МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Рогатинський державний аграрний коледж

ЗВІТ
про результати виконання умов
контракту у 2019 році
директора
Рогатинського державного
аграрного коледжу

ТРИНІВА ІГОРЯ ВАСИЛЬОВИЧА

Звіт
директора Рогатинського державного аграрного коледжу
щодо виконання умов контракту з Міністерством освіти і науки України,
виконання положень статуту коледжу, показників ефективності
використання державного майна, ефектності навчально-методичної
роботи та дотримання законодавства у сфері діяльності навчального
закладу

Управління коледжем у 2019 році було спрямоване на

досягнення

позитивної динаміки якості підготовки здобувачів освіти шляхом
забезпечення відповідності освітньої діяльності вимогам державних
освітніх стандартів та потребам зацікавлених сторін.
Гарантом якості виступає освітнє середовище Коледжу, у якому
зміст освітніх програм, навчальні можливості та ресурсне забезпечення
відповідають цій меті.
Процес

управлінської діяльності в Коледжі опирався на такі

критерії:
– наявність чітких стратегічних планів розвитку, поточних планів
роботи;
– відповідність

сучасним

тенденціям

теорії

та

практики

управління (стратегічний менеджмент, культура організації, система
менеджменту
маркетинг,

якості освіти, управління якістю освіти, моніторинг,
делегування

повноважень,

колегіальність

управління,

демократизація управління ;
– наявність системи менеджменту якості освітньої діяльності;
– використання сучасних інформаційних технологій в управлінні;
– колегіальність, прозорість та ефективність управлінських рішень;
– обґрунтованість
спрямована

та

прозорість

фінансової

діяльності,

що

на забезпечення високого рівня якості освітніх послуг,

організації наукових досліджень та підтримки іміджу Коледжу;
– рівень
діяльності),

керованості

структурним

підрозділом

(напрямом

що характеризується обсягом виконання прийнятих

управлінських рішень та їх якістю;
– соціально-психологічний клімат у колективі, безконфліктність
стосунків

(стосунки

керівників

та

працівників,

працівників

та

здобувачів освіти);
– підбір,

розстановка

кадрів

у

структурних

підрозділах,

перспективне планування кадрового забезпечення освітньої діяльності;
– відсутність фактів хабарництва та посадових зловживань;

– контроль за трудовою дисципліною та ведення дисциплінарної
практики;
– ефективна організація освітньої та наукової діяльності;
– моніторинг потреб на ринку праці, зв’язок з роботодавцями,
випускниками;
– просвітницька та громадська активність;
Кадрове забезпечення
У навчальному закладі працює 173 особи. Освітню діяльність
забезпечують педагогічні працівники, які мають відповідну освіту,
кваліфікацію та виробничий досвід роботи. Якість підготовки фахівців у
значній мірі залежить від

професійної та педагогічної

колективу. Понад 50% викладачів

-

підготовки

це викладачі вищої категорії,12

викладачів мають звання «викладач-методист», 1 – старший викладач,
присвоєно звання

«Заслужений працівник сільського господарства

України» - 1 чол., «Відмінник освіти України» - 3 викладачам «Відмінник
аграрної освіти та науки» - 3чол. Маємо в штаті

2 кандидати

сільськогосподарських наук і 1 кандидата економічних наук.
План підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників
виконується у повному обсязі. У 2019 році згідно плану 26 викладачів
пройшли курси підвищення кваліфікації.
Підготовка до атестації проходить у атмосфері відкритості.
Характеристики та атестаційні листи

викладачів обговорюються на

засіданнях циклових комісій. Оцінка діяльності педагогічних працівників,
які проходять атестацію доводиться до їх відома під підпис. Наслідки
атестації формуються в протоколах засідань атестаційної комісії,
підсумки роботи атестаційної комісії знаходять відображення в наказах
директора і доводяться до відома працівників коледжу. За результатами
атестації педагогічних кадрів у 2019 році підтверджено і встановлено
кваліфікаційну категорію: - «спеціаліст першої категорії» - 1 особа, «спеціаліст вищої категорії» та «викладач-методист» - 6 особам.

Викладачі коледжу входять до складу предметних обласних
методичних

об’єднань.

Підвищення

професійної

та

педагогічної

майстерності відбувається і через їх участь у конкурсах, майстер-класах,
відвідування та проведення відкритих занять та ін.
Вибуло протягом року 9 працівників і прибуло - 9.
З нагоди Дня знань було вручено дипломи Комітету фізичного
виховання, дипломи

Міністерства освіти і науки та нагороджено

грошовою премією - 38 викладачів коледжу.
Оголошено

подяки

та

нагороджено

грошовими

преміями

працівників з нагоди Дня працівника освіти та дня працівника сільського
господарства:
Нагороджено

-

27

викладачів

та майстрів виробничого

навчання участь у конкурсі професійної майстерності Педагогічний
Оскар;
Нагороджено грамотами та грошовими преміями 5 викладачів

-

за підготовку

студентів, які зайняли призові місця в обласних

предметних олімпіадах і конкурсах;
За високий рівень творчої майстерності у підготовці художніх

-

колективів для участі в обласних, районних

та міських заходах

керівника гуртка;
Нагороджено грамотами

-

та грошовими преміями за

підготовку аудиторного фонду до навчального року

8

завідувачів

кабінетами;
-

Нагороджено

грамотами

та

грошовими

преміями

6

працівників з категорії робітників.
Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу
У

коледжі

для

організації

навчально-виховного

процесу

використовується сім навчально-лабораторних корпусів, загальна площа
яких становить 9976,3 м2, аудиторний фонд – 8934 м2. При контингенті

750 студентів та учнів це складає 27,91 м2 загальної та 11,90 м2 начальної
площі на студента. Загальна площа будівель складає – 20955,9 м2.
Санітарно-технічний стан їх відповідає нормам.
Спортивно-оздоровчий комплекс з двома спортивними залами
загальною площею 570 м2, футбольний стадіон, тренувальні майданчики,
волейбольна площадка, гандбольне поле дає змогу проводити заняття з
фізичної культури та проводити тренування в спортивних секціях.
В коледжі працює бібліотека, яка нараховує 60170 екземплярів книг
з читальним залом на 32 посадкових місця. Бібліотека оснащена
комп’ютерною і відеотехнікою. Вона використовується за призначенням,
а також для проведення наукових конференцій, лекторіїв, диспутів,
перегляду навчальних відеофільмів та інших заходів.
Для проходження навчально-виробничих практик в коледжі
функціонує навчальне господарство, яке

має 221 гектар

землі,

механізований зернотік із складськими приміщеннями, тваринницьку
ферму, продуктивні ставки, що забезпечує проведення практичного
навчання студентів.
На території коледжу розміщуються три навчально-лабораторні
корпуси, клініка ветеринарної медицини, гуртожитки,
спортивний комплекс. Всі будівлі коледжу

навчально-

створюють єдиний

навчальний комплекс.. Санітарно-технічний стан будівель відповідає
державним стандартам, на всі будівлі складені технічні паспорти. В
коледжі розроблені та затверджені директором паспорти кабінетів,
лабораторій,

клініки,

в

яких

відображено

матеріально-технічне

забезпечення

згідно

зі

змістом

програм

навчальних

дисциплін,

лабораторних та практичних робіт та кваліфікаційним вимогам до
молодшого спеціаліста.
Відповідно до наказу директора коледжу всі кабінети та лабораторії
закріплені за викладачами. Інформація про забезпечення приміщеннями
навчального призначення та інших приміщень подано у таблицях.
Згідно навчальних планів в коледжі створено і відповідно
обладнано кабінети та лабораторії, які забезпечують освітній процес. Всі
аудиторії оснащені необхідними меблями, обладнанням, унаочненням,
ТЗН. Проведена значна робота щодо матеріального забезпечення
комп’ютеризації освітнього процесу. З цією метою створено 4
комп’ютерних лабораторії, де встановлено 46 комп’ютерів з доступом до
мережі

Internet,

вісім

лабораторій

обладнані

мультимедійними

комплексами ( 4 проектори, 4 плазмових телевізори з USB портом). Крім
того, кожна циклова комісія має у своєму розпорядженні комп’ютери та
периферійні пристрої. У всіх службових кабінетах є доступ до мережі
Internet та сучасна комп’ютерна та оргтехніка.
Для

зміцнення

матеріально-технічної

бази

було

придбано

комп’ютери, принтери, проектори, телевізори, оновлена і модернізована
комп’ютерна база та матеріальне оснащення.
Навчальний

процес

забезпечений

сучасною

комп’ютерною

технікою, навчальними приладами та іншими технічними засобами
навчання.

Коледж

використовує

наступне

безкоштовне

програмне

забезпечення MS Office, Classroom та інші.
Для проведення занять фізичного виховання, крім двох спортивних
залів площею 768,3м2 , використовуються два спортивні майданчики із
штучним покриттям площею 1884 м2, тренажери різного призначення.
Навчальна

клініка забезпечує проведення практичних занять із

спеціальних дисциплін.
У коледжі функціонує медичний пункт загальною площею – 33,4 м2
оснащений меблями, холодильником, необхідними медикаментами для
надання медичної допомоги, що частково вирішує питання медичного
обслуговування студентів.
Бібліотека коледжу має загальну площу 223.5 м2 в тому читальна
зала - 36 м2, які розраховані на 60 посадкових місць.
Забезпечення

освітнього

процесу підручниками, методичною

літературою, інструктивними та нормативними документами здійснює
бібліотека. Книжковий фонд становить 60698 примірників. Бібліотечний
фонд коледжу постійно поповнюється навчальною літературою і
методичними

посібниками,

створеними

викладацьким

складом.

Бібліотечний фонд коледжу забезпечує потреби студентів навчальною та
довідковою літературою.
Актові зали коледжу площею 924,2 м2 на 400 місць обладнані
сучасним обладнанням для проведення відкритих виховних годин,
тематичних вечорів, презентацій тощо.

Їдальня та буфети загальною площею 1378,0 м2

мають все

необхідне технологічне обладнання.
Водопостачання, водовідведення – централізовані. Для опалення
приміщень в зимовий період в коледжі функціонують дві власні котельні,
одна з яких газова, а інша працює на твердому паливі.
На території коледжу розташовані гуртожитки. Корисна площа
будівель 4227,8

м 2.

Санітарний стан кімнат та місць загального

користування задовільний.
Матеріально-побутове обслуговування студентів та працівників
коледжу

знаходиться

під

пильною

увагою

адміністрації

та

профспілкового комітету коледжу.
До послуг студентів два гуртожитки на 240 місць кожний. Всі
житлові кімнати в гуртожитках укомплектовані необхідними меблями і
інвентарем. В гуртожитках є достатня кількість кухонь, кімнат
самопідготовки та інших побутових приміщень.
З

метою

набуття

студентами

навичок

з

комп’ютеризації

сільськогосподарського виробництва в коледжі створено три комп’ютерні
кабінети.
Базами

проходження

виробничих

практик

є

господарства

агропромислового комплексу, перелік яких затверджено обласним
управлінням агропромислового комплексу Івано-Франківської області. На
виробничу практику студенти направляються згідно двохсторонніх угод.
Для проведення підготовки юнаків до військової служби обладнано
кабінет Захисту Вітчизни та стрілецький тир.

