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 в сфері діяльності навчального закладу за 2016 р.
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1. Загальні положення
Я, Тимошенко Микола Михайлович, призначений на посаду директора
Житомирського агротехнічного коледжу згідно контракту № 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 керівникові прав, було своєчасно затверджено структуру
навчального закладу, подано до Міністерства освіти і науки України проект
штатного розкладу коледжу.
На 01.01.2017 р. в коледжі працює 296 чоловік, у т.ч. викладачі – 118 чол.
(з яких: 1 доктор наук, 22 кандидатів наук, 7 доцентів, «викладач-методист» –
31 чол., «старший викладач» – 3 чол., викладач вищої категорії – 61 чол.,
викладач першої категорії – 30 чол., викладач другої категорії – 17 чол.) та 178
чол. – інші працівники.
За поточний рік було прийнято на роботу 33 чол. (в т.ч. 9 чол. за сумісн. і
труд. угод), з яких кандидати наук – 9 чол. (в т.ч. 4 чол. за сумін. і труд.
угодою), доценти – 4 чол. (в т. ч. 2 чол. за труд. угодою), старші наукові
співробітники – 1 чол., докторів наук – 3 чол. (з них 1 чол. за сумісн.),
професорів 2 чол. (з них 1 чол. за сумісн.)
Зокрема,

приділяється

увага

підвищенню

показників

ефективності

підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру. Станом на
01.01.2017 р. в аспірантурі продовжують навчання 9 викладачів Житомирського
агротехнічного коледжу та 2 докторанти.
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У коледжі регулярно проводиться контроль за виконанням навчальних
планів та програм. Контролюється дотримання штатно-фінансової 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 12 березня 2014 року на
2014-2016 та Статуту з внесеними зареєстрованими змінами, погодженими з
МОН від 16 березня 2015 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».
Систематично проводиться підготовка та перепідготовка педагогічних
працівників і спеціалістів навчального закладу, їхнього економічного,
правового і професійного навчання, включаючи обов'язкове підвищення
кваліфікації. У 2016 році, згідно графіка термінів підвищення кваліфікації та
атестації педагогічних працівників Житомирського агротехнічного коледжу,
пройшли підвищення кваліфікації 61 педагогічний працівник, з них 7
викладачів пройшли стажування в передових господарствах області з метою
ознайомлення з досягненнями та освоєнням інноваційних виробничих та
освітніх технологій.
3. Застосування нових наукових та науково-технічних знань з вищої освіти
У 2016 році, у відповідності до плану засідань, було проведено 5
педагогічних рад. Заплановано та проведено п’ять методичних рад, особливу
зацікавленість викликали: «Про організацію та проведення у коледжі олімпіад
та участь студентів у наукових студентських конференціях, творчих конкурсах»
(квітень 2016р.); «Про стан наукової роботи у коледжі. Стан впровадження в
навчальний процес комп’ютерних технологій» (червень 2016р.).
Протягом року у коледжі було проведено ряд методичних об'єднань. До
найбільш вдалих слід віднести: «Соціальне партнерство щодо формування
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здоров’язберігаючої

компетентності

студентів.

Емоційне

благополуччя

учасників навчально-виховного процесу. Профілактика емоційного вигорання»
(лютий 2016 р.); «Оновлений характер змісту та технологій навчання: чинники,
умови та принципи. Педагогічний тренінг – ефективний метод формування
ціннісних орієнтацій студентів» (березень 2016р.)
За участі науковців ВНЗ м. Житомира відбулися педагогічні читання за
наступною тематикою:
Коновальчука

І.І.,

«Педагогічні інноваційні

доктора

педагогічних

наук,

технології» за участі
завідуючого

кафедрою

«Інноваційних технологій» Житомирського державного університету ім. І.
Франка; «Трансформація виховного ідеалу у вітчизняній педагогічній теорії і
практиці (ХІХ – початок ХХ століття)» доктора педагогічних наук, викладача
кафедри суспільних наук – Єршової Л.М. (січень 2016 р.) та «Етнокультурний
компонент у системі освіти» за участі Березюк О.С. - професора кафедри
педагогіки,

кандидата

педагогічних

наук

Житомирського

державного

університету ім. І. Франка (квітень 2016 р.)
У 2016 р. у коледжі було проведено три всеукраїнських наукових
конференції. Так, 20-21 січня 2016 року на базі Житомирського агротехнічного
коледжу, разом із Інститутом сільського господарства Полісся Національної
академії аграрних наук України, відбулася Всеукраїнська науково-практична
конференція

на

тему:

”Сучасний

стан

та

перспективи

ефективного

використання земельних ресурсів Житомирської області”. У роботі науковопрактичної конференції взяли активну участь 20 докторів наук, 33 кандидати
наук, наукові співробітники, аспіранти з різних міст України, та студенти
коледжу. 7-8 квітня 2016р. у коледжі відбулася ІІ Всеукраїнська науковопрактична конференція «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та
технічного

сервісу

сільськогосподарських

машин

і

знарядь».

