ВИБОРЧА ПРОГРАМА КАНДИДАТА НА ПОСАДУ
ДИРЕКТОРА ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКОГО АГРОТЕХНІЧНОГО
КОЛЕДЖУ КОНОВАЛЮКА ОЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬОВИЧА
Сьогодні, коли існуюча законодавча база і перспективи розвитку ВНЗ
I – II рівнів акредитації залежать від досі не прийнятих Законів «Про
професійну освіту», «Про фахову перед вищу освіту» та інших нормативних
документів, прогнозувати майбутнє дуже важко. Перед нами стоять серйозні
виклики і не лише вижити в сучасних складних умовах реорганізації системи
освіти , а й впевнено розвиватися, зберігаючи і примножуючи кращі традиції,
сформовані за весь час існування коледжу. Аналізуючи останні тенденції
розвитку вищої освіти в Україні, вважаю за обов’язкове проведення
наступних заходів:
1. Коледж має і надалі функціонувати як окрема юридична особа.
Зберігаючи при цьому свої традиції та розвиток. Поліпшуючи у колективі
здорову атмосферу доброзичливості, взаємопідтримки та поваги, бажання
сумлінно працювати і дотримуватися норм професійної етики.
2. Впродовж 2019 року коледж повинен ліцензувати підготовку
«молодшого бакалавра» зі спеціальності «Агроінженерія», адже цей рік
останній, коли ведеться прийом на підготовку «молодших спеціалістів». Для
забезпечення ліцензування на випускаючей
кафедрі повинен бути
щонайменше один працівник з науковим ступенем. Сьогодні у коледжі
працюють два кандидати технічних наук, ще один навчається в аспірантурі і
працює над дисертацією.
3. Слід визначитися з кількома фахами, які визнати пріоритетними, і
саме на розвиток цих спеціальностей спрямувати основні капіталовкладення.
Серед наявних у коледжі спеціальностей, з однієї ми «не перетинаємося» з
жодним технікумом, коледжем області. Це: «Геодезія та землеустрій», окрім
того, у зв’язку із інтенсивною автомобілізацією населення нашої держави,
бліжайший час буде великий попит на спеціальності «Автомобільний
транспорт» і «Агроінженерія». Вважаю, що розвиток саме цих напрямків і
може стати локомотивом, який забезпечить комфортне майбутнє коледжу.
Проте необхідно шукати нові перспективні та востребовані на ринку праці
спеціальності і розширювати їх перелік, що надасть змогу не тільки
збільшити кількість студентів коледжу, а і повністю забезпечити роботою
викладачів спеціальних дисциплін відділення «Монтаж, обслуговування та
ремонт електротехнічних установок в «АПК»
4. Коледж повинен навчитися заробляти та економити. Вважаю за
необхідне повернутися до ідеї підготовки кваліфікованих робітників зі
спеціальності «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва»,
налагодити роботу ПТО автомобілів і навчально-виробничої майстерні.
Шукати можливості оновлення машино-тракторного парку, що дозволить

самостійно у повному обсязі обробляти землі навчально-дослідного
господарства. Заснувати благодійний фонд розвитку коледжу з метою
акумулювання коштів від благодійників та спонсорів на розвиток
навчального закладу та покращення матеріально-технічної бази, ремонт
приміщень.
Окрему увагу ми повинні звернути на зменшення споживання
енергоносіїв. Запровадження енергозберігаючих технологій, утеплення
навчальних корпусів та лабораторій, а також встановлення теплових пунктів,
дозволить щороку економити від 100 до 500 тис.грн., які можна буде
спрямувати на посилення матеріально-технічної бази навчального закладу.
5. Наше вдале географічне розташування саме спонукає до співпраці
із аналогічними ВНЗ сусідньої Польщі. Але цю співпрацю потрібно
поширювати і на інші держави ЄС. Це надало б можливість не лише
проходження виробничої практики студентами коледжу в державах Європи,
а її навчання та стажування самих викладачів.
Результатом проведення зазначених заходів мають стати збереження
контингенту студентів на рівні 800 осіб та збільшення кількості працівників.
Створення комфортних умов для діяльності викладачів та навчання
студентів, їх відпочинку та розвитку у позанавчальний час. Забезпечення
якісних освітніх послуг на рівні європейських стандартів

