це такі викладачі, як
Романюк Е.В., Романюк А.А., Ходаківська Н.І., Євтушок І.М. (викладачі
кафедри «Агрономія та лісове господарство»); Пустовіт Л.В., Головач О.П.,
Насінник І.І., Шафарчук С.П.(викладачі циклової комісії загальноосвітніх
дисциплін); Пилипчук Н.В., Прищепа М.О. (циклова комісія спеціальності
«Будівництво та цивільна інженерія»); Устименко Я.І., Можаровський С.В.
(циклова комісія «Програмування та інформаційні системи»); Веремій Т.Б.,
Руденко В.Г. (кафедра «Агроінженерія»); Соколовська Л.М., Василюк Г.Д.
(кафедра суспільних та гуманітарних дисциплін), Тржецяк О.Б., Соботницька
К.К. (циклова комісія обліково-економічних дисциплін).
Організовують навчально-виховний процес у коледжі 5 кафедр та 6
циклових комісій. У коледжі позитивно зарекомендували себе тижні
методичної і виховної роботи кафедр та циклових комісій за визначеними
темами. Колективи кафедр коледжу активно працюють у напрямку науково-
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дослідницької тематики. Протягом 2018 р. було проведено 24 відкриті
заняття,

27 олімпіад, 9 майстер-класів, 7 бінарних занять, 4 інтегровані

заняття, круглі столи, конкурси. Динаміка проведених відкритих та бінарних
занять, олімпіад, круглих столів, конкурсів засвідчує про їх зростання.
Для

підвищення

фахової,

методичної

та

психолого-педагогічної

підготовки педагогічних працівників у коледжі систематично проводяться
педагогічні читання та методичні семінари за участю науковців провідних
вузів міста Житомира та обласного Інституту післядипломної освіти.
У

червні

2018 р. було

проведено

акредитації

спеціальностей:

«Бухгалтерський облік» і «Комерційна діяльність». На базі коледжу
відбулося ряд обласних методичних об’єднань, а також конкурс фахової
майстерності з професії 8331 «Тракторист-машиніст сільськогосподарського
виробництва» серед студентів технікумів, коледжів та учнів професійних
(професійно-технічних) закладів освіти Житомирської області (21.04.2018р.).
Щорічно студенти випускних груп спеціальностей: «Експлуатація та
ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва», «Монтаж
обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому
комплексі»,

«Виробництво

і

переробка

продукції

рослинництва»,

«Організація і технологія ведення фермерського господарства», «Фінанси і
кредит», «Бухгалтерський облік», «Комерційна діяльність», «Економіка
підприємства»,

«Монтаж

обслуговування

устаткування

систем

газопостачання» здають незалежне тестування в Он-лайн режимі за
ініціативи Державної установи «Науково-методичний центр інформаційноаналітичного

забезпечення

діяльності

вищих

навчальних

закладів

«Агроосвіта». Відділення «Агроінженерія» посіло І місце у рейтингу по
Україні серед 36 закладів вищої освіти

за результатами заміру знань зі

спеціальності 208 «Агроінженерія», що проводився ДУ НМЦ «Агроосвіта»,
відділення «Будівництво та цивільна інженерія» посіло І місце в Україні
серед 8 закладів вищої освіти за результатами заміру знань зі спеціальності
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5.06010113

«Монтаж,

обслуговування

систем

газопостачання»,

що

проводився ДУ НМЦ «Агроосвіта».
Майстерність викладача проявляється перш за все в умінні організувати
навчальний процес, по-особливому підійти до студента, запалити його думку,
схвилювати його, донести до нього свої знання. Тому однією з важливих
ознак педагогічної майстерності є високий рівень педагогічної техніки. Для
розповсюдження передового педагогічного досвіду в коледжі щорічно, після
завершення навчального року, відбувається методичне об’єднання, на якому
досвідчені, талановиті та харизматичні викладачі циклових комісій та кафедр
презентують свій педагогічний досвід. У 2018 р. у коледжі вивчався досвід
роботи десяти викладачів кафедр та циклових комісій коледжу. У
навчальному

закладі

викладача»,

шляхом

також

успішно

проведення

функціонує

школа

психолого-методичних

«Молодого
тренінгів

та

семінарів з викладачами, що нещодавно розпочали свою педагогічну
діяльність.
Відповідно до Положення про проведення огляду-конкурсу на кращий
методичний

матеріал

та

навчальний

відеофільм

Житомирського

агротехнічного коледжу, у коледжі, по завершенню навчального року,
проводиться «Конкурс на кращий методичний матеріал». Конкурсною
комісією здійснюється оцінювання та відбір кращих методичних матеріалів,
які згодом подаються на професійний конкурс серед педагогічних
працівників аграрних навчальних закладів «Педагогічні інновації» Державної
установи

