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1. ВСТУПНЕ СЛОВО ДИРЕКТОРА
Шановні першокурсники!
Ви розумно обрали один із найстаріших аграрних навчальних закладів
України. Заснований у 1828 році, він зробив значний внесок у вітчизняну
освіту, науку, виховав цілу плеяду відомих спеціалістів, керівників, учених.
Майже два століття мінялися форми економічних, політичних відносин,
змінювався статус країни, а наш коледж також упевнено дивиться у
майбутнє, бере активну участь в позитивному перетворенні суспільства,
перебудові аграрної галузі й радує багатьох і багатьох своїми успіхами,
унікальними традиціями, передовими новаціями й перспективними
пріоритетами розвитку!
Тисячі і тисячі випускників коледжу несуть трудову естафету поколінь,
зміцнюють авторитет, примножують славу й визнання навчального закладу
не тільки в Україні, але й за її межами.
У нас немає сумніву в тому, що ви активно продовжите ці традиції,
станете активними і повноправними учасниками інноваційних процесів,
гідними громадянами своєї країни. Коледж стане для вас другою рідною
оселею, надасть усі свої можливості для новітніх технологій навчання і
виховання, оточить вас увагою і турботою, дасть реальну путівку у майбутнє
самостійне життя.
Ми віримо у вас, у те, що ви привнесете нові надбання, віддасте себе
служінню вітчизні, українському народові.
Вітаємо вас і бажаємо великих творчих успіхів і досягнень на шляху
отримання знань!
З вдячністю і повагою за ваш вибір,
Директор коледжу, кандидат економічних наук,
Заслужений працівник освіти України

В.М. Соченко
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2. ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ НУБіП УКРАЇНИ «КРИМСЬКИЙ
АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОЛЕДЖ»: ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА
РОЗВИТКУ
Відокремлений
підрозділ
Національного
університету
біоресурсів
і
природокористування України «Кримський агропромисловий коледж» веде свою історію
з 1828 року і був заснований як Магарацьке казенне училище виноградарства і
виноробства. Динаміку розвитку навчального закладу схематично можна уявити
наступним чином:
Магарацьке казенне училище виноградарства і виноробства (1828).
Нікітське училище садівництва, виноградарства і виноробства (1868).
Кримський технікум південних спецкультур (1924).
Ялтинський технікум південних спецкультур (1930).
Ялтинський сільськогосподарський технікум (1945).
Радгосп-технікум дослідної станції садівництва (1964).
Ордена Трудового Червоного Прапора радгосп-технікум Кримської дослідної
станції садівництва (1978).
Кримський ордени Трудового Червоного Прапора агропромисловий коледж (1993).
Ордена Трудового Червоного Прапора агропромисловий коледж Кримського
державного агротехнологічного університету (2002).
Відокремлений структурний підрозділ Національного аграрного університету
«Кримський агропромисловий коледж» (2005).
Відокремлений
підрозділ
Національного
університету
біоресурсів
і
природокористування України «Кримський агропромисловий коледж» (2008).
Увесь шлях нашої довгої історії можна розділити на 3 етапи:
I нікітський – 102 роки ( 1828-1930 рр.),
II ялтинський – 34 роки (1930-1964 рр.),
III сучасний – 49 років (1964-2013 рр.).
Погодьтеся, це дуже поважний вік.
Засновник навчального закладу – доктор біології і медицини Християн
Христианович Стевен. Був 1812 рік, на півночі Росії йшла війна з французами, а тут, на
півдні благословенної Тавриди, поблизу Ялти, ця дивовижна людина узялася створювати
Казенний ботанічний сад, який став зеленою скарбницею країни, а пізніше і науководослідною установою світового значення.
Мудрий Стевен розумів, що без фахівців його дітище не зможе стати таким, яким
він його задумав. Саме заради підготовки цих кадрів при Нікітському саду в 1828 році
було створено спеціальне училище, а перших учнів – 12 солдатських сиріт з притулку
суспільного піклування Воронезької губернії, хлопчиків 11-13 років – привіз до Криму
унтер-офіцер, щоб їх вивчили на садівників і виноградарів. По розпорядженню Міністра
внутрішніх справ вони отримували мізерний пайок. Але це краще, ніж зовсім голодувати.
Спочатку студенти займалися тільки практичними роботами, але з часом учені
розробили освітню програму. Підлітки почали вивчати закон Божий, чотири дії
математики, граматика і правильне написання видів винограду. Порядки були суворі:
застосовувалися штрафи, різки, карцер. Природно, траплялися втечі з училища; утікачів
повертали, карали і примушували продовжувати навчання. Учні теж не були
безсловесними, вони скаржилися на свавілля керівництва. У музеї зберігся цікавий
фотодокумент – свідоцтво про одну з таких скарг: майбутні садівники скаржаться
міністрові. Адже їх тримали на становищі поденних робочих! П'ять місяців вони
виконували земляні роботи, а їх жодного разу не зводили в лазню.
Навряд чи начальство адекватно реагувало на ці скарги. На музейних фотографіях
1906 року відображена першотравнева демонстрація, на яку вийшли учні Нікітського
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училища разом з майстрами і робочими винних підвалин Ялти і Ай-Даніля. Молодь
зібралася у затишному куточку тихого Масандрівського парку, але жандарми спробували
їх розігнати. Тоді демонстранти сіли у човни і продовжили прямо в морі мітинг
солідарності зі всіма, хто трудиться й бідує.
Не дивлячись на суворий режим, а може, й завдяки йому, рівень підготовки був
достатньо високим. Тому через 20 років після заснування училища виноградарства і
виноробства знадобився другий навчальний заклад, подібний цьому, – Нікітське училище
садівництва. Ще через 20 років вони об'єдналися. Для вдосконалення знань і навиків
кращих випускників, новому училищу були додані вищі курси. Під навчальні та житлові
корпуси віддали п'ять маєтків і з'явилися нові відділення: тютюнництва, цитрусового і
декоративного садівництва. Через декілька років, у 1924 р., Нікітське училище перевели
до Ялти, у приміщення школи на вулиці Гоголя, 8 (тепер це школа-гімназія №12).
Навчальний заклад отримав новий статус і почав називатися технікумом південних
спецкультур.
У 1928 році найздібніші та найактивніші учні закінчили весь курс навчання за один
рік. Цей курс назвали «нульовим». Випускників доправили на створення перших
колгоспів, а після війни ці фахівці стали головними агрономами колгоспів і радгоспів на
всьому Південному березі.
З початком Великої Вітчизняної війни закінчилося мирне життя технікуму. 8
жовтня 1941 року прийшов наказ про евакуацію до Алма-Ати. Студенти і викладачі пішли
на фронт. Проте, 16 квітня 1944 року, через два дні після звільнення Ялти, технікум
відновив свою роботу. Не було нічого! Видали тільки одного коня, і на ньому студенти
самі возили дрова, обробляли землю. «З метою забезпечення технікуму, навчального
корпусу і гуртожитку паливом на зиму … кожен, хто вчиться, і співробітники технікуму
зобов'язані заготовити і винести до дороги 0,5 кубометра дрів.
При поверненні до технікуму кожний, хто працював на лісозаготівлях,
зобов'язаний доставити власними силами в'язку дрібних дрів (вітролому) і здати їх на
склад технікуму», – читаємо у книзі наказів по Ялтинському технікуму південних
спецкультур.
У 1956 році з'явилася можливість відкрити відділення бухгалтерського обліку, і це
було для тяжкого післявоєнного часу чималим досягненням.
У 1964 році технікум перевели на базу Кримської дослідної станції в селі
Маленьке. Студенти переїхали з Південного берега у степ, в недобудований навчальний
корпус і гуртожиток. Замість занять за програмою студенти самі завершили обробку
будівель, і навчальний рік на новому місці почався 1 жовтня.
Саме у цей період на Україні розглядалося питання про застосування нових форм
сільськогосподарських навчальних закладів – радгоспів-технікумів. Вперше в СРСР
радгоспи-технікуми з'явилися в Молдавії у 1960-61 роках. Сільськогосподарські
технікуми, що мали слабку виробничу базу, об'єднувалися з великими
сільськогосподарськими підприємствами. Як правило, підбиралися передові по рівню
виробництва, економічно міцні радгоспи, розташовані недалеко від навчальних закладів.
У серпні 1964 року Рада Міністрів України прийняла Постанову «Про організацію
радгоспів-технікумів». Це рішення співпало з переїздом із Ялти до с. Маленького. Так, на
базі Ялтинського сільськогосподарського технікуму і дослідного господарства Кримської
дослідної станції садівництва (КДСС) був створений радгосп-технікум Кримської
дослідної станції садівництва з розміщенням у селі Маленькому.
Навчальний заклад правильніше було б назвати «Дослідна станція-технікум», тому
що він був на порядок вище за звичайні радгоспи-технікуми. Дослідне господарство
станції садівництва, з яким відбулося об'єднання, було рентабельним, з високою
культурою землеробства і застосуванням нових технологій обробітку багаторічних
рослин. Річне виробництво фруктів складало 10-12 тисяч тонн.
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У 1972 році було завершено будівництво навчального корпусу №2, колектив
перейшов на заняття в одну зміну і, природно, збільшилася можливість для проведення
виховної та позааудиторної роботи.
З метою поліпшення навчальних, житлових і культурно-побутових умов студентів,
було проведено капітальну реконструкцію їдальні, прибудовано додатково обідні зали,
буфет із загальною кількістю посадочних місць 250 – цього виявилося достатньо! Був
зданий в експлуатацію Будинок культури із залом для глядачів на 600 місць, з кімнатами
для занять гуртків художньої самодіяльності, навчальний павільйон механізації з боксами
для тракторів і автомобілів. Будівництво житлових будинків для викладачів і
співробітників продовжувалося.
Справжнім святом для студентів і співробітників, особливо для спортсменів, стало
завершення будівництва облаштованого стадіону і спортивного залу розміром 36х18
метрів – тоді він був найбільшим у Сімферопольському районі.
З навчального корпусу №1 було переведено бібліотеку з читальним залом,
спортивний і машинний зали, а в приміщеннях, що звільнилися, обладнали Музей історії,
Клуб інтернаціональної дружби, лекційну аудиторію. Це було дуже доречним, адже
почалася підготовка до 150-ліття навчального закладу, яке пройшло у жовтні 1978 року.
За значні успіхи у підготовці висококваліфікованих спеціалістів сільського господарства,
внесок у розвиток садівництва і у зв’язку зі 150-річчям з дня заснування Указом Президії
Верховної Ради СРСР № 8126-ІХ від 15.09. 1978 р. радгосп-технікум був нагороджений
орденом Трудового Червоного Прапора.
За роки, що минули, багато зроблено для створення навчально-матеріальної бази, а
головне – почала вимальовуватися неповторна зовнішність навчального містечка,
територія якого завжди залишалася чистою і затишною (про це піклувалися й піклуються
самі студенти). Технікум був затверджений як об'єкт показу іноземним делегаціям.
Характерна риса роботи колективу навчального закладу – він ніколи не покладався
на випадковості, а прагнув мати те випередження, яке забезпечує динаміку розвитку і
можливість проектувати перспективне майбутнє.
Досягнувши певного рівня, колектив дійшов висновку, що виріс з рамок технікуму
і здатний розвиватися далі. Прийшла пора зміни статусу навчального закладу. Експертна
комісія Міністерства науки і освіти України і Міністерства сільського господарства і
продовольства України, вивчивши навчально-матеріальну базу, якість викладання і рівень
підготовки фахівців, прийшла до висновку про можливість отримання статусу коледжу.
Це послужило підставою для ухвалення колегією Міністерства науки і освіти України
Постанови від 23.06.1993 р., протокол № 13/2 «Про затвердження рішення міжгалузевої
експертної комісії» про створення на базі технікуму Кримського державного
агропромислового коледжу – вищого навчального закладу ІІ рівня акредитації. Так,
згідно Наказу Міністерства сільського господарства і продовольства України за № 265/165
від 27.09.1993 р. «Про зміну статусі радгоспу-технікуму Кримської дослідної станції
садівництва» у Криму з’явився перший державний коледж з правом підготовки
бакалаврів. Ця подія стала для колективу святом, але й додала і відповідальності та
заклопотаності: треба ж відповідати новому статусу! Виникла необхідність тісніших
зв'язків з вищими навчальними закладами ІІІ-ІV рівня акредитації. Якраз у цей час
Міністерство агропромислового комплексу України прийняло Положення про ННВК –
навчально-науково-виробничих комплексах. Після погодження з Кримським
сільськогосподарським інститутом, ректоратом і його керівником професором М. М.
Мельниковим була створена спільна робоча група по підготовці Статуту ННВК. Спочатку
до нього увійшли:
- Кримський державний сільськогосподарський інститут;
- Кримський
ордени
Трудового
Червоного
Прапора
державний
агропромисловий коледж;
- Кримська дослідна станція садівництва;
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Навчально-дослідне господарство Кримського сільськогосподарського
інституту.
Міністерство аграрної політики України видало наказ за № 198 від 16.07. 2002 р.
про створення комплексу і затвердило його Статут. Згодом до складу ННВК були
прийняті інші навчальні заклади і науково-дослідні установи, наприклад, Нікітський
ботанічний сад, Науково-дослідний інститут вина і виноробства «Магарач».
Коледж і університет завжди пов’язували широкі та плідні зв'язки. Проте створення
ННВК підвело під співпрацю юридичну базу і настільки розширило його можливості, що
цей факт знайшов віддзеркалення у Статуті.
В рамках ННВК вже у 1994 році коледж направив до університету кращих своїх
випускників для продовження навчання. Їх приймали без вступних іспитів на другий і
третій курси, що скорочувало період їх навчання і давало істотну економію державних
коштів. Така практика себе цілком виправдала – з випускників коледжу в університеті
почали формуватися академічні групи зі скороченим терміном навчання.
Наказом ректора Національного аграрного університету від 05.01.2005 року за № 4
Кримський агропромисловий коледж увійшов до складу Національного аграрного
університету.
Для розширення навчальної, дослідницької та інноваційної діяльності
Національного аграрного університету з метою задоволення потреб агропромислової,
природоохоронної та інших галузей економіки, а також враховуючи необхідність
адаптації такої діяльності до вимог міжнародних організацій дослідницьких університетів,
Постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 р. № 945 Національний
аграрний університет перейменовано в Національний університет біоресурсів і
природокористування України (НУБіП України).
Відповідно до наказу ректора від 21.11.2008 р. № 759 «Про заходи щодо виконання
Постанови Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 р. № 945» коледж перейменовано у
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування
України «Кримський агропромисловий коледж».
Колектив коледжу з упевненістю спрямовує свій погляд у майбутнє! Разом з
факультетами і кафедрами НУБіП України, Південного філіалу НУБіП України
«Кримський агротехнологічний університет» продовжується плідна робота над
підвищенням якості освіти на основі впровадження у навчально-виховний процес
інноваційних методик, вивчення регіональних ринків праці та зміцнення зв'язків з
базовими підприємствами. Інтеграція з головним університетом поліпшила науководослідну та пошукову роботу, що стала невід’ємною складовою навчально-виховного
процесу. Колекційно-дослідні ділянки, навчальні сади, виноградники та поля не тільки
забезпечують якісною власне вирощеною продукцією, але й дозволяють вести наукові
дослідження.
Усе це разом взяте, а також активна робота кафедр з бухгалтерського обліку і
аудиту, захисту рослин, перспектива створення кафедр соціогуманітарної й природничонаукової підготовки, збільшення контингенту бакалаврів, якісне зростання педагогічного
складу є переконливим свідченням створення найближчим часом навчального закладу
університетського типу!
-
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3. КОНТАКТИ
Україна, 95517, п/в Маленьке, Сімферопольський р-н, АР Крим
Електронна пошта: aic-crimea@mail.ru
Довідкова служба
Довідкова служба Відокремленого підрозділу НУБіП України «Кримський
агропромисловий коледж» (0652) 325-549
Приймальна комісія: (0652) 325-617