Робота

конференції включала такі напрямки: стан та перспективи розвитку машин для
рослинництва, технічний сервіс та надійність машин, енергетика, енергетичні
засоби електротехнології та автоматизації тощо. 22 березня 2016 р. на базі
коледжу відбулася І Всеукраїнська науково-практична конференція «Вода для
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життя», у доповіддях якої був наведений аналіз та результати досліджень
сучасних проблем екологічного стану та використання водних ресурсів,
очищення стічних вод.
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.
Забезпечувалося своєчасне складання в установленому порядку річного
кошторису доходів і видатків навчального закладу та подача його на
затвердження до МОН України.
Заборгованості перед робітниками по заробітній платі немає. Відсутня
також заборгованість за спожиті енергоносії. Протягом 2016 року проводилась
індексація заробітної плати працівникам та індексації стипендії студентам.
У повному обсязі проведені рахунки зі студентами по виплаті стипендії,
харчування, одягу та взуття дітям-сиротам.
Інформація про використання публічних коштів за 2016 р. буде
оприлюднена у вигляді звіту на єдиному веб-порталі - http://e-data.gov.ua після
здачі річного звіту МОН України.
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Фінансово-господарська діяльність:
Показник
з/п

Рік
2016

1.

Надходження усього

26505833

1.1.

Надходження коштів загального фонду

20523151

1.2.

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

5982682

2.

-

оплата за навчання

1902523

-

від господарської діяльності

2934435

-

за оренду приміщення

130786

-

благодійні внески, гранти, дарунки

1013936

Видатки всього:

26680350

Видатки загального фонду у т.ч.

20523151

-

заробітна плата

9251500

-

нарахування на зарплату

1976500

-

стипендія студентам

6305200

-

на харчування сиротам

382622

-

виплати сиротам на підручники, одяг і взуття

32424

-

придбання обладнання, інвентаря, матеріалів

1028767

-

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

2 567000

Видатки спеціального фонду (касові) у т.ч.

6157198

-

заробітна плата

2650889

-

нарахування на зарплату

556032

-

предмети, матеріали, обладнання, інвентар

302496

2.2
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-

медикаменти та перев’язувальні матеріали

6000

-

оплата послуг, крім комунальних

306490

-

інші видатки та харчування

320000

-

видатки на відрядженння

17998

-

оплата комунальних послуг та енергоносціїв

775043

-

капітальні трасферти

141385

5. Покращення стану матеріально-технічної бази коледжу
У 2016 році своїми силами був проведений поточний ремонт аудиторій,
кабінетів та місць загального користування у навчальних корпусах № 1,2,4, а
також у лабораторному корпусі.
Проведений поточний ремонт студентських кімнат та місць загального
користування у гуртожитках № 1,2,3,5. В гуртожитку № 2 улаштована
дерев’янна підлога у студентських кімнатах площею 80 м.2 .
За рахунок власних коштів проведений поточний ремонт їдальні, лазні,
теплиці.
У парку сільськогосподарських машин відремонтовано дерев’яні ворота у
гаражах.
У коледжі відремонтовано і улаштовано покрівлю: з металопрофілю теплиця - 81 м.2 ; майстерня - 103 м.2 , адміністративна будівля стадіону - 38 м.2 ;
з євроруберойду: навчальний корпус № 1 - 40 м.2 ; їдальня - 293 м.2 .
6. Виконання державного замовлення та ліцензійних умов
На 01 січня 2017 р. в Житомирському агротехнічному навчається 1444
студенти: на денному відділенні – 1397 студентів; на заочному – 47 студентів.
Постійно проводиться навчально-виховна робота з підготовки фахівців
відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів згідно з Державним стандартом
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якості освіти. Проведена акредитація спеціальностей: 5.03050801 «Фінанси і
кредит», 5.03050401 «Економіка підприємства», 5.05010101 «Обслуговування
програмних систем і комплексів». Підготовлені справи для ліцензування 1
ступеня (бакалавр) вищої освіти зі спеціальностей: 141 «Електроенергетика,
електротехніка та електромеханіка»; 208 «Агроінженерія».
Державне замовлення з підготовки спеціалістів виконано в повному обсязі
з усіх спеціальностей. Випускники коледжу, що навчались за державні кошти,
першими забезпечувалися робочим місцем.
Ліцензійні вимоги дотримуються в повному обсязі.
Відповідно до ліцензії серії АЕ №636701 від 19.06.2015 р. та акту
узгодження переліку спеціальностей 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.
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7. Розвиток студентського спорту
В 2016 р. 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. У коледжі проводились
спортивно-масові заходи, змагання по відділеннях, студенти брали участь у
Всеукраїнських змаганнях серед ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Міністерства
аграрної політики та продовольства України та спортивних іграх студентів
Житомирщини.
У 2016 р. збірні команди коледжу приймали активну участь в обласних
змаганнях, досягнувши таких результатів: волейбол – юнаки – 1 місце, теніс –
юнаки - 1 місце, баскетбол – юнаки – 1 місце; міні-футбол – юнаки – 1 місце.
У червні 2016 року на базі Кіровоградського технікуму механізації
сільського господарства відбулися фінальні Всеукраїнські змагання з мініфутболу серед студентів аграрних ВНЗ І-ІІ р.а., в яких збірна команда нашого
коледжу посіла 2 місце.
У 2016 році було проведено капітальний ремонт фасаду адміністративної
будівлі стадіону. Спортивна база коледжу була задіяна у проведенні чемпіонату
України серед аматорських команд з футболу. Усі матчі МФК «Житомир»
проводив на стадіоні коледжу, який на даний час відповідає усім вимогам для
проведення Всеукраїнських змагань з футболу.
8. Профорієнтаційна робота
Профорієнтаційна робота в коледжі проводилася згідно плану роботи на
2016 рік та згідно Постанови Кабінету Міністрів України №842 від 17.09.2008р.
Профорієнтація здійснювалась за такими напрямками: коледж приймав участь
у щорічних «Ярмарках професій» в районах Житомирської області, виступив
організатором