«Науково-методичний

центр

інформаційно-аналітичного

забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта».
Щорічно у коледжі проводяться такі конкурси, як: І тур Всеукраїнської
олімпіади з української мови, І етап ХVІІ Міжнародного мовнолітературного конкурсу ім. П.Яцика та І етап VІІІ Міжнародного конкурсу
ім. Т.Шевченка, Всеукраїнський конкурс з англійської мови «Гринвіч» та ряд
професійних конкурсів за спеціальностями, зокрема «Кращий діагност»,
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«Кращий водій», «Кращий механізатор». Студенти коледжу також беруть
активну участь у проведенні обласних олімпіад.
Науково-педагогічним колективом коледжу зроблені впевнені кроки
щодо залучення студентів до проведення науково-дослідної роботи, яка є
невід’ємною частиною навчального процесу, вона стимулює активну наукову
працю студентів у процесі навчання і оволодіння спеціальністю, оскільки
елементи наукових досліджень мають місце в усіх формах навчального
процесу: лекційних курсах, на семінарських, лабораторних та практичних
заняттях, при написанні курсових і дипломних робіт. Відповідно до
Положення про організацію науково-дослідної роботи, 25 квітня 2018 р. у
Житомирському агротехнічному коледжі вшосте відбувся конкурс «На
кращу студентську наукову роботу». У конкурсі взяли участь 10 студентівконкурсантів (переможців відбіркового туру), представників циклових
комісій та кафедр коледжу. Переможцем став Марчук Іван (студент групи Аі
– 1Бстн, науковий керівник – канд. т. н. Борак К.В.). Протягом 2017 – 2018 н.
р. у закладі розпочало роботу студентське наукове товариство відповідно до
«Положення про студентське наукове товариство ЖАТК».
Успішними є і виступи наших студентів на всеукраїнському рівні. Так,
студент відділення «Агроінженерія» Марчук І. (гр. Аі-2бстн) посів 3 місце у
Всеукраїнському

конкурсі

наукових

робіт

зі

спеціальності

208

«Агроінженерія» та ІІ місце у ІІ-му етапі Всеукраїнської студентської
олімпіади зі спеціальності “Відновлення та підвищення зносостійкості
деталей і конструкцій” і ІІІ місце у олімпіаді “Транспортні технології та
засоби

в

агропромисловому

комплексі”,

що

проводились

на

базі

Центральноукраїнського національного технічного університету. Студенти
цього ж відділення:

Степанюк М. (гр. Аі-2бстн) посів ІІ місце у

Всеукраїнському практичному конкурсі зі зварювання та ІІІ місце у
студентській олімпіаді зі спеціальності “Відновлення та підвищення
зносостійкості

деталей

і

конструкцій”,

що

проводились

на

базі

Центральноукраїнського національного технічного університету, студент
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Кудинський А. (гр.Аі-2бстн) посів

ІІІ місце у студентській олімпіаді з

напряму “Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва”,
що проводилась на базі Центральноукраїнського національного технічного
університету. Студент відділення «Агроінженерія» група ЕРМ-42 Безверхий
Андрій здобув перемогу у конкурсі «Краща аграрна практика-2018», серед
закладів вищої освіти України І –IV рівнів акредитації.
Студенти відділення «Електрифікація та інформаційні системи»:
Грицюта Р., Безсльозний О., Міщук Є. (група П-22) взяли участь у Форумі
«Розумна енергетика в освіті» в м.Київ на базі Національного екологонатуралістичного центру учнівської молоді Міністерства науки і освіти
України та Національного природного парку «Голосіївський» Мінприроди
України (червень 2018 р.).
Студентки відділення «Агрономія»:

Безпальчук Б. (гр. ВП-42) взяла

участь у V Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів,
магістрів, аспірантів і молодих вчених (м. Житомир ЖНАЕУ) та у проведенні
ХІV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та
молодих вчених (травень 2018р. м. Житомир ЖНАЕУ); Лісова К. (група ВП42) брала участь V Всеукраїнській науково-практичній конференції
студентів, магістрів, аспірантів і молодих вчених, Ткаченко М. (гр. ВП-41)
взяла участь у: ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції здобувачів
вищої освіти і молодих вчених, присвяченій 20-річчю відновлення
підготовки фахівців лісового господарства, ХНАУ ім. В.В. Докучаєва (лютий
2018р. м. Харків), у Всеукраїнській науково-практичній конференції
«Відтворимо ліси разом» (березня 2018р. м.Київ «НЕНЦ»), ІІІ Всеукраїнській
науково-практичній конференції студентів, магістрів, аспірантів, молодих
вчених і викладачів (березень 2018р. м. Малин) тощо.
У практику ввійшло проведення у коледжі конференцій як обласного,
так і Всеукраїнського масштабу. У 2018 нр. у коледжі було проведено ІV
Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Перспективи і тенденції
розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і
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знарядь» (28-29 березня 2018р.).; ІІІ Міжвузівську наукову конференцію
«Вода – неоціненний скарб» (22 березня 2018р.); 28 квітня 2018р. у коледжі
відбулася

ІV

Житомирська

обласна

студентсько-учнівська

історико-

краєзнавча конференція та ряд науково-дослідницьких конференцій на рівні
коледжу. Викладачами циклової комісії філологічних дисциплін разом із
студентами була проведена науково-дослідницька конференція «Літературна
Житомирщина» та з викладачами кафедри гуманітарних та суспільних
дисциплін

проведена

студентська

науково-дослідницька

конференція

«Постать Григорія Сковороди в сучасному культурно-освітницькому
дискурсі, міжвузівська конференція, присвячена 100-річчю від народження
Василя
виявився

