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1. Загальні відомості. Загальна характеристика коледжу 

 

1.1. Житомирський автомобільно-дорожній коледж Національного 

транспортного університету – державний заклад освіти І рівня акредитації, 

готує молодших спеціалістів для господарств та підприємств економічної та 

автомобільно-дорржньої системи України за адресою: 10001 місто Житомир, 

вул.. Велика Бердичівська 2. 

Житомирський автомобільно-дорожній коледж Національного 

транспортного університету – один із найстаріших навчальних закладів 

Полісся.  

1.2. 23 липня 1930року за наказом Головного управління шосейних і 

ґрунтових доріг, автомобільного транспорту при Раді Народних комісарів УРСР 

було затверджено акт комісії про відкриття Житомирського технікуму 

дорожнього будівництва на базі Житомирського індустріального технікуму та 

єврейської профшколи, який 26 серпня 1994року наказом Міністерства освіти 

України № 259 перейменовано в коледж. Починаючи із часу відкриття у 1930 

році, коледж зазнав істотних змін, працюючи в системі освіти, готуючи 

фахівців для   автомобільно-дорожньої галузі  народного господарства України. 

До середини 30-х років Житомирський технікум дорожнього будівництва 

став одним із головних навчальних закладів в Україні з підготовки спеціалістів 

дорожнього будівництва. 

1.3. В 1941році у зв’язку із початком Великої Вітчизняної війни 

припинив свою роботу і відновив її з 15 липня 1959року як переведений із 

Києва за рішенням Ради Міністрів УРСР від 04.04.1959року. 

1.4. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України № 1457 від 21.12.2012року та наказу № 656 від 29.12.2012року 

Національного транспортного університету Житомирський автомобільно-

дорожній коледж став відокремленим структурним підрозділом  Національного 

транспортного університету та передано у підпорядкування Міністерству 

освіти і науки України. 

1.5. Житомирський автомобільно-дорожній коледж  Національного 

транспортного університету – державний навчальний заклад, що функціонує в 

системі Міністерства освіти і науки України, діє відповідно до Конституції 

України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Положення 

Житомирського автомобільно-дорожнього коледжу Національного 

транспортного університету, схваленого рішенням Вченої Ради НТУ, протокол 

№ 3 від 28.03.2013року та затвердженим ректором НТУ  М.Ф. Дмитриченком.  

1.6. Директором Житомирського автомобільно-дорожнього коледжу  

Національного транспортного університету є Ніколенко Олександр Васильович 

– відмінник освіти, заслужений працівник освіти України є одночасно Головою 

Ради директорів вісімнадцяти вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації 

Житомирської області. 

1.7. Коледж має ліцензію (Відомості щодо здійснення освітньої 

діяльності у сфері вищої освіти, Наказ МОН України від 19.12.2016 №1565) на 
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здійснення освітньої діяльності за І рівнем акредитації за наступними 

спеціальностями: 

- 071 Облік і оподаткування – ліцензований обсяг: денне відділення – 45 

чол. (сертифікат – серія УД №11010516, термін дії до 01 липня 2024року) 

- 133 Галузеве машинобудування - ліцензований обсяг: денне відділення – 

190 чол. (сертифікат – серія УД №11007956, термін дії до 01 липня 

2024року) 

- 192 Будівництво та цивільна інженерія - ліцензований обсяг: денне 

відділення – 125 чол. (сертифікат – серія УД №11010517, термін дії до 01 

липня 2024року) 

- 274 Автомобільний транспорт - ліцензований обсяг: денне відділення – 

290 чол. (сертифікат – серія УД №11010518, термін дії до 01 липня 

2024року) 

- 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) - 

ліцензований обсяг: денне відділення – 60 чол. (сертифікат – серія УД 

№11010527, термін дії до 01 липня 2024року). 

1.8. Фінансування діяльності Житомирського автомобільно-дорожнього 

коледжу  Національного транспортного університету здійснюється за рахунок 

коштів державного бюджету, надходжень до спеціального фонду та 

благодійних внесків юридичних та фізичних осіб, які витрачаються на 

закупівлю обладнання, навчальної та наукової літератури, фінансування 

господарської діяльності, заробітної плати співробітників тощо. 

1.9. За 88 років існування коледжу створено матеріально-технічну базу 

та навчальну інфраструктуру. Колектив висококваліфікованих кадрів дозволяє 

готувати фахівців високого рівня кваліфікації. 

В структуру закладу освіти входять 3 відділення, 11 циклові (предметні) 

комісії. Навчальний процес у коледжі  забезпечують 204 педагогічних 

працівників, з них 78 викладача, 20 майстрів виробничого навчання, 106 

працівники з числа адміністративно-господарського, навчально-допоміжного та 

іншого персоналу, з них   2 (2,6%) кандидати наук, 58 (74,4 %) викладача вищої 

категорії.  

Викладачі систематично підвищують кваліфікацію згідно плану 

підвищення кваліфікації та проходять стажування на виробництві в базових 

підприємствах міста Житомира та Житомирської області. 