Як нас знайти
Проїзд від ст. Сімферополь на електропоїзді до зупинки «Платформа 1450 км» або
маршрутним таксі № 105 від зуп. ГРЕС до зуп. Маленьке

КРИМСЬКИЙ
АГРОПРОМИСЛОВИЙ
КОЛЕДЖ
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Ректор
Мельничук Дмитро Олексійович
Ректор Національного університету біоресурсів і природокористування України, Герой
України, доктор біологічних наук, професор, академік НАН України та НААН України,
лауреат Державної премії України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат
премії ім. В. Вернадського, почесний професор університету штату Айова (США),
почесний доктор Берлінського ім. Гумбольдта (Німеччина) і Гентського (Бельгія)
університетів, Російського державного аграрного університету – МСГА імені К.А.
Тімірязєва, Астраханського технічного університету (РФ), почесний професор
Варшавського і Люблінського (Польща), Казахського аграрних університетів та виїзний
професор Токійського аграрного університету (Японія), почесний президент Всесвітнього
консорціуму установ вищої аграрної освіти та досліджень у сільському господарстві, член
вищої Ради при генеральному директорі ФАО ООН, почесний сенатор Сенату штату
Луїзіана (США), член Президії державного Комітету з питань державних премій України
в області науки і техніки. Має державні нагороди: медаль «За трудовую доблесть», повний
кавалер орденів «За заслуги», орден Ломоносова (РФ), орден Франції «За заслуги», орден
Держави та Золоту зірку Героя України.
Тел.: (044) 257-51-75, 527-82-42
Електронна пошта: rectorat@nauu.kiev.ua

Перший проректор
Лисенко Віталій Пилипович
кандидат технічних наук, професор
Тел.: (044) 527-80-46, 527-81-36
Електронна пошта: lysenko@nauu.kiev.ua
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Перший проректор з питань діяльності відокремлених підрозділів НУБіП України в
АР Крим
Мельников Михайло Михайлович
кандидат с.-г. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України, академік
академії технологічних наук України
Тел.: (065) 222-72-67, 222-33-52

Директор коледжу
Соченко Віктор Миколайович
кандидат економічних наук, доцент, заслужений працівник народної освіти України
Тел.: (0652) 310-672
Електронна пошта: aic-crimea@mail.ru

Заступник директора з навчальної роботи
Нерух Наталія Василівна
кандидат педагогічних наук
Тел.: (0652) 325-582
Електронна пошта: aic-crimea@mail.ru
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Заступник директора з виховної роботи
Кіко Світлана Володимирівна
Тел.: (0652) 325-582
Електронна пошта: aic-crimea@mail.ru

Заступник директора з навчально-виробничої
Ключенко Валентина Василівна
кандидат сільськогосподарських наук
Тел.: (0652) 325-531

Заступник директора з адміністративно-господарської роботи
Асанов Мурат Ебазерович
Тел.: (0652) 325-547

