Міністерство освіти і науки України
Мигійський коледж
Миколаївського національного аграрного університету

ПРОЄКТ
стратегії розвитку
Мигійського коледжу
Миколаївського національного аграрного університету
на 2021-2026 роки

Мигія
2021

Стратегі
№
чні
за/п завданн
я
1
2

Програма удосконалення освітньої діяльності

1.

Тактичні завдання
3
1.Оновлення напрямів, змісту і форми
організації навчання відповідно до динаміки
змін ринків праці, перехід на проблемнодослідницьку модель освітнього процесу

Термін
Джерела
виконання фінансування
4

20212026р.р

5
Кошти
загального,
спеціального
фондів,
фізичних і
юридичних
осіб

2.Відкриття нових спеціальностей
2021- 2026
Не потребує
відповідно до потреб ринку праці
р.р
3.Вирівнювання співвідношень «попит –
пропозиція» при формуванні навчальних
2021- 2026
робочих програм підготовки фахівців,
Не потребує
р.р
прогнозування перспективних потреб
галузевого ринку праці
4.Залучення до освітнього процесу
2021- 2026
потенційних роботодавців, у тому числі
Не потребує
р.р
дистанційно
5.Підвищення кваліфікації педагогічного
складу в інших ВНЗ, виробничих
2021не потребує
організаціях, де впроваджені сучасні
2026р.р
технології виробництва с/г продукції.
6.Розвиток системи організації практик
здобувачів освіти і працевлаштування
2021випускників на основі договорів про цільову
не потребує
2026р.р
підготовку фахівців для підприємств регіону
і галузі.
7.Проводити тематичні екскурсії здобувачів
освіти різних спеціальностей на
2021підприємства з метою ознайомлення з
не потребує
2026р.р
організацією виробництва, інформаційними
системами на виробництві.

8.Підвищення якості підготовки фахівців
через саморегульоване навчання, створення
можливостей до самореалізації і
самовдосконалення.
Використання у навчальному процесі:
лекцій-дискусій, лекцій-презентацій.
9.Сприяти створенню нових студентських
навчальних гуртків і організації їхньої
роботи в коледжі.
10.Проведення студентських навчальних
конференцій із залученням кваліфікованих
фахівців
11.Залучати кваліфікованих фахівців до
проведення практичних занять у коледжі
12.З метою підвищення якості проходження
здобувачами освіти виробничих та
переддипломних практик, щорічно
оновлювати перелік підприємств на базі
яких передбачити проведення відповідних
практик та занять в умовах виробництва
13.Впровадження в освітній процес
дистанційної форми навчання .
14.Брати участь у конкурсах, що
проводяться на базі Миколаївського НАУ
15.Співпраця викладачів коледжу з
викладачами МНАУ у виданні спільних
методичних розробок.
16.Участь у щорічному Всеукраїнському
конкурсі «Педагогічний Оскар» ( ДУ НМЦ
вищої та фахової перед вищої освіти»).

20212026р.р

не потребує

20212026р.р

не потребує

2021-2026 не потребує
р.р

постійно

не потребує

20212026р.р

не потребує

Кошти
постійно спеціального
фонду
20212026р.р

не потребує

2021-2026р не потребує

20212026р.р

Кошти
спеціального
фонду

Розширення дуальної форми організації
освітнього процесу

2.

4.

Стратегія розвитку
виховної діяльності

Забезпечення якісними освітніми
ресурсами

3.

1.Забезпечення зв’язку між професійною
освітою й галузями економіки, в яких
здобувачі освіти працюватимуть після
завершення навчання в коледжі
2.Створення необхідних умов для
проведення теоретичних, практичних,
лабораторних занять із спеціальних
дисциплін, навчальних, виробничих та
переддипломних практик здобувачів освіти
коледжу.
3.Організація практичних занять для
здобувачів освіти коледжу на навчальнопрактичних земельних ділянках коледжу
Із вирощування ячменю,кукурудзи,
пшениці, соняшнику та інших

20212026р.р

не потребує

не потребує
20212026р.р

Кошти
постійно спеціального
фонду

1.Забезпечення освітнього процесу на
паперових та електронних носіях
необхідними методичними матеріалами для
якісного забезпечення освітнього процесу

2021кошти авторів
2026р.р

2.Створення умов для підготовки
педагогічними працівниками коледжу
монографій, посібників підручників та
відповідне матеріальне заохочення.

20212026р.р

кошти
спеціального
фонду

3.Впровадження нових методів інтерактивного
2021навчання: відеопрезентації, рольові і ділові
2026р.р
ігри , метод проектів.

Не потребує

4.Оновлювати персональні сайти, блоги
викладачів
1.Всю організаційно-виховну діяльність із
здобувачами освіти здійснювати згідно
рішень педагогічної Ради коледжу та
нормативно-правової документації щодо
системи виховної роботи

кошти
постійно спеціального
фонду
2021не потребує
2026р.р

2.З метою вдосконалення навчальновиховної роботи впроваджувати прогресивні
форми організації виховних заходів на рівні
коледжу, відділень, залучаючи циклові
комісії, органи студентського
самоврядування, профспілковий комітет.