Сухомлинського (листопад, 2018 р.). Широким у цьому році
спектр

конференцій

як

виробничо-технологічних,

так

і

переддипломних практик.
Викладачі коледжу активно залучаються до проведення наукових
конференцій. Так, у 2018 р. викладачі взяли участь у проведенні 64
конференцій регіонального, всеукраїнського та міжнародного рівня. Зростає і
кількість публікацій викладачів як у педагогічній пресі, так і у фахових
виданнях. Викладачами коледжу було опубліковано більше 150 наукових
статей та ряд наукових фахових статей в міжнародній науково-метричній базі
Scopus. Для поширення та популяризації результатів наукових досліджень
викладачів та студентів, розпочато роботу щодо створення наукового
збірника «Вісник Житомирського агротехнічного коледжу» (Свідоцтво «Про
державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації» Серія ЖЕ, №
317/704Р від 7.12.2018 р.). Попереду реєстрація його в Міністерстві освіти і
науки України.
Мною пройдено попередній захист докторської дисертації на тему
«Економічний механізм реалізації стратегії сталого розвитку сільських
територій України» (грудень 2018 р. на базі Національного університету
біоресурсів і природокористування). Є автором 49 наукових публікацій, у
листопаді 2018 р. видав монографію «Стратегія сталого розвитку сільських
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територій України та економічний механізм її реалізації», у якій викладено
результати дослідження комплексу науково-методологічних та практичних
проблем імплементації стратегії сільського розвитку в Україні.
Викладачами

коледжу

підготовлено

та

видано:

підручник,

рекомендований МОН України «Метеорологія, агролісокліматологія та
основи

синоптичного

аналізу»;

навчальний

посібник

з

агролісогрунтознавства для студентів напряму підготовки 201 «Агрономія»,
205

«Лісове

господарство»;

навчальний

посібник

«Розвиток

лісогосподарської справи на Україні». Одержано 6 патентів і подано 1 заявку
на патент.
Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних
працівників зі змінами і доповненнями відповідно до наказу Міністерства
освіти і науки України «Про затвердження Змін до Типового положення про
атестацію педагогічних працівників», у Житомирському агротехнічному
коледжі 22 березня 2018 року відбулася атестація педагогічних працівників.
У 2018 році у коледжі атестувалося 17 педагогічних працівників.
У

коледжі

належна

увага

приділяється

проведенню

наукових

досліджень, поновленню та удосконаленню педагогічних навичок викладачів
на підґрунті відповідних програм підвищення кваліфікації, стимулюється
систематичне внесення в навчальний процес інноваційних елементів;
сучасних методів викладання і навчання.
На перспективу - провести пілотний проект навчання експериментальної
групи

на

відділенні

«Електрифікація

та інформаційні

системи»

за

спеціальністю «Комп’ютерні науки» за дуальною системою навчання. Угода
буде підписана найближчим часом.
Особливої актуальності набуває питання вивчення передового досвіду та
пошук провідних високоефективних установ, підприємств, організацій будьякої форми власності в регіоні та області, а також зарубіжних країн з метою
якісного проведення практик студентів відповідно до освітньо-професійної
програми підготовки студентів. Протягом 2018 року 630 студентів пройшли
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виробничу та переддипломну практику на провідних господарствах України
та Європи. Серед студентів спеціальностей «Агрономія» та «Агроінженерія»
84 студенти пройшли практику в Німеччині, Польщі, Данії на сучасних
фермерських господарствах, де не тільки ознайомилися з новітніми
технологіями вирощування рослин, а й з умовами роботи. Слід продовжити
пошуки шляхів подальшого міжнародного співробітництва з вузами та
підприємствами для практичного навчання та стажування в Німеччині,
Польщі, Швейцарії, Болгарії.
Протягом

2018 року викладачами відділення «Агроінженерія»

проведено 25 виїзних практичних занять в умовах виробництва на базових
підприємствах: ПАТ «Житомирський маслозавод – компанія Рудь», ПАФ
«Єрчики», ТОВ «Почуйки», ДП «Житомирський науково-виробничий центр
стандартизації, метрології та сертифікації», ПРАТ «Житомир-авто», ДП
«Житомирська механізована колона», ДП «Житомирський бронетанковий
завод», ПРАТ «Біомедскло». Студенти та викладачі брали участь у роботі
виставки Агро-2018 та Інтер-агро 2018. Необхідно і надалі нарощувати
кількість виїзних занять до передових підприємств, всеукраїнських виставок,
ярмарок. Запроваджувати внутрішнє та зовнішнє тестування за участю
роботодавців,

