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Робота педагогічного колективу інституту у 2019 році була спрямована
на реалізацію завдань, визначених законами України «Про освіту», «Про
вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», планами роботи на 20182019 та 2019-2020 навчальні роки, рішеннями вченої ради Сумського НАУ та
педагогічної ради Глухівського агротехнічного інституту імені С.А. Ковпака
Сумського НАУ, іншими нормативно-правовими актами.
Трудовий колектив інституту у 2019 році становив 254 особи, із яких:
- педагогічні працівники – 112;
- спеціалісти – 63;
- робітники – 79 осіб.
Крім того, в інституті працює 11 викладачів-сумісників. Протягом 2019
року було прийнято на роботу 52, звільнено – 53 працівників.
Основними напрямки діяльності інституту у 2019 році були:
здійснення повноцінного прийому;
забезпечення якості підготовки фахівців;
робота з кадрами;
методична робота;
організація роботи із обдарованими студентами;
акредитація спеціальностей;
робота бібліотеки та діяльність інформаційного центру;
міжнародна співпраця;
практична підготовка студентів;
співпраця із роботодавцями;
виховна робота;
спортивно-масова робота;
проведення та участь в іміджевих заходах;
адміністративно-господарська робота;
фінансова діяльність;
реалізація соціальної функції закладу.
1. Здійснення прийому у 2019 році
У 2019 році здійснювався набір на навчання за 8 спеціальностями
освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст та 3 – освітнього
ступеня бакалавр.
ОС «Бакалавр»:
- 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»;
- 208 «Агроінженерія»;
- 192 «Будівництво та цивільна інженерія».
ОКР «Молодший спеціаліст»:
- 071 «Облік і оподаткування»;

- 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»;
- 073 «Менеджмент»;
- 208 «Агроінженерія»;
- 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»;
- 192 «Будівництво та цивільна інженерія»;
- 123 «Комп’ютерна інженерія»;
- 201 «Агрономія».
Результати прийому:
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Всього за результатами вступної кампанії 2019 року студентами
інституту стали 442 особи (денна форма – 283, в т.ч. – за ОКР «Молодший
спеціаліст» – 222, ОС «Бакалавр» – 61, заочна форма –159, в т.ч. – за ОКР
«Молодший спеціаліст» – 110, ОС «Бакалавр» – 49 осіб.
2. Контингент студентів
На 1 січня 2020 року контингент студентів інституту становить 853
студенти денної та 360 заочної форми навчання.
У розрізі відділень:
• агроінженерії – 305;
• електроенергетики – 176;
• будівництва – 147;
• економіки та інформаційних технологій – 225;
• заочне відділення – 360 студентів.
3. Якість підготовки фахівців
В інституті функціонує внутрішня система забезпечення якості освіти
яка включає:
1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;
2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти та педагогічних
працівників;
4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього
процесу, у тому числі самостійної роботи студентів;
6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного
управління освітнім процесом;
7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені

вищої освіти та кваліфікації;
8) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення
академічного плагіату;
9) інші процедури і заходи.
Якість освітнього процесу забезпечується:
- наявністю кваліфікованих педагогічних кадрів;
- сучасною матеріально-технічною базою;
- наявним інформаційним забезпеченням;
- впровадження інноваційних педагогічних технологій
В інституті використовуються та впроваджуються:
- електронне навчання;
- заняття на виробництві;
- інтегровані навчання;
- дуальна форма здобуття освіти
Якість підготовки підтверджена:
- оцінкою роботодавців;
- результатами зовнішнього онлайн-тестування студентів випускних
курсів;
- результатами виконання ККР під час акредитації спеціальностей;
- внутрішнім моніторингом якості підготовки.
Складовою частиною внутрішньої системи забезпечення якості є
контроль за якістю підготовки фахівців.
Протягом року з цією метою були проведені наступні контрольні
заходи:
- семестрові атестації (останні тижні жовтня та березня);
- незалежний зовнішній замір знань студентів випускних курсів 6-и
спеціальностей;
- державну підсумкову атестацію студентів, які навчаються на базі 9-и
класів з іноземних мов;
- державну підсумкову атестацію студентів, які навчаються на базі 9-и
класів з української мови, математики та історії України у формі ЗНО;
- захисти дипломних проектів, випускових бакалаврських робіт;
- захисти курсових проектів та робіт;
- комплексні державні екзамени;
- семестрові екзамени та заліки;
- семестрові екзамени у формі комп’ютерного тестування (вперше, під
час зимової екзаменаційної сесії 2019 року).
За результатами контрольних заходів якісні показники у 2019 році
становили:
Літня екзаменаційна сесія:
- Відділення агроінженерії – 32,4%.
- Відділення електроенергетики – 27,9%.
- Відділення будівництва – 38,4%.
- Відділення економіки та інформаційних технологій – 41,9%.
- Заочне відділення – 57,3%.

