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КОНЦЕПЦІЯВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКОГО
ФАХОВОГОКОЛЕДЖУ

Вступ
Володимир-Волинський фаховий коледж – фаховий освітній заклад, який

здійснює освітню діяльність, пов'язану із здобуттям вищої освіти за
освітньо-професійним рівнем „молодший спеціаліст" та фаховий молодший бакалавр за
кількома спеціальностями і має відповідний рівень кадрового та матеріально-
технічного забезпечення. Коледж заснований на державній формі власності,
фінансується з обласного бюджету і має відомчу приналежність Міністерству освіти і
науки України. Проте, планується передача майна у комунальну власність.

Освітній заклад заснований у 1925 році, як польська реміснича школа, котра у
1939 році була реорганізована у Володимир-Волинський технікум механізації сільського
господарства. Наказом Міністерства сільського господарства №594 від 9 серпня 1966
року він був перейменований у Володимир-Волинський технікум гідромеліорації і
механізації сільського господарства, а наказом Міністерства сільського господарства і
продовольства України №103 від 29 вересня 1992 року - у Володимир-Волинський
сільськогосподарський технікум. Наказом № 876 від 25 грудня 2008 року Володимир-
Волинський сільськогосподарський технікум було реорганізовано у Володимир-
Волинський агротехнічний коледж. Наказом Міністерства освіти і науки України№ 277
від 24 лютого 2020 року Володимир-Волинський агротехнічний коледж перейменований
на Володимир-Волинський фаховий коледж.

Основною метою діяльності коледжу є реалізація завдань розвитку аграрного
сектору економіки на Волині, зокрема:

• створення умов для вільного доступу молоді Волинської області до якісної
фахової та вищої освіти;

• забезпечення професійної, загальнокультурної та загальноосвітньої підготовки
фахівців на основі тісного зв'язку навчання з виробництвом;

• формування у студентів професійних умінь та навичок;
• забезпечення практичної підготовки студентів на навчально-виробничій базі із

залученням їх безпосередньо до виробничого процесу;

• модернізація освітньої діяльності на основі інтеграції традиційних і новітніх
навчальних технологій, а також створення нового покоління дидактичних
засобів;

• розширення і поглиблення сумлінної роботи з однопрофільними вузами з
питань ступеневої підготовки фахівців;

• вдосконалення системи відбору молоді на навчання в коледжі, розширення
цільового прийому та запровадження підготовки фахівців на основі договорів;

• створення умов для безперервної освіти аграріїв Волині.

Концепція розвитку коледжу має на меті:
• підвищення якості надання освітніх послуг та підготовки фахівців у



відповідності до зростаючого ринкового попиту на спеціалістів щодо
реалізації інноваційної політики в галузі освіти і економіки;

• спрямування педагогічного колективу на інтеграцію у європейський науково-
освітній простір шляхом повноцінної участі коледжу у Болонському процесі,
гармонізацію освітньої діяльності з європейськими стандартами надання
освітніх послугу;

• створення оптимальних умов для розвитку наукових досліджень, спрямованих
на вирішення регіональних проблем.

Поставлена мета зумовлює необхідність реалізації завдань, що стають перед
Володимир-Волинським фаховим коледжем та визначають пріоритетні напрями його
діяльності.

Такими завданнями є:
• підвищення якості підготовки спеціалістів за рахунок більш повного

використання і підвищення фахового рівня кадрового потенціалу коледжу,
ефективної організації освітнього процесу шляхом впровадження новітніх
педагогічних технологій, органічного поєднання освітнього процесу з
науковою роботою та виховною діяльністю, удосконалення профорієнтаційної
роботи та відбору абітурієнтів;

• здійснення освітньої діяльності професійно-практичного циклу, яка забезпечує
підготовку фахівців відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня
«молодший спеціаліст», освітньо-професійного ступеня фахового молодшого
бакалавра та освітніх програм на основі виконання регіонального замовлення
та цільових направлень, сприяння працевлаштуванню випускників;

• створення навчального комплексу з професійно-технічними училищами
Волинської області, а саме: з Володимир-Волинським вищим професійним
училищем, Колківським вищим професійним училищем, Луківським ПТУ №
22, Торчинським професійним ліцеєм, що дасть можливість вдосконалення
ступеневої підготовки фахівців для агропромислового комплексу Волині;

• залучення окремих викладачів до проведення наукових досліджень, які
включені у міжнародні, загальнодержавні та регіональні наукові проекти і
програми, спрямовані на надання ресурсів, знань та передового досвіду, що
забезпечують можливість безкоштовного високоякісного професійного
розвитку освітян шляхом вивчення сучасних технологій;

• демократизація життя коледжу з метою надання можливості всім його
працівникам брати активну участь у вирішенні соціальних, організаційних,
кадрових, господарських та інших питань, підвищення самостійності й
відповідальності його підрозділів та їх керівників, розвитку студентського
самоврядування;

• зміцнення матеріально - технічної бази та розширення джерел фінансування
навчального закладу завдяки реалізації державних програм: «Неї - Навчання
для майбутнього», «Партнерство в навчанні», «Інформаційні та комунікаційні
технологи в освіті», а саме:

- забезпечення участі у проведенні педагогічного експерименту щодо навчання



майбутніх фахівців основам інформаційно-комунікаційних технологій;
- обладнання комп'ютерного класу для проведення тренінгу згідно переліку

необхідного програмного забезпечення та вимог до комп'ютерного обладнання;
- проведення майстер-класів для викладачів, які успішно закінчили навчання

студентів за програмою курсу;
- проведення конференцій для студентів з питань впровадження на виробничий практиці

сучасних технологій виробництва сільськогосподарської продукції.