Матеріально-технічна база для проведення навчально-практичних
занять із спеціальностей повністю задовольняє потреби, відповідає
вимогам робочих навчальних планів і програм навчальних дисциплін та
Державним вимогам до акредитації напряму підготовки, спеціальності та
вищого навчального закладу.
Формування контингенту студентів
Прийом студентів здійснюється згідно Правил прийому, які
розроблені навчальним закладом у відповідності до Умов прийому до
вищих навчальних закладів, затверджених Міністерством освіти і науки
України.
Основною формою професійної орієнтації є інформація, яка
включає комплекс методів і заходів, спрямованих на забезпечення
допомоги особистості, свідомому професійному самовизначенні.
Професійна орієнтація в коледжі включає такі форми та методи:


професійна інформація – оголошення Правил прийому по

місцевому і обласному радіо, телебаченню, місцевій пресі, випуск
буклетів, надсилання листів до обласного та районного управлінь
агропромислового розвитку, розповсюдження оголошень про прийом
вступників

в

школах

району,

області

і

сусідніх

областей,

на

підприємствах та установах і на транспорті, проведення Дня відкритих
дверей в коледжі;


професійна консультація – виїзди викладачів у школи району

та області, а також у сусідні області, де вони інформують учнів про
Правила прийому в коледж та умови навчання і проживання.
Для проведення професійної орієнтації педагогічні працівники
коледжу підтримують тісний зв’язок із школами, де проводять
роз’яснення, консультації при зустрічах з учнями випускних класів.
Профорієнтаційна робота проводиться викладачами та студентами
коледжу, які виїжджають на технологічну і переддипломну практику.
До проведення профорієнтаційної роботи залучаються художні
колективи коледжу.

Приймальна комісія коледжу працює в умовах демократичності,
гласності і прозорості. На весь час роботи Приймальної комісії працює
телефон «Гаряча лінія» з питань вступу до навчального закладу. Вся
інформація про хід прийому документів подається на інформаційному
бюлетені, який щоденно оновлюється. Приймальна комісія проводить
консультації з питань вибору спеціальності, яка б найбільш відповідала
здібностям, нахилам і підготовці вступника.
Аналіз контингенту студентів показує, що найбільша частка
вступників

припадає

на

Рогатинський,

Галицький,

Калуський,

Рожнятівський, Коломийський, Косівський райони Івано-Франківської
області та окремі райони Тернопільської і Львівської областей.
Аналізуючи якісні і кількісні показники прийому та випуску
студентів, слід відзначити, що план державного замовлення у звітному
році виконано.
Для збереження контингенту студентів проводяться такі заходи:


тематичні батьківські збори;



зустрічі з випускниками коледжу, які працюють за фахом;



зустрічі із роботодавцями;



ярмарки професій;



зустрічі з представниками ВНЗ ІІІ-IVрівнів акредитації;



організація роботи предметних гуртків, спортивних секцій,

клубів за інтересами, гуртків художньої самодіяльності.
На даний час у коледжі
кваліфікаційним рівнем

навчається 566 студентів за освітньо-

молодшого спеціаліста і 179 за освітньо-

кваліфікаційним рівнем кваліфікованого робітника.
Зміст підготовки фахівців
Головною метою освітньої діяльності коледжу є підготовка для
потреб регіону фахівців, які поєднують у собі професійні знання, ділові
якості, здатність вирішувати проблеми галузі, науки і виробництва,
високий

рівень

духовної

та

моральної

культури,

громадянської

свідомості, шляхом реалізації потреб особистості у розвитку її освітнього
та професійного потенціалу.
За звітний період виконано вимоги навчальних планів і здійснено
випуск молодших спеціалістів з усіх спеціальностей та кваліфікованих
робітників з ліцензованих професій. Забезпечено виконання планів
прийому студентів та квоти прийому сільської молоді.
Основними

напрямами

реалізації

завдання

по

підготовці

кваліфікованих фахівців є демократизація освіти, співпраця студентів та
викладачів з передовими господарствами та науковими установами
регіону, зміцнення матеріально-технічної бази навчання.
Підготовка зорієнтована на здатність фахівців до постійного
оновлення теоретичних знань та практичних умінь, професійної
мобільності та швидкої адаптації до змін на ринку праці.
Всі ліцензовані спеціальності коледжу забезпечені освітньопрофесійними програмами (ОПП), засобами діагностики якості освіти,
навчальними планами і програмами навчальних дисциплін.
Співвідношення

навчального

часу

між

циклами

підготовки

відповідає галузевим стандартам. Зміст підготовки відповідає державним
вимогам.
Відповідно до плану-графіку контролю по коледжу проводились
директорські контрольні роботи та перевірка практичних навичок на
виробництві.

Результати

контролю

розглядались

на

засіданнях

педагогічної ради, циклових комісій та вживалися відповідні заходи щодо
виправлень недоліків і поліпшення якості підготовки фахівців. Студенти
випускних груп показали добрі результати при проведенні зовнішнього
незалежного оцінювання знань.
Діяльність педагогічного колективу спрямована на забезпечення
підвищення професійно-практичної підготовки фахівців, посилення
партнерських зв’язків з роботодавцями, залучення їх до формування
змісту освіти, відповідно до конкретних умов та потреб виробництва,

проведення практики студентів на підприємствах, які мають потребу у
випускниках відповідних спеціальностей.
Більше уваги приділяється вирішенню виробничих ситуацій,
розвитку науково-технічної творчості студентів, дослідницькій роботі.
Для проходження навчально-виробничих практик в коледжі функціонує
навчальне господарство, яке має 221 гектар землі, механізований зернотік
із

складськими

приміщеннями,

клініка

ветеринарної

медицини,

майстерні, два полігони для навчальної їзди на тракторах і автомобілях.
Базами

проходження

виробничих

практик

є

господарства

агропромислового комплексу, перелік яких затверджено департаментом
агропромислового розвитку Івано-Франківської обласної державної
адміністрації. На виробничу практику студенти направляються згідно
двохсторонніх угод.
Методичний супровід навчально-виховного процесу
Великі проблеми, які стоять
перед
нами,
не
можна
вирішити на тому ж рівні
мислення, на якому ми були,
коли вони виникали.
Ейнштейн
Методична робота в коледжі − це цілісна система взаємопов’язаних
заходів, які ґрунтуються на досягненнях науки, передового педагогічного
досвіду та спрямовані на підвищення фахової майстерності педагогів,
їхнього

творчого

потенціалу

з

метою

підвищення

ефективності

навчально-виховного процесу. Вона сприяє особистісному розвитку
викладача, його педагогічній майстерності щодо викладання навчального
предмету(дисципліни),

а

також

проведенню

позааудиторної,

дослідницької, дослідницько-пошукової і виховної роботи зі студентами.
Протягом 2015-2019рр. педколектив коледжу працює над науковометодичною проблемою ”Вдосконалення змісту, форм і методів

навчання для формування професійних компетентностей студента,
розвитку його творчих здібностей, соціальної адаптації”.
Сьогодні ми уже на практично-заключному етапі. Ми попрацювали
досить наполегливо, творчо і результативно. Хоча є час ще на
узагальнення,

доопрацювання

і

найосновніше

−

ще

більшого

вдосконалення.
Робота

над

методичною

проблемою

у

нашому

коледжі

вибудовується відповідно до принципів системності, послідовності,
охоплює викладачів різними формами методичної роботи − масовими,
груповими, індивідуальними. При організації роботи враховується, що
педагогічна наука не стоїть на одному місці, відбуваються постійні зміни
в обґрунтуванні методик, технологій, методів і прийомів навчання, які
потребують уваги тих, хто їх використовує.
За своєю суттю методична робота спрямована на формування
інноваційного освітнього середовища, тому планування видів і форм
методичної роботи здійснюється на основі аналізу конкретного стану
справ у коледжі, на засіданнях циклових комісій, враховуються існуючі
методичні, організаційні, навчальні проблеми.
Кожна циклова комісія, кожен викладач

працює над своєю

методичною темою, тісно пов'язаною з методичною проблемою коледжу,
і в своїй діяльності, перш за все, орієнтується на застосування
інформаційно-комунікаційних,

особистісно-орієнтовних,

проектних

технологій з метою підвищення якості навчання і формування
професійних компетентностей молодшого спеціаліста та кваліфікованого
робітника.
Викладачі нашого коледжу активно впроваджують у навчальний
процес інформаційно-комунікативні технології. Лекційні та практичні
заняття забезпечені мультимедійною підтримкою.
Застосування

інформаційно-комунікативних

технологій

при

організації навчальної діяльності студентів дозволяє реалізувати головні
завдання модернізації

фахової передвищої освіти, а саме: випуск

кваліфікованих кадрів із високим рівнем сформованості ключових,
базових, професійних компетентностей.
У

навчальний

процес

успішно

впроваджуються

технології

активного та інтерактивного навчання, технологія розвитку критичного
мислення, що дозволяє покращити якість навчально-виховного процесу,
розвинути пізнавальну активність студентів, сформувати вміння та
навички самостійного здобування знань, їх свідомого застосування на
практиці.

Для

формування

навичок

критичного

мислення

впроваджуються інтерактивні методи: парна та групова робота, дискусії,
проектна технологія, ділові, рольові ігри.
Повноту виконання навчальних програм з дисциплін доповнює
робота викладача і студента над такою складовою, як

«самостійна

робота».
Авторські сайти, електронна бібліотека,

на яких розміщені

навчально-методичні матеріали, дозволяють впроваджувати елементи
дистанційного навчання, формують пізнавальну активність студента,
вдосконалюють навички самостійної роботи в інформаційних базах даних
мережі Інтернет.
Заохочення педагогів до активної творчої діяльності відбувається
при підготовці і проведенні тижнів циклових комісій, в рамках яких
проводяться, виховні заходи, конкурси, студентські конференції, круглі
столи, брейн-ринги, тренінги, тематичні екскурсії, тематичні бесіди.

В рамках роботи над науково-методичною проблемою в коледжі
проводяться

психолого-педагогічні

семінари,

педагогічні

читання,

майстер-класах, тренінги, а саме в 2019 році проведені:


Створення

відкритих

он-лайн

курсів,

відеолекцій,

впровадження їх в освітній процес.


Психологічні особливості студента.



Майстер-клас: «Сервіс для освіти. Організація навчального

процесу через Інтернет. Використання Google-сервісів в освітньому
процесі».


«Педагогічні технології».( сторітеллінг та скрайбінг).



Практичний семінар з питань з розробки навчально-

методичного забезпечення практичної підготовки студентів.


Організація ефективного навчання засобами інтеграції.



Навчально-методичне забезпечення спеціальностей.

Педагогічні читання «Василь Сухомлинський – діалог із



сучасністю».
психолого-педагогічний тренінг «Стресостійкість викладача в епоху
освітніх змін».

З

метою

вивчення,

узагальнення

та

поширення

кращого

педагогічного досвіду, педагогічних освітніх інновацій, удосконалення
методичної

роботи,

виявлення

творчих,

обдарованих

педагогів

проводяться майстер-класи, семінари-практикуми, семінари-аукціони
педагогічних ідей, педагогічні семінари. Щорічне проведення на базі ДУ
«НМЦ вищої та фахової передвищої освіти таких заходів, в яких беруть
участь медпрацівники коледжу:Пазюк В.Р.,Веркалець Р.В., Дмитрів Б.В.,
Іванческу О.І., Чепіль Ю.С.

Щорічно

викладачі

коледжу

беруть

участь

у

конкурсі

„Педагогічний
ОСКАР” („Педагогічні інновації”, який організовано „ДУ„НМЦ
вищої та фахової перед вищої освіти”.