Зимова екзаменаційна сесія:
- Відділення агроінженерії – 32,2%.
- Відділення електроенергетики – 29,0%.
- Відділення будівництва – 31,8%.
- Відділення економіки та інформаційних технологій – 39,8%.
- Заочне відділення – 52%.
Об’єктивним показником якості підготовки фахівців є проведення
зовнішнього незалежного заміру залишкових знань студентів. Показники
2019 р.:
- 071 «Облік і оподаткування» – 4,5 ;
- 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» – 4,73;
- 073 «Менеджмент» – 4,64;
- 208 «Агроінженерія» – 4,63;
- 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» – 4,43;
- 201 «Агрономія» – 4,67.
ІІІ. Робота з кадрами
Робота з кадрами у 2019 році включала:
1)
Проходження курсів підвищення кваліфікації (НУБіп на базі
Сумського НАУ – 22, СОІППО – 3, ГНПУ імені Олександа Довженка – 1,
інші ВНЗ – 5). Всього пройшли курси підвищення кваліфікації 31
педагогічний працівник.
2)
Участь в альтернативних формах підвищення кваліфікації
(вебінарах, тренінгах, конференціях, дистанційних курсах тощо програмах).
3)
Атестація педагогічних працівників. У 2019 році пройшли
атестацію 20 педагогічних та бібліотечних працівників, в тому числі 8 –
атестувалися атестаційною комісією ІІІ рівня Департаменту освіти і науки
Сумської обласної державної адміністрації.
4)
Робота Школи педагогічної майстерності. В інституті діє Школа
педагогічної майстерності, до складу якої входить 9 молодих викладачів.
5)
Функціонування системи наставництва (обов’язки наставників
виконують 9 досвідчених викладачів та кураторів).
6)
Робота циклових комісій та методичних об’єднань. В
навчальному закладі створені 10 циклових комісій: суспільних дисциплін;
гуманітарних дисциплін; викладачів іноземної мови; викладачів фізичного
виховання і ЗВ; природничо-математичних дисциплін; комп’ютерних
дисциплін та інженерної графіки; будівельних дисциплін; викладачів
економіки, менеджменту та інформаційних технологій; агроінженерних
дисциплін; електротехнічних дисциплін; 2 методичних об’єднання: майстрів
виробничого навчання та кураторів навчальних груп і вихователів
гуртожитків.
7) Навчання з охорони праці співробітників інституту:
- із загальних та спеціальних питань охорони праці в навчальних
центрах – 31.
- в інституті – 82.

ІV. Наукова та методична робота

Наукова робота:
- Проведено ІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію
«Сучасні моделі розвитку агропромислового виробництва: виклики
та перспективи».
- Участь у науково-практичних конференціях та публікація статей і тез
доповідей у збірниках матеріалів конференцій.
Методична робота здійснювалася за напрямками:
- Участь у роботі НМК ДУ «Агроосвіта» – 7 (Литвиненко А.В.,
Гололобов В.І., Лук’яненко Т.С., Чалий В.І., Артемова О.Є., Зуєва О.І.,
Овсянко Д.О.).
- Участь у роботі обласних методичних об’єднань – 8.
- Участь в очних та дистанційних тренінгах, (не)конференції мініEdCamp, навчальних сесіях та ін.
- Підготовка навчально-методичної літератури.
- Висвітлення досвіду роботи на сторінках фахових та педагогічних
видань, інтернет-платформах – більше 32.
- Проведення відкритих навчальних занять – 41.
- Проведення занять на виробництві – 28.
- Проведений семінар-тренінг «Інтерактивні інструменти для
візуалізації навчального матеріалу».
V.
Організація роботи із обдарованими студентами
У 2019 році були проведені:
- перші етапи конкурсів знавців української мови імені Петра Яцика та
Тараса Шевченка.
- перші етапи олімпіад із української та англійської мови, інформатики,
математики, хімії, біології, фізики та інших дисциплін.
- студенти-переможці перших етапів взяли участь у ІІ (обласних) етапах
предметних олімпіад з української та англійської мови.
- 73 студенти узяли участь у 11 інтернет-олімпіадах та конкурсах на
онлайн-платформах «Всеосвіта» та «На Урок».
- 2 студентки (Базуріна Ольга, Самоха Юлія) зайняли призові місця в
міському конкурсі бізнес-планів.
- студентка Базуріна Ольга взяла участь у ІІ Всеукраїнській науковопрактичній конференції «Сучасні моделі розвитку агропромислового
виробництва: виклики та перспективи».
VІ. Акредитація освітньо-професійних програм
У 2019 році було проведено акредитацію освітньо-професійних програм
«Фінанси, банківська справа та страхування», «Агроінженерія»
4 викладачі інституту (Горох Н.В., Чалий В.І., Коренівська Л.В., Ткачов
О.О.) відібрані до числа експертів НАЗЯВО.