1. Організація освітнього процесу
Підвищення якості аграрної освіти, забезпечення її мобільності, привабливості,

конкурентоспроможності на ринку праці вимагає подальшого удосконалення організації
навчально-виховного процесу в коледжі на засадах гуманності, особистісно-орієнтованої роботи
викладацького складу,розвитку і саморозвитку студентів.

Виходячи з основних положень Конституції України, «Національної доктрини розвитку
України», «Концептуальних засад розвитку педагогічної освіти України та її інтеграції у
Європейський освітній простір», вимог Законів України:«Про освіту», «Про вишу освіту», «Про
професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про фахову передвищу освіту» і
завдяки включенню в державні програми: «Іпіеі - Навчання для майбутнього», «Партнерство в
навчанні» коледж спрямовуватиме свою діяльність на їх виконання і реалізацію, а саме:
1.1 перехід на організацію лекційних занятьшляхом об'єднання груп студентів;
1.2 впровадження кредитно - модульної системи організації навчання;
1.3 використання інформаційно-комп'ютерних технологій, інтерактивних методів навчання і

мультимедійних засобів, забезпечення вільного доступу до Інгернету всіх учасників
освітнього процесу;

1.4 індивідуалізацію освітнього процесу, надання якісно нового змісту самостійній роботі
студентів;

1.5 впровадження рекомендованих та розробка власних електронних засобів навчання
(підручників, посібників, каталогів, словників, бібліотек), комп'ютерних навчальних
програм;

1.6 технічна і технологічна модернізацію навчальних лабораторій і засобів навчання;
1.7 використання сучасних систем контролю якості знань студентів та проведення

моніторингу якості освіти;
1.8 створення умов для якісного проведення всіх видів виробничої практики в

сільськогосподарських та фермерських підприємствах області шляхом укладання угод для
проведення навчальної і виробничої практики;

1.9 спільно з Департаментом агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації,
обласним управлінням освіти та молоді, Міністерством освіти і науки України вирішення
проблеми входження в навчально-науковий-виробничий комплекс із Луцьким
національним технічним університетом, Національним університетом „Львівська
політехніка", Львівським національним університетом імені. Івана Франка для реалізації
ступеневої підготовки фахівців зі спеціальностей „Право", „Геодезія та землеустрій" та
„Автомобільний транспорт";

1.10 залучення науково-педагогічних працівників Волинського національного університету
імені Лесі Українки, Національного університету „Львівська політехніка" та Львівського



національного університету імені Івана Франка до проведення навчальних занять, участі їх
у роботі державних кваліфікаційних та екзаменаційних комісій;

1.11 залучення педагогічних працівників навчального закладу до проведення навчальних
занять, участі їх у роботі державних кваліфікаційних та екзаменаційних комісій
Володимир-Волинського вищого професійного училища;

1.12 посилення мовної освіти студентів і викладачів, яка б забезпечила досконале володіння
державноюмовою і практичне володіння хоча б однією іноземноюмовою;

1.13 поступове введення нових додаткових кваліфікацій:
на спеціальність: 193 «Геодезіята землеустрій» -

• секретар - діловод;

на спеціальність 081 «Право» -
• секретар - діловод;
на спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» -
• водій автотранспортних засобів категорії „В";
на спеціальність 274 «Автомобільний транспорт» -
• слюсар з ремонту автомобілів

1.14 Провести атестацію професійної підготовки кваліфікованих робітників у 2020 році
терміном на 10 років,

1.15 Ліцензувати нові спеціальності: 192 «Будівництво та цивільна інженерія», 206
«Садово-паркове господарство» - 2021 рік, 242 «Туризм» - 2022 рік.

1.16 Запроваджувати інноваційні підходи до навчання із застосуванням у освітньому
процесі та бібліотечній справі поряд із традиційними засобами навчання інформаційно-
комунікаційні технології.

1.17 Сприяти подальшому розвитку задатків, талантів і обдарованості студентської молоді.
1.18 Забезпечити відповідальність кадрового персоналу вимогам акредитації спеціальностей за

рахунок удосконалення системи підвищення кваліфікації та навчання в магістратурі і
аспірантурі, продовження практики здобування наукових ступенів при кафедрах провідних
університетів країни.