Результатом 2019 року є

„Педагогічний ОСКАР”, 4 методичні роботи-переможці, I і II місця.
Конкурс „Педагогічний ОСКАР-2019”
Переможці
Номінація: СУЧАСНИЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК
Професійна підготовка
Педагогічний ОСКАР
Мартишин Любомир Іванович,
Мартишин Іван Володимирович
викладачі Рогатинського державного
аграрного коледжу

РОЗВЕДЕННЯ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ТВАРИН
Навчально-методичний посібник

Номінація:ЕЛЕКТРОННИЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ
ПОСІБНИК (ПІДРУЧНИК), РЕСУРС
І місце
Гладун Марія Степанівна,
Петращук Віра Михайлівна,
Тринів Марія Петрівна – викладачі
Рогатинського державного аграрного
коледжу

ТЕХНОЛОГІЯ
ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА І
ЯЛОВИЧИНИ
Електронний освітній ресурс

Блага Оксана Юріївна – викладач
Рогатинського державного аграрного
коледжу

ОРГАНІЧНА ХІМІЯ
Електронний освітній ресурс

ІІ місце
Павлів Олександра Петрівна –
МІКРООРГАНІЗМИ У
викладач Рогатинського державного
ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВАХ.
аграрного коледжу
Навчальна відеолекція
Номінація: Практикуми та атласи
ІІ місце
Гадуп’як Оксана Володимирівна,
ВЕТЕРИНАРНИЙ
Вільчик Володимир Омелянович –
ПУТІВНИК Довідник
викладачі Рогатинського державного
аграрного коледжу
Творчі конкурсні роботи
№
Назва роботи
з/п
1 Економіка та організація аграрного виробництва.
Методичні рекомендації щодо розробки бізнеспланування
2 Шляхи формування професійного спрямованості
особистості
3

4

5
6

Автори роботи
Базюк Г.М.,
Мартишин І.В

Драган З.Б.,
Веркалець Р.В.,
Мартишин Н.Я.
Використання
інтерактивних
і
інформаційно- Рутило О.І.
комунікативних технологій на заняттях біології.
Методична розробка
Паразитологія
та
інвазійні
хвороби Благий Р.С.,
сільськогосподарських
тварин.
Електронний Макогін Р.В.,
ВеркалецьР.В.
підручник
Історія України. Таблиці, карти, схеми
Замкова Г.П.
Ольвач Л.В.
Англійська мова. Практикум з граматики
Гандзин О.М.,
Куріца М.І.,

Веркалець Р.В.
Мельник І.Я.,
Мельник В.В.,
Мартишин Н.Я.
Чепіль Ю.С.,
Леськів І.Б.,
Космина Б.Є.
Чепіль Ю.С.,
Космина Б.Є.,
Леськів І.Б.
Замковий С.І.,
Пазюк В.Р.,
Дмитрів А.В.
Вергун Т.С.,
Добровлянська
Н.В.
Драган З.Б.,
Баран О.М.,
Полиняк О.Т.
Драган З.Б.,
Блага О.Ю.,
Дуркач М.І.
Приплоцька
Г.В.

7

Фізика. Робочий зошит для лабораторних робіт

8

Технічний сервіс в АПК. Методичні рекомендації
щодо виконання дипломних проектів

9

Технічний сервіс в АПК. Методичні рекомендації
щодо виконання курсового проекту

10

Теоретична механіка. Методичний
виконанню курсового проекту

11

Проблеми розвитку та шляхи профілактики девіантної
поведінки у старшому підлітковому віці

12

Виховання у молоді почуття любові, поваги та
відданості своїй Батьківщині

13

Християнські цінності
морального виховання

14

Німецька мова (за професійним спрямуванням).
Робочий зошит для студентів спеціальності 208
«Агроінженерія»
Атлас м’ясних виробів. Мультимедійна презентація
Мартишин Л.І.,
Мартишин І.В.
Хірургія ветеринарної медицини. Техніка розчищення Шквирков Я.Я.,
деформованих копитець і лікування виразок у ВРХ. Макогін Р.В.
Навчальний відеофільм
Мотивація навчальної діяльності при викладанні Білецька Л.В.,
Гамкало В.Р.
дисципліни «Основи охорони праці».
Методична розробка
Перлина
України
використання
предметних Іваськевич Г.І.
технологій з предмета Географія
Культура мовлення сучасної молоді. З досвіду роботи Притика Л.Я.
циклової комісії мови і літератури
Технологія критичного мислення на заняттях Чупак Л.Б.
зарубіжної літератури. Методичні рекомендації
Історія України. Всесвітня історія. Освітній веб-сайт Полиняк О.Т.
викладача
Освітній веб-сайт викладача
Майка Г.І.

15
16

17

18
19
20
21
22

–

посібник

однакова

по

духовно-

На участь у конкурсі 2020 року представлено 23 роботи. Надіємось
на високі оцінки.

А взагалі, на сьогоднішній день у нас є 16 електронних підручники,
видано 2 підручники (посібники)
Розроблені і рецензовані навчальні програми
Автори і співавтори
1.

Пазюк В.Р. Машини і обладнання для тваринництва

2.

Замковий С.І. Технічна механіка

3.

Пазюк В.Р., Іванческу О.І. С/г машини

4.

Замковий С.І.Основи нарисної геометрії та інженерної

графіки
РЕЦЕНЗЕНТИ
1.

Благий

Р.С.

Паразитологія

та

інвазійні

хвороби

сільськогосподарських тварин
2.

Павлів О.П., Вільчик В.О. Сільськогосподарська радіоекологія

3.

Замковий С.І. Загальна електротехніка з основами автоматики

4.

Цегельнюк Г.А. Основи агрономії

Леськів І.Б. Взаємозамінність, стандартизація і технічні

5.

вимірювання
6.

Іванческу О.І. Основи теплотехніки і гідравліки

7.

Гладун

М.С.,

Вільчик

В.О.

Стандартизація

продукції

тваринництва
8. Воловчак Л.В. Анатомія с.г тварин.
Участь у конкурсах та семінарах регіонального та обласного рівня є
важливою складовою методичної роботи, в яких також приймають участь
керівництво коледжу, починаючи від директора заступників, зав.відділень
і викладачі, особливо загальноосвітніх предметів.
На базі коледжу проводяться такі обласні методичні об’єднання які
є ознайомленням з педагогічним досвідом, інноваційними технологіями.
Цього року було організовано засідання викладачів інформатики з ФПО
Івано-Франківської області.

У

2019-2020 навчальному році заплановано одне засідання:

завідуючих відділень навчальних закладів області.
Чільне місце в позааудиторній науково-методичній роботі займає
організація та здійснення науково-пошукової роботи викладачів та
студентів.
Активними у науковій, дослідницько-пошуковій роботі були
викладачі коледжу. У наукових конференціях різних рівнів взяли участь
викладачі і студенти. Їх наукові статті друкувались у фахових виданнях та
розміщувались на Інтернет-сайтах наукових конференцій.

Участь у Міжнародних конференціях
№

Тема конференції, дата та місце проведення

Науковий
керівник

1

Міжнародний круглий стіл „Наука та інноватика:
вітчизняний і світовий досвід” (у Черкаському
національному університеті м.Б.Хмельницького),
16 травня 2019р., м.Черкаси

Мартишин І.В.

2

Міжнародна наукова конференція „Соціальногуманітарні дослідження та інноваційна освітня
діяльність” у Дніпровському національному
університеті ім.Олеся Гончара, 24-25 травня
2019р., м.Дніпро

Приплоцька Г.М.
Базюк Г.М.

3

Міжнародна конференція: „Дні студентської науки Мартишин Л.І.,
у
Львівському
національному
університеті Мартишин І.В.
ветеринарної
медицини
та
біотехнології Гладун М.С.
ім.С.З.Гжицького , 18-19 квітня 2019р., м.Львів
Майка Г.І.,
Петращук В.М.
Шквирков Я.Я.,
Павлів О.П.,
Благий Р.С.,
Макогін Р.В.,
Гадуп’як О.В.,
Вільчик В.О.
Міжнародна
науково-практична
конференція Романків І.М.,
„Сучасний стан та перспективи розвитку Мартишин І.В.
економіки, фінансів, обліку та права”, 14 листопада
2019р., м.Полтава

4

Участь у Всеукраїнських конференціях
1

ІV
Всеукраїнська
науково-практична Павлів О.П.
конференція: „Актуальні питання сучасної Замковий С.І.
педагогіки:
творчість,
майстерність,
професіоналізм”, 15 березня 2019р., м.Кременчук

2

Всеукраїнська науково-практична конференція
студентів та викладачів закладів вищої освіти у
Маріупольському коледжі ДВНЗ „Приазовський
державний технічний університет”, „Актуальні
проблеми
сучасної
освіти:
реалії
та
перспективи”, 17 травня 2019р., м.Маріуполь

Мартишин І.В.
Замкова Г.П.
Пазюк В.Р.
Пазюк І.В.
Мельник В.В.
Чепіль Ю.С.
Рутило О.І.
Баран О.М.

Підсумки участі студентів Рогатинського державного аграрного
коледжу у олімпіадах 2019р.
Предмет
Викладач
Студент групи
Місце
КОНКУРСИ
Українська мова ім.
П.Яцика
Українська мова ім.
Т.Шевченка

Притика Л.Я.
Пазюк Г.В.

Оленчин Анна-Марія
(Т-21)
Твердий Петро
Олегович (М-31)

ІІІ
ІІ

ОБЛАСНІ ОЛІМПІАДИ
Чупак Л.Б.
Украпїнська мова
та література
Мартишин Н.Я.
Фізика
Хімія
Інформатика

Блага О.Ю.
Драган З.Б.

Англійська мова

Куріца М.І.

Біологія

Рутило О.І.

Математика

Веркалець Р.В.

Історія

Замкова Г.П.

Лазар Анна-Марія
(В-21)
Праничук Наталія
(В-11)
Ожібко Ірина (В-11)
Дзера Володимир
(М-11)
Савчук Дмитро
(В-12)
Кривень Андрій
(В-22)
Нога Тетяна
(В-12)
Чубата Василина
(Тв-31)

ІІ
ХІІІ
Х
ХІ
ХХІ
XII

IX

На даний момент, новинка в

українській фаховій передвищій

освіті, її впровадження − дуальна
освіта. Пілотний проект.
І як продовження, особливо для
області і не тільки, −

співпраця з

Тюрінгійською
Європейських

Агенцією
програм

дала

добрі

результати.
Таким чином, сучасний викладач

коледжу – це викладач

інноваційної орієнтації, який готовий до змін, до переорієнтації власного
мислення, до усвідомлення нових вимог щодо педагогічної діяльності.
Крім того, це − дослідник, користувач й пропагандист нових
педагогічних

технологій,

теорій,

концепцій.

Він

повинен

бути

підготовлений до відбору, застосування у своїй діяльності досвіду колег
або пропонованих наукою нових ідей і методик.
Інноваційна спрямованість формування професійно-педагогічної
культури викладача припускає його залучення в діяльність зі створення,
освоєння й використання педагогічних нововведень у практиці навчання
й виховання студентів, створення у навчальному закладі певного
інноваційного середовища.
Робота відділень у цілісній системі підготовки фахівців
Діяльність відділень здійснювалась відповідно до планів роботи.
На початку навчального року проведено огляд кабінетів і лабораторій з
метою

перевірки

готовності

до

роботи.

Підготовлено

облікову

документацію на новий навчальний рік. Організовано виготовлення і
реєстрацію

студентських

квитків,

залікових

книжок

та

ведення

навчальних карток студента.
Кожного семестру проводились директорські контрольні роботи по
предметах загальноосвітнього циклу та відповідних дисциплінах ОПП.
На педагогічних радах проведено підведення підсумків роботи
відділень за семестр і за рік. Підготовлені матеріали для наказу про

переведення

студентів

на

наступний

курс

та

для

розрахунку

педагогічного навантаження викладачів на новий навчальний рік.
Здійснена підготовка документації, наказів і організовано проведення
захисту курсових і дипломних проектів.
Відповідно

до

положення

організована

робота

державних

екзаменаційних і кваліфікаційних комісій по проведенню державних
екзаменів зі встановлення відповідності рівня освітньої підготовки кадрів
до вимог освітньо-професійної програми та присвоєння кваліфікації за
освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст, комплексних
кваліфікаційних

екзаменів

з

робітничих

професій,

оформлення

відповідної документації та видача і реєстрація свідоцтв.
Підготовлено

акредитаційні

справи

з

усіх

спеціальностей.

Своєчасно розроблені робочі навчальні плани та графіки навчального
процесу по спеціальностях. На кожен семестр складено розклади
навчальних занять та екзаменаційних сесій. Постійно здійснювався
контроль за виконанням та корегуванням розкладу занять. Своєчасно
проводилось складання матеріалів для різних форм звітності.
Проведена відповідна робота по організації забезпечення відділень,
навчальних лабораторій і кабінетів новими підручниками, навчальними
посібниками, ТЗН, комп’ютерною технікою, створення і забезпечення
робочих місць для проведення практичних і лабораторних занять та
навчальних практик.
Постійно здійснювався контроль за дотриманням належного
санітарного стану в кабінетах і лабораторіях та на закріпленій території.
Протягом року проводився збір інформації про працевлаштування
випускників відділень та різноманітні заходи профорієнтаційної роботи
до вступу в навчальний заклад. Здійснювався постійний контроль за
роботою кураторів навчальних груп, активів груп, якістю викладання
дисциплін, веденням навчальної і плануючої документації викладачів та
майстрів виробничого навчання.