В.о. головного бухгалтера
Туркова Тетяна Олександрівна
Тел.: (0652) 325-581
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4. СТРУКТУРА ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ НУБіП УКРАЇНИ
«КРИМСЬКИЙ АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОЛЕДЖ»
Кримський агропромисловий коледж відповідно до Положення має ІІ рівень акредитації, є
закладом, що вирішує наступні завдання:
- здійснення освітньої діяльності, яка забезпечує підготовку висококваліфікованих
фахівців для агропромислового комплексу та інших галузей господарства, виходячи з
потреб ринку праці в різних географічних зонах України;
- забезпечення подальшого вдосконалення вищої аграрної, економічної та
інформаційної освіти в Україні відповідно до вимог Болонського процесу;
- організація і проведення науково-дослідних робіт, семінарів і конференцій як
регіональних, так і міжнародних;
- наближення місця навчання студентів до їх місця проживання;
- об’єднання матеріально-технічної бази та інтелектуального потенціалу Кримського
агропромислового коледжу, Південного філіалу «Кримський агротехнологічний
університет» НУБіП України і Національного університету біоресурсів і
природокористування України для більш ефективного їх використання;
- організація та проведення у тісному зв’язку з навчальним процесом виробничої,
дослідницької та наукової діяльності;
- впровадження науково-дослідних робіт працівників коледжу в агропромислову та
природоохоронну галузь шляхом співпраці з суб’єктами господарювання різних форм
власності;
- моніторинг, прогнозування і впровадження у власний освітній процес нових напрямів
підготовки і спеціальностей для якісної освіти фахівців ОКР «Молодший спеціаліст» і
«Бакалавр»;
- здійснення культурно-виховної, творчої, мистецької, спортивної та оздоровчої
діяльності;
- виховання морально-психологічно і фізично здорового покоління громадян в дусі
української патріотизму і поваги до Конституції України;
- забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості і взаємної поваги у
стосунках між працівниками, викладачами та студентами;
До складу Відокремленого підрозділу НУБіП України «Кримський
агропромисловий коледж» входять структурні підрозділи:
- чотири відділення: «Облік і аудит», «Агротехнології і захисту рослин»,
«Виробництва і переробки сільськогосподарської продукції», заочне;
- дві кафедри: бухгалтерського обліку і аудиту, захисту рослин;
- десять підрозділів: бібліотека з читальним залом; гуртожитки; їдальня;
спортивно-оздоровчий комплекс, народний музей, інформаційно-видавничий центр;
бухгалтерія, відділ кадрів, юридичний відділ, архів;
- шість циклових комісій: загальноосвітніх, соціально-гуманітарних, професійноорієнтованих, обліково-економічних та спеціальних дисциплін, фізичного виховання;
науково-методична рада, група аналізу; адміністративна рада;
- 24 лабораторії та 36 кабінетів;
- адміністративно-господарська частина;
- навчально-виробничий підрозділ: навчально-дослідні ділянки, які мають 103,5 га ,
з них 81,54 га орних земель, навчальний плодовий розсадник 1,07 га, навчальні теплиці,
павільйон механізації.
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5. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВІДОКРЕМЛЕНОМУ
ПІДРОЗДІЛІ НУБіП УКРАЇНИ «КРИМСЬКИЙ АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОЛЕДЖ»
Навчальний процес у Відокремленому підрозділі НУБіП України «Кримський
агропромисловий коледж» – це система організаційних і дидактичних заходів,
спрямованих на реалізацію змісту освіти на певному освітньому або кваліфікаційному
рівні відповідно до державних стандартів освіти і базується на принципах науковості,
гуманізму, демократизму, наступності та безперервності, незалежності від втручання
будь-яких політичних партій, інших громадських та релігійних організацій. Навчальний
процес організовується з урахуванням можливостей сучасних інформаційних
технологій навчання та орієнтується на формування освіченої, гармонійно розвиненої
особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та
швидкої адаптації до змін і розвитку в соціально-культурній сфері, в галузях техніки,
технологій, системах управління та організації праці в умовах ринкової економіки.
Організація навчального процесу здійснюється навчальними підрозділами коледжу
(відділеннями, кафедрами, предметними або цикловими комісіями тощо). Університет
надає студентам можливість користування навчальними приміщеннями, бібліотеками,
навчальною,
навчально-методичною
і
науковою
літературою,
обладнанням,
устаткуванням та
іншими засобами навчання на умовах, визначених правилами
внутрішнього розпорядку.
Навчальний процес здійснюється у таких формах: навчальні заняття, виконання
індивідуальних завдань, самостійна робота студентів, практична підготовка, контрольні
заходи. Навчання студентів здійснюється згідно з графіком навчального процесу за
кредитно-модульною системою.

5.1 Європейська кредитно-трансферна система
Європейська кредитно-трансферна система (ECTS) – це система, яка створена для
забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру й порівняння між закладами освіти
результатів навчання студентів, їхнього академічного визнання. Вона розроблена для
забезпечення мобільності студентів, спрощує розуміння й порівняння навчальних програм
та досягнень студентів як між вітчизняними, так і іноземними навчальними закладами.
Система заснована на оцінюванні всіх видів роботи студентів, необхідних для досягнення
цілей, зазначених у навчальній програмі. Розроблена у 1989/1990 навчальному році у
формі пілотного 5-річного проекту в рамках міжнародної програми Erasmus, у якому
брало участь 145 європейських вузів.
Основні елементи системи:
інформаційний пакет, який містить інформацію про навчальний заклад,
факультети, організацію і структуру навчання, дисципліни, умови для самостійної роботи,
проживання, дозвілля тощо;
взаємна угода між закладами-партнерами і студентом у вигляді форми
заяви/навчального контракту;
координатори ECTS від закладу та факультетів, що займаються відповідно
адміністративними та академічними аспектами ECTS та надають консультації студентам;
перелік оцінок з предметів, який показує здобутки студентів у навчанні у спосіб,
який є всебічним і загальнозрозумілим, і може легко передаватися від одного закладу до
іншого;
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Оцінка
національна
Відмінно
Добре

Задовільно

Незадовільно

Співвідношенні між національними та ECTS оцінками
і рейтингом з дисципліни
Оцінка
Визначення ECTS
Рейтинг з
ECTS
дисципліни, бали
А
ВІДМІННО – відмінне виконання лише з (0,90 – 1,00)*Rдис
незначною кількістю помилок
В
ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з (0,82 – 0,89)*Rдис
кількома помилками
С
ДОБРЕ – в загальному правильна робота з (0,74 – 0,81)*Rдис
певною кількістю грубих помилок
D
ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі знасною (0,66 –0,73)*Rдис
кількістю недоліків
E
ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє (0,60 – 0,65)*Rдис
мінімальні критерії
FX
НЕЗАДОВІЛЬНО
–
потрібно (0,35 – 0,59)*Rдис
попрацювати перед тим, як перескласти
F
НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна (0,01 – 0,34)*Rдис
подальша робота, обов’язковий повторний
курс

кредити ECTS, які є числовим еквівалентом оцінки (від 1 до 60), призначеної для
розділів курсу, щоб охарактеризувати навчальне навантаження студента, що вимагається
для їх повного завершення. Вони відображають кількість роботи, якої вимагає кожен блок
курсу відносно загальної кількості роботи, необхідної для завершення повного року
академічного навчання у закладі, тобто лекції, семінари, практична робота, консультації,
виробнича практика, самостійна робота (в бібліотеці чи дома), екзамени чи інші види
діяльності, пов’язані з оцінюванням. У ECTS 60 кредитів становить навчальне
навантаження студента на один навчальний рік, і, як правило, 30 кредитів на семестр, 20
кредитів на триместр. Кредити вимірюються у годинах. 1 кредит становить 30 годин.