1.19 Зміцнювати матеріально-технічну базу навчально-виробничих підрозділів і навчально-
методичне забезпечення дисциплін всіх спеціальностей.

2. Науково - методична діяльність
Удосконалення системи науково-методичної роботи сприяє активному розв'язанню

проблемних питань діяльності педагогічного колективу коледжу і передбачає:
2.1 підвищення кваліфікації та розвиток творчого потенціалу педагогічних працівників шляхом

участі у роботі предметних (циклових) комісій коледжу, обласних і регіональних
методичних об'єднань; підтримки тісних зв'язків з Волинським інститутом шслядипломної
педагогічної освіти, Національним університетом біоресурсів і природокористування
України, Житомирським національним агроекологічним університетом, Волинським
національним університетом імені Лесі Українки, Національним університетом „Львівська
політехніка", Львівським національним університетом імені. ІванаФранка

2.2 забезпечення виконання плану курсової перепідготовки та стажування викладачів і майстрів
виробничого навчання на виробництві;



2.3 створення сприятливих умов для зростання наукового потенціалу педагогічних працівників
коледжушляхом:

- реалізації домовленостей між коледжем і Волинським національним університетом імені
Лесі Українки, Національним університетом „Львівська політехніка", Львівським
національним університетом імені. Івана Франка, Житомирським національним
агроекологічним університетом, закладених в угоду про створення навчально-наукових
комплексів;

- активізації індивідуальної наукової роботи штатних педагогічних працівників коледжу,
сприяння їх участі у роботі наукових конференцій, розміщення їх статей у фахових наукових
виданнях;

- сприяння продовженню навчання педагогічних працівників навчального закладу у
магістратурах вищих навчальних закладів IV рівня акредитації;

- сприяння одержанню викладачами другої вищої - педагогічної освіти;
- сприяння вступу викладачів коледжу до аспірантури та розширення практики здобувачів

наукового ступеня при кафедрах вищих навчальних закладів.
2.4 науково - методичне забезпечення освітнього процесу на основі самостійно розроблених і

апробованих програм навчально-виробничої діяльності та професійно - практичної
підготовки майбутніх спеціалістів;

2.5 залучення викладачів і студентів до науково-дослідницької роботи, поширення
педагогічних інновацій і передового педагогічного досвіду завдяки цілеспрямованій
діяльності студентського наукового товариства, участі у загальнодержавних, регіональних і
обласних конкурсах, олімпіадах, конференціях, семінарах;

2.6 сприяння видавничій справі шляхом підготовки, рецензування і друкування методичних
посібників, розробок та рекомендацій, підготовлених викладачами, згідно визначених
науково-методичних проблем;

2.7 заснування власного видання „Маю право" з метою пропаганди науково-методичних
досягнень викладачів і студентів;

2.8 підготовка і видання збірок «Від рільничої школи - до Аграрного коледжу» - до 100 річчя
Володимир - Волинського агротехнічного коледжу, «Історія навчального закладу в
особах», збірників праць викладачів за матеріалами науково - практичних і теоретичних
конференцій, збірників конференцій за матеріалами роботи студентського наукового
товариства.

З. Соціальна і кадрова політика
Соціальний захист студентів і працівників коледжу є одним із провідних напрямів

діяльності. У зв'язку з цим передбачається:
3.1 Сприяти повному забезпеченню соціального захисту кожного працівника навчального

закладу через медичне страхування, компенсацію витрат на лікування та оздоровлення під
час відпустки, надання постійної матеріальної допомоги багатодітним і неповним сім'ям,
хворим і пенсіонерам, студентам - сиротам, напівсиротам, інвалідам, особам, що
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

3.2 Підвищувати матеріальний добробут співробітників навчального закладу.
3.3 Зберігати кваліфіковані викладацькі кадри предметних (циклових) комісій.



3.4 Поповнювати та оновлювати викладацький склад кращими випускниками коледжу,вищих
навчальних закладів та установ освіти.

3.5 Покращувати умови праці викладачів і студентів (забезпечувати обладнаними робочими
місцями, літературою, технічними засобами).

3.6 Продовжувати реалізацію системи моральних і матеріальних заохочень студентам і
викладачам (преміювання, нагородження грамотами, дипломами) за досягнення у
навчально-виховній, науковій діяльності.

3.7 Дотримуватись положень колективного договору із профспілковою організацією
працівників навчального закладу.

3.8 Сприяти розвитку студентського самоврядування як чинника захисту прав студентської
молоді.

3.9 Сприяти покращенню умов для повноцінного відпочинку та оздоровлення співробітників і
студентівшляхом реконструкції оздоровчої бази на озері Світязь.