практику

проведення

практичних

занять

провідними

спеціалістами, успішними випускниками.
Переважна

частина

студентів

проходять

практику

на

базових

підприємствах. Результатом якісного оволодіння практичними навичками під
час практики стала перемога студента 4 курсу відділення "Агроінженерія",
Безверхого А. у конкурсі "Краща аграрна практика -2018", що проводиться
за підтримки ДУ НМЦ " Агроосвіта" та компанії "Клуб аграрного бізнесу". У
конкурсі брали участь 125 студентів аграрних ЗВО України (університети,
інститути, коледжі, технікуми). 15 кращих студентів, обраних комісією,
вийшли до фіналу конкурсу, де онлайн голосуванням визначали переможця
за кількістю набраних голосів. Найбільшу кількість голосів (181000 голосів)
отримав наш конкурсант і посів 1-ше місце.
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Для належного забезпечення освітнього процесу на відділенні
«Агроінженерія» обладнати лабораторію «Тракторів і автомобілів» моделями
сучасних автомобілів. Провести ІІІ обласний конкурс фахової майстерності
з професії «Тракторист машиніст сільськогосподарського виробництва».
Для забезпечення якісних баз практики та здобуття освіти за дуальною
системою протягом 2019 року заплановано підписання договорів з
передовими підприємствами області та регіону.
Організувати та провести набір слухачів на курси, на платній основі, з
професії «Тракторист-машиніст с/г виробництва».
Покращити матеріально-технічну базу спеціальності під час проведення
курсового та дипломного проектування викладачами кафедри та циклової
комісії.
Запроваджувати проведення занять із спеціальних дисциплін у базових
підприємствах із залученням провідних спеціалістів та випускників
відділень.
4. Стабільне фінансово-економічне становище коледжу
та ефективне використання майна, закріпленого ним
Виконані показники ефективності використання державного майна і
доходу, а також показники збереження майнового стану навчального закладу,
затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 № 883
(пункти: 2,3,4,6,8,9,11).
Своєчасно здійснювалися розрахунки з установами, організаціями,
банками, постачальниками тепло та енергоносіїв, іншими організаціями.
Своєчасно та в повному обсязі виконані платежі до бюджету,
включаючи внески до Пенсійного фонду, кошториси доходів і видатків
навчального закладу. Порядок обслуговування і використання бюджетних
коштів, укладання договорів оренди нерухомого майна, закріпленого за
навчальним закладом, було дотримано.
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Забезпечувалося своєчасне складання в установленому порядку річного
кошторису доходів і видатків навчального закладу та подача його на
затвердження до МОН України та обласного управління освіти і науки.
Заборгованості перед працівниками по заробітній платі немає, отримані
оздоровчі, премії та винагорода, за результатами роботи за рік. Відсутня
також

заборгованість за спожиті енергоносії.

Протягом 2018 року

проводилась індексація стипендії студентам.
У повному обсязі проведені розрахунки зі студентами по виплаті
стипендії, харчування, одягу та взуття дітям-сиротам.
Інформація про використання публічних коштів за 2018р. буде
оприлюднена у вигляді звіту на єдиному веб-порталі - http://e-data.gov.ua
після здачі річного звіту МОН України.
Фінансово-господарська діяльність:
з/п

Показник

Рік
2018

1.

Надходження усього

46614763

1.1.

Надходження коштів загального фонду

37765369

1.2.

Надходження коштів спеціального фонду, в т.ч. отримані,як:

8849394

2.

-

оплата за навчання

3050786

-

від господарської діяльності

4513848

-

за оренду приміщення

231518

-

благодійні внески, гранти, дарунки

1053242

Видатки всього:

45285892

Видатки загального фонду у т.ч.

37765369

-

заробітна плата

20039320

-

нарахування на зарплату

4253671

-

стипендія студентам

8248452

15
-

на харчування сиротам

705291

-

виплати сиротам на підручники, одяг і взуття

186320

-

придбання обладнання, інвентаря, матеріалів

227752

-

комунальні послуги (опалення, електроенергія, вода,
вивіз сміття)

4104563

Видатки спеціального фонду (касові) у т.ч.

7520523

-

заробітна плата

3948217

-

нарахування на зарплату

804121

-

предмети, матеріали, обладнання, інвентар

692071

-

медикаменти та перев’язувальні матеріали

39564

-

оплата послуг, крім комунальних

912940

-

інші видатки та харчування

341332

-

видатки на відрядження

35152

-

оплата комунальних послуг та енергоносіїв

747126

-

капітальні трасферти

50575

2.2

5. Покращення стану матеріально-технічної бази коледжу
У 2018 р. матеріально-технічна база кабінетів і лабораторій поповнилася
новими меблями, дошками, плазмовими телевізорами. Протягом 2018 р. були
проведені поточні ремонти: всіх аудиторій та кабінетів, коридорів І, ІІ та V
поверху у навчальному корпусі №1, актовій залі і фойє, у гуртожитках у
студентських кімнатах і місцях загального користування та їдальні.
Улаштована підвісна стеля І, ІІ, ІІІ поверху навчального корпусу №1, ІІ
поверху лабораторного корпусу та у їдальні в обіденній залі – 1504 кв.м.,
улаштована натяжна стеля у фойє актової зали. Замінені вікна на
енергозберігаючі в кількості 58 штук в аудиторіях та кабінетах навчальних
корпусів та встановлено 2 вхідних дверей в лабораторному корпусі та їдальні
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коледжу. Проведено капітальні ремонти санвузлів І та ІІ поверху навчального
корпусу №1, зокрема улаштовано 250 кв.м. облицювальної плитки,
встановлено 4 пластикові вікна, кабіни в кількості 8 штук та встановлено 2
водонагрівачі. Улаштовано ще одну кімнату гігієни у гуртожитку №5.
Пофарбовано

фасад

лабораторії

сільськогосподарських

машин.