5.2 Основні види навчальних занять у коледжі
- лекція;
- лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття;
- консультація.
Лекція - основна форма проведення навчальних занять у вищому навчальному
закладі, призначених для засвоєння теоретичного матеріалу. Як правило, лекція є
елементом курсу лекцій, який охоплює основний теоретичний матеріал окремої або
кількох тем навчальної дисципліни. Лекції проводяться лекторами - професорами і
доцентами (викладачами), а також провідними науковцями або спеціалістами,
запрошеними для читання лекцій. Лекції проводяться у відповідно обладнаних
приміщеннях - аудиторіях для однієї або більше академічних груп студентів.
Лабораторне заняття - форма навчального заняття, при якому студент під
керівництвом викладача особисто проводить натурні або імітаційні експерименти чи
досліди з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень даної
навчальної дисципліни, набуває практичних навичок роботи з лабораторним
устаткуванням, обладнанням, обчислювальною технікою, вимірювальною апаратурою,
методикою експериментальних досліджень у конкретній предметній галузі. Лабораторні
заняття проводяться у спеціально обладнаних навчальних
лабораторіях
з
використанням
устаткування, пристосованого до умов навчального
процесу
(лабораторні макети, установки тощо). В окремих випадках лабораторні заняття
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можуть проводитися в умовах реального професійного середовища (наприклад, у школі,
на виробництві, в наукових лабораторіях).
Практичне заняття - форма навчального заняття, при якій викладач організує
детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни
та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального
виконання студентом відповідно сформульованих завдань. Практичні заняття
проводяться в аудиторіях або в навчальних лабораторіях, оснащених необхідними
технічними засобами навчання, обчислювальною
технікою.
Практичне
заняття
проводиться з студентами, кількість яких не перевищує половини академічної групи.
Проведення практичного заняття грунтується на попередньо підготовленому методичному
матеріалі - тестах для виявлення ступеня оволодіння студентами необхідними
теоретичними положеннями, наборі завдань різної складності для розв'язування їх
студентами на занятті.
Семінарське заняття - форма навчального заняття, при якій викладач організує
дискусію навколо попередньо визначених тем, до котрих студенти готують тези
виступів на підставі індивідуально виконаних завдань (рефератів). Семінарські заняття
проводяться в аудиторіях або в навчальних кабінетах з однією академічною групою. На
кожному семінарському занятті викладач оцінює підготовлені студентами реферати,
їх виступи, активність у дискусії, уміння формулювати і відстоювати свою позицію.
Індивідуальне навчальне заняття проводиться з окремими студентами з метою
підвищення рівня їх підготовки та розкриття індивідуальних творчих здібностей.
Індивідуальні навчальні заняття організовуються за окремим графіком з урахуванням
індивідуального навчального плану студента і можуть охоплювати частину або повний
обсяг занять з однієї або декількох навчальних дисциплін, а в окремих випадках –
повний обсяг навчальних занять для конкретного освітнього або кваліфікаційного
рівня.
Консультація - форма навчального заняття, при якій студент отримує відповіді
від викладача на конкретні запитання або пояснення певних теоретичних положень чи
аспектів їх практичного
застосування. Консультація може бути індивідуальною або проводитися для групи
студентів, залежно від того, чи викладач консультує студентів з питань, пов'язаних із
виконанням індивідуальних завдань, чи з теоретичних питань навчальної дисципліни.
Індивідуальні завдання з окремих дисциплін (реферати, розрахункової, графічні, курсові,
дипломні проекти або роботи тощо) видаються студентам в терміни, передбачені
вищим навчальним закладом. Індивідуальні завдання виконуються студентом самостійно
при консультуванні викладачем. Допускаються випадки виконання комплексної тематики
кількома студентами.
Курсові проекти (роботи) виконуються з метою закріплення, поглиблення
і узагальнення знань, одержаних студентами за час навчання та їх застосування до
комплексного вирішення конкретного фахового завдання. Тематика курсових проектів
(робіт)
повинна
відповідати завданням
навчальної
дисципліни
і
тісно
пов'язуватися з практичними потребами конкретного фаху.
Магістерські роботи виконуються на завершальному етапі навчання студентів в
університетіі і передбачають:
- систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань зі
спеціальності та застосування їх при вирішенні конкретних наукових, технічних,
економічних виробничих й інших
завдань;
- розвиток навичок самостійної роботи і оволодіння методикою дослідження та
експерименту, пов'язаних з темою проекту (роботи).
Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним
матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних занять.
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5.3 Розклад дзвінків:

1 пара- 8:30-9:50
2 пара- 10:00-11:20
3 пара- 12:20-13:40
4 пара- 13:50-15:10
5 пара- 15:20-16:40
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6. ФІЗИЧНИЙ ТА КУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК
Основною метою виховання студентів у Кримському агропромисловому коледжі
НУБіП України є виховання гармонійно розвиненої, інтелектуальної особистості,
підготовка висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців. У виховній роботі
основна увага приділяється формуванню національної та громадянської свідомості,
професійної та соціальної компетентності, демократичного та правового світогляду,
художньо-естетичному вихованню і естетичній освіченості, розвитку творчих здібностей,
фізичної досконалості, трудової, екологічної, моральної культури.
Для реалізації поставленої мети у Кримському агропромисловому коледжі НУБіП
України розроблена Концепція виховної роботи, а також щорічно розробляється
комплексний план виховної роботи.
Питаннями організації виховної роботи піклується весь колектив коледжу і веде дієву
роботу по набуттю молодим поколінням соціального досвіду, культурних і духовних
надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин.
У коледжі створені виховні осередки: музей історії навчального закладу, виставка
творчості викладачів і студентів, етнографічна експозиція, клуби за інтересами, пресцентр, рада студентського самоврядування та студентський профком, студентський
Науковий центр, студентський університет здоров’я, «Школа лідерів» та «Школа
успішності», старостат.
Виховну
роботу
скеровують
комісія
соціально-гуманітарних
дисциплін,
загальноосвітніх дисциплін, циклова комісія з фізичного виховання, органи студентського
самоврядування, ради відділень та гуртожитків., художня рада, методичне об’єднання
кураторів, рада профілактики девіантної поведінки.
Директор

педагогічна рада

адміністративна рада

Заступник директора з виховної роботи
м/о кураторів

музей історії

художня рада

виховні осередки
студентська організація

рада студентського
самоврядування

відділення
особистість
студента

студентський
профком

куратори
комісія соціальногуманітарнихдисциплін

рада
відділення

рада
гуртожитку

активи
груп

проф.
бюро
відділення

профорги
навч.
груп

студентський
Науковий центр

інформаційно-видавнича
діяльність

комісія загальноосвітніх
дисциплін
комісія фізичного
виховання
науково-методична
комісія
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Заступник директора з виховної роботи –
Кіко Світлана Володимирівна
Контактна інформація: тел. (0652) 325-582
Адреса: 97517, Сімферопольський р-н, с. Маленьке,
вул. Шкільна, навчальний корпус №1, каб.5.

6.1. Колективи художньої самодіяльності, клуби за інтересами, гуртки
У коледжі створені необхідні умови для відпочинку й дозвілля студентів. Свої творчі
здібності й таланти студенти розвивають у клубах художньої творчості та клубах за
інтересами, предметних гуртках та гуртках художньої самодіяльності.
Художня рада скеровує роботу гуртків художньої самодіяльності, художніх колективів
та клубів художньої творчості: «Гармонія», «Червона калина», «Чарівна скрипка»,
«Densline», «Bestboys», «Віват». При комісіях соціально-гуманітарних та загальноосвітніх
дисциплін діють клуби за інтересами, історико-краєзнавчі гуртки, літературні вітальні.
Повний склад учасників художньої самодіяльності, які входять до складу клубів
художньої творчості та художніх колективів, налічує більше 100 осіб із числа студентів,
викладачів, співробітників коледжу. Серед добрих традицій, які склалися у коледжі, слід
назвати головне завдання творчого колективу – створення святкової атмосфери,
позитивного настрою у коледжі та за його межами, естетичне виховання молоді,
формування художнього смаку, розвиток здібностей, залучення студентів до творчості та
проведення змістовного дозвілля. До складу колективу художньої самодіяльності входять
хорова, вокальна і танцювальна групи, репертуар яких багатий і різноманітний: народні,
академічні, сучасні пісні й танці, «Кримський віночок», СТЕМ.
Користуються популярністю серед студентів, викладачів, співробітників традиційні
святкові концерти та урочистості, театральні вистави, а також шоу-програми, вечори
відпочинку, тижні відділень та циклових комісій, відкриті засідання предметних гуртків.
Колектив художньої самодіяльності та його активні учасники є лауреатами,
дипломантами та переможцями міжнародних, всеукраїнських, республіканських
фестивалів та конкурсів «Голосіївська весна», «Софійські зорі», «Крим – перлина
України», «Злата Прага» тощо.
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Історико-краєзнавчий гурток та клуб «Стежками рідного краю»
Керівник – старший викладач комісії соціальногуманітарних дисциплін, викладач вищої категорії,
викладач-методист, Відмінник освіти України
Тараканова Ірина Олександрівна

Історико-краєзнавчий гурток та клуб «Стежками рідного краю» дозволяє поєднувати і
використовувати різноманітні форми позааудиторної роботи, що дає можливість
організовувати систематичні заняття за певною програмою і постійним складом.

Літературна вітальня

Керівник – викладач вищої категорії комісії
загальноосвітніх дисциплін, Відмінник народної
освіти Славгородська Надія Дмитрівна

Впродовж свого існування члени літературної вітальні репрезентували видатних
діячів української та світової літератури.

20

Шоу-програми «Міс агроколедж», «Містер коледж», «Краса агроколедеж»,
«Міс та Містер гуртожиток»

Керівник – педагог-організатор Мальцева Вікторія
Владиславна
Конкурси краси проводяться з
виховання молоді, формування
виявлення талановитої молоді та
реалізації її творчого потенціалу;
до участі в культурно-масових заходах; формування і розвиток
студентів, проведення активного смислового дозвілля.

метою естетичного
художнього смаку,
створення умов для
залучення студентів
творчих здібностей
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Творча виставка «Квіткові композиції»
Керівник – викладач I категорії комісії
професійно-орієнтованих дисциплін Сивакова
Наталя Сергіївна.
До творчого колективу виставки входять
представники навчальних груп коледжу. Члени
колективу двічі на рік організовують оригінальні
виставки квіткових композицій з рослин, які
вирощують самі.
Клуб «Господарочка» створений на базі гуртожитку, в
якому проживають дівчата. Отримані знання та вміння по
веденню домашнього господарства, розширення та
поглиблення
знань
щодо
харчування,
розвиток
загальноосвітнього рівня мають допомогти студентам у
майбутньому
повсякденному житті та професійній
діяльності.