4.Міжнародні зв'язки та зовнішня діяльність
Володимир-Волинський агротехнічний коледж є складовою частиною освітніх, наукових,

господарсько-економічних систем. Тому успіх його діяльності залежить від координації дій з
вітчизняними, регіональними та іноземними інституціями. З цієюметою передбачається:

4.1 Поглибити співпрацю зПольськоюНародноюРеспублікою.
4.2 Започаткувати співпрацю з навчальними закладами республіками Білорусії та

Прибалтики;
4.3 Розширити інформування про навчальні, громадські, культурні, освітні (наукові)

можливості навчального закладу;.
4.4 Розширити співробітництво з міжнароднимифондами
4.5 Брати участь у міжнародних наукових та освітніх проектах.
4.6 Залучати до читання лекцій провідних вчених, фахівців, освітян.
4.7 Налагодження постійних ділових зв'язків на взаємовигідних засадах із зарубіжними

партнерами.

5. Напрямипідготовки і спеціальності, за якими
здійснюється діяльність коледжу

Шифр Напрямпідготовки Назва спеціальностей
08 «Право» 081 «Право»
19 «Архітектура та будівництво» 193 «Геодезія та землеустрій»
20 «Аграрні науки та продовольство» 208 «Агроінжеенеерія»
14 « Електрична інженерія» 141 «Електроенергетика, електротехніка та

електромеханіка»
27 «Транспорт» 274 «Автомобільний транспорт»

6 . Орієнтовна проблематика діяльності коледжу

Вважати основною проблемоюнавчально-виховної роботи коледжу:



1 Впровадження дуальної форми освіти зі спеціальностей «Агроінженерія» та
«Автомобільний транспорт».

2 «Удосконалення лекційно-семінарської та практичної форм організації навчання в
умовах кредитно - модульної системи». З цією метою здійснювати поетапну її
реалізацію за такими змістовими лініями
- визначення змісту лекційно-семінарських і практичних занять навчальних

дисциплін по підготовці молодших спеціалістів в умовах кредитно-модульної
системи організації навчання;

- забезпечення можливості підготовки фахівців за індивідуальними освітньо-
професійними програмами;

- діагностики знань студентів шляхом впровадження накопиченого досвіду вищої
школиУкраїни;

- євроінтеграційні процеси в організації виробничої практики студентів;
- моніторинг професійної підготовки студента щодо можливостей майбутнього

працевлаштування;
- оновлення матеріально-технічної бази.

3. Створення навчального комплексу з професійно-технічними училищами
Волинської області, а саме: з Володимир-Волинським та Колківським вищими
професійними училищами, що дасть можливість вдосконалення ступеневої підготовки
фахівців для агропромислового комплексу Волинської області.

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОЛЕДЖУ
1. Перспективний план потреби в кадрах

№
п/п

Предметна (циклова) комісія 2020\20/21 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025

1 Соціально- економічних та
гуманіташшхдисциплін.

1 1

2 Загальноосвітніх
дисциплін

1 2 1 1

3 Загально-технічних
дисциплін

1 1 1

4 Спеціальних дисциплінТехнічного
відділення

1 2 2 2 1

5 Спеціальних дисциплін відділення
«Геодезія, землеустрій таправо»

1 1
1

6 Математики,фізики та
інформатики

1 1

7 Майстривиробничого навчання 1 1 1 1

8 Технічнийперсонал 2 5 2

Всього: 3 8 13 5 7



2. Перспективний план підвищення кваліфікації та
стажування педагогічних працівників коледжу

№ п/п Прізвище та ініціали Рік
2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7
1 Альохіна О.П. • +
2 Антоненко М.В. • +
3 Балик Н.Г. • +
4 Балла Т.М. • +
5 Батюк О.Л. +
6 Бліщ О.І. • +
7 Вавринюк І.М. • +
8 Василюк Ю.Я. • +
9 Васильчук Г.В. • +
10 Вишневський О.В. • +
11 Гаврилюк С.В. • +
12 Генсецька О.В. • +
13 ГладишеваО.В. • +
14 Глазиріна Н.М. • +
15 Гранат С.Є. • +
16 Грицюк О.Ю. • +
17 Дацюк І.В. • +
18 Доброчинський С.А. • +
19 Древінський С.В. • +
20 Дячишин О.Р. +
21 Карпюк І.В. • +
22 Кващук І.М. • +
23 Киричук В.А. • +
24 Киричук І.В. • +
25 Кігічак Г.Р. • +
26 КовальчукО.А. • +
27 КовальчукО.Є. +
28 Коновалюк О.В. • +
29 Королюк В.С. • +
З0 Лизогуб О.М. • +

31 Луцюк В.С. • +

32 Лящук Н.С. • +



1 2 3 4 5 6 7
33 Макушинський О.М. • +
34 Маліновська А.А. • +
35 Матвіюк П.Л. +
36 Матусевич Н.М. • +
37 Медведюк І.О. +
38 Мовчан Л.В. • +
39 Олійник М.П. • +
40 Опейда Р.А. • +
41 Осичко Т.Л. • +
42 Охримович А.М. • +
43 Пасичко П.М. • +
44 Пастущук Л.Я. • +
45 Пастущук М.М. +
46 Підгурець П.А. • +
47 Пісоцький А.М. • +
48 Поліщук А.Т. • +
49 Попова Г.С. • +
50 Рибай О.В. • +
51 Сав'юк І.В. • +
52 Самольянова О.Ю. • +
53 Сарапін Г.С. • +
54 Свиридюк І.С. +
55 Свіржевська М.В. • +
56 Слободчикова Ю.Б. • +
57 Спічак В.С. • +
58 Стефаник Б.М. • +
59 Ткачук О.В. • +
60 Ткачук С.І. • +
61 Фель М.Л. +
62 Фель Н.П. • +
63 Хом'як С.В. • +
64 Хомік Г.Є. • +
65 Шевчук М.А. +
66 Шемчук Н.К. +