Поштукатурено 120 кв. м. фасаду навчально-виробничої майстерні.
Проведені ремонтні роботи трибун та місць загального користування на
стадіоні. Проведений ремонт та пофарбовані центральні ворота.
Укладено асфальтове покриття

- 1000 кв.м., улаштовано фонтан та

встановлені флагштоки біля центрального входу коледжу.
Встановлена стелла до 90-річчя навчального закладу біля центральних
воріт від вдячних випускників 2015 року та меморіальна плита на
електроцеху (першому приміщенні навчального закладу).
Улаштована огорожа 96 кв. м. з металопрофілю біля озера та 12 м.п.
дерев’яної огорожі біля лабораторії сільськогосподарських машин.
Замінено 334 м.п. водогінної мережі: в навчальних корпусах №1, №2,
№4 та гуртожитку №1; проведено ремонт каналізаційної мережі 73 м.п.
Замінено 213 штук світлодіодних світильників, зокрема в навчальних
корпусах №1, №2, лабораторному корпусі та гуртожитку №2, а також
замінено 320 світлодіодних ламп.
Проведено ремонт електромережі 223 м.п., замінено автоматичні
вимикачі в кількості 40 штук та замінено вуличні світильники в кількості 8
штук біля центрального корпусу.
Посаджено яблунево-грушевий сад (250 дерев), розпочато створення
лабораторії «Денрологія».
Проведено комплексний ремонт клубу, фойє; закуплені сценічні
костюми, музична апаратура.
Ми продовжуємо роботи по заміні віконних рам на енергозберігаючі
металопластикові

конструкції

з

приведеним

коефіцієнтом

опору

теплопередачі не менше 80% у приміщенні лабораторного корпусу та
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навчальних корпусах

№1 та № 2, в коридорах та приміщеннях загального

користування в гуртожитку № 1 та № 2; виконаємо роботи з улаштування
підвісної стелі у приміщеннях четвертого поверху навчального корпусу № 1
та першого і другого поверхів навчального корпусу № 2. Проведемо
поточний ремонт санвузла в приміщенні лабораторного корпусу, поточні
ремонти коридорів у приміщеннях навчальних корпусів № 1 та № 2.
Завершимо роботу по заміні світильників на

сучасні енергозберігаючі

(світлодіодні) в аудиторіях та коридорах навчальних корпусів; по заміні на
пластикові труби

водогінної та каналізаційної мережі

в приміщенні

гуртожитку №1. Додатково улаштуємо кімнати гігієни у гуртожитках № 1 та
№2, покрівлі з металопрофілю правої частини приміщення авто гаражів;
проведемо перезарядку наявних вогнегасників; придбаємо робочий спецодяг
відповідно до діючих термінів та нормативів.
Планується закласти базовий розсадник декоративних хвойних та
широколистяних насаджень площею 0, 02 га.
6. Виконання державного замовлення та ліцензійних умов
На 01 січня 2019р. в Житомирському агротехнічному навчається - 1742
студентів: на денному відділенні – 1560 студентів; на заочному – 182
студенти; Верхівнянська філія ЖАТК – 154 студенти.
Постійно проводиться навчально-виховна робота з підготовки фахівців
відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів згідно з Державним стандартом
якості освіти.
Державне замовлення з підготовки спеціалістів виконано в повному
обсязі з усіх спеціальностей. Загальна кількість зарахованих у 2018 р.
становила 564 студенти, з них 480 студентів – денної форми навчання,
студентів - заочної

88

форми навчання. Випуск 2018 р. складав 338 осіб.

Випускники коледжу, що

навчались за державні

забезпечувалися робочим місцем.
Ліцензійні вимоги дотримуються в повному обсязі.

кошти, першими

18

Відповідно до Відомостей щодо здійснення освітньої діяльності у сфері
вищої освіти, Житомирський агротехнічний коледж надає освітні послуги за
наступними найменуваннями галузі знань та спеціальностей:
20 Аграрні науки та продовольство:
- 201 Агрономія;
- 208 Агроінженерія;
05 Соціальні та поведінкові науки:
- 051 Економіка;
07 Управління та адміністрування:
- 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
- 075 Маркетинг;
- 072 Фінанси, банківська справа та страхування;
- 071 Облік і оподаткування;
12 Інформаційні технології:
- 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології;
19 Архітектура та будівництво:
- 192 Будівництво та цивільна інженерія;
14 Електрична інженерія:
- 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.
1 бакалаврський ступінь вищої освіти за спеціальностями:
141

«Електроенергетика,

електротехніка

та

електромеханіка»;

201

«Агрономія»; 205 «Лісове господарство»; 208 «Агроінженерія».
Згідно до постанови Кабінету міністрів України № 652 від 22 серпня
2018

р.

заплановано

пройти

державну

атестацію

Житомирського

агротехнічного коледжу з галузей знань 12 «Інформаційні технології», 14
«Електрична

інженерія»,
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«Аграрні

науки

та

продовольство»

зі

спеціальностей 201 «Агрономія», 208 «Агроінженерія», 122 «Комп’ютерні
науки», 141 «Електроенергетика електротехніка та електромеханіка».
Провести

акредитацію

ОС

«Бакалавр»

за

спеціальностями

141

«Електроенергетика електротехніка та електромеханіка», 205 «Лісове
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господарство», 208 «Агроінженерія». Ліцензувати

освітньо-професійний

ступінь «молодший бакалавр» за всіма спеціальностями; завершити
процедуру

ліцензування

ОС

«бакалавр»

«автомобільний транспорт» та ліцензувати

за

спеціальністю

робітничу

274

професію 7233

«Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування»;
розширити ліцензований обсяг ОС «бакалавр» за спеціальністю 201»
Агрономія»; ліцензувати робітничу професію 7233 «Слюсар з експлуатації
та

ремонту

газового

устаткування».