Організовано та проведено загальноколеджні батьківські збори та у
в групах на різну тематику згідно плану виховної роботи коледжу.
Здійснювався постійний контроль за виконанням нормативних актів
і документів в галузі освіти, наказів і розпоряджень директора та його
заступників та виконанням планів роботи, поводився аналіз успішності
студентів та контроль за проведенням всіх видів навчальних занять та
виховних заходів. Здійснювався постійний контроль за дотриманням
правил внутрішнього розпорядку навчального закладу.
Станом на сьогоднішній день на відділенні ветеринарної
медицини навчається 188 студентів у восьми навчальних групах. На
відділенні навчаються соціально незахищені студенти, а саме: інваліди,
студенти - сироти та діти позбавлені батьківського піклування, студенти
батьки яких мають статус учасників бойових дій. Крім цього є студенти
напівсироти з багатодітних сімей, з малозабезпечених сімей, 45 %
студентів відділення отримують стипендію. На відділенні ветеринарної
медицини якість навчання становила 56 %, середній бал - 3,8.
З усіх навчальних дисциплін, які викладаються для студентів
спеціальності

у

викладачів

є

розроблені

комплекси

навчально-

методичного забезпечення у паперовому та електронному вигляді.
З

метою

вивчення

досвіду

проводиться

взаємовідвідування

викладачами навчальних занять та їх обговорення. Під керівництвом
викладачів студенти ветеринарного відділення є постійними учасниками
Міжнародних конференцій “ Дні студентської науки ” , які проходять у
м. Львові.
Забезпечення студентів відділення підручниками та навчальними
посібниками проводиться відповідно до вимог часу. А навчальнометодичною літературою щорічно, в залежності від змін у робочих
програмах, які розробляють викладачі. Навчально-методичні матеріали
викладачів циклової комісії розміщені на сайті коледжу, де постійно
оновлюються. Викладачі відділення ветеринарної медицини є постійними

учасниками конкурсу

методичних матеріалів ”Педагогічний ОСКАР-

2020”.
Одним з важливих завдань у роботі дирекції є поповнення
комп’ютерною

технікою

аудиторій

та

кабінетів.

Закуплено

мультимедійний проектор в кабінет хірургії, ноутбук та принтер в кабінет
завідувача відділення. Вагомим досягненням в цьому році стало на
відділенні ветеринарної медицини впровадження пілотного проекту
дуальної системи освіти, що дає можливість студентам

одночасно

навчатися і працювати.
Фундаментальні теоретичні знання та практичні навики надають
студентам викладачі циклової комісії ветеринарних дисциплін. Всього
вісім викладачів, з них: три викладачі-методисти, два викладачі вищої
категорії, два І категорії і один ІІ категорія. Викладачі циклової комісії
проходять курси підвищення кваліфікації згідно графіка. Циклову
комісію ветеринарних дисциплін очолює Шквирков Я.Я. На початку
навчального року розроблений план роботи ЦК, виконання якого
здійснюється впродовж року. Станом на сьогодні було проведено
одинадцять засідань циклової комісії, на яких розглядались індивідуальні
плани роботи викладачів, плани роботи кабінетів та лабораторій,
обговорювались комплекси методичного забезпечення з дисциплін,
затверджувались графіки написання контрольних робіт та тематика
курсових робіт, педагогічне навантаження на 2019-2020 навчальний рік.
На обговорення циклової комісії виносилась заліково-екзаменаційна
документація, успішність студентів з дисциплін, методичні розробки
викладачів. У грудні 2019 року викладачі циклової комісії організували та
провели тиждень ветеринарних

дисциплін. У рамках тижня було

організовано та проведено для студентів зустріч з керівником мережі
ветеринарних клінік Олвет м. Івано - Франківська, олімпіаду з
спеціальних дисциплін, ветеринарну вікторину (на знання ветеринарної
термінології), а також студенти 4-го курсу у формі презентацій

представляли бази практик та поділилися набутими уміннями і
враженнями.
За час навчання із спеціальності «Ветеринарна медицина» студенти
проходять навчальні та дві

виробничі практики, виконують курсову

роботу. Організація курсових робіт та виробничих практик відбувається
на базі підприємств з якими навчальний заклад має заключенні договори.
Усі звіти з різних видів практик та пояснювальні записки до курсових
робіт студенти виконують з дотриманням методичних рекомендацій
розроблених викладачами, які розглядаються та затверджуються на
засіданнях циклової комісії ветеринарних дисциплін. Хочеться зазначити,
що географія виробничих практик виходить за межі нашої області
(Львівська, Хмельницька, Тернопільська,) і сьогодні це є понад 50
підприємств різного напряму діяльності та різної форми власності.
Коледж співпрацює з Тюрінгійською Агенцією Європейських програм,
Німеччина, що дає можливість в період виробничої практики студентам
відділення

вдосконалити практичні навички, перейняти європейський

досвід ведення сільського господарства, покращити рівень володіння
німецькою мовою та ознайомитися з рівнем життя у Німеччині. У цьому
році мали можливість пройти практику: Опар Тетяна, Сливчук Василь,
Мельник Іван, Кривий Микола, Линишин Тарас, Гуменюк Тарас.
Студентська молодь відділення – це не тільки майбутні ветеринарні
спеціалісти, а й розвинуті молоді люди, які всебічно розкривають себе і
допомагають розкритися іншим. Студенти відділення є активними
учасниками

різнопланових

загальноколеджних

заходів,

відвідують

спортивні секції, гуртки художньої самодіяльності, клуби за інтересами.
Вони були задіяні у заходах до

Дня закоханих, Дня студента, Дня

працівника сільського господарства. Спортсмени відділення тішать
своїми досягненнями у таких видах спорту як настільний теніс,
баскетбол, волейбол, футбол, футзал. Студенти займаються благодійною
діяльністю.

Про високий рівень навчально-матеріальної бази свідчать відгуки
учасників обласних методичних об’єднань викладачів, методистів,
представників вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації ІваноФранківської області.
На технологічному відділенні навчається 182 студенти. Вся
робота на відділенні проводилась згідно затвердженого плану. В рамках
свята «День знань» проведено урочисту посвяту першокурсників у
студенти та проведено перше заняття на тему «Екологія душі».
Першокурсники та їх батьки зустрілись з адміністрацією коледжу.
Підготовлено матеріал до наказу про призначення старост академічних
груп,

закріплення

аудиторій

за

навчальними

групами,

облікову

документацію на новий навчальний рік.
Для виготовлення студентських квитків підготовлено анкети
студентів. Викладачі відділення брали активну участь у роботі
приймальної комісії. Проведено конференцію на відділенні на тему: «Що
я

знаю

про

обрану

професію»

(знайомство

із

кваліфікаційною

характеристикою).
Складено графіки проведення обов’язкових контрольних робіт,
розклади екзаменаційних сесій. Підготовлено документи для випускників.
На

засіданні

циклової

комісії

технологічних

дисциплін

проводились підсумки написання директорських контрольних робіт,
результатів екзаменаційних сесій, розглядались студенти, які пропускали
заняття без поважних причин. Куратори груп повідомляли листами
батьків студентів про успішність і відвідування занять.
Студенти

відділення

брали

участь

у

гуртках

художньої

самодіяльності (хоровий, танцювальний) спортивних секціях, а також у
підготовці загальноколеджних виховних заходів.

У групах пройшли

збори, на яких було обрано актив груп.
Також брали участь у конкурсі стіннівок «Світ моєї професії» серед
студентів та учнів І-IV курсів. У конкурсі прийняли 23 навчальні групи.
Кожна група креативно підійшла до виконання завдання і зуміла творчо

презентувати через мистецтво обрану професію. Кращою роботою на
відділенні була стіннівка групи Т-31.
Студенти відділення взяли участь у акції «Зроби собі заміну», за що
були відзначені грамотами і грошовими преміями. Проводились наради із
старостами з питань відвідування занять, успішності, дотримання графіку
чергування, правил внутрішнього розпорядку студентів, наслідків
атестації. Підготовлено і проведено батьківські збори: загальноколеджні і
в

групах.

Організовувались

підприємства

по

профілю

для

студентів

відділення,

екскурсії

в

проводились

передові

зустрічі

з

передовиками виробництва, випускниками коледжу.
Викладачі технологічного відділення

беруть участь у виставці

педагогічного досвіду і творчості молоді при ДУ НМЦ «Агроосвіта».
Викладачами

відділення

було

підготовлено

такі

методичні

матеріали:
Мартишин Л.І.,Мартишин І.В. Розведення сільськогосподарських
тварин. Навчально-методичний посібник став переможцем і отримав
Педагогічний оскар.
Електронний

підручник «Технологія виробництва молока і

яловичини», Гладун М.С., Петращук В.М., Тринів М..П., який зайняв 1
місце.
Викладачі відділення Гладун М.С., Мартишин Л.І., Мартишин І.В.,
Майка Г.І., Петращук В.М., та студенти технологічного відділення взяли
участь у науково-дослідній конференції «Дні студентської науки», яка
проводилася

на

базі

Львівського

національного

університету

ветеринарної медицини та біотехнології ім. С.З.Гжицького.
Юні науковці Василина Чубата, Уляна Денега, Соломія Дутка,
Діана Плахотник, Коростіль Христина на високому рівні презентували
свої роботи серед колег з Польщі, закладів вищої освіти.
Викладачі відділення Гладун М.С. і Тринів М.П. взяли участь у
практичному семінарі «Сучасні методи контролю якості молочної
сировини та шляхи впровадження їх в освітній процес» для науково-

педагогічних і педагогічних працівників закладів освіти, який був
проведений ДУ «НМЦ «Агроосвіта» спільно з Львівською аграрною
дорадчою службою.
Вони

мали змогу

практично ознайомитися із сучасним

обладнанням лабораторії аналізу молока, методами контролю якості
молочної сировини та новими технологіями виробництва якісного молока
на фермерських господарствах та сімейних фермах. Побачили виставку
корів та телиць молочних порід. Побували на ярмарку молочної
продукції,

яку представили фермерські господарства, кооперативи,

сімейні ферми. По закінченні семінару викладачі отримали сертифікати.
З 18 грудня по 20 грудня 2019 року на технологічному відділенні
проходила акредитаційна експертиза з підготовки молодших спеціалістів
за освітньо-професійною програмою «Зберігання, консервування та
переробка м’яса» зі спеціальності 181 «Харчові технології».