67 Юрчук В.П.
1 2 3 4 5 6 7
68 Подзізей О.Р. • +

69 Олійник О.П. • +
70 • +
71 • +
72 Брукалюк С.І. • +
73 КуцьВ.О. +
74 Магдюк О.С • +
75 Приступа І.С. • +
76 Приступа В.С. • +
77 Плиско М.М. • +
78 Злотник М.П. • +
79 Крупа І.П. +
80 • +

Всього: • +



З Перспективний план атестації
педагогічних працівників коледжу

№
п/п

Прізвище та ініціали Категорія Звання Рік Чергова атестація
2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Альохіна О.П. I 2020 +
2 Антоненко М.В. II
3 Балик Н.Г. В ВМ
4 Балла Т.М. В СВ 2020 +
5 Батюк О.Л. В ВМ 2020
6 Бліщ О.І. В
7 Вавринюк І.М. I 2020 +
8 Василюк Ю.Я. В
9 Васильчук Г.В. В 2019 +
10 Вишневський О.В. В
11 Гаврилюк С.В. II 2020 +
12 Генсецька О.В. I
13 Гладишева О.В. II 2020 +
14 Глазиріна Н.М. II 2020 +
15 Гранат С.Є. В
16 Грицюк О.Ю. С
17 Дацюк І.В. В ВМ
18 Доброчинський С.А. В
19 Древінський С.В. В 2020 +
20 Дячишин О.Р. I
21 Карпюк І.В. В ВМ 2020 +
22 Кващук І.М. В
23 Киричук В.А. В СВ 2020 +
24 Киричук І.В. I 2020 +
25 Кігічак Г.Р. В
26 Ковальчук О.А. В
27 Ковальчук О.Є. В ВМ +
28 Коновалюк О.В. В ВМ +
29 Королюк В.С. В
30 Лизогуб О.М. В ВМ
31 Луцюк В.С. I 2020 +
32 Лящук Н.С. В \
33 Макушинський О.М. В 2020
34 Маліновська А.А. I 2019 +
35 Матвіюк П.Л. В
36 Матусевич Н.М. В ВМ
37 Медведюк І.О. В
38 Мовчан Л.В. В
39 Олійник М.П. В ВМ
40 Опейда Р.А. I 2020 +
41 Осичко Т.Л. I 2019
42 Охримович А.М. I
43 Пасичко П.М. I



44 Пастущук Л.Я. В СВ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
45 Пастущук М.М. В СВ
46 Підгурець П.А. В
47 Пісоцький А.М. В ВМ 2020 +
48 Поліщук А.Т. В
49 Попова Г.С. I
50 Рибай О.В. I
51 Сав'юк І.В. В ВМ 2020 +
52 Самольянова О.Ю. В
53 Сарапін Г.С. В 2020 +
54 Свиридюк І.С. I 2019 + +
55 Свіржевська М.В. I 2020 +
56 Слободчикова Ю.Б. В 2020 +
57 Спічак В.С. В ВМ 2020 +
58 Стефаник Б.М. В ВМ
59 Ткачук О.В. I
60 Ткачук С.І. II 2019 +
61 Фель М.Л. В 2019 +
62 Фель Н.П. В
63 Хом'як С.В. I
64 Хомік Г.Є. I
65 Шевчук М.А. I 2020 +
66 Шемчук Н.К. В 2020 +
67 Юрчук В.П. II 2020 +
68 Подзізей О.Р.
67 Олійник О.П.

Всього



НАУКОВО - МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Перспективний план вивчення діяльності

предметних (циклових) комісій
№
п/п Предметна (циклова) комісія 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025
1 Соціально - економічних та

гуманітарних дисциплін.
Т.МР ПР Т. ВЗ. А АР Т

2 Загальноосвітніх дисциплін Т. ПР МР Т,А АР Т, ВЗ, А
3 Загально технічних дисципггін ПР т МР Т, ВЗ, А АР

4 Спеціальних дисциплін спеціальності
«Агроінженерія»

Т.АР Т ПР Т, ВЗ, А МР

5 Спеціальних дисциплін спеціальності
«Електроенергетика,ь електротехніка
та електромеханіка»

Т,МР АР Т. ВЗ. А ПР Т.МР

6 Спеціальних дисциплін спеціальності
„Право"

Т. АР ПР А МР Т .ВЗ. А

7 Спеціальних дисциплін спеціальності
«Геодезія та землеустрій»

Т,А МР Т.ПР АР Т

8 Спеціальних дисциплін спеціальності
«Автомобільний транспорт»

Т,МР АР Т. ВЗ. А ПР Т.МР

9 Математики, фізики та інформатики МР Т, ВЗ, А АР Т ПР
10 Майстрів виробничого навчання ПР Т,АР МР Т А

Умовніпозначення: Г- тиждень, ВЗ - відкрите засідання,МР - методична рада, А
- аналіз, АР - адмінрада,ПР - педрада.