проведення

«Порталу

успіху

–

2016»

для

школярів

Житомирського району та міста Житомир, підготовлено роздатковий та
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інформаційний матеріал для викладачів та студентів з метою поширення в
школах і училищах м.Житомира та Житомирської обл., створено інформаційні
стенди в коледжі, які ілюструють діяльність коледжу в цілому та окремо по
відділеннях, проводилися «Дні відкритих дверей», під час яких здійснювалась
презентація коледжу, проведена екскурсія для гостей, розміщено рекламну
інформацію

про

коледж

в

періодичних

виданнях,

здійснювалось

розповсюдження студентсько-викладацької газети «Крошенка» в Житомирській
області та по школах Житомирського р-ну. Традиційними стали зустрічі з
директорами шкіл Черняхівського та Житомирського району. У співпраці з
Житомирською міськрадою у листопаді 2016 р. на базі коледжу був проведений
«Форум роботодавців та Ярмарка вакансій», для налагодження тісних контактів
з роботодавцями по підготовці фахівців за вимогами ринку.
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».

Створено

постійно

діючий

консультативно-

інформаційний центр з профорієнтаційної роботи. Розроблено систему
мотивації студентів в активній агітаційній профорієнтаційній роботі. Для
підвищення зацікавленості студентства в житті коледжу відбувся традиційний
«День самоврядування».
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 відноситься
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.
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На 01.01.2017 року в коледжі навчається 17 студентів – сиріт, з них під
опікою 9 студентів та без опіки – 8; студентів, позбавлених батьківського
піклування – 20; 90 студентів з малозабезпечених сімей, 363 студентів із
соціально вразливих категорій (напівсироти, неповні сім’ї, неблагополучні
сім’ї).
Студенти-сироти, які знаходилися на повному державному утриманні,
одержували наступні соціальні виплати:
харчування: 48.00 грн. на день;
стипендія:

1989.00 грн.;

індексація:

140 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 наступні соціальні
виплати:
харчування: 20.00 грн. на день;
стипендія:

1989.00 грн.;

індексація:

140 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 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 безплатний проїзд у громадському (приміському) транспорті (крім таксі).
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Студенти із малозабезпечених сімей отримували соціальну стипендію в
розмірі 677, 98 грн.
Дані категорії студентів отримували новорічні та пасхальні подарунки,
забезпечуються пільговими квитками в театри, кінотеатри та інші місця
відпочинку. Діти-сироти, студенти із малозабезпечених сімей та інші студенти
із соціально вразливих категорій знаходяться під постійною моєю увагою,
кураторів, соціального педагога та профспілкового комітету студентів коледжу.
У 2016 році в коледжі навчалися 23 студентів-інвалідів, 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.
У минулому навчальному році в коледжі навчалися 3 студенти з числа
внутрішньо переміщених осіб, які були забезпечені безкоштовним одноразовим
харчуванням та безкоштовним проживанням в гуртожитках коледжу. Діти цієї
категорії були під постійною моєю увагою.
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: соціальнопедагогічна профілактика, допомога та реабілітація; система превентивних дій,
які спрямовані на розвиток умінь і формування навичок орієнтації у складних
життєвих ситуаціях, попередження соціальних наслідків сирітства, соціальної
відокремленості, асоціальної поведінки.
10. Боротьба та запобігання корупції
в Житомирському агротехнічному коледжі
За