6.2. Народний музей коледжу
Гордістю навчального закладу є музей. Знайомство з коледжем розпочинається з
вивчення його історії – перший урок для студентів нового прийому проходить у музеї.
Музей історії навчального закладу занесений в перелік музеїв, рекомендованих для
відвідування туристами та гостями Криму. Музей засновано до 150-річчя навчального
закладу у 1978 році.
1 жовтня 1987 року музею було присвоєно звання «Народний музей», щорічно його
відвідують 2-3 тисячі чоловік – абітурієнти, студенти, гості, іноземні делегації.
Експозиція музею поетапно розкриває історію становлення та розвитку Кримського
агропромислового коледжу НУБіП України. Музей налічує 3 зали: перша – присвячена
історії коледжу – його засновникам, випускникам, міжнародним зв’язкам, культурному та
спортивному життю студентства, сьогоденню; друга зала – це виставка творчості
викладачів і студентів, в якій представлена етнографічна експозиція; третя – це зала
«Патріот», яка розповідає про випускників коледжу – ветеранів Великої Вітчизняної
війни.
Музей посів перше місце у конкурсі серед ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації «Кращий
музей навчального закладу – 2007». Рішенням Президії Верховної Ради Автономної
Республіки Крим від 1 квітня 2008 року № 821- 5/07 за роботу «Використання матеріалів
Народного музею історії Кримського агропромислового коледжу НАУ в навчальновиховному процесі» групі викладачів була присуджена премія Автономної Республіки
Крим. В II республіканському конкурсі Південного регіону України серед музеїв Криму в
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2010 році музей коледжу переміг у номінації «Кращий музей, діючий на громадських
засадах».
Ходиш по тихих залах музею і розумієш правоту відомого твердження класика про
те, що у народу, який не пам'ятає свого минулого, немає майбутнього. Колектив
упевнений у своєму майбутньому і старанно зберігає пам'ять про минуле.

Музей навчального закладу має ряд особливостей: головна з них полягає в тому,
що він є не лише культурно-просвітницькою установою, але й дає студентам знання, є
рівноправною й активною складовою навчально-виховного процесу, власне занять, які
підкріплює емоційно, фактично доповнюючи змістовим й пізнавально-історичним
матеріалом. Накопичені фонди дозволяють використовувати систему «Музей – навчальновиховному процесу», що дозволяє здійснювати спільну діяльність музею та педагогічного
колективу коледжу. Матеріали музею активно використовуються на заняттях, наприклад,
«Розвиток фермерства в Криму», «Історія розвитку овочівництва в Криму», «Історія
розвитку виноградарства в Криму”, «Видатні виноградарі – випускники навчального
закладу», «Сімейні династії у навчальному закладі», «Дружні зв’язки з молоддю інших
країн», «Класифікація виноградних вин», «Партизанський рух у роки Великої Вітчизняної
війни» тощо.
Таким чином, музей стає накопичувачем «наочних посібників», які не лише
поглиблюють і розширюють знання студентів, але і сприяють посиленню емоційного
забарвлення занять, що робить сприйняття сильнішим і глибшим.
Добре відома і така форма роботи, як проведення у музеї екскурсій («Зелена
перлина на блакитному фоні» (присвячена 200-річчю Нікітського ботанічного саду),
тематичні виховні години («Гімн винограду»), конкурсів («Чи знаєте ви історію
навчального закладу?»). Цікавою формою роботи музею є традиційна зустріч з
випускниками навчального закладу.
Найрізноманітнішими можуть бути форми роботи музею щодо патріотичного
виховання. Це пошукова робота, пов'язана з історією навчального закладу Великої
Вітчизняної війни, яка є традиційною для гуртків «Пошук» та «Патріот». Інноваційна
гурткова робота – це робота гуртка «Стежками рідного краю», одним з найважливіших
завдань якого є збір місцевих краєзнавчих матеріалів для подальшого використання їх у
навчально-виховному процесі.
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Музей навчального закладу, як показує досвід, став опорою в підготовці
кваліфікованих спеціалістів, а в цілому – сприяє гуманітаризації освіти, соціалізації
особистості, вихованню громадянина України.
Директор музею – Тараканова Ірина Олександрівна
Тел. (0652) 325-549
Адреса: 97517, Сімферопольський р-н, с. Маленьке, вул.Студентська 1,
корп. № 1

6.3. Спортивні секції
Спортивна база ВП НУБіП України «Кримський агропромисловий коледж» збудована
у 1982 році, відповідає сучасним вимогам щодо проведення занять з фізичного виховання:
- спортивний зал 648 кв.м, з тренажерним майданчиком;
- стадіон 9800 кв.м з синтетичним покриттям «Олімпік», біговими доріжками 350 м;
- гімнастичний майданчик 80 кв.м;
- шаховий клуб;
- спортивні кімнати у гуртожитках.
У коледжі працюють 8 спортивних секцій з таких видів спорту:
- ритмічна гімнастика
- міні-футбол
- легка атлетика
- атлетична гімнастика
- баскетбол
- волейбол (жінки)
- волейбол (чоловіки)
- настільний теніс
Спортивна база коледжу прилягає до паркової зони, лісосмуги та водоймища – чудове
місце заняттям кросовим бігом, спортивним орієнтуванням, туризмом.
Роботу проводить циклова комісія фізичного виховання у кількості 5 викладачів.
Інформація про діяльність
Заняття проводяться двічі на
тиждень у позанавчальний час в
спортивній залі коледжу та спортивних
кімнатах гуртожитку. Члени секцій є
активними учасниками усіх культурномасових заходів та спортивних свят.
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Керівник секції з ритмічної гімнастики – Орлова
Лідія Миколаївна
Контактна інформація: тел. (0652) 325-549
Посада – викладач фізичного виховання, голова
циклової комісії фізичного виховання
Педагогічне звання – викладач-методист

Керівник секції з міні-футболу – Гришенков
Олександр Веніамінович
Контактна інформація: тел. (0652) 325-549
Посада – керівник фізичного виховання
Педагогічне звання – викладач вищої категорії,
кандидат в майстри спорту
Керівник секції з легкої атлетики – Лімаренко
Володимир Васильович
Контактна інформація: тел. (0652) 325-549
Посада – викладач 1 категорії
Керівник секції з баскетболу – Баранов Федір
Валентинович
Контактна інформація: тел. (0652) 325-549
Посада – викладач 1 категорії

Керівник секцій з волейболу та
настільного тенісу – Рижов Сергій
Олександрович
Контактна інформація: тел. (0652)
325-549
Посада – викладач
Звання – майстер спорту, тренер
міжнародної категорії

25

Спортсмени коледжу неодноразові переможці Республіканських студентських
спортивних ігор ВНЗ І-ІІ рівня акредитації Міністерства аграрної політики України з
волейболу (серед жінок), міні-футболу, легкої атлетики.
Переможці Республіканських студентських спартакіад ВНЗ І-ІІ рівня акредитації
Міністерства освіти АРК з волейболу, міні-футболу, баскетболу.
Заняття спортивних секцій проходять у спортивній залі коледжу, на стадіоні,
спортивних майданчиках, спортивних кімнатах гуртожитків.
Увійшли в традицію осіння та весняна спартакіади, Дні здоров’я, День
фізкультурника, ранкова зарядка.
З метою цілеспрямованого адиктивного виховання та здорового способу життя у
коледжі працює програма «Рівний-рівному», «Перешийок», у рамках яких проводяться
практичні семінари, тренінги, ситуативне навчання, ділові ігри, коментоване читання.
Вихователі гуртожитків, педагог-організатор, соціальний педагог ведуть
цілеспрямовану роботу зі студентами щодо профілактики асоціативних явищ, оформлення
стіннівок, спортивні змагання. При радах гуртожитків створені спортивно-масові комісії,
які координують організацію спортивних заходів у гуртожитках.

7. ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ
НУБіП УКРАЇНИ «КРИМСЬКИЙ АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОЛЕДЖ»
7.1. Студентська організація коледжу
Адреса: 97517. Автономна Республіка Крим, Сімферопольський р-н, с. Маленьке, вул.
Студентська, 2, корп. 2.
Тел. (0652) 325-618
Електронна пошта: aic-crimea@mail.ru
Голова студентської Ради самоврядування – Онуфрієва Юлія
Студентська організація Кримського агропромислового коледжу НУБіП України
створена у 2005 році за рекомендацією студентської організації
Національного
університету біоресурсів і природокористування України. За невеликий період роботи
студентська організація набула значний авторитет серед студентів і колективу коледжу,
зуміла сформувати певні традиції громадської роботи.
Основні напрямки роботи:
- навчально-виховна
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- спортивно-культурно-масова
- інформаційна, пропаганда здорового способу життя, розвиток інтелектуальних
здібностей
Студентське самоврядування коледжу функціонує на трьох рівнях: локальному
(навчальні групи, гуртожитки), відділеннях і загальноколеджських. Вищий орган
студентського самоврядування – конференція. Основним змістом діяльності
студентського самоврядування є реалізація проектів «Спорт і здоров'я», «Культура і
творчість», «Суспільно корисна діяльність», «Наука». Ініціаторами та організаторами
заходів у рамках вищевказаних проектів є самі студенти, об'єднані в творчі групи за
інтересами.
Традиційно проходять заходи, пов'язані зі знаменними, святковими та пам’ятними
датами: «День працівників освіти», «День працівників сільського господарства», «День
студента», «8 Березня», «День Перемоги». З особливою теплотою проходять шоупрограми: «Міс і Містер коледжу», «Кулінарний поєдинок», «Мюзикли», «Господарочка».
Студентський Науковий центр дає можливість кожному студенту активізувати
навчально-пізнавальну роботу, розвивати інтелект, бути поінформованим як в аграрному
секторі, так і в інших галузях господарювання країни, отримувати попередню соціалізацію
фахової підготовки, активно готуватись до майбутньої професії. Щорічно проводяться
такі заходи: «Кращий студент року коледжу», «Кращий студент НУБіП України»,
«Найрозумнішій», «Студентські предметні олімпіади» тощо.
Представники ради студентського самоврядування є членами педагогічної ради,
адміністративної ради, ради з профілактики правопорушень, циклових комісій. Члени
студентського Наукового центру є членами науково-методичної ради.
У коледжі створений студентський університет здоров’я, який пропагує здоровий
спосіб життя через втілення програм «Рівний-рівному», «Перешийок» тощо.
Студентське самоврядування тісно співпрацює зі студентською організацією
самоврядування НУБіП України, студентською Радою при МОН молоді та спорту АР
Крим, студентською радою ВНЗ I-II рівнів акредитації, МАП та продовольства України,
радами студентського самоврядування ВНЗ I-II рівнів акредитації АР Крим. Така
співпраця дає можливість обміну досвідом роботи, збагачення культурологічних зв’язків,
вивчення та взаємопроникнення традицій та надбань, проведення спільних культурновиховних заходів.
Участь студентів в роботі органів студентського самоврядування дає можливість
для самовдосконалення, саморозвитку, самореалізації.
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Робота комісій студентської ради самоврядування