VІІ. Робота бібліотеки
Бібліотечний фонд становить:
- 113014 примірників документів;
- 22 періодичні видання;
- 4030 одиниць електронних підручників.
У 2019 році:
- надійшло 1245 видань;
- проведено 126 інформаційно-масових заходів. Із них виставки,
перегляди літератури – 81, віртуальні виставки – 7, дні інформації – 4, інших
масових заходів на допомогу навчально-виховному процесу – 34,
бібліотечних уроків – 24;
- взято участь у роботі 2-х семінарів-практикумів обласного
територіального методичного об'єднання завідувачів сільськогосподарських
бібліотек м. Суми та Сумської області;
- організовано і проведено семінар обласного територіального
методичного об'єднання завідувачів сільськогосподарських бібліотек м. Суми
та Сумської області «Бібліотека – свідок і творець історії навчального
закладу», до 120 річниці з часу заснування навчального закладу;
- бібліотекар Хандій Т.В. взяла участь у конкурсі ДУ «НМЦ ВФПО»
«Педагогічний ОСКАР».
VІІІ. Діяльність інформаційного центру
Інформаційне забезпечення діяльності інституту включало наступні
напрямки:
1. Робота сайту (455 публікацій).
2. Випуск газети «Студентський меридіан» (11 номерів).
3. Робота в соціальних мережах.
4. Висвітлення діяльності інституту в місцевих друкованих ЗМІ і
інтернет-виданнях (89 публікацій).
5. Випуск збірника статей і тез І Всеукраїнської науково-практичної
конференції «Сучасні моделі розвитку агропромислового виробництва:
виклики і перспективи».
IX. Міжнародна співпраця
Міжнародна співпраця здійснювалася за напрямками:
1.
Участь в українсько-німецькому проекті «Сприяння розвитку
професійної освіти в аграрних коледжах України» (із 2017 року). У рамках
цього проекту:
- Делегація інституту вивчала досвід організації освітнього
процесу безпосередньо в Німеччині.
- Студенти інституту проходили виробничу практику на базі
фермерських господарств Німеччини (8 студентів у 2019 році).
- На базі інституту було проведено практичні семінари «Сучасна
посівна та ґрунтообробна техніка», «Налаштування та експлуатація
зернозбиральних комбайнів», «Навчання через дослідження».

- Проведено День практичного навчання за участю представників з
Німеччини та місцевих підприємств.
- Педагогічні працівники взяли у роботі семінарів «Основи
живлення рослин та аналіз ґрунту» (Липковатівка, 11-13 листопада)
(викладачі відділення агроінженерії), «Двигуни, трансмісії та ходові частини
сучасних тракторів» (Мирогоща, 11-13 червня) (викладачі відділення
агроінженерії), «Обробіток ґрунту та посів» (м. Київ, 11-12 березня)
(викладачі відділення агроінженерії).
- Викладачі інституту взяли участь в роботі робочих груп по
розробці нормативно-методичного забезпечення освітнього процесу
(протягом 2017-2019 років).
- Здійснюється модернізація матеріально-технічної бази інституту.
2. Участь у роботі міжнародних конференцій, виставок, тренінгів.
3.
Участь в роботі літньої школи АПД (Аграрно-політичний
діалог), яка працювала на базі ДУ «НМЦ ВФПО» (вересень 2019 року).
4.
Залучення до грантових програм.
Протягом 2019 року навчальний заклад неодноразово відвідували
іноземні волонтери та делегації.
X. Практична підготовка
Практична підготовка студентів здійснюється на базі:
- навчальних кабінетів та лабораторій інституту,
- навчальних майстерень інституту,
- навчально-дослідного господарства,
- підприємств, організацій та установ регіону (оновлені договори про
співпрацю),
- фермерських господарств Польщі та Німеччини.
Студенти інституту влітку 2019 року проходили сільськогосподарську
практику в Німеччині за програмами «Karl's Erdbeer-Hof» (2 студенти) та в
Польщі за програмами ТОВ «Плантація над Танвею» (5 студентів),
підприємства «Хортулус» (3 студенти), підприємства «Limax» (3 студенти).
Студенти відділення електроенергетики АПВ в осінній період пройшли
навчальну практику на базі ТОВ НВП «Глобинський свинокомплекс».
Також студенти відділення агроінженерії та відділення будівництва
проходили навчальні та виробничі практики в лабораторії рослинництва та
фруктових насаджень.
- Якісний показник практичної підготовки у 2019 році:
- Відділення економіки та інформаційних технологій – 82 %
- Відділення агроінженерії – 74%.
- Відділення електроенергетики АПВ – 71%
- Відділення будівництва – 76%.
XI. Підготовка із робітничих професій
В інституті здійснюється підготовка фахівців із 8 робітничих професій:
№
Робоча професія
Кількість