20212026р.р

не потребує

3.Підтримання діяльності органів
студентського самоврядування і
2021-2026 Не потребує
профспілкової організації здобувачів освіти
у межах чинного законодавства
4.Сприяти роботі з обдарованими
постійно Не потребує
студентами
5.Постійний розвиток активного
громадського життя здобувачів освіти ,
правового, екологічного, художньоКошти
естетичного патріотичного виховання
2021спеціального
здобувачів освіти. Систематичне
2026р.р
фонду
проведення днів національних свят,
національної культури, концертів художньої
самодіяльності, спортивних змагань.
6.Працювати над підвищенням рейтингу
2021коледжу з організації виховної роботи серед
не потребує
2026р.р
ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації
7.Розробляти та затверджувати плани
2021не потребує
роботи по адаптації студентів нового набору
2026р.р
8.Удосконалювати роботу гуртка художньої
2021не потребує
самодіяльності, гуртків, спортивних секцій.
2026р.р
9.Проводити відкриті виховні години в
2021академічних групах за планами роботи
не потребує
2026р.р
кураторів груп
10.Систематично проводити збори груп за
2021підсумками навчання протягом місяця,
не потребує
2026р.р
семестру, навчального року
11.Систематично проводити збори груп за
2021підсумками навчання протягом місяця,
не потребує
2026р.р
семестру, навчального року
12.Брати участь у міських, обласних,
Кошти
2021всеукраїнських конкурсах художньої
спеціального
2026р.р
творчості
фонду

Програма удосконалення організаційної, економічної та
фінансової діяльності

5.

Програма удосконалення
господарської діяльності

6.

13.Проводити соціологічне опитування
студентів з актуальних проблем
студентського життя.
14.Визначати рейтинг студентських груп за
основними напрямами (навчальна,
громадська, культурно-спортивна робота)
1.На кожний поточний рік затверджувати
штатний розпис та кошторис коледжу.
2.На кожен поточний рік розробляти
систему ефективного збереження і
раціонального використання усіх видів
енергоресурсів
3.Покращити матеріально-технічну базу
коледжу (оновлення машинно-тракторного
парку).

20212026р.р

Не потребує

20212026р.р

Не потребує

20212026р.р

не потребує

20212026р.р

не потребує

20212026р.р

4.Провести капітальний ремонт навчальнодослідної ферми.

20212026р.р

5.Проводити поточні ремонти с/г техніки.

20212026р.р

6.З метою забезпечення ВРХ та свиней
зеленими та соковитими кормами
удосконалювати структуру посівних площ.

20212026р.р

7.Покращувати відтворення стада ВРХ
шляхом штучного осіменіння тварин.

20212026р.р

1.Провести капітальний ремонт спортивного
залу №2

20212026р.р

2.Продовжувати проводити заміну віконних
блоків навчального корпусу №1.

20212026р.р

3.Покращити лабораторну базу відділень
сучасними обладнаннями.

202’12026р.р

4.Провести капітальний ремонт покрівлі
навчальних корпусів №1, №2, №3

20212026р.р

кошти
спеціального
фонду
кошти
спеціального
фонду
кошти
спеціального
фонду
кошти
спеціального
фонду
кошти
спеціального
фонду
кошти
спеціального
фонду
кошти
спеціального
фонду
кошти
спеціального
фонду
кошти
спеціального
фонду

5.Провести капітальний ремонт мережі
опалення, водопостачання та каналізації
гуртожитку №4
6.Провести заміну віконних блоків
бібліотеки та їдальні
7.Обладнати туалет в їдальні.

9.

Підвищення якості
обслуговування навчальновиховного процесу

8.

кошти
спеціального
фонду
2021-2026
кошти
р.р
спеціального
фонду
2021кошти
2026р.р спеціального
фонду
20212026р.р

1.Продовжувати ремонт навчальних
аудиторій та корпусів з дотриманням
санітарно-технічних норм (вентиляція,
освітлення, оснащення навч.приладами).

20212026р.р

2.Підвищувати якість роботи обслуговуючого
персоналу на всіх рівнях, дотримуватися
правил охорони праці та протипожежної
безпеки.

20212026р.р

не потребує

1.Контроль за додержанням нормативних
актів з охорони праці

20212026р.р

не потребує

2.Поліпшення стану організаційної роботи з
питань охорони праці: удосконалення знань
та переймання досвіду, відвідування
семінарів, проведення навчання та перевірки
залишкових знань з охорони праці

20212026р.р

не потребує

1.Поповнення фонду бібліотеки новою
навчальною, спеціальною літературою,
періодичними науковими виданнями

20212026р.р

Кошти
спеціального
фонду

2.Своєчасне і якісне обслуговування всіх
категорій користувачів бібліотеки шляхом
запровадження прогресивних форм і методів
роботи

20212026р.р

не потребує

Цільова програма
розвитку бібліотеки
коледжу

7.

кошти
коледжу

Забезпечення
безпечних умов праці

8.Провести капітальний ремонт приміщень
їдальні.

20212026р.р

кошти
спеціального
фонду

10.

Формування абітурієнтної
бази

3.Створити електронні каталоги методичних
рекомендацій викладачів коледжу
4.Навчально-інформаційна бібліографічна
діяльність: складання інформаційних та
рекомендаційних списків літератури;
складання та видання бюлетенів, списків
нових надходжень, тематичних,
бібліографічних, рекомендаційних
покажчиків літератури; виконання довідок
5.Розробка методичних та інструктивних
документів щодо діяльності бібліотеки.
Брати участь працівникам бібліотеки в
науково-практичних конференціях,
семінарах практикумах з питань
впровадження електронних ресурсів в
роботу бібліотеки, які проводить бібліотека
МНАУ
1. Продовжувати профорієнтаційну роботу
серед учнів 9-11класів загальноосвітніх
шкіл області.
2. Залучати учнів 9-11класів Первомайського
району до участі у спортивних змаганнях

20212026р.р

не потребує

20212026р.р

не потребує

20212026р.р

не потребує

20212026р.р

не потребує

20212026р.р

не потребує

3. Заохочувати педагогічних працівників за
активну профорієнтаційну роботу

20212026р.р

4. Врахування під час укладання контрактів
якісної профорієнтаційної роботи
викладачів.

20212026р.р

Кошти
спеціального
фонду
не потребує