погодженням

з

юридичним

департаментом

МОН,

керівником

уповноваженого підрозділу з питань запобігання і протидії корупції було
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призначено

юрисконсульта

Житомирського

агротехнічного

коледжу

–

Нечипоренко О.М.
Вимоги законодавства у сфері запобігання та протидії корупції дотримані в
повному обсязі.
На виконання положень ЗУ «Про засади державної антикорупційної
політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 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, за результатами 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
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 не відповідностей не виявлено. Копії
заповнених декларацій зберігаються в особових справах працівників відповідно
до постанови Кабінету Міністрів України від 11.01.2012 № 16.
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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,

цивільно-правової

та

дисциплінарної відповідальності за вчинення корупційного правопорушення та
осіб яких звільнено з посади за вчинення корупційних правопорушень.
11. Матеріально-технічна база бібліотеки
До бібліотеки Житомирського агротехнічного коледжу за 2016 рік
надійшло 203 екземпляри книг на загальну суму 25737 грн.
У 2016 році передплачено 43 найменування друкованих періодичних
видань на загальну суму 23417 грн., а також вперше придбано науковометричну
базу даних Web of Science.
12. Виховна робота
Сучасна освіта вимагає докорінного переосмислення усієї системи
виховання, оновлення змісту, форм і методів духовного становлення
особистості на основі гуманізації життєдіяльності студента, створення умов для
самореалізації у різних видах творчої діяльності. Головною метою виховання
особистості є підготовка студентів до повноцінного суспільного життя, яке
передбачає виконання ролей громадянина, трудівника, громадського діяча,
сім’янина, товариша.
У 2016 році на базі нашого навчального закладу проходив регіональний
етап інтелектуального конкурсу «Студент року - 2016», на якому студент
Сапожник Дмитро (група П-31) посів перше місце. Студент Сладь Андрій
(група Е-32) здобув перемогу в конкурсі «Кращий студент року» на
Житомирщині та Всеукраїнському конкурсі в м. Ужгород в номінації «Кращий
студент – громадський діяч» України; студентка Сушко Оксана (група В-41) на
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такому ж конкурсі здобула перемогу в номінації «Кращий студент – спортсмен
України».
На базі коледжу проходив обласний етап Всеукраїнського фестивалю
художньої творчості серед аграрних ВНЗ України Житомирської області, на
якому аматорський студентський хор ЖАТК посів перше місце; у номінації
«Вокалісти» - студентка коледжу Шевчук Наталія (група Г-22) посіла перше
місце, Остапчук Артем (група Е-42) третє місце; у номінації «Вокальні
ансамблі» - народний вокальний ансамбль «Чарівність» посів друге місце; у
номінації «Духові оркестри» - народний духовий оркестр коледжу посів третє
місце.
З метою правової освіти і превентивного виховання студентської молоді в
коледжі проходять дні та тижні правових знань, в рамках яких проводяться
різноманітні бесіди, круглі столи, конференції, брейн-ринги, зустрічі,
відеолекторії, виставки, конкурси на правову тематику.
За підтримки Міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
в коледжі створено Школу волонтерів. Студенти пройшли навчання за
спеціальною програмою лекційно-тренінгових занять, що спрямовані на
профілактику негативних явищ, роботу з сім’ями у складних життєвих
обставинах, роботу з людьми з фізичними обмеженнями, організацію дозвілля
дітей тощо. Студенти коледжу вже багато років є активними учасниками
соціальних та благодійних акцій, які проводяться у місті, допомагають сім’ям
та дітям, що опинилися у складних життєвих обставинах.
З метою посилення мотивації до здорового способу життя та профілактики
негативних явищ (тютюнопаління, алкоголю, наркоманії), утвердження кращих
людських цінностей серед молоді, соціальним педагогом коледжу розпочато
комунікаційну кампанію «Молодь за здоровий спосіб життя». На тематичних
колах «Проблема шкідливих явищ у молодіжному середовищі» присутні
студенти та викладачі, застосовуючи різноманітні інтерактивні форми,
обговорювали основні причини поширення шкідливих явищ у молодіжному
середовищі та шукали шляхи залучення студентів коледжу до здорового
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способу життя. Студенти коледжу брали участь у науково–практичних
конференціях, турнірах, олімпіадах, Всеукраїнському зльоті лідерів аграрної
освіти.
Значна робота в коледжі проводиться студентською радою самоврядування
у співпраці з адміністрацією коледжу по вирішенню соціальних питань,
побутових умов студентів коледжу, в т.ч. мешканців гуртожитків, організацій
дозвілля, проведенні днів студентського самоврядування, інтелектуальних
конкурсів,

волонтерській

діяльності,

навчанні

в

школі

місцевого

самоврядування Муніципальної освітньої молодіжної програми.

Директор Житомирського
агротехнічного коледжу

М.М. Тимошенко