1
2
3
4
5
6
7
8

Водій автотранспортних засобів (категорія «В»)
Водій автотранспортних засобів (категорія «С»)
Тракторист-машиніст сільськогосподарського
виробництва (категорії «А1», «А2», «В1»)
Муляр
Електрозварник ручного зварювання
Обліковець реєстрації бухгалтерських даних
Слюсар з ремонту с/г машин та устаткування
Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування

слухачів
89
99
52
35
30
19
49
52

Всього
425
Проведено курси підвищення кваліфікації керівників середньої ланки
підприємств енергетичного комплексу у галузі знань «Техніка та енергетика
аграрного виробництва» для 50 слухачів.

-

XII. Виховна робота
Основними напрямками роботи у 2019 році були:
Організація роботи з кураторами навчальних груп.
Забезпечення належних умов проживання в гуртожитках.
Проведення заходів на базі інституту.
Діяльність волонтерських загонів, участь в акціях.
Організація роботи із соціально незахищеними категоріями студентів.
Організація роботи із батьками студентів.
Участь у Всеукраїнських, обласних та міських заходах:
ХХІ зліт студентських лідерів аграрної освіти;
народний музей С.А. Ковпака підтвердив свій статус у системі
музейних інституцій України;
участь у дні відкритих дверей 16 окремого мотопіхотного батальйону;
участь у міських заходах: Глухівська Масляна-2019, «Перша хвилина
миру», Всеукраїнський день вишиванки, День Європи, День молоді,
фестиваль «Пісні, опалені війною»;
участь у конкурсі «Розум-фест», який проходив у м. Батурин;
участь у театралізованому дійстві, присвяченому підписанню
Глухівських статей.
XIIІ. Спортивно-масова робота
Міська спартакіада:
- баскетбол (юнаки) – І місце
- настільний теніс (юнаки) – І місце
- баскетбол (дівчата) – ІІ місце
- волейбол (дівчата) – ІІ місце
- волейбол (юнаки) – ІІ місце
- футбол – І місце

- легка атлетика – ІІІ місце
- легкоатлетичний крос – ІІІ місце
Команда інституту стала переможцем відкритого чемпіонату м. Глухів з
футболу.
На базі інституту проведені Всеукраїнські спортивні ігри з настільного
тенісу серед студентів аграрних закладів вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації.
Досягнення студентів:
- Медьвідь Роман – майстер спорту з жиму штанги;
- Медвідь Артем – майстер спорту з військово-спортивного
багатоборства;
- Туман Кирило – призер Всеукраїнських змагань із судомодельного
спорту;
- Ворожбицький Данило – призер відкритого чемпіонату Сумської
області з класичного жиму штанги лежачи;
- Пусь Юрій – призер відкритого чемпіонату Сумської області з
класичного жиму штанги лежачи.
XIV. Проведення та участь в іміджевих заходах
На базі інституту було проведено:
всеукраїнські практичні семінари «Сучасна посівна та
ґрунтообробна техніка», «Налаштування та експлуатація зернозбиральних
комбайнів», «Навчання через дослідження»;
- День практичного навчання за участю представників з Німеччини та
місцевих підприємств;
- семінар обласного територіального
методичного об'єднання
завідувачів сільськогосподарських бібліотек м. Суми та Сумської області
«Бібліотека – свідок і творець історії навчального закладу», до 120 річниці з
часу заснування навчального закладу;
- ІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Сучасні моделі
розвитку агропромислового виробництва: виклики та перспективи»;
пробне та зовнішнє незалежне оцінювання знань випускників
загальноосвітніх шкіл із 3-х предметів.
Представники закладу взяли участь у:
- тренінгу та тестуванні з підготовки експертів із забезпечення якості
вищої освіти (м. Глухів, 25 березня);
- регіональній (не)конференції афілійований міні-EdCamp Hlukhiv (м.
Глухів, 13 квітня);
- ХХІ зльоті студентських лідерів аграрної освіти;
- практичних семінарах «Основи живлення рослин та аналіз ґрунту»
(Липковатівка, 11-13 листопада) (викладачі відділення агроінженерії),
«Двигуни, трансмісії та ходові частини сучасних тракторів» (Мирогоща, 1113 червня) (викладачі відділення агроінженерії), «Обробіток ґрунту та посів»
(м. Київ, 11-12 березня) (викладачі відділення агроінженерії) та ін.