Перспективний план випуску методичних
доробок педагогічними працівниками коледжу

№
п/п Предметна (циклова) комісія 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025
1 Соціально - економічних та

гуманітарних дисциплін.
7 10 8 8 8

2 Загальноосвітніх дисциплін 11 15 13 12 14

3 Загально технічних дисципггін 7 6 4 5 6

4 Спеціальних дисциплін спеціальності
«Агроінженерія»

15 15 14 15 10

5 Спеціальних дисциплін спеціальності
«Електроенергетика, електротехніка
та електромеханіка»

11

.

11 9 12 11

6 Спеціальних дисциплін спеціальності
„Право"

7 8 9 7 6

7 Спеціальних дисциплін спеціальності
«Геодезія та землеустрій»

9 10 8 9 9

8 Спеціальних дисциплін спеціальності
«Автомобільний транспорт»

7 6 4 5 6

9 Математики, фізики та інформатики 6 6 7 6 6

10 Майстрів виробничого навчання 12 14 14 13 15
Всього: 92 101 90 92 99



ВИХОВНА РОБОТА

Виходячи з основних положень «Концепції національного виховання»
(30.06.1994), наказів Міністерства освіти і науки України «Про впровадження
методичних рекомендацій щодо організації і проведення виховної роботи у вищих
закладах освіти І - II рівнів акредитації» (19.06.1997), «Про першочергові заходи щодо
впровадження концептуальних засад гуманітарної освіти в Україні» (10.04.1998),
«Національної доктрини розвитку освіти України в XXI столітті» (13.04.2002) коледж
спрямовуватиме свою діяльність на їх виконання і реалізацію за такими напрямами, а
саме:

1. Громадянське та патріотичне виховання, яке передбачає формування особистості,
що пов'язує свою поведінку, все своє життя з інтересами, з долею рідної країни,
усвідомлює свою відповідальність перед народом, виховання емоційного
сприйняття прекрасного в природі, мистецтві, відносинах між людьми через
проведення таких форм:
- конкурсів на написання кращого твору;
- тижнів словесності;
- засідань клубу «Берегиня»;
- виступів студентів у складі фольклорного ансамблю української народної пісні коледжу;
- зустрічей з людьми, які брали участь у творенні Українськоїдержави;
- систематичне проведення годин спілкування і тематичних виховних заходів до
українських народних свят,про народні обереги українського народу;

- творчі зв'язки з установами міста.
2. Формування фахової майстерності у студентів, яка спрямована на виховання майбутніх

спеціалістів високоосвіченими людьми, носіями моральної, правової, духовної культури на
селі через організацію таких форм роботи:

- науково - теоретичні конференції, що знайомлять студентів з досягненнями аграрного
сектору економікиУкраїни;

- зустрічі з керівниками провідних агропромислових підприємств Волині;
- обговорення сучасних технологій виробництва сільськогосподарської продукції;
- зустрічі за круглим столом з ветеранами праці на тему: "Ми вас шануємо! Ми у вас
вчимося!".

3. Творчий розвиток студентів, який спрямований на організацію науково-дослідницької
роботи, що забезпечить участь студентів у творчих групах, об'єднаннях, секціях
студентського наукового товариства, що займаються дослідницькою роботою.

4. Суспільно - громадська робота, яка спрямована на виховання почуття милосердя,
толерантності і доброзичливості, завдяки організації волонтерської роботи над престарілими
людьми, ветеранами праці, вихованцями Володимир-Волинської школи - інтернату для
дітей - сиріт і реабілітаційного центру дошкільного навчального закладу№8 «Вишиванка».

5. Гармонійний розвиток духовного, фізичного та психологічного здоров'я студентів,
екологічне виховання, яке спрямоване на організацію таких складових:

- спортивно - масова робота і військово-патріотичне виховання, що сприяє вдосконаленню
фізичних здібностей студентів, загартуванню та зміцненню їх здоров'я, забезпечує морально
- політичну і практичну підготовку студентівщодо виконання обов'язку - захисту незалежної
Батьківщини, військової служби у ЗбройнихСилахУкраїни.;



- профілактика правопорушень та формування здорового способу життя через участь
студентів у змаганнях з волейболу, баскетболу, настільного тенісу, кросу; проведенні Днів
здоров'я, "Веселих стартів", засідань клубу любителів психології, пропаганда здорового
способужиття.