Комісія

розглядала подані документи та проводила перевірку діяльності коледжу
щодо підготовки фахівців на місці.
Студенти відділення взяли участь у протипожежному тренуванні за
участю команди Рогатинського РВ У ДСНС України Івано-Франківської
області з метою

покращення протипожежної безпеки об’єкта та

запобігання виникненню надзвичайних ситуацій.
Куратори груп проводили збори в групах з питань запобігання
правопорушень. На час канікул, студентам роздано оголошення про
прийом до коледжу на 2020 рік з метою проведення профорієнтаційної
роботи.
Діяльність

відділення механізації сільського господарства

здійснювалась відповідно до плану роботи відділення.
Студенти та викладачі відділення прийняли участь у підготовці і
проведенні урочистостей, присвячених завершенню та початку нового
навчального року. На початку навчального року проведено огляд
кабінетів і лабораторій відділення з метою перевірки готовності до
роботи в новому навчальному році. Підготовлено облікову документацію

на новий навчальний рік. Організована виписки і реєстрація студентських
квитків, залікових книжок та ведення навчальних карток студента.
Кожного семестру проведені директорські контрольні роботи по
предметах загальноосвітнього циклу та відповідних дисциплінах ОПП.
Здійснена підготовка документації, наказів і організовано проведення
захисту курсових і дипломних проектів.
Відповідно

до

положення

організована

робота

державних

кваліфікаційних комісій по проведенню комплексних кваліфікаційних
екзаменів з робітничих професій, оформлення відповідної документації та
видача і реєстрація свідоцтв. Підготовлено відповідні матеріали та
успішно пройдена реєстрація навчальних груп з робітничої професії
«Водій транспортних засобів категорій «В», , «С» у ТСЦ МВС України на
право здійснення освітньої діяльності.
Своєчасно

розроблені

та

затверджені

освітньо-професійна

програма, навчальний план по спеціальності 208 «Агроінженерія» за ОПП
«Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового
виробництва», робочі навчальні плани та графік навчального процесу.
Проведена

відповідна

робота

по

організації

забезпечення

відділення, навчальних лабораторій і кабінетів новими підручниками,
навчальними посібниками, ТЗН, комп’ютерною технікою, створення і
забезпечення робочих місць для проведення практичних і лабораторних
занять та навчальних практик. Придбано навчальну літературу з
дисциплін: «Технічний сервіс в АПК», «Взаємозамінність, стандартизація
та технічні вимірювання», нові підручники 2018 року видавництва з
предметів профільної середньої освіти, робочі зошити для проведення
лабораторно-практичних занять з різних дисциплін, звіти-щоденники про
проходження виробничих практик.
Протягом року проводився збір інформації про працевлаштування
випускників відділення та різноманітні заходи профорієнтаційної роботи
до вступу в навчальний заклад. Здійснювався постійний контроль за
роботою кураторів навчальних груп, активів груп, якістю викладання

дисциплін, веденням навчальної і плануючої документації викладачів та
майстрів виробничого навчання.
Постійно поводилась робота по залученню студентів до участі в
спортивних

секціях,

змаганнях,

вечорів

відпочинку,

конкурсів,

предметних гуртках та гуртках художньої самодіяльності. Студенти,
викладачі, майстри виробничого навчання та лаборанти приймали участь
у проведенні загальних виховних заходів коледжу. Студентів відділення
залучено до роботи органів студентського самоврядування.
Викладачами відділення у складі робочих груп під безпосереднім
керівництвом завідувача відділенням механізації сільського господарства
РДАК розроблено і передано ДУ «НМЦ «Агроосвіта» на рецензування і
видання електронний підручник з дисципліни «Мащини і обладнання для
тваринництва», який рекомендований до використання Вченою радою
Механіко-технологічного факультету НУБіП України, протокол №3 від
21.10.2019 року.

Розроблено електронний підручник з дисципліни

«Основи технічної творчості», який надісланий у ДУ НМЦ ВФПО на
конкурс "Педагогічний Оскар - 2020".
Викладачі відділення в складі авторських колективів приймали
участь в розробці та рецензуванні навчальних програм, для видавництва
ДУ "НМЦ ВФПО" .
Завідувач відділення приймав участь у фаховій інформаційній
поїздці до Німеччини на тему "Особливості підготовки фахівців
спеціальностей "Агроінженерія" та "Агрономія" в Німеччині" в рамках
спільного

Українсько-німецького

проекту

"Сприяння

розвитку

професійної освіти у агарних коледжах і технікумах України" з 17 по 23
листопада 2019 року.
Викладачами та майстрами відділення збудована мийка для
автотранспорту та сільськогосподарської техніки, яка є навчальним
робочим місцем. Для навчальної їзди придбано причіп для легкового
автомобіля. Придбано для навчальних цілей два плазмових телевізори.

Уся

діяльність

відділення

професійно-технічної

освіти

спрямована на виконання поставлених головних завдань:
– підготовка

висококваліфікованих

,

конкурентоспроможних

робітників;
– збереження висококваліфікованого колективу з мотивацією його
постійного самовдосконалення;
– підвищення якості організації навчального процесу;
– удосконалення матеріально-технічної бази;
– створення безпечних умов для роботи всіх категорій робітників і
учнів.
Відповідно до ліцензії, виданої Державною акредитаційною
комісією 2014 року відділення здійснює підготовку кваліфікованих
робітників з таких професій:
-кухар
-тракторист с/г виробництва , електромонтер з ремонту та
обслуговування електроустаткування, водій автотранспортних засобів
Прийом учнів на навчання до закладу здійснюється відповідно до
державного замовлення в межах ліцензованого обсягу, згідно з правилами
прийому, розробленими на основі Типових правил прийому до
професійно-технічних

навчальних

закладів

України,

затверджених

наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013р. № 499.
За звітний період було прийнято на навчання 60 учнів, закінчили
навчання 56 учнів.
Зміст навчально-виробничого процесу та термін навчання у
навчальному закладі визначаються робочими навчальними планами і
програмами, які розроблені спільно з підприємствами-замовниками на
основі Типових навчальних планів і програм, а також вимог Державного
стандарту професійно-технічної

освіти,

затвердженого

Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002р. № 1135.

постановою

З кожної професії розроблені комплекти навчально-плануючої
документації, а саме: робочі навчальні плани, робочі навчальні програми,
тематичні плани.
На

початку кожного

навчального

року складається

графік

навчально-виховного процесу, який містить розклад занять теоретичної і
практичної підготовки, графік виробничого навчання у майстернях.
З метою контролю за якістю навчання та підготовкою учнів
кожного семестру проводяться директорські контрольні роботи.
Професійно-практична підготовка учнів залежить від правильної
організації виробничого навчання у навчальних майстернях, лабораторіях
та виробничої практики учнів на підприємствах. Згідно Постанови
Кабінету Міністрів України № 992 від 07.06.1999р. «Про затвердження
порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами
професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та
виробничої практики» навчальним закладом укладено угоди для
проходження виробничого навчання та виробничої практики з багатьма
підприємствами

міста

і

області.

Навчальний

заклад

контролює

проходження професійної підготовки на виробництві, з підприємствами
укладаються договори, в яких відображаються умови проходження
виробничого навчання і практики, забезпечуються необхідні та безпечні
умови праці, а також умови для повного і продуктивного завантаження
учнів.
Виробниче навчання учнів проводиться за кваліфікаційними
рівнями. При завершені кожного етапу навчання учні проходять
виробничу

практику

на

підприємствах,

відпрацьовують

пробну

кваліфікаційну роботу, проходять поетапну атестацію і їм присвоюється
відповідний розряд або кваліфікація за Державними стандартами.
На відділенні створена ціла система виховної роботи, яка охоплює
всі напрями формування і виховання молодої людини:


позаурочна діяльність учнів;



робота соціально-психологічної служби;



робота з профілактики правопорушень;



робота з батьками;



школа сприяння здоров’ю

Основою виховної роботи була і є робота в групі. Класні керівники
приділяють індивідуальній роботі з учнями, а також працюють над
розкриттям особливостей індивідуальності кожного учня, його творчого
потенціалу.
Згідно з планом виховної роботи в групах проводяться виховні
години,

бесіди і тематичні лекції, щомісячно проводяться засідання

штабу профілактики правопорушень. Особливу увагу приділяється дітямсиротам, напівсиротам, дітям з малозабезпечених сімей, дітям з
чорнобильської зони, інвалідам, учням із зони АТО. Такі учні на
особливому контролі.
За звітній період значно покращена спортивно-масова робота учні
відділення приймали активну участь в усіх обласних та районних
змаганнях.
Бібліотека у житті коледжу
Бібліотека Рогатинського державного аграрного коледжу в 2019
році брала активну участь у здійсненні навчально – виховного процесу.
Саме бібліотека є найважливішою творчою лабораторією, саме від її
ресурсів і послуг залежить якість і зміст навчально – виховної роботи .
До цієї роботи працівники підходили творчо. Використовувалися
різноманітні форми культурно-просвітницької роботи: бесіди, огляди,
інформації і ін. Особливо важливою складовою роботи була виставкова
діяльність. Великого значення бібліотека надавала назвам книжкових
виставок та їх оформленню.
2019 рік був багатий на різні події в суспільному житті держави.
Книжковими виставками та заходами до знаменних дат представлений
цикл:


«Моя Батьківщина Україна» (до Дня Соборності);



«Безсмертя нації – в мові…» (до Дня української писемності

та мови);


«Конституція – гарант незалежності»(до Дня Конституції

України);


«Служу народу України»(до Дня Захисника Вітчизни);



«Євроатлантична інтеграція України»;

Працівники бібліотеки дбають також про відтворення героїчних
сторінок минулого, до уваги користувачів бібліотеки було запропоновано
наступні виставки:


«Українське козацтво – наша гордість і слава» (до Дня

Покрови);


«Мужність

гартована

в

борні»(Героям

Майдану

присвячується);
Увагу читачів привернули яскраві з багатим інформаційним та
ілюстративним матеріалом виставки:


«Мова наша калинова»;



«Перлини прикарпатського краю»;



« Слава тій події і тепер»;



«Бережи здоров’я з молоду»;



«Ми збережемо пам'ять про вас» (Присвячується Небесній

Сотні);


«Пам’ятаємо завжди, не повторимо ніколи» (Голодомор 1932

– 1933рр.);
Бібліотекарі велику увагу приділяють вшануванню пам’яті
українських письменників:


Книжкова виставка, присвячена Івану Франку «…Між народ

похилий вольності слова!»;


«При світлі волі всі краї хороші. » (до Дня народження Лесі

Українки);


Книжкова виставка – вшанування « Нам треба голосу Тараса»

(До дня народження Т. Г. Шевченка);
Передача знань про природу через книгу, зосередження уваги на

проблемах екології, розкриття естетичної цінності природи, екологічна
просвіта представлена через такі виставки книг:


«Здорова нація – здорове майбутнє»;



«Заповідного – не займай »;

У своїй роботі ми постійно зверталися до найцінніших тем: жінка,
мама, родина . Протягом року були організовані такі виставки:


«Вічна магія слова» (до Міжнародного дня рідної мови);



«Вишивала долю мати» (до Дня матері);

Релігія є складним соціально – духовним утворенням, пояснення
людям виникнення світу, суспільства, людини, а зрештою всього живого і
неживого феноменом культурно – історичного прогресу людства.
Стали традиційними в бібліотеці заходи, присвячені релігійним
святам і народним традиціям:


яскрава виставка книжок, декоративних робіт студентів та

працівників

коледжу

«Христос

воскрес»,

акція

«Склади

сироті

великодній кошик»;


виставка літератури «Слава тій події і тепер».

Студенти

мають

можливість

навчатися

та

готуватися

до

семінарських занять, ЗНО, користуючись електронними підручниками та
посібниками в оновленій читальній залі.
Щороку з нагоди

Всеукраїнського Дня бібліотек

бібліотека

коледжу проводить загальноколеджне свято за власним сценарієм. Цього
року воно проходило під назвою «Моя бібліотека – ти мудрість всіх
віків».

А також проводилися такі виховні заходи :
Конкурс читців поезії до Дня української писемності та мови

«Голод 1933 – незагоєна рана України»

Соціально-психологічною службою, викладачем правознавства та
юрисконсультом коледжу було організовано правовий лекторій на тему:
«Протидія

домашньому

насильству»

з

залученням

правоохоронних органів, служби у справах дітей.