Плануємо

пройти

процедуру

ліцензування для філії щодо відкриття спеціальності «Агроінженерія».
7. Розвиток студентського спорту (нові дані)
У 2019р. викладачами циклової комісії

фізичного виховання та

Захисту Вітчизни було звернено особливу увагу на виконання останніх
наказів МОН України про невідкладні заходи щодо збереження здоров’я
студентів коледжу під час проведення занять з фізичного виховання. На
спортивній базі коледжу проводилась велика кількість спортивних змагань
міського, обласного та Всеукраїнського рівнів.
У загальноукраїнському змаганнях серед аграрних ЗВО коледж зайняв
загальнокомандне - ІІ місце. Коледж був єдиним навчальним закладом, що
прийняв участь у всіх змаганнях Всеукраїнського рівня. Протягом 2019 року
збірні команди коледжу досягли наступних результатів у обласних
змаганнях: І місце – міні-футбол (юнаки), І місце – теніс настільний (юнаки
та дівчата); ІІІ місце – міні-футбол (дівчата), ІІ місце – баскетбол, ІІІ місце –
волейбол. У Всеукраїнських змаганнях результати наступні: І місце – мініфутбол; ІІ місце – теніс настільний. У березні 2019 р. було вперше проведено
спортивно-розважальне свято «Масляна (Проводи зими – зустріч весни)».
Збірна команда викладачів коледжу приймала участь у Всеукраїнській
спартакіаді «Здоров’я» (травень-червень 2019 р.) серед науково-педагогічних
та педагогічних працівників аграрних закладів вищої освіти, зайнявши ІІ
місце з волейболу та загальнокомандне 4 місце.
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8. Профорієнтаційна робота
Профорієнтаційна робота в коледжі проводиться згідно з планом роботи
на 2018 рік та згідно з Постановою Кабінету Міністрів України №842 від
17.09.2008р. Профорієнтація здійснювалась за такими напрямками: коледж
брав участь у щорічних «Ярмарках професій» в районах Житомирської
області, виступив організатором проведення «Портал успіху – 2018» для
школярів Житомирського району та міста Житомир, під час святкування
90-річчя коледжу було поширено рекламу коледжу на телебаченні та
періодичних ЗМІ, підготовлено роздатковий та інформаційний матеріал для
викладачів та студентів з метою поширення в школах і училищах Житомира
та Житомирської області, оновлено інформаційні стенди в коледжі, які
ілюструють діяльність коледжу в цілому та окремо по відділеннях,
проводився «День відкритих дверей», під час якого здійснювалась
презентація коледжу, проведена екскурсія для гостей, розповсюджувалася
студентсько-викладацька газета «Крошенка» в Житомирській області та по
школах Житомирського району.
З

метою

оптимізації

профорієнтаційної

роботи,

було

створено

ініціативну групу студентів коледжу для розповсюдження інформації про
коледж в соціальних мережах, створено сторінки та групи коледжу.
Викладачами, співробітниками та студентами коледжу були проведені
зустрічі з випускниками шкіл Житомирської області з метою інформування
та агітації їх вступати до коледжу. Було проведено щорічний конкурс «Моя
професія – найкраща». Постійно діє консультативно-інформаційний центр з
профорієнтаційної роботи. Для підвищення зацікавленості студентства в
житті коледжу відбувся традиційний «День самоврядування».
У співпраці з Житомирською міською радою був проведений вже
традиційний «Форум роботодавців та Ярмарка вакансій» для налагодження
тісних контактів з роботодавцями для підготовки фахівців за вимогами
ринку.
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9. Дотримання прав та законних інтересів осіб з особливими потребами
та соціальним статусом
До комплексу заходів щодо дотримання прав та законних інтересів осіб
з особливими потребами, їх соціального захисту та підтримки належить
індивідуальна робота зі студентами цієї категорії з метою вивчення
духовного світу дитини, його оточення, стосунків з опікунами, батьками,
матеріального стану, потреб, виявлення здібностей, таланту та їх розвиток
шляхом залучення до участі у гуртках та секціях; надання матеріальної
допомоги, безкоштовного харчування, соціальних виплат.
На 01.01.2019 року в коледжі навчається 37 студентів – сиріт та
позбавлених батьківського піклування, з них під опікою 17 студентів та на
повному

державному

утриманні

–

20

студентів;

142

студенти

з

малозабезпечених сімей, 430 студентів із соціально вразливих категорій
(напівсироти, неповні сім’ї).
Студенти-сироти, які знаходилися на повному державному утриманні,
одержували такі соціальні виплати:
харчування: 83.46 грн. на день;
стипендія:

2360 грн.

На початку навчального року студенти цієї категорії отримали
матеріальну допомогу на підручники, одяг та м’який інвентар.
Студенти-сироти та студенти, позбавлені батьківського піклування, які
знаходилися на неповному державному утриманні, одержали такі соціальні
виплати:
харчування: 33.38 грн. на день;
стипендія:

2360 грн.