6. Зв'язок з батьками та громадськістю, що забезпечує тісну взаємодію педагогів навчального
закладу, сімей та органів місцевого самоврядування щодо участі їх у вихованні студентської
молоді через організацію індивідуальних, групових, колективних форм взаємозв’язку .

ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ
1 Формування контингенту студентів за місцем проживання

Спеціальність 2020Ї

2021

Сільська

молодь

2021Ї

2022

Сільська

молодь

2022Ї

2023

Сільська

молодь

2023Ї

2024

Сільська

молодь

2024Ї

2025

Сільська

молодь

Агроінженерія
Автомобільний транспорт
Геодезія та землеустрій

Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка
Право

Правознавство 144 87 158 90 180 100 200 120 200 120

Землевпорядкування 103 74 100 70 115 80 115 80 104 80

Експлуатаця та ремонт
машин і обладнання
агропромислового
виробництва

211 153 215 170 235 190 245 204 260 204

Монтаж,
обслуговування та
ремонт
електротехнічних
установок в
агоопооьисловому
комплексі

143 79 130 85 140 103 155 125 175 125

Обслуговування та
ремонт автомобілів і
двигунів

75 38 80 40 80 50 90 60 100 60

Туристичне
обслуговування
(Зелений туризм)

25 10 50 ЗО 75 ЗО

Разом по навчальномузакладу 675 431 683 455 755 533 855 619 914 619

Підготовка
кваліфікованих
робітниківвт.ч.:

водійавтотранспортних 70 48 68 49 78 55 76 49 76 49

засобів категорії
.В" всдій
автсгтранспортш
х

44 35 48 36 50 39 50 40 50 39

засобів категорії
.В і С";

90 63 79 57 83 56 82 60 76 59



тракторист -
машиніст с. г.
виробництва
категорії АВ.С";слюсар з ремонтус. г.

90 63 79 57 83 56 82 60 76 59

машин таустаткування; - 69 50 90 63 79 57 83 56 82 60

Електромонтер з
ремонту та
обслуговуванняелектроустаткування 44 35 48 36 50 39 50 40 50 39

Разом по навчальномузакладу 407 294 404 298 423 302 423 305 410 305

2. Формування контингенту студентів за формою навчання
Спеціальність 2015/ 3 них 2016/ 3 них 2017/ 3 НИХ 2018/ Зних 2019/ Зних

2016 2017 2018 2019 2020

Держ. Коктр. Держ. Конт
р.

Держ. Конт
р.

Держ. Конт
р.

Держ. Контр.

Правознавство 144 18 126 166 26 140 169 23 146 170 23 147 175 23 152
Землевпорядкування 103 96 7 104 98 6 107 100 7 108 100 8 104 100 4

Еютлуатаця та ремонт машин і
обладнання
агропромислового
виробництва

298 275 23 311 275 36 295 275 20 293 275 18 288 275 13

Електрифікація і
автомализафі сільського
господарства

166 166 - 167 167 - 173 173 - 175 175 - 175 175 -

Обслуговування та ремонт
автомобілів і двигунів
Разом по навчальному
закладу

727 567 160 748 566 182 744 571 173 746 573 173 742 573 169

Підготовка кваліфікованих
робітників
В т.ч.:

водій
автотранспортних
засобів категорії .В" 44 44 _ 48 48 . 50 50 _ 50 50 _ 50 50 .
водій
автотранспортних

засобів категорії .В і С";
тракторист - машиніст с. г.
виробництва

90 75 15 79 75 4 83 75 8 82 75 7 76 75 1

категорії А В, С;
слюсар з ремонту с.
г.

90 75 15 79 75 4 83 75 8 82 75 7 76 75 1

машин та
устаткування;
Електромонтер 3

69 69 - 90 75 15 79 75 4 83 75 8 82 75 7

ремонту та
обслуговування
електроустаткування

44 44 _ 48 48 50 50 50 50
т

50 50 т

Разом по навчальному
закладу

407 358 49 412 372 40 423 373 50 423 373 50 410 373 37

ФІНАНСОВО – ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
(загальний фонд)

Код Розшифроека Суми, тис. грн.
2016 2017 2018 2019 2020

1131 Предмет, матеріали, малоцінне обладнання та
інвентар:

150 160 150 180 200

Канцтовари 10 20 20 10 20

Підручники 50 50 60 70 70

Меблі 40 40 ЗО 60 60

Матеріали для навчально - виробничої
майстерні

20 20 20 20 ЗО

Будівельні матеріали ЗО ЗО 20 20 20

1134 Придбання м'якого інвентарю та
обмундирування

20 20 20 ЗО ЗО

Білизна 10 10 10 20 20



Робочий одяг 10 10 10 10 10

1137 Поточний ремонт обладнання, інвентарю та
будівель

100 120 140 150 170

Поточний ремонт навчальних та побутових
приміщень

80 100 120 130 150

Поточний ремонт оргтехніки 20 20 20 20 20

1139 Оплата інших послуг та інших видатків ЗО 35 45 50 50
Заходи з охорони праці 10 10 10 10 10