Навчально-виховна комісія
Голова комісії – Пастухова Вікторія
- здійснює контроль за успішністю студентів і регулярно виносить на обговорення
Ради;
- вносить пропозиції щодо стимулювання успішності;
виявляє
і
підтримує
здібних,
обдарованих студентів;
заслуховує
персональні
справи
студентів, які мають зауваження щодо
дотримання навчальної дисципліни;
- надає допомогу навчальному сектору в
групах у роботі з документацією;
- допомагає у проведенні вікторин,
студентських
конференцій,
конкурсу
«Студент року»;
надає
інформацію
до
газети
«Студентський вісник».

Спортивно-оздоровча та культурна-масова комісія
Голова комісії – Абдураманова Мавілє
- сприяє організації та проведенню спортивно-оздоровчої та культурно-масової роботи
у коледжі;
- веде роботу з пропаганди здорового способу життя і надає допомогу в організації та
проведенні зустрічей з фахівцями: лікарями, психологами, юристами, співробітниками
республіканського центру соціального захисту;
- проводить моніторинг організації харчування у студентській їдальні та буфетах
коледжу;
- надає допомогу в організації роботи художньої самодіяльності;
- надає допомогу в організації оздоровлення студентів;
- сприяє організації смислового дозвілля студентів;
- ініціює організацію екскурсій до музеїв м. Сімферополя, зустрічі з артистами,
відвідування театру;
- веде профорієнтаційну роботу з реклами коледжу, агітацію в школах Криму та інших
областей України;
- ініціює та організовує проведення конкурсів до пам'ятних дат, фестивалів, виставок;
- забезпечує організацію спортивно-оздоровчих та культурно-масових заходів.

Прес-центр
Керівник прес-центру – Півник Ірина
Прес-центр є структурним підрозділом Студентської організації коледжу,
спрямованим на інформаційну діяльність:
інформаційний напрям (сторінка на сайті коледжу, дошки оголошень у
навчальних корпусах та гуртожитках коледжу);
забезпечення інформаційного простору діяльності студентської організації,
студентства, клубів за інтересами, гуртків, спортивного життя, культурно-масових
заходів;
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має медіа напрям (газети «Голос коледжу», «Вісті коледжу», «Студентський
вісник» тощо).

7.2. Студентський Науковий центр
Голова студентського Наукового центру – Косенкова Єлизавета
Адреса: 97517. Автономна Республіка Крим, Сімферопольський р-н, с. Маленьке, вул..
Студентська, 2, корп. 2.
Тел. (0652) 325-618
Електронна пошта: aic-crimea@mail.ru
У 2009 році, згідно рішення звітно-виборчої конференції студентської організації
та наказу директора, було створено студентський Науковий центр коледжу (СНЦ), що
став об’єднанням студентів, які беруть активну участь у навчально-організаційній,
навчально-пізнавальній, дослідницькій, пошуковій, науковій роботі.
У вересні 2011 року затверджено Положення про студентський Науковий центр
Кримського агропромислового коледжу НУБіП України.
Основною метою роботи СНЦ є всебічне сприяння підвищенню якості підготовки
спеціалістів, збереження та розвиток творчого потенціалу студентів, формування
мотивації наукової, пошукової та дослідницької роботи, розвиток інтелектуальних
здібностей студентів.
До структури СНЦ входить: клуб «Інтелектуал», студентське наукове товариство,
студентський науковий відділ. Кожна структура виконує свої функції, завдання,
обов’язки,
які
відповідають
основним напрямкам роботи СНЦ, а
також
тісно
співпрацюють
з
кафедрами, цикловими комісіями,
бібліотекою,
інформаційновидавничим центром. Координує
роботу СНЦ науково-методична
рада коледжу.
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Структура студентського Наукового центру коледжу

Рада студентського самоврядування

Науково-методична рада

студентський Науковий центр

клуб «Інтелектуал»

курсові,
дипломні

комісія
спеціальних,
професійноорієнтованих
, обліковоекономічних
дисциплін

пошукова
робота

комісія
соціальногуманітарних
дисциплін

наукове товариство

інтелектуальні
конкурси

комісія
загальноосвітніх
дисциплін

науковий відділ

конференції,
семінари

предметні
гуртки

циклові
комісії

Інформаційновидавнича
діяльність

Бібліотека,
інформацій
ний центр,
редколегія

Основні завдання клубу «Інтелектуал»:
- організація та проведення інтелектуальних конкурсів;
- розробка завдань для конкурсів;
- підведення підсумків;
- внесення пропозиції щодо морального та матеріального заохочення учасників;
Основним завданням наукового товариства СНЦ є:
- організація, залучення та участь студентів у предметних олімпіадах, наукових
конференціях, семінарах на базі коледжу та інших навчальних закладах,
наукових установах;
- співпраця з іншими навчальними закладами на рівні ВНЗ I-II р.а. АРК, НУБіП
України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту АРК, України.
Науковий відділ організовує роботу студентів у наукових осередках, предметних
гуртках, веде науково-інформаційну та видавничу діяльність, організовує та веде (спільно
з цикловими комісіями) наукову, пошукову та дослідницьку роботу, висвітлює діяльність
СНЦ у засобах масової інформації, Інтернеті, популяризує досягнення студентів, підняття
престижу молодіжного руху в науці.
Організація роботи СНЦ дає можливість кожному студенту коледжу на різних
рівнях активізувати свою навчально-пізнавальну роботу, розвивати свій інтелект, бути
поінформованим як в аграрному секторі, так і в інших галузях господарювання країни,
отримувати попередню соціалізацію
фахової підготовки, активно готуватись до
майбутньої професії.
До складу СНЦ входять студенти відділень: «Облік і аудит», «Агротехнології та
захисту рослин», «Виробництво та переробка продукції рослинництва».
Відділом СНЦ «Студентське наукове товариство» щороку проводиться низка
інтелектуальних заходів:
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- дослідження громадянських поглядів студентів та вплив громадських організацій на
їх формування;
- «Студент року «Тобі, Україно, наші знання і таланти»»;
- «Кращий студент року НУБіП України»;
- студентські олімпіади;
- конкурс «Найрозумніший» (гуртожитки коледжу, перші курси);
- конкурс-кросворд «Чи знаєш ти історію коледжу?» (перші курси);
- науково-практичні конференції;
- публікації у наукових виданнях тощо.
СНЦ тісно співпрацює з науково-методичною радою коледжу. Спільно проводяться
наступні заходи:
- підготовка та захист курсових та дипломних робіт;
- участь у науково-дослідній роботі;
- участь у пошуковій роботі на базі музею тощо.