працівників

В даний момент фонд бібліотеки складає 59572 тис. примірників та
12 найменувань періодичних видань.
В період економічної кризи в держави бібліотека не змінила своїх
принципів, а навпаки, зміст її роботи доповнився привабливими рисами,
що знайшли своє відображення в діяльності, а саме:
 зміцнення матеріальної бази та придбання цінних видань,
сучасних підручників та довідників;
 розширення зони обслуговування (започатковано створення
абонементу: «Книга на вихідний», «Нічний абонемент », «Книга на
обмін», «Подаруй книгу захиснику»);
 створення фонду електронних версій конспектів-лекцій та
методичних рекомендацій викладачів;
 підписка на періодичні видання , участь в акції: “Подаруй
бібліотеці книгу”, яка щорічно проводиться до Всеукраїнського дня
бібліотек.
Бібліотека сьогодні повинна стати інформаційною базою освітнього
закладу, інформаційно - освітнім центром, який забезпечує доступ і
формує уміння орієнтуватися в інформаційному просторі світових,
національних наукових і освітніх ресурсах.
Виховна робота
Виховна робота в Рогатинському державному аграрному коледжі
посідає важливе місце у підготовці майбутнього конкурентоспроможного
фахівця-аграрія
високоосвіченої,

і

спрямована
соціально

на

розвиток

активної

всебічно

особистості,

розвиненої,
здатної

до

самовдосконалення та самореалізації, на виховання в студентах почуття

відповідальності, високої культури поведінки, стійкої громадянської
позиції, любові до України, рідної мови та традицій українського народу,
потягу до здорового способу життя.
Планування виховної роботи здійснювалося на всіх рівнях коледжу,
тому у навчальному закладі функціонує продумана система організації
виховної роботи зі студентською молоддю. Належну увагу їй приділяють
директор, заступник директора, завідуючі відділенням, циклові комісії,
куратори груп, вихователі гуртожитків, студентська рада та студентський
профком.
Основним документом виховної роботи є комплексний план. На
основі комплексного плану виховної роботи розроблені плани виховної
роботи

відділень,

кураторів

груп,

циклових

комісій,

бібліотеки,

гуртожитків студентської ради, студентського профкому, гуртків, секцій.
Мета, принципи та основні завдання виховної роботи в коледжі
реалізовувалися в таких напрямках:
-

організаційна

робота,

що

передбачає

документально-

регламентне забезпечення виховної роботи зі студентами, проведення
засідань, нарад викладацького і студентського активу, призначення і
організацію роботи кураторів груп;
-

культурно-масова

робота,

що

передбачає

організацію

календарних, професійних і студентсько-молодіжних свят, концертів і
театральних вистав, інтелектуальних ігор, тренінгових занять, оглядівконкурсів художньої самодіяльності, змістовного дозвілля студентів;
-

профілактична робота.

Надійними партнерами педагогічного колективу в реалізації
виховних завдань були дирекція навчального закладу, студентська рада та
студентський профком.

Згідно з річним планом виховної роботи коледжу виховні заходи
проводилися як на рівні навчального закладу, так і відділень, навчальних
груп, а також у студентських гуртожитках. Форми роботи включали
бесіди, диспути, «круглі столи», лекції, конференції, конкурси, вікторини,

змагання, розваги до свят, виставки, вечорниці, зустрічі з фахівцями,
відвідування музеїв, тематичні екскурсії тощо.
Особлива увага приділялася прищепленню студентам прагнення до
набуття професійно значущих знань, інтересу до обраної спеціальності.
Систематична та цілеспрямована навчально-виховна робота всього
педагогічного

колективу

дозволяла

відкрити

перед

студентами

престижність майбутньої професії та перспективи самореалізації в ній.
Підготовка

майбутніх

фахівців

у

процесі

навчання

в

коледжі

орієнтувалась на участь студентів у різних видах діяльності, на вищий
рівень загальнокультурної, гуманітарної та професійної підготовки, на
створення умов для професійної самореалізації, відповідальності за своє
майбутнє. Тематичні виховні години професійного спрямування, зустрічі
зі спеціалістами-практиками, майстер-класи, екскурсії на підприємства та
в господарства району сприяли зростанню інтересу студентів до
навчання.
Основними засадами здійснення виховної роботи у 2019 році була
співдружність, співробітництво між викладачами, кураторами, класними
керівниками, ініціативи студентів в організації цікавих, корисних справ,
індивідуальний підхід до кожного студента.
У коледжі налічується 20 дітей під піклуванням та 18 дітейінвалідів. Адміністрація та педагогічний колектив коледжу прикладали
значні зусилля для забезпечення їх соціального захисту. Систематично
контролювалися їхні успіхи у навчанні, дозвілля та побут, проводилася
індивідуальна робота з метою залучення до активного життя в
гуртожитку, коледжі. Вони відчували допомогу в освоєнні навчальних
дисциплін, тепло та турботу педагогічного та студентського колективів.
Прикладом такої турботи є вже традиційні акції «Великодній кошик»,
«Подарунок від Святого Миколая», «Допоможи товаришу», а також
значна фінансова підтримка, сприяння у подальшому працевлаштуванні.
У минулому році зусилля педагогічного колективу спрямовувалися
на формування поваги до літніх людей, співчутливе ставлення до

ближнього, співпереживання за долю тварин.. Тому в рамках міського
проекту

допомоги

літнім,

одиноким

людям

студенти-волонтери

залучалися для участі з розвезення гарячих обідів даній категорії
громадян, збирали кошти на допомогу онкохворому студенту, відвідали
«Дім Сірка», що в м. Івано-Франківську, надавши матеріальну допомогу
на утримання тварин, брали участь у благодійних акціях «Книга для
воїна», «Великодня паска для захисника України», «Веселе Різдво воїнів
АТО», «Подаруй дитині радість».
У 2019 році національно-патріотичне виховання посідало значне
місце у навчально-виховному процесі і мало на меті прищеплення любові
до України, мови та звичаїв. Адже, формування національної свідомості
студентів

–

складова

частина

вирішення

проблеми

підготовки

кваліфікованих кадрів. Тому в коледжі проводилася значна робота з
національно-патріотичного

виховання

майбутніх

фахівців.

Пріоритетними в аудиторних та позааудиторних формах роботи були
любов до України, самовідданість і патріотизм її захисників, активна
громадянська позиція українців, особиста відповідальність за долю
держави.
Фундаментом формування у студентів сучасної національної
ідентичності на кращих прикладах мужності і звитяги, виявлених
нинішніми захисниками Батьківщини, на героїці сучасної боротьби за
незалежність і цілісність держави були уроки Мужності, години-реквієми,
патріотичні години, години спілкування, флешмоби,

які впродовж року проведено у формі зустрічей з учасниками бойових
дій, співпраці з волонтерами, написання листів до воїнів АТО, благодійні
акції.

Одним із підтверджень небайдужості юного покоління до долі своєї
Батьківщини були участі в акціях та заходах, що проводяться з метою
моральної та матеріальної підтримки української армії. Студенти, батьки
та викладачі коледжу постійно відгукувалися на ініціативи в підтримку
воїнів АТО. Бійцям – мужнім воїнам-захисникам, передано продукти
харчування, теплий одяг, засоби гігієни, солодощі, новорічно-різдвяні
атрибути.

Соціально – психологічна служба коледжу проводила діагностику
адаптації студентів нового набору до умов навчання. Спільно з
кураторами працювала над виявленням студентів, схильних до девіантної
та деліквентної поведінки, проводила заходи з психологічної корекції
поведінки. В ситуаціях нестабільного емоційного стану надавала
консультації студентам та їх батькам, а також рекомендації кураторам,
класним

керівникам,

викладачам

стосовно

роботи

з

окремими

здобувачами освіти, які потребували підвищеної уваги.

Профілактика правопорушень і злочинності передбачала заходи
культурно-виховного та дисциплінарного впливу на порушників Правил
внутрішнього розпорядку коледжу, навчальної дисципліни, правил
поведінки і порядку в гуртожитках, профілактичну роботу зі студентами
органів студентського самоврядування, дільничного інспектора поліції,
кураторів, класних керівників груп, залучення порушників дисципліни до
громадської роботи. В рамках правовиховної роботи коледж тісно

співпрацював

з

працівниками

Служби

у

справах

дітей

райдержадміністрації, Центру соціальних служб у справах дітей та
молоді, з відповідними структурними підрозділами місцевої поліції.
Традиційно у грудні проводився Всеукраїнський тиждень права, який
спрямовувався
корупція!»,

на профілактичну роботу за напрямками:

«Стоп,

«Стоп, боулінг та мобінг!», «Протидія домашньому

насильству».

Спільно з компетентними органами проводилися рейди –перевірки
розважальних закладів та закладів торгівлі на предмет продажу спиртних
напоїв неповнолітнім та перебування у цих закладах здобувачів освіти у
навчальний час.
Для покращення виховної роботи щомісяця проведено наради з
кураторами та класними керівниками, на яких зроблено аналіз набутого
попереднього досвіду, проведено пошук оптимальних рішень з виховних

питань, розглядалися шляхи

впровадження у виховну практику

особистісно - орієнтованого підходу.

Діяльність бібліотеки коледжу та методоб’єднання кураторів груп була
спрямована на створення соціально-культурного освітнього середовища,
яке сприяє розвитку інтелектуальних здібностей, зміцненню фізичного та
духовного здоров’я, формуванню навичок здорового способу життя.
Учасниками виховного процесу велика увага приділялася
саме
пропаганді здорового способу життя. Проведено зустріч студентства з
представниками соціальних служб району на тему: «Життя заради
життя!», молодь взяла участь у бесіді-діалозі «Про ВІЛ/ СНІД вкотре і
відверто».

Співпраця з батьками посідала одне з центральних місць у системі
виховної роботи коледжу і реалізовувалася через батьківські збори,
тематичні години спілкування, індивідуальні бесіди та консультації,
листування, комунікації через засоби зв’язку та соцмережі, залучення
батьків до проведення позааудиторних заходів, туристичних походів,
поїздок,

екскурсій,

благодійних

акцій.

Організовувалася

спільна

різнопланова робота педагогів, батьків та студентів. Батьки залучалися до
участі у різного роду заходах.
Становлення гармонійно розвинутої особистості неможливе без
фізичного виховання. Студенти мали змогу займатися у секціях з
настільного тенісу, волейболу, шахів, шашок, кульової стрільби та мініфутболу, брати участь у районних та обласних змаганнях з вищевказаних
видів спорту, займаючи найвищі призові місця. Для популяризації спорту
проведено відкриття кабінету «Здоров’я”, «Фестиваль здорового способу
життя» (туризм),

З нагоди Дня Захисника України «Чоловік-це звучить гордо»,

спортивно-розважальний захід «Весна іде, красу несе…», марафон
«Студентська миля 2019»,

турнір з міні-футболу на кубок депутата обласної ради І.В.Триніва.
Виховна робота у гуртожитках в звітному році обумовлювала
спрямованість

виховного

процесу

на

формування

навичок

самообслуговування, акцентувала увагу на організацію змістовного
дозвілля мешканців, здійснення регулярних перевірок дотримання
дисципліни і належного санітарного стану помешкань. В гуртожитках
реалізовувалися виховні

завдання, які формували світогляд молоді,

моральні правові, трудові, духовні, естетичні і культурні цінності.

Відповідно проводилися заходи: зустріч адміністрації коледжу з
мешканцями гуртожитків, індивідуальні бесіди з прищеплення санітарногігієнічних навичок, конкурси («Креативний костюм»), тематичні виховні
заходи («Віра, Надія, Любов – головні життєві цінності», «Козацька

держава - наша гордість і слава», «Моя країна – рідна Україна», «Рідна
мова материнська – душа мого народу», «Ми є народ, якого не здолати»,
«Ой, не ходи, Грицю, та на вечорниці…»).