XV. Адміністративно-господарська робота
Велику роль у створенні комфортних умов для проведення навчальновиховного процесу відіграє адміністративно-господарська робота. У 2019
році вона проводилася за напрямками:
- ремонт лабораторії № 50;
- реконструкція студентського кафе, а саме розширення за рахунок
сусіднього кабінету;
- заміна оздоблення стін коридору навчального корпусу № 1;
- реконструкція лабораторії сільськогосподарської техніки;
- поточний ремонт покрівель будівель закладу освіти;
- реконструкція теплиці під лабораторію озеленення;
- капітальний ремонт аудиторії №12;
- у гуртожитку навчального закладу частково проведено заміну
меблів та матраців;
- виготовлення та встановлення інсталяції до 120-ти річчя закладу
освіту;
- ремонт теплотрас та теплових мереж;
- ремонт кабінету студентського самоврядування.
XVI. Фінансова діяльність
Загальний фонд державного бюджету – 30 млн. 519 тис. 167 грн.
Спеціальний фонд державного бюджету – 7 млн. 238 тис. 066 грн.
Обсяги та структура видатків за рахунок загального фонду по Глухівському
агротехнічному інституту імені С.А.Ковпака СНАУ за 2019 рік
Стаття видатків

Сума, тис. рн..

Заробітна плата

17858,6

Нарахування на заробітну плату

3912,4

Предмети,матеріали, обладнання та інвентар

11,4

Продукти харчування

907,2

Оплата водопостачання і водовідведення

60,0

Оплата електроенергії

760,0

Оплата інших енергоносіїв

1498,5

Інші виплати населенню

117,1

Стипендія

5394,0

Всього

30519,2
Обсяги та структура джерел наповнення спеціального фонду
по Глухівському агротехнічному інституту
імені С.А.Ковпака СНАУ за 2019 рік

Стаття доходів

Сума, тис. грн..

Доходи,отримані від освітньої діяльності

1621,8

Доходи,отримані від господарської діяльності

5518,5

Доходи,від отриманих благодійних внесків,грантів та
дарунків
Всього

105,2
7245,5

Структура та динаміка основних статей використання коштів
спеціального фонду по Глухівському агротехнічному інституту
імені С.А.Ковпака СНАУ за 2019 рік
Статті витрат
Заробітна плата та нарахування
Придбання обладнання,матеріалів та інвентарю
Медикаменти
Продукти харчування
Оплата послуг
Відрядження
Сплата податків
Оплата комунальних послуг
Окремі заходи по реалізації державних програм
Придбання обладнання і предметів довгострокового
використання
Всього
№ з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Сума, тис. грн..
3562,4
1813,3
4,0
634,1
249,0
60,0
47,0
702,3
6,0
160,00
7238,1

XVII. Соціальна діяльність
Забезпечення умов для стабільної роботи трудового колективу
Колектив інституту протягом 2013-2019 рр.
рік
Кількість працюючих
Із них педагогічних
всього
працівників
2013
289
122
2014
278
120
2015
278
111
2016
275
112
2017
267
112
2018
257
115
2019
254
112

- Своєчасна та в повному обсязі виплата заробітної плати
- Допомога соціально незахищеним категоріям працівників
студентів

та

- Утримання та розвиток соціальної інфраструктури:
- 3 гуртожитки (всі бажаючі забезпечені житлом)
- Смарт-кафе, буфет
- Їдальня
- Медичний пункт.