7.3. Студентська профспілкова організація
Голова студентського профспілкового комітету – Мальцева Вікторія Владиславна
Адреса: 97517. Автономна Республіка Крим, Сімферопольський р-н, с. Маленьке, вул..
Студентська, 2, корп. 2.
Тел. (0652) 325-618
Електронна пошта: aic-crimea@mail.ru
Профспілкова організація студентів Відокремленого підрозділу НУБіП України
«Кримський агропромисловий коледж» – це громадська організація студентів, метою якої
є представництво, здійснення та захист навчальних, соціально-економічних прав та
інтересів студентів.
Робота профкому проводиться з таких основних напрямків: соціально-правовий,
культурно-масовий, організаційно-інформаційний та робота в гуртожитках.
Представники студентського профкому є активними учасниками навчальновиховного процесу.
Профком бере участь у проведенні Днів донора, щорічного огляду студентів
вузькими спеціалістами-медиками, складання паспортів здоров'я, оздоровлення студентів.
Надана допомога в оснащенні медичної кімнати.
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Питання харчування — одне із актуальних питань для будь-якого покоління
студентів. У коледжі є студентська їдальня та буфети. Контроль за роботою студентської
їдальні здійснює житлово-побутова комісія студентського профкому: вивчає запити щодо
організації харчування, моніторинг меню, надає пропозиції щодо режиму харчування.
Кримський агропромисловий коледж має на своєму балансі 6 студентських
гуртожитків. Усім іногороднім студентам надається гуртожиток.
Особлива увага студентським профкомом приділяється створенню побутових умов
для студентів. Студенти намагаються по-домашньому облаштувати свої кімнати і секції,
студентський профком надає допомогу з естетичного облаштування кімнат. Спільно зі
студентською радою організовано та проведено конкурс на кращу кімнату в гуртожитку.
У коледжі з успіхом працює «Кіноклуб», організований ініціативною групою
студентів за підтримки студентської організації та профкому.
Профком студентів традиційно допомагає відділенням та коледжу у проведенні та
організації різноманітних заходів: конференції, щорічні Дні відкритих дверей, «Ярмарки
вакансій», Дні першокурсника та інші заходи.
Робота комісій студентського профспілкового комітету
Навчально-виховна и виробнича комісія
Голова комісії – Белуха Анастасія
Комісія здійснює контроль за успішністю студентів і регулярно виносить на
обговорення Ради; вносить пропозицію щодо стимулювання успішності; організовує
контроль за навчально-виховним процесом; проводить рейд-перевірки з самопідготовки у
гуртожитках; надає допомогу викладачам і цикловим комісіям у проведенні тижнів
навчальних дисциплін, циклових комісій, тижнів відділень, допомагає комісіям проводити
конкурси «Кращий за професією».
Спортивно-культурно-масова комісія
Голова комісії –- Сеттарова Ніяра
Комісія сприяє організації та проведенню спортивно-масової та культурно-масової
роботи; надає допомогу у проведенні спартакіад та змагань з різних видів спорту; надає
допомогу у проведенні Днів здоров'я; забезпечує організацію ранкової зарядки та занять у
спортивних секціях; веде роботу з пропаганди здорового способу життя і надає допомогу
в організації та проведенні зустрічей з фахівцями: лікарями, психологами, юристами,
співробітниками республіканського центру соціального захисту; надає інформацію до
газети «Студентський вісник» про спортивні досягнення студентів коледжу; вносить
пропозиції щодо поліпшення спортивно-масової роботи коледжу; надає допомогу в
організації роботи художньої самодіяльності; сприяє організації смислового дозвілля
студентів; спільно з художнім керівником організовує та проводить культурно-масові
заходи, конкурси; ініціює організацію екскурсій до музеїв м. Сімферополя, зустрічі з
артистами, відвідування театру; веде профорієнтаційну роботу з реклами коледжу,
агітацію в школах Криму та інших областей України; ініціює та організовує проведення
інтелектуальних конкурсів, конкурсів до пам'ятних дат, фестивалів.
Соціально-правова комісія
Голова комісії – Д´яченко Віолетта
Комісія веде роботу по збору та поширенню інформації щодо прав і обов'язків
студентів; забезпечує захист прав та інтересів студентів; здійснює соціальний захист через
матеріальну допомогу студентам; сприяє поліпшенню побутових умов у гуртожитках;
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займається питаннями матеріального та морального забезпечення студентів до знаменних
дат; бере участь у розподілі стипендіального фонду; здійснює контроль за виконанням
правил внутрішнього розпорядку в гуртожитках; проводить роботу з профорієнтації та
зв'язку з випускниками; ініціює та забезпечує організацію і проведення благодійних
заходів.
Житлово-побутова комісія
Голова комісії – Зворська Яна
Комісія проводить контроль за санітарним станом навчальних аудиторій і кімнат у
гуртожитках; організовує пільгове харчування студентів в їдальні та буфетах коледжу;
розглядає питання поліпшення організації харчування у навчальних групах та вносить
пропозиції; проводить конкурси стінгазет: «За здоровий спосіб життя»; проводить рейдиперевірки в гуртожитках; контролює підготовку кімнат у гуртожитках до зимового
періоду; організовує та контролює чергування навчальних груп по корпусах і на
закріплених за групами дільницях; бере участь у проведенні конкурсів на «Кращу
кімнату», «Кращий гуртожиток» тощо; надає інформацію до газети «Студентський
вісник» про результати конкурсів і випускає санітарний бюлетень.

8. СТУДМІСТЕЧКО ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ НУБіП
УКРАЇНИ «КРИМСЬКИЙ АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОЛЕДЖ»
Адреса: 97517, Автономна Республіка Крим, Сімферопольський р-н, с. Маленьке, вул.
Студентська, 6-13
Тел.: (0652) 325-586, (0652) 325-587, (0652) 325-636
Студентське містечко коледжу має комплекс необхідних культурно-виробничих і
культурно-побутових приміщень. Студенти, викладачі, співробітники коледжу
забезпечені пільговим харчуванням у їдальні, медичним і торгово-побутовим
обслуговуванням, у їх розпорядженні навчально-лабораторні корпуси, гуртожитки,
спортзал, стадіон, бібліотека, читальний зал, відео-клуб, лабораторія Internet.

8.1. Гуртожитки коледжу
У коледжі функціонує 6 гуртожитків, один з яких – готельного типу, один – для
студентів заочної форми навчання, чотири гуртожитки для студентів денної форми
навчання. Усі іногородні забезпечуються гуртожитками.
У кожному гуртожитку створені всебічні умови для навчання і відпочинку. До послуг
студентів кімнати відпочинку, побутові кімнати, кімнати для занять, філії бібліотеки і
читального залу, кімнати для гурткової роботи і клубів за інтересами, спортивні кімнати,
світлиці, буфет.
З метою цілеспрямованої організації виховного процесу, підтримки дисципліни і
порядку у студентських гуртожитках за кожним гуртожитком призначено відповідальним
завідуючого відділенням. Усі гуртожитки забезпечені кадрами для роботи з відповідною
освітою.
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Коменданти гуртожитків:
№ 1, №3, №7 – Гаврилюк Світлана Олександрівна
Тел. (0652) 325-587
№2, №5, №6 – Ткач Тетяна Андріївна
Тел. (0652) 325-586
Вихователі гуртожитків:
Санжарович Тетяна Миколаївна, тел. (0652) 325-586
Грибкова Антоніна Володимирівна тел. (0652) 325-587
У гуртожитках створені ради гуртожитків, які координують організацію
самопідготовки мешканців гуртожитку, проведення заходів щодо поліпшення житловопобутових та санітарних умов проживання, дотримання правил внутрішнього розпорядку
у гуртожитках, проведення виховної та культурно-масової роботи, пропаганду здорового
способу життя, профілактику девіантної поведінки.
Керівництво радою гуртожитку здійснює голова ради гуртожитку. На голову ради
гуртожитку покладається:
- організація роботи ради гуртожитку;
- організація змагання за перетворення гуртожитку високої культури і зразкового
громадського порядку;
- контроль за виконанням усіма мешканцями гуртожитку правил внутрішнього
розпорядку;
- організація щоденного чергування;
- організація та проведення днів чистоти на прилеглій до гуртожитку території;
- контроль за дотриманням усіма проживаючими правил протипожежної безпеки,
технічної безпеки;
- контроль за дотриманням режиму економії електроенергії, води;
- організація та проведення культурно-масової та спортивно-оздоровчої роботи;
- проведення засідань ради гуртожитку не менше, ніж 2 рази на місяць;
- звітність про виконану роботу перед студентами, які проживають у гуртожитку, не
рідше 1 разу на семестр;
- організація та проведення заходів по збереженню майна.
Ради гуртожитків є структурними одиницями ради студентського самоврядування.
Правила внутрішнього розпорядку у студентському гуртожитку коледжу
Загальні положення:
1. Студент, якому надається гуртожиток, зобов'язаний особисто пред'явити паспорт і
здати завідуючому гуртожитком ордер на право зайняти місце в гуртожитку. Студент
зобов'язаний пройти інструктаж з техніки безпеки при експлуатації електроприладів,
побутової техніки, знати правила внутрішнього розпорядку та ознайомитись зі
встановленим порядком використання особистими електроприладами, а також порядком
вибуття з гуртожитку. Інструктаж здійснюється завідуючим гуртожитку.
2. Документи на прописку тих, хто вселяється у гуртожиток, надаються завідувачем
відділення у порядку, встановленому нормативними законодавчими документами. Оплата
прописки проводиться за рахунок студента, якому надано гуртожиток.
3. Студенти, які проживають у гуртожитку, можуть бути за необхідності тимчасово
переселені до інших кімнат гуртожитків або інший гуртожиток, без погіршення
житлових умов.
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Права та обов’язки
1. Студенти гуртожитку мають право:
- користуватися приміщеннями навчального та культурно-побутового призначення,
обладнанням і майном гуртожитку;
- вимагати своєчасного ремонту або заміни обладнання, меблів та іншого майна
гуртожитку, а також усунення неполадок у побутовому забезпеченні;
- обирати Раду студентського гуртожитку і бути обраним до його складу;
- брати участь через студентську Раду у вирішенні питань, пов'язаних з поліпшенням
житлово-побутових умов, організації виховної роботи та дозвілля, оформлення житлових
кімнат і приміщень гуртожитку, роботи обслуговуючого персоналу;
- звертатися зі скаргами до керівництва навчального закладу про
роботу
обслуговуючого персоналу і житлово-побутових умов, які не відповідають вимогам
положення про гуртожиток і нормам обладнання та підтримання гуртожитку.
2. Студенти гуртожитку зобов'язані:
- знати і суворо дотримуватися правил внутрішнього розпорядку і розпорядку денного
в гуртожитку;
- дотримуватися чистоти і порядку в житлових кімнатах, місцях громадського
користування і брати участь у всіх видах роботи, пов'язаних із самообслуговуванням,
щоденно прибирати житлові кімнати і секції;
- дбайливо ставитися до державного майна - приміщень, обладнання, майна
гуртожитку, економно використовувати електроенергію і воду;
- своєчасно вносити оплату у встановлених розмірах за користування гуртожитком, за
всі додаткові платні послуги, якими вони особисто користуються;
- при залишенні кімнати зобов'язані вимкнути світло, закрити вікна і двері, здати ключ
від кімнати черговому вахтеру;
- своєчасно давати заявки на ремонт електричного, сантехнічного обладнання та
меблів;
- відшкодовувати завдані матеріальні збитки відповідно до чинного законодавства;
- про всі надзвичайні випадки у гуртожитку терміново сповіщати завідуючого
гуртожитку, вихователя, студентську Раду, студентський профком;
- дотримуватися правил техніки безпеки, пожежної безпеки при використанні
електричними приладами, не встановлювати без дозволу адміністрації додаткові
електроприлади;
- при виїзді з гуртожитку на тривалий час письмово попередити завідуючого
гуртожитком, вихователя (зазначити адресу, куди вибув), одержане майно і ключ від
кімнати здати коменданту, а особисті речі на зберігання;
- після закінчення навчального закладу або при достроковому позбавленні права на
проживання в гуртожитку виїхати з гуртожитку в двотижневий термін;
- при тимчасовому виїзді із гуртожитку попередити завідуючого відділенням,
куратора (повідомивши адресу, куди виїжджає);
3. Проживаючим в гуртожитку забороняється:
- самовільно переселятися з однієї кімнати в іншу;
- переробляти і переносити інвентар і меблі з однієї кімнати в іншу або виносити з
робочих кімнат;
- прати білизну, чистити одяг і взуття в житлових кімнатах;
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- наклеювати або прибивати на стіни і в шафах оголошення, фотографії, малюнки
тощо;
- проводити ремонт електрообладнання, включати електроприлади в житлових
кімнатах;
- самовільно змінювати дверний замок;
- залишати сторонніх після 22.30. і на ніч;
- приносити і вживати спиртні напої, палити в житлових, робочих кімнатах та місцях
загального користування, приходити в гуртожиток у нетверезому стані;
- створювати шум, а також включати радіо- і телеапаратуру голосно;
- тримати домашніх тварин.

9. СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА ТА ОЗДОРОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ
ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ НУБіП УКРАЇНИ «КРИМСЬКИЙ
АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОЛЕДЖ»
У коледжі працює центр соціальної підтримки студентів, до складу якого входять:
юрист, соціальний педагог, голова студентського профспілкового комітету, члени
соціально-правової, житлово-побутової, спортивно-оздоровчої комісій студентської
організації.
Основними завданнями центру соціальної підтримки студентів є:

36

- облік, організація роботи та моніторинг фінансового забезпечення відповідних
видів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також соціальних
стипендій іншим категоріям студентів відповідно до законодавчої бази України;
- формування проектів наказів та матеріалів щодо зарахування на повне державне
забезпечення студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, а також надання їм відповідної допомоги з питань безкоштовного
проживання у студентських гуртожитках, на харчування, придбання навчальної
літератури, придбання одягу, взуття та м’якого інвентарю, надання щорічної матеріальної
допомоги та допомоги при працевлаштуванні після закінчення університету;
- моніторинг організації пільгового харчування у студентській їдальні, буфетах
коледжу;
- створення необхідних умов для оздоровлення і відпочинку студентів;
- забезпечення роботи медичного пункту та медичної кімнати;
- організація роботи магазину, аптеки;
- проведення щорічних медичних оглядів студентів та організація роботи медичних
груп;
- надання допомоги в організації відпочинку студентів поза межами коледжу на
відповідних базах відпочинку (трудові табори відпочинку в м. Євпаторія, м. Феодосія
АРК; спортивно-оздоровча акція «Студентська республіка» на базі ВП НУБіП України
«Прибрежненський аграрний коледж»);
- організація роботи студентських клубів, туристичних походів по Криму.
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10. ЗАКЛАДИ ХАРЧУВАННЯ ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ
НУБіП УКРАЇНИ «КРИМСЬКИЙ АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОЛЕДЖ»
До складу закладів харчування ВП НУБіП України «Кримський агропромисловий
коледж» входять їдальня, буфети, кондитерський цех.
Студентська їдальня розрахована на 250 місць, забезпечує пільговим харчуванням
студентів, викладачів, співробітників коледжу. Буфети працюють у їдальні, корпусах
коледжу, а також за необхідністю в гуртожитках. Кондитерський цех забезпечує власною
різноманітною випічкою, хлібобулочними виробами. Одним із напрямків діяльності
студентської їдальні є забезпечення якісним харчуванням студентів, співробітників
коледжу.
Студентська організація та студентський профком співпрацює зі студентською
їдальнею, а саме: проводиться роз’яснювальна робота щодо організації правильного
харчування серед студентів, моніторинг меню, організація чергування студентами
коледжу, забезпечення індивідуальних замовлень.
На базі їдальні з ініціативи студентської організації, студентського профкому,
студентських рад гуртожитків проводяться виховні заходи: «Козацькому роду нема
переводу», кулінарні поєдинки, конкурс «Господарочка», дні народження, святкові
дискотеки тощо.
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11. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ НУБіП
УКРАЇНИ «КРИМСЬКИЙ АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОЛЕДЖ»
Координатор міжнародної діяльності – заступник директора з навчальновиробничої роботи,
кандидат сільськогосподарських наук Валентина Василівна
Ключенко
вул. Студентська, с. Маленьке, АРК, Сімферопольський р-н, 97517
тел. (0652) 325-531
Електронна пошта: aic-crimea@mail.ru
Міжнародну діяльність у коледжі розпочато з 1970 року за такими напрямами:
організація міжнародних конференцій на базі навчального закладу, участь у міжнародних
конференціях викладачів, встановлення партнерських стосунків з профільними вищими
навчальними закладами.
За цей період викладачі й студенти з метою обміну досвідом, участі у спільних
практичних заходах відвідали сільськогосподарські заклади Угорщини, Болгарії, Чехії,
Канада, Сполучених штатів Америки. На базі коледжу пройшло п’ять Міжнародних
проектів, організованих Асоціацією фермерів Автономної Республіки Крим:
аграрний маркетинг в Україні (за сприяння USAID, США);
сучасні технології зберігання с.-г. продукції (за сприяння USAID, США);
технології пакування продукції (Petryzalek, Швейцарія)
семінар щодо використання бізнес-моделі фермерського господарства
(Informica, США).
З 2006 року розпочалася ознайомлювальна практика студентів у
сільськогосподарській школі Fachhochschule, (м. Соєст, Німеччина).
З 2008 року в рамках співробітництва з Доходно-Овочівницькою спілкою БаденВюртенберга (LVEO), організацією «АграрКонтакт Інтернаціонал» (АКІ) студенти
коледжу проходять навчальну практику у фермерських господарствах Німеччини.
Сьогодні навчальний заклад плідно співпрацює з Кишинівським національним
коледжем виноградарства і виноробства (Молдавія), Асоціацією фермерських господарств
Німеччини «Аграрконтакт Інтернаціональ», Прасковейським сільськогосподарським
технікумом (Росія), Вищим училищем агробізнесу і розвитку регіонів Інституту
землеробства і насіннєзнавства «Образцов чіфлік» (Болгарія, м. Русе), Центральним
інститутом спостереження і контролю в сільському господарстві (Чехія, м. Брно).
Викладачі та студенти навчального закладу задіяні у міжнародних проектах:
- RITA/STP-Study Tours to Poland «Принципи якісного управління і підтримки дій
для європейської інтеграції в Криму»;
- BRITISH COUNCIL «Школа здорового способу життя»;
- Німецько-швейцарський проект FIBL «Органічне землеробство в Україні».
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12. БІБЛІОТЕКА ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ НУБіП УКРАЇНИ
«КРИМСЬКИЙ АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОЛЕДЖ»
Подшивалова Т.В. – завідувач бібліотекою
тел.: 325-618
Бібліотека ВП НУБіП України «Кримський агропромисловий коледж» здійснює
бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів для забезпечення усіх напрямів
навчально-виховного процесу коледжу, програмних і позапрограмних вимог, науковометодичної та дослідницької діяльності, а також самостійної роботи. Обслуговування
читачів бібліотеки навчальною та довідковою літературою є однією з найважливіших
задач бібліотеки коледжу.
Площа, яку займає бібліотека коледжу, становить 240 м2. Бібліотечний фонд –
універсальний, нараховує біля 54 000 примірників (з них 44 000 – книги, 10 000
примірників – журнали). Щороку бібліотека передплачує біля 36 назв журналів та біля 10
назв газет. Фонд комплектується навчальною літературою з усіх напрямів і
спеціальностей підготовки.
Бібліотечне обслуговування здійснюється на абонементі (навчальному та
художньому) та у читальному залі. Кількість абонентів, зареєстрованих фактично на усіх
пунктах обслуговування, складає 2 490 осіб. Загальна кількість відвідувань бібліотеки –
49 220
Загальна документовидача за рік складає 61 639 примірників.
З метою організації самостійної підготовки студенти мають доступ до внутрішньої
локальної мережі (електронної бази за спеціальностями), Інтернет.
Електронний
читальний зал повністю забезпечує доступ студентів та викладачів до бази даних
Бібліотека коледжу працює з програмним забезпеченням «ІРБІС». Налагоджений
аналітичний розпис статей за пріоритетними напрямками, за допомогою якого
організовано довідково-інформаційне обслуговування читачів на базі електронних
каталогів.