Організаторами різнопланових заходів були студентські ради
гуртожитків. Для підтримання порядку та чистоти

Студентськими

радами щотижня проводилися рейди-перевірки санітарного стану кімнат,
на засіданнях студрад проводився аналіз стану чистоти у гуртожитках.
Велика

увага

студентського

самоврядування

зосереджувалася

на

створенні комфортного середовища проживання мешканців, тому
відповідно велася корекційна робота з недопущення проявів боулінгу та
мобінгу серед мешканців, вживалися профілактичні заходи щодо осіб,
схильних до вживання алкоголю та тютюнових виробів.
Також, реалізуючи самоврядні завдання,

студенти кожного

відділення чергували в навчальних корпусах, слідкували за порядком в
приміщеннях і на подвір’ях.
Згідно річного плану коледжу та наказів Івано-Франківського
державного центру естетичного виховання у 2019 році було організовано
та проведено такі тижні, та місячники:
- місячник адаптації першокурсника;
- місячник духовності та милосердя;
- тиждень української мови та писемності;
- тиждень національно-патріотичного виховання та духовності;
- тиждень правової освіти;
- тиждень ветеринарних дисциплін;
- тиждень технологічних дисциплін;
- тиждень природничо-математичних дисциплін;
- тиждень гуманітарних та соціально-економічних дисциплін;
- тиждень художньої культури.
Впродовж року студенти брали участь у таких конкурсах і
фестивалях:
-

регіональний конкурс «Студент року-2019»;

-

обласний конкурс «Пісенний вернісаж»;

-

обласний огляд художньої самодіяльності (творчий звіт)

серед студентів ВНЗ І-ІІ р.а.;

-

народний

«Юність Опілля»

аматорський

танцювальний

колектив

взяв участь у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі

«Зірки Карпат-2019» (І, ІІ місця);
-

конкурс серед першокурсників «Таланти твої, Україно»;

-

профорієнтаційний

конкурс

«Креативний

уроай»;

-

конкурс cтіннівок «Світ моєї професії»;

-

екологічна Хресна дорога; молодіжна Вервечка;

-

-

І, ІІ етапи

конкурсу читців поезії, присвяченому Дню

української мови та писемності.
А також було проведено традиційні загальноколеджні свята та
заходи: День Знань,

зустріч-знайомство першокурсників з адміністрацією коледжу, вибори
студентського активу, «Іван Боско – покровитель коледжу», Всесвітній
день бібліотек,

День працівника освіти, День Захисника України, Молебень до
Покрови, Молодіжна вервиця,
Всеукраїнський радіо диктант,

День української мови та писемності,

День студента,

День працівників сільського господарства, тематичні виховні
години, присвячені Дню Гідності та Свободи, пам’яті жертв Голодомору
та політичних репресій, відео лекторій «Профілактичні заходи з
недопущення насилля в сім’ї та студентській групі»,

вечорниці на

Андрія, Свято Миколая, День Святого Валентина, шевченківське свято,
театралізоване дійство для громадськості краю «Великодня благовість»,

Вишиванкова хода,

урочисте засідання державної кваліфікаційної комісії та вручення
дипломів випускникам,

благодійні акції.

В

2019

році

у

коледжі

працювали

гуртки

художньої

самодіяльності:
-

народний аматорський хоровий колектив «Опільські роси»

(керівник Крупка А.І.);
- народний аматорський танцювальний колектив «Юність Опілля»
(керівник Мельник Л.Я.);
- вокальний ансамбль дівчат (керівник Крупка А.І.);
- вокальний ансамбль юнаків (керівник Крупка А.І.) ;
- фольклорний гурт «Оберіг» (керівник Федьків Б.І.);
- вокально-інструментальний ансамбль (керівник Федьків Б.І.)
Керівники гуртків доклали максимальних творчих

зусиль для

розвитку здібностей студентів та презентації навчального закладу далеко
за межами області.
Для занять танцювального колективу стараннями дирекції відкрито
хореографічний клас.

Діяльність студентської ради
У всі часи студентство вважалося передовою верствою населення із
прогресивними поглядами та рішучими вчинками. Прагнення до знань і
активна життєва позиція роблять цих молодих людей несхожими на
інших членів суспільства.
Інтереси студентів Рогатинського державного аграрного коледжу
представляє Студентська рада.
Студентська рада – орган студентського самоврядування, метою
якого створення умов для самореалізації особистості студентів і
формування у них організаторських навичок, лідерських якостей,
відповідальності за результат своєї праці тощо.
Чинна Студентська рада – це креативні та ініціативні люди, яким не
байдуже, що відбувається в їхньому рідному коледжі і які прагнуть
зробити навчальний процес цікавим, веселим і незабутнім.
У студентській раді діють такі сектори:


Прес-центр



Волонтерська служба



Клуб за інтересами.

На першому засіданню студентська рада ухвалила ряд важливих
завдань на 2019 навчальний рік:
1.

Волонтерство, благочинна робота студентів для потребуючих

людей та тварин.
2.

Організація культурно-освітньої та фізкультурно-масової

роботи, дозвілля та відпочинку студентів.
3.

Сприяння

навчальній,

науковій

та

творчій

діяльності

студентів.
4.

Співпраця з адміністрацією коледжу для вдосконалення

навчального-виховного процесу.
Протягом року студентська рада успішно втілювала поставлені
перед нею завдання, активно працювали обрані сектори. Кожного року
студентська рада зазнає перевтілення, удосконалення, адже кожен рік

лави студентства поповнюють нові студенти – креативні, амбітні та
цілеспрямовані люди.
Члени студентської ради затвердили план роботи студентської ради
на 2019-2020 навчальний рік:
І. Організаційна робота


Вибори студентського активу в навчальних групах, оновлення

складу студентської ради коледжу.


Проведення засідань студради, студентських тематичних

зустрічей.


Планування роботи секторів: «Волонтерська служба», «Прес-

центр», «Клуб за інтересами».


Організація зустрічей студентів із адміністрацією коледжу.



Участь у нарадах при директорові, засіданнях педагогічної,

адміністративної ради, виборах директора коледжу.
ІІ. Мистецько-культурні заходи


Організація та проведення:



Конкурсу серед першокурсників «Таланти твої Україно»;



Урочистості з нагоди Дня працівника освіти;



Спортивно-масових та навчально-виховних заходів з нагоди

Дня Захисника України, Дня Збройних Сил України;


Заходів, присвячених Дню української писемності та мови;



Святкування Міжнародного дня студента;



Дня працівників сільського господарства;



Свят новорічно-різдвяного циклу;



Дня закоханих;



Шевченкових днів;



Флешмобів до Дня Миру та Дня української вишиванки;



Святковий концерт до Дня матері;



Огляд-конкурс читців поезії;



Благодійних ярмарок;



Тематичні зустрічі та тренінги.

Протягом 2019-2020 року студентський актив втілив чимало планів,
провели безліч цікавих зустрічей, благодійних ярмарок, флешмобів,
зокрема:
Збір котів на лікування потребуючих студентів.

Флешмоб «Ми за мир!»
Рогатинський державний аграрний коледж також не стоїть осторонь
проблеми миру в нашій країні. Напередодні Міжнародного дня миру,
студентська молодь, викладачі разом із почесними гостями на подвір’ї
навчального закладу живим ланцюгом утворили слово «мир». Цього року
провели флешмоб під гаслом «Ми за мир!».

Молодіжна вервиця
За доброю традицією, у жовтні, духовенство Рогатинського
деканату за підтримки депутата Івано-Франківської обласної ради,
директора РДАКу Триніва І.В. проводить молитовну ходу вулицями
міста Рогатина з молитвою на вервиці.
Студентська молодь, викладачі, учні, парафіяни молилися за мир і
спокій в Україні, особливо за припинення війни та просили заступництва
Пресвятої Богородиці.

Круглий стіл «Булінг. Ми всі можемо допомогти і зупинити!»
З метою запобігання виникненню

булінгу у студентському

колективі, 22 жовтня 2019 року студентська рада організувала круглий
стіл «Булінг. Ми всі можемо допомогти і зупинити». На зустріч були
запрошені юрисконсульт коледжу Нагірна Л.Б. та фахівці Рогатинського
центру соціальних служб сім’ї , дітей та молоді Гриник Д.Т., Скобель
О.М., Бурбела Н.З. Фахівці розповіли студентам І курсу про явище
булінгу у молодіжному середовищі, його види та ознаки, характеристики
агресора, жертви цькування.

Тренінг «Один в полі не воїн. Особисті таланти та командна
гра»
З ініціативи студентської ради, 24 жовтня 2019 року студентська
молодь долучилася до міського просвітницького проєкту «Віра в дії»,
прийняла участь у тренінгу «Один в полі не воїн. Особисті таланти та
командна гра».
У ході практичного заняття юнаки та дівчата разом із лектором,
докторантом кафедри Церковної історії Українського Католицького
Університету, головою наглядової ради ГО «Рух за життя» м. Львів,
Назарієм Петрівим розглянули поняття ефективної комунікації

КВК до Дня студента 2019
Цього року студентська рада з ініціювала відзначити День
Студента у форматі КВК та святкової дискотеки. Команди були
надзвичайно яскраві, талановиті, веселі, смішні та ексклюзивні. Кожна
команда активно і плідно готувалася до конкурсу, а кожен номер був
неповторний, запальний.

Після КВК відбулася святкова дискотека, яка мала благодійну мету
зібрати кошти для притулку без притулених тварин «Дім Сірка».
Акція-флешмоб «В руках, що виростили хліб, не залишили ні
зернини»
22

листопада

2019

Голодомору 1932-1933

року,

напередодні

років студенти

Дня

пам’яті

жертв

Рогатинського державного

аграрного коледжу взяли участь в акції «В руках, що виростили хліб, не
залишили ні зернини».

Тренінг «Що таке толерантність?»
28 листопада 2019 року в рамках проекту «Віра в дії» з тренером
Назарієм

Петрівим

студенти

детальніше

розглянули

поняття

«толерантність» і що за ним стоїть,змоделювали типову ситуацію у
навчальних закладах та реакції оточуючих на неї. Учасники тренінгу
усвідомили, що толерантність це дещо більше ніж, просто ввічливість.

Добрі справи студентської молоді
03 грудня 2019 року студентський актив з благодійними намірами
вирушив до волонтерської організації «Дім Сірка» для безпритульних
тварин. Особливо у холодний період року тварини потребують допомоги
та уваги. В ході благодійних акцій в коледжі студенти зібрали суму 3550
грн. та теплі речі для собак. Матеріальну допомогу було передано
волонтерам організації.

Після поїздки в «Дім Сірка» в рамках культурної програми
студенти переглянули кінофільм «Ціна правди» про події Голодомору
1932-1933рр. Фільм надзвичайно вразив вихованців коледжу, трагічна
історія нашого народу.

Добро починається з нас
13 грудня 2019 року студенти Рогатинського державного аграрного
коледжу долучилися до загальноміського благодійного ярмарку «Подаруй
дитині радість» для онкохворих дітей.

Вихованці навчального закладу на ярмарку презентували ялинкові
прикраси ручної роботи, смачні пампушки, які миттю розкупилися. У нас
навчаються не лише талановиті діти, а й чуйні з добрим серцем.

"Мандрівка від Миколая до Різдва"
Традиційно напередодні новорічно-різдвяних свят у коледжі
проводяться святкові заходи. Цього року викладач Гадуп’як О.В. спільно
зі студентами підготувала новорічно-розважальну програму «Мандрівка
від Миколая до Різдва».
Святкову атмосферу створили декор актової зали, веселі та смішні
художні

сценки,

пісенні

номери

та

надзвичайно

зворушливі

хореографічні композиції.

Тренінг « Емоційний інтелект»
Тож 19 грудня 2019 року студенти Рогатинського державного
аграрного коледжу разом із тренером Назарієм Петрівим вирішили
детальніше розібрати «Що таке емоційний інтелект?».
В ході тренінгу студенти навчалися розпізнавати власні та чужі
емоції, аналізувати та виражати їх, досліджували емоційну пам’ять та
способи контролю емоціями.