Всі дисципліни забезпечені навчально-методичними комплексами. При 

кожному кабінеті діють предметні гуртки.  

В коледжі працює атестаційна комісія, яка вивчає та заслуховує звіти про 

роботу викладачів та встановлює їм відповідний кваліфікаційний рівень. 

Загальний контингент студентів, що навчаються, складає 999 чол., з них: на 

денній формі здобуття освіти 911 чол., на заочній - 88 чол., сформовано 44 

академічних груп денної форми навчання та 4 академічні групи заочної. 

Заклад розміщений у власних приміщеннях. Всі навчальні приміщення, 

бібліотека, актовий зал, спортивний комплекс, їдальня паспортизовані і 

відповідають державним стандартам та санітарно-гігієнічним вимогам до 

закладів освіти. 
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В коледжі, згідно навчальних планів, створено 64 кабінет та 8 

лабораторій, 4 майстерні, тренажерна зала, два спортивних зали,  їдальня, архів, 

складські приміщення функціонує педагогічний кабінет, музей та бібліотека. 

Кабінети та лабораторії відповідають санітарним вимогам, що підтверджуються 

наявністю документів перевірених і затверджених санітарно-епідеміологічною 

службою.  

Загальна кількість сучасних ПЕОМ – 183  та 47 принтерів. Окрім п’яти 

комп’ютерних класів (по 16 робочих місць), що об’єднані в локальну мережу,  в 

навчальних кабінетах встановлено 103 сучасних ПЕОМ з яких 27 з 

підключенням до мережі Інтернет, що дає можливість студентам отримувати 

сучасну інформацію із різних джерел та баз даних. 

 Бібліотека з книжковим фондом 79859 примірники навчальної, 

довідкової, художньої літератури з розрахунку на 1студента – 72 екземплярів 

(загальною площею 274,6 м
2
.,(читальна зала 86,4 м

2
). 

Є навчальний полігон на якому знаходяться приміщення для навчально-

практичних робіт загальною площею 1386,3 м
2
, та автодром площею 2000м

2
. 

Коледж має медичний пункт, який займає окреме приміщення  площею 

54,2 м
2
, і обладнаний відповідно до санітарно-технічних вимог. 

В навчальному корпусі розміщені: тренажерна зала загальною площею 76 

м
2
, актова зала площею 349 м.

2
,конференц-зал загальною площею – 96м

2
. В 

лабораторному корпусі розташована їдальня на 240 місць площею 1942,1 м
2
. 

Спортивний комплекс надає студентам, викладачам та співробітникам 

можливість займатись в двох спортивних  залах загальною площею 1489,1 м
2
. 

Коледж, має три гуртожитки на 810 місць для влаштування іногородніх 

студентів. П’яти поверхове приміщення гуртожитку №1, загальною площею 

6397 м
2
 має 300 місць, чотирьохповерховий гуртожиток №2 загальною площею 

3855м
2
 надає можливість розселити 190 студентів і дев’ятиповерхове 

приміщення гуртожитку №3 загальною площею 4113,37м
2 

має 320 місць. 

Приміщення гуртожитків оснащені централізованим опаленням, гарячим і 

холодним водопостачанням, каналізацією, припливно-витяжною вентиляцією, 

газифіковані або обладнані електроплитами (гуртожиток №3).  

Допоміжні побутові приміщення обладнанні газовими плитами, 

телевізорами, холодильниками, пральною та швейною машинами, побутовим та 

прибиральним інвентарем, миючими засобами. Для забезпечення умов 

відпочинку та навчання облаштовані кімнати відпочинку, самостійної 

підготовки та читальними залами. 

Всі споруди і будівлі відповідають паспортним даним і санітарно-

технічним вимогам. Загальна площа приміщень складає 26394,3м
2
, навчальна 

площа – 12386м
2
. Таким чином, загальна і навчальна площа на одного студента 

складає відповідно 26,4 м
2
 та 12,4 м

2.
 

Для зручного доступу до електронних ресурсів в коледжі частково 

створено сучасну безпровідну мережу Wi-Fi. 

У коледжі комп’ютерами забезпечені бібліотека, адміністрація, 

бухгалтерія, секретарі, лаборант, які включені в дану структуру і серверний 

блок. 
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1.10. Випускові циклові комісії забезпечують відповідний рівень 

підготовки молодших спеціалістів згідно вимог освітніх програм та освітньо-

кваліфікаційних характеристик. 

З метою впровадження системи безперервної освіти, коледж входить в 

навчальний комплекс при  Житомирському національному агроекологічному 

університеті  та Житомирському державному технологічному університеті. З  

29.12.2012року Житомирський автомобільно-дорожній коледж є відокремленим 

структурним підрозділом  Національного транспортного університету.  

Щорічно за результатами співбесіди зараховуються на 3-й курс НТУ,  ЖНАУ та 

ЖДТУ понад 50 кращих випускників коледжу. Таким чином студенти 

отримують вищу освіту і освітній рівень спеціаліста за 6 років.  