Студенти цих категорій протягом навчального року при потребі
(зверненні)

отримували

матеріальну

допомогу

за

рахунок

коштів

стипендіального фонду та студпрофкому.
Для забезпечення соціально-педагогічної підтримки студентів-сиріт,
студентів з малозабезпечених сімей та соціально вразливих категорій у
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коледжі створено соціально-педагогічну службу, у роботі якої посильну
допомогу надають працівники Житомирського міського центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей, працівники
правоохоронних органів, з якими постійно підтримуються зв’язки.
Всі діти-сироти забезпечуються єдиними квитками, які дають право на
безкоштовне відвідування кінотеатрів, виставок, музеїв, спортивних споруд,
а також безкоштовний проїзд у громадському (приміському) транспорті (крім
таксі).
Студенти із малозабезпечених сімей отримують соціальну стипендію в
розмірі 890,00 грн.
Дані категорії студентів отримали новорічні подарунки, забезпечуються
пільговими квитками в театри, кінотеатри та інші місця відпочинку. Дітисироти, студенти із малозабезпечених сімей та інші студенти із соціально
вразливих категорій знаходяться під постійною моєю увагою, увагою
кураторів, соціального педагога, практичного психолога та профспілкового
комітету студентів коледжу.
У 2018 році в коледжі навчалися 32 студенти-інваліди, які знаходилися
на стипендіальному забезпеченні, вони також отримали новорічні подарунки
та були забезпечені безкоштовними квитками в музеї, театри, кінотеатри й
інші місця відпочинку за рахунок профспілкового комітету студентів
коледжу.
Так, як навчальний заклад не має своєї бази відпочинку, де б студенти
могли зміцнити своє здоров’я, то в коледжі практикується проведення
екскурсійних поїздок до визначних місць України.
Для профілактичної роботи із проблемними студентами, до складу яких
входять і студенти-сироти та студенти, позбавлені батьківського піклування,
в навчальному закладі працює соціально - педагогічна служба, яка є
дорадчим органом ради з профілактики правопорушень, метою якої є:
соціально-педагогічна профілактика, допомога та реабілітація; система
превентивних дій, які спрямовані на розвиток умінь і формування навичок
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орієнтації у складних життєвих ситуаціях, попередження соціальних
наслідків сирітства, соціальної відокремленості, асоціальної поведінки.
10. Боротьба та запобігання корупції
в Житомирському агротехнічному коледжі
З питань запобігання і протидії корупції було призначено старшого
інспектора з кадрів Житомирського агротехнічного коледжу – Турбовець
А.В.
Вимоги законодавства у сфері запобігання та протидії корупції
дотримані в повному обсязі.
На виконання положень Закону України «Про засади державної
антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2018
роки в коледжі та філії функціонує Антикорупційна програма ЖАТК, що
відображає підтримку Міністерства освіти і науки, антикорупційної стратегії
держави та забезпечує здійснення належного управління, підтримання
ділової репутації коледжу.
Зі студентами коледжу та філії постійно відповідальною особою
проводяться

бесіди

та

анкетування

щодо

наявності

корупційних

правопорушень в коледжі, в результаті чого корупційних правопорушень не
виявлено. До працівників коледжу та філії були доведені основні положення
Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» та зміни до
нього, роз’яснено порядок заповнення декларації про майно, доходи, витрати
і зобов’язання фінансового характеру та строки їх подання до відділу кадрів.
Крім того, декларантів попереджено про відповідальність за порушення
вимог законодавства у сфері запобігання і протидії корупції. Виготовлені
бланки Декларацій було роздано декларантам. Бухгалтерію коледжу було
зобов’язано підготувати довідки про доходи працівників для їх використання
під час заповнення Декларацій. Декларанти, такі як директор коледжу та
філії, його заступники та головний бухгалтер, подали заповнені Декларації на
підставі довідок про доходи, що були видані Житомирською ОДПІ у строк,
передбачений Законом. Керівником підрозділу проведено перевірку фактів
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своєчасності подання Декларацій, перевірку Декларацій на наявність
конфлікту інтересів, здійснення логічного та арифметичного контролю
декларацій. Оригінали декларації було направлено до контролюючого органу
для перевірки внесених відомостей, за результатами якої невідповідностей не
виявлено. Копії заповнених декларацій зберігаються в особових справах
працівників відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
11.01.2012 № 16.
З метою здійснення контролю за недопущенням конфлікту інтересів та
зловживання службовим становищем, керівником підрозділу систематично
перевіряються проекти наказів, які видаються коледжем.
Фактів,