У кінці грудня студентська рада підвела підсумки роботи
студентської ради у 2019 році та окреслила нові плани на друге півріччя
навчального року.
Фінансово-господарська діяльність
Згідно даних про надходження та використання коштів загального
та спеціального фонду Рогатинського державного аграрного коледжу за
2019 рік по Кодах програмної класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів 0611110 «Підготовка кадрів професійно-технічними
закладами та іншими закладами освіти» та 0611120 «Підготовка кадрів
вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації» надійшло
бюджетних асигнуваннях (з урахуванням внесених змін) – 31 263,90 тис.
грн.
Фактична кількість ставок, згідно з затвердженими штатними
розписами склала по загальному фонду за 2018 рік – 184,17 штатних
одиниць з річним фондом оплати праці (КЕКВ 2111) – 17 080,30 тис. грн.,
та нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 3 527,90 тис. грн.
Придбання

матеріалів,

будівельних

матеріалів,

обладнання,

інвентарю та інструментів для господарської діяльності здійснюється за
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар в тому числі
м’який інвентар та обмундирування». Протягом 2019 року видатки
склали 1 343,21 тис. грн. Придбано:
- вікна , двері
-меблі
-телевізор
-металева конструкція «книжка»

163 600
200 000
4 980
72 300

-туя колоновидна
-3 принтери
-модем для котельні
-акустична система
-електричні плити
-1 причіп
-вогнегасники
-мийка високого тиску
- Господарські та канцелярські товари
- Запчастини
- Будівельні матеріали
Всього:

7 200
14 154
7 670
18 007
37 030
16 000
13 560
7 160
356 113
82 516
342 928
1 343 218

У кошторисах на 2019 рік були передбачені асигнування за кодом
економічної класифікації видатків 2230 «Продукти харчування» на
загальну суму 283,00 тис. грн.
По КЕКВ 2720 «Соціальне забезпечення», видатки склали 5 447,61
тис. грн. Зокрема, враховувався розмір академічної стипендії для учнів
ПТО – 490 грн, та для студентів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, які
навчаються на молодшого спеціаліста: звичайна – 980 грн. та підвищена –
1426 грн. Також розмір соціальної стипендії для дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, а також тих, хто залишився без
батьків у період навчання у віці до 18 років, у ВНЗ – 890 грн, діти-сироти
- 2360 грн..
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» які включають
оплату

послуг

із

транспортних засобів,

страхування

власних

приміщень,

страхування

підвищення кваліфікації, заміна покриття даху

(470,60 тис. грн.) тощо видатки склали на 2019 рік 706,26 тис. грн.
Крім того оплачено в повному обсязі комунальні послуги та
енергоносії

на загальну суму 3 207,58 тис. грн., в т.ч.:  оплата

теплопостачання –2 147,92 тис. грн.  оплата водопостачання – 61,13 тис.
грн.  оплата електропостачання – 437,00 тис. грн.  оплата природного
газу – 502,49 тис. грн.

Виплачено згідно кошторисних призначень допомогу студентам, які
закінчують навчання, та допомогу на придбання навчальної літератури у
розмірі – 67,26 тис. грн.
За КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали»
видатки склали – 2,00 тис. грн., за КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження»
- 33,36 тис. грн.
В 2019 році господарською службою коледжу було виконано
наступні роботи:
 Здійснено процедуру тендерних торгів для закупівлі природного
газу, водяної пари і гарячої води та електроенергії на 2019р.;
 Замінено 31 вікно і 5 дверей в навчальних кабінетах та
лабораторіях, 8 вікон і 4 дверей у гуртожитках коледжу;
 Зроблено поточний ремонт навчальних аудиторій та лабораторій, а
також ремонт всіх коридорів та кухонь гуртожитків;
 Заготовлено 87м3 дров для опалення корпусів;
 Здійснено озеленення території: посаджено 28 саджанців хвойних
дерев та 24 саджанці листяних дерев;
 Зроблено ремонт в 3-х туалетах

відділення ПТО(із заміною

унітазів, умивальників, пісуарів, водопроводу, каналізаційної мережі,
ремонтом стін, стелі і підлоги);
 Здійснено ремонт частини каналізаційної мережі в гуртожитку №2;
 Відремонтовано фойє актової зали коледжу;
 Придбано для потреб закладу меблі(обладнання лабораторії
технологів, парти і крісла для ауд.№36,

ауд.№37, та каб. нім. мови,

шафки для спортзалу );
 Установлено

бруківку на пішохідній частині території закладу

загальною площею 710м2;
 Відремонтовано теплотрасу відділення ПТО;
 Придбано 22 вогнегасника та 10 пожежних рукавів;
 Відремонтовано покрівлі гуртожитку №2 та відділення ПТО;

 Замінено дерев’яні конструкції та покриття дахів на навчальновиробничій майстерні, лабораторії тракторів;
Коледж не має заборгованості по всіх видах виплат та фінансових
зобов’язань.
Охорона

праці

та

безпеки

життєдіяльності

учасників

навчально-виховного процесу
Протягом року (з 1.01.2019р. по 28.12.2019 р.) було виконано
таку роботу:
1.Оновлено інструкції з охорони праці, котрих вийшов строк дії (12
інструкції).
2.Проведено вступні інструктажі для працівників навчального
закладу,зокрема, з новоприбулими працівниками коледжу.
3.Проведено вступні та первинні інструктажі для учнів та студентів
коледжу щодо безпеки життєдіяльності під час великодніх свят, літніх та
зимових канікул, новорічних і різдвяних свят.
4.Затверджено план роботи кабінету з охорони праці, згідно якого
коледж працював увесь рік.
5.Виконано такі накази перед початком навчального року:
5.1Наказ про відповідальність за охорону праці в кожній
лабораторії,

кабінеті

і

відповідальність

керівників

структурних

підрозділів під підпис кожного керівника структурного підрозділу і
викладача в цьому наказі.
5.2.Наказ про пожежну безпеку, відповідальність керівників
структурних підрозділів, комендантів гуртожитків за пожежну безпеку.
Також, під підпис кожного керівника і коменданта у наказі.
5.3.Наказ про проведення первинного інструктажу викладачами
та майстрами виробничого навчання перед початком навчання в кабінеті,
лабораторії,

майстерні

перед

виконанням

навчального

завдання

пов’язаного з використанням різних механізмів, інструментів і матеріалів

тощо в журналі інструктажів з охорони праці на робочому місці під
підпис викладача в наказі.
6.Проведено інструктаж у гуртожитках з правил користування
електро-

та

газоприладами

протипожежного

режиму

та

правил

проживання в гуртожитку.
7.Проводилась

перевірка

та

випробування

на

надійність

встановлення та кріплення спортивного інвентарю на майданчику у
коледжі, де був складений відповідний акт.
8.

Проводилась

лабораторій

на

перевірка

справність

кімнат

електромережі

гуртожитків,
та

кабінетів,

наявність

засобів

пожежогасіння.
9.У гуртожитках №1 та №2 проводилась роз’яснювальна робота з
проживаючими в гуртожитках з учнями, студентами під розписку щодо
заборони використання електронагрівальних приладів, як саморобного
так і заводського виробництва.
10. На виконання Указу Президента України від 18.08.2006р.
№685/2006 «Про Всесвітній день охоронипраці та Листа МОНУ №1/113735 ВІД 15.04.2019р. в коледжі проводилося день охорони праці під
девізом «Безпечне та здорове майбутнє праці»
11. На виконання листа МОНУ№1/9-752 від 10.12.2019р. в коледжі
проводилася

перевірка

комісією

з

протокольним

оформленням

протипожежного та технічного стану адміністративних, побутових,
складських приміщень, будівель, горищ, підвалів і територій та були
розробленні

заходи

щодо

попередження

надзвичайних

ситуацій,

поліпшення пожежної та техногенної безпеки на об’єктах коледжу та
створення безпечних умов жєттєдіяльності учасників навчального
процесу.
12. Проведено навчання по графіку для працівників,що прцюють на
роботах які належать до переліку робіт з підвищеною небезпекою.
13. Інженером з охорони праці пройдено курси з охорони праці у
Інституті права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України.

Отже, за вище зазначений період часу було виконано усі
завдання та досягнуто мету охорони праці і безпеки життєдіяльності
відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України.
Зокрема, було надано безпечні умови праці для працівників, учнів та
студентів коледжу, передбачено уникнення будь-яких небезпечних
випадків,

які

шкодили

б

здоров’ю

та

безпеці

життєдіяльності

працівникам, учням та студентам навчального закладу.
Запобігання корупції у коледжі та правова освіта.
Протягом

2019

року

проведено

реєстрація

більш

як

90

господарських договорів, однією із сторін яких є Рогатинський
державний аграрний коледж. Перевірено на відповідність чинному
законодавству та завізовано понад 350 наказів з основної, господарської
та кадрової роботи.
Юрисконсультом у 2019 році проводились заходи по запобіганню
корупційних проявів, зокрема;


на виконання вимог антикорупційного законодавства в частині

декларування майна, доходів та витрат і зобов’язань фінансового
характеру за 2018 рік директором коледжу та його заступниками було
подано відповідні декларації;


надано консультаційну допомогу при заповненні декларацій

директором навчального закладу та його заступниками;


в усіх навчальних групах коледжу проведено тижневик по

запобіганню корупції. Студентів та учнів під особистий підпис
попереджено про персональну відповідальність за дачу неправомірної
вигоди викладачам (грошей, подарунків, матеріальних цінностей) при
здачі екзаменів, заліків, курсових і дипломних проектів;


розроблено та затверджено в установленому законом порядку

Антикорупційну програму коледжу;


звернень та перевірок за повідомленнями щодо причетності

працівників

навчального

закладу

до

вчинених

корупційних

або

пов’язаних з корупцією діянь не зареєстровано.
Забезпечено чітку роботу тендерного комітету з організації та
проведення торгів відповідно до Закону України «Про публічні
закупівлі». На виконання вимог згаданого закону у 2019 році
Рогатинським державним аграрним коледжем було здійснено понад 40
електронних закупівель в системі електронних закупівель.
В рамках проведення Всеукраїнського тижня права 10-12 грудня
2019 року у навчальному закладі було проведено кілька виховних заходів
спрямованих

на

попередження

насильству

в

студентському

та

учнівському середовищі, а також профілактику насильства в сім’ях з
залученням фахівців Рогатинського бюро безоплатної правової допомоги
та служби у справах дітей Рогатинської РДА.
Протягом усього року студентам та учням, педагогам, батькам або
особам, що їх замінюють надавалися юридичні консультації про чинне
законодавство відносно цивільних, сімейних та трудових прав.
Постійно здійснювалась правова допомога щодо профілактики
правопорушень вихованців коледжу, прийняття запобіжних заходів з
метою запобігання правопорушень серед студентів та учнів коледжу.
Діяльність коледжу у сфері міжнародних зав’язків у 2019 році
та хід виконання міжнародних угод впродовж 2019 року
У 2018 році Ргатинський державний аграрний коледж започаткував
співпрацю з Thüringer Agentur für Europäische Programme е. V.
(Тюрінгійська

Агенція

Європейських

програм),

яка

передбачає

проходження практики студентами коледжу на землях Тюрінгії,
Німеччина. Це співробітництво триває донині.
Впродовж

2018/2019

навчального

року

27

студентів

усіх

спеціальностей коледжу взяли участь у проходженні практики в
Німеччині. Коледж отримав схвальні відгуки, а студенти здобули нові
знання та практичні вміння європейського рівня. Після закінчення
коледжу троє студентів продовжили навчання за дуальною формою
здобуття освіти у Німеччині.

У період з 17-23 листопада 2019 року в рамках проекту «Сприяння
розвитку професійної освіти в аграрних коледжах України» на чолі з АDТ
Project Consulting (ТОВ АДТ Проект Консалтинг ГмбХ) взяли участь у
науково-практичному семінарі за темою: «Особливості підготовки
фахівців спеціальностей «Агрономія» та «Агроінженерія» в Німеччині»,
Воnn.
В рамках угоди про. співпрацю в галузі освіти, проходження
практики студентами коледжу на підприємствах Тюрінгії, взяли участь у
роботі конференції: «Обмін досвідом у навчальних програмах, стажуванні
і підготовці працівників» з 11 по 14 грудня, Егfurt.
На протязі 2019 року, а саме у лютому, березні та жовтні
Рогатинський державний аграрний коледж здійснював прийом іноземних
делегації з питань співпраці.
Коледж і надалі розвиватиме тісні зв’язки і співпрацю із згаданими
партнерами для розширення можливостей здобуття освіти студентами за
дуальною формою навчання.

.
Заслужений працівник сільського
господарства України, кандидат
сільськогосподарських наук,
директор коледжу

І.В.Тринів