Ремонт та реконструкція пожежної
сигналізації

10 15 20 20 20

Видатки на рекламу 10 10 15 20 20

1160 Оплата комунальних послуг та енергоноснв 450 500 600 700 800
1170 Дослідження та розробка, державні програми 50 60 20 40 10

Проект автономної котельні 1 навчального
корпусу

- 40

Проект реконструкції котелень технікуму 50 - -

Проект реконструкції спортивного залу 3
корпусу

- 20 - -

Проект реконструкції господарських будівель - 10 - 40 10

Проект капітального ремонту 3 навчального
корпусу

- 10 - - 80

2110 Придбання предметів довгострокового
користування

211 350 320 340 360

Метало-пластикові вікна 5 50 60 45 60

Комп'ютерна техніка 21 ЗО 20 20 20

Навчальне програмне забезпечення 5 10 15 10 10

Музичні інструменти 1 5 - - 5

Котли для автономного опалювання 149 - 100 - -

Обладнання навчально - виробничої
майстерні

- 15 15 20 10

Мікроавтобус - - - 120

Учбові автомобілі ЗО 90 - 70 ЗО

Учбові трактори - 80 80 - 70

Сільськогосподарські машини - 70 ЗО - 20

Комплекс тренажерів - - - 75 75

Обладнання для їдальні - - - - 60

2133 Капітальний ремонт та реконструкція 503 600 650 550 700
Реконструкція котелень 350 - - -

Реконструкція спортивного залу 3 корпусу - - - 100

Ремонт фасаду 1 навчального корпусу - 350 - - -

Перекриття дахів їдальні, лабораторій і
учбових корпусів

50 150 350 150 -

Реконструкція господарських приміщень - - 200 250 -

Капітальний ремонт 3 навчального корпусу - - - - 700

Підсилення конструкцій стін гуртожитку № 4 103 - - - -

Ремонт фасаду навчального корпусу № 3 - 100 100 50 -

(спеціальний фонд)



Код Розшифроека Суми, тис. грн.
2016 2017 2018 2019 2020

1131 Предмет, матеріали, малоцінне обладнання та
інвентар:

150 160 150 180 200

Канцтовари 10 20 20 10 20

Підручники 50 50 60 70 70

Меблі 40 40 ЗО 60 60

Матеріали для навчально - виробничої
майстерні

20 20 20 20 ЗО

Будівельні матеріали ЗО ЗО 20 20 20

1134 Придбання м'якого інвентарю та
обмундирування

20 20 20 ЗО ЗО

Білизна 10 10 10 20 20

Робочий одяг 10 10 10 10 10

1137 Поточний ремонт обладнання, інвентарю та
будівель

100 120 140 150 170

Поточний ремонт навчальних та побутових
приміщень

80 100 120 130 150

Поточний ремонт оргтехніки 20 20 20 20 20

1139 Оплата інших послуг та інших видатків ЗО 35 45 50 50
Заходи з охорони праці 10 10 10 10 10

Ремонт та реконструкція пожежної
сигналізації

10 15 20 20 20

Видатки на рекламу 10 10 15 20 20

1160 Оплата комунальних послуг та енергоноснв 450 500 600 700 800
1170 Дослідження та розробка, державні програми 50 60 20 40 10

Проект автономної котельні 1 навчального
корпусу

- 40

Проект реконструкції котелень технікуму 50 - -

Проект реконструкції спортивного залу 3
корпусу

- 20 - -

Проект реконструкції господарських будівель - 10 - 40 10

Проект капітального ремонту 3 навчального
корпусу

- 10 - - 80

2110 Придбання предметів довгострокового
користування

211 350 320 340 360

Метало-пластикові вікна 5 50 60 45 60

Комп'ютерна техніка 21 ЗО 20 20 20

Навчальне програмне забезпечення 5 10 15 10 10

Музичні інструменти 1 5 - - 5

Котли для автономного опалювання 149 - 100 - -

Обладнання навчально - виробничої
майстерні

- 15 15 20 10

Мікроавтобус - - - 120

Учбові автомобілі ЗО 90 - 70 ЗО

Учбові трактори - 80 80 - 70

Сільськогосподарські машини - 70 ЗО - 20

Комплекс тренажерів - - - 75 75

Обладнання для їдальні - - - - 60

2133 Капітальний ремонт та реконструкція 503 600 650 550 700
Реконструкція котелень 350 - - -

Реконструкція спортивного залу 3 корпусу - - - 100

Ремонт фасаду 1 навчального корпусу - 350 - - -

Перекриття дахів їдальні, лабораторій і
учбових корпусів

50 150 350 150 -

Реконструкція господарських приміщень - - 200 250 -

Капітальний ремонт 3 навчального корпусу - - - - 700



Підсилення конструкцій стін гуртожитку № 4 103 - - - -

Ремонт фасаду навчального корпусу № 3 - 100 100 50 -