що

можуть

свідчити

про

вчинення

корупційного

правопорушення. перевіркою не виявлено. Повідомлень щодо причетності
працівників Житомирського агротехнічного коледжу та філії до вчинення
корупційних правопорушень не надходило. Не виявлено також осіб, яких за
звітний період притягнуто до кримінальної, адміністративної, цивільноправової та дисциплінарної відповідальності за вчинення корупційного
правопорушення та осіб. яких звільнено з посади за вчинення корупційних
правопорушень.
11. Матеріально-технічна база бібліотеки
До фонду бібліотеки Житомирського агротехнічного коледжу за 2018
рік надійшло 222 екземпляри книг на загальну суму 15939 грн. (із них 40
екземплярів книг на суму 3910 грн., подаровано бібліотеці з нагоди 90-річчя
коледжу). Було передплачено 47 найменувань періодичних друкованих
видань на загальну суму 27327 грн. Ми підключені до науково-метричної
міжнародної системи перші та єдині в Україні серед коледжів.
12. Виховна робота
Навчальний процес у коледжі здійснюється у нерозривному поєднанні з
виховним процесом, який полягає в проведенні як аудиторної, так і
позааудиторної роботи для виховання духовної культури особистості та
створення умов для вільного формування нею власної світоглядної позиції,
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прагнення до здорового способу життя, поваги до Конституції, законодавства
України, державної символіки, збереження і продовження українських
культурно-історичних традицій.
Виховна робота в коледжі спрямована на створення сприятливих умов
для всебічного розвитку студентів на кожном віковомом етапі; формування
морально-етичних норм; виховання духовних цінностей, які ґрунтуються на
любові до рідної землі, мови, державної символіки, правової культури,
співпраці з батьками, з закладами охорони здоров’я та громадськими
організаціями.
За поточний рік було проведено ряд різноманітних культурно-масових
заходів, які сприяли всебічному розвитку та вдосконаленню творчих
здібностей студентської молоді, а саме: День Знань; урочистості до 90-річчя
ЖАТК, в рамках підготовки до ювілею проводилися зустрічі з ветеранами
праці; зустрічі з успішними випускниками навчального закладу; День
студентського самоврядування; День працівників сільського господарства;
Новорічне святкування; заходи з нагоди перемоги у Другій світовій війні –
виховні години, зустрічі з учасниками бойових дій, мітинг-реквієм;
інтелектуальний конкурс «Студент року», «Моя професія найкраща»,
урочистість з нагоди Міжнародного жіночого дня 8-Березня тощо.
Кураторами навчальних груп організовано та проведено виховні години на
тему «Захист Вітчизни – почесний обов’язок юнака», на які були запрошені
військовослужбовці (учасники АТО) Збройних сил України. В день Збройних
сил України було проведено воєнізовану естафету за участю команд
студентів всіх відділень. Належна робота з національно-патріотичного
виховання проводиться зі студентами коледжу в музейному комплексі «Краю
мій, моє Полісся». Традиційними є зустрічі з військовослужбовцями –
бійцями 79-ї та 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, учасниками
бойових дій Другої світової війни та ветеранами праці. В музейному
комплексі функціонує
розповідає про героїв АТО.

експозиція «Герої твої, Житомирщино», яка
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Систематично проводилася належна робота з превентивного виховання
та профілактики шкідливих явищ серед студентів коледжу. Для цієї роботи
долучилися працівники громадських благодійних організацій «АСЕТ»,
«Місія

в

Україну»,

медичні

працівники

обласного

наркологічного

диспансерна.
Для заохочення успішності та активності студентів, реалізації їх творчих
та інтелектуальних здібностей у коледжі проведено інтелектуальний конкурс
«Студент року – 2018». На регіональному інтелектуальному конкурсі
«Студент року 2018», який проходив 15 травня 2018 року на базі технікуму
землевпорядкування ЖНАЕУ, студентка групи А-21 відділення «Агрономія»
Павловська Марія зайняла перше місце.
Для активізації і популяризації творчої діяльності студентів коледжу,
формування художньо-естетичних смаків, високої культури аматорського
мистецтва, виховання національної самосвідомості, сприяння розвитку
творчої особистості в навчальному закладі працюють три колективи
художньої самодіяльності, які мають звання «народний». На обласному етапі
Всеукраїнського фестивалю художньої творчості «Софіївські зорі» 16 травня
2018 року за високий рівень виконавської майстерності, художньоестетичний смак, пропаганду і розвиток художньої творчості, успіхи у
популяризації кращих зразків українського мистецтва Народний духовий
оркестр студентів коледжу посів перше місце; народний вокальний ансамбль
«Чарівність» зайняв друге місце; вокаліст Данилюк Т. - друге місце;
вокалістка Шевчук Н. третє місце. 19 грудня 2018 Вокальний ансамбль
«Чарівність» підтвердив звання «народний».
Для самореалізації студентів, виявлення і реалізації в них творчих,
лідерських здібностей, формування кращих моральних якостей, заохочення
студентів до якісного навчання, зростання їх соціальної активності та
відповідальності

за

доручену

справу,

відстоювання

своїх

прав

та

представництва в навчальному закладі функціонує студентська Рада
самоврядування. За звітний період студентська Рада самоврядування
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організовувала День студентського самоврядування, проводила благодійні
акції, брала участь у роботі Ради з профілактики правопорушень, роботі
педагогічних рад, сприяла організації проведення заходів до календарних
дат, брали участь в організації дозвілля студентів коледжу.
Соціально-психологічна служба коледжу тісно співпрацює з міським
центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, службою у справах
дітей Житомирської міської ради, міжнародною благодійною організацією
«Паритет». Студенти навчального закладу мають висококваліфікований
соціальний супровід у навчально-виховному процесі, створенні належних
побутових умов в гуртожитках коледжу, наданні якісних медичних послуг,
повноцінного харчування, матеріальної підтримки.

Директор Житомирського
агротехнічного коледжу

М.М. Тимошенко