Високий рівень конкуренції на ринку транспортних послуг спричиняє 

необхідність пошуку раціональних шляхів транспортного обслуговування, 

обґрунтування ефективних транспортно-технологічних схем доставки вантажів, 

впровадження прогресивних форм і методів організації процесу перевезень, 

процесу організації та регулювання дорожнього руху, удосконалення наявних  

та розробки перспективних транспортних технологій.  

Якісна організація перевезень вантажів та пасажирів є визначальним 

показником діяльності транспортної галузі. Для досягнення високого рівня 

цього показника необхідні фахівці широкого профілю, підготовка до 

самостійної, дослідницької, управлінської та організаційної роботи у сфері 

використання, розвитку і проектування транспортних систем, які залежать від 

багатьох складових, таких як: особливості формування пасажиропотоків, 

характеристики вулично-дорожньої мережі; якості організації перевізного 

процесу;  організації та регулювання дорожнього руху; якості технічного стану 

рухомого складу; кадрового забезпечення галузі. 

Перед галуззю ставляться нові завдання щодо підвищення якості послуг, 

які не тільки мають бути конкурентоспроможними на внутрішньому ринку, але 

й відповідати світовим стандартам.  

1.11. У коледжі проводяться конференції сумісно з представниками 

базових підприємств за результатами моніторингових досліджень  щодо 

підвищення якості освіти і професійно-практичної підготовки студентів. 

З метою підвищення результативності підготовки молодших спеціалістів 

педагогічний колектив продовжує працювати над: 

- впровадженням інноваційних педагогічних технологій; 

- впровадженням комп’ютерно-інформаційних технологій та 

обчислювальної техніки в навчальний процес; 

- впровадженням інтерактивних методів навчання (рольові, ділові ігри, 

кейс-методи); 

- урізноманітненням форм і методів контролю за самостійною роботою 

студентів (СРС); 

- моніторингом якості освіти;  

- оновленням, розширенням та вдосконаленням навчальної та 

матеріальної бази коледжу. 
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Провідною проблемою, над якою працює педагогічний колектив коледжу 

є забезпечення виконання державних вимог, вимог світового співтовариства та 

роботодавців до змісту освіти, сформованих у ГСВОУ у вигляді соціальних, 

загальнонаукових, інструментальних та професійних компетенцій, яких 

повинні досягати випускники коледжу. 

Коледж представлений у глобальній мережі Інтернет за адресою: 

http://zadk.ucoz.ua, е-mail: zadk@zt.ukrel.net 

 

Загальні показники Житомирського автомобільно-дорожнього коледжу 

Національного транспортного університету 

(станом на 01.01.2018року) 

№ 

п/п 

Показник Значення 

показника 

1 2 3 

1. Рівень акредитації ВНЗ 1 

2. Кількість ліцензованих спеціальностей 5 

3. Контингент студентів на всіх курсах навчання:  

• на денній формі навчання  

• на заочній формі навчання  

 

911 

88 

4. Кількість відділень 3 

5. Кількість циклових комісій 12 

з них випускаючих 5 

Розподіл студентів за галуззю знань і спеціальностями: 

 07Управління та адміністрування 50 

071 Облік і оподаткування 50 

 денне відділення 50 

 заочне відділення - 

- 13 Механічна інженерія 254 

133 Галузеве машинобудування 254 

 денне відділення 254 

 заочне відділення - 

- 19 Архітектура та будівництво 186 

192 Будівництво та цивільна інженерія 186 

 денне відділення 186 

 заочне відділення - 

- 27 Транспорт  456 

274 Автомобільний транспорт 368 

 денне відділення 368 

 заочне відділення 88 

- 0701 Транспорт і транспортна інфраструктура 53 

 5.07010101 Організація та регулювання дорожнього руху 53 

 денне відділення 53 

 заочне відділення - 
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6. Кількість співробітників (всього)  

в т.ч.  

 штатний персонал з числа адміністративно-господарського, 

навчально-допоміжного та іншого персоналу 

 викладачі  

 майстри виробничого навчання 

204 

 

105 

 

79 

20 

7. Всього педагогічних працівників: 

 кандидатів наук, осіб/%  

 викладачів вищої категорії, осіб/% 

79 

2/2,5% 

44/55,7% 

8. Загальна /навчальна площа будівель, кв. м. 26394,3/12386 

9. Загальний обсяг державного фінансування (тис. грн.) 23593000 

10. Кількість посадкових місць в читальних залах 100 

11. Кількість робочих місць з ПЕОМ для студентів  

 у тому числі з виходом в Інтернет 

85 

37 
 

Житомирський автомобільно-дорожній коледж Національного 

транспортного університету має достатній потенціал для реалізації місії закладу 

освіти.  

Трудовий колектив коледжу спрямовує свої зусилля на подолання 

проблем трансформаційного періоду в системі освіти і вихід на траєкторію 

сталого розвитку. Прямим індикатором заявленого курсу є трирічне зростання 

контингенту здобувачів вищої освіти у коледжі. 

 

Контингент здобувачів вищої освіти у ЖАДК НТУ у період  2016-2018рр. 

Рік 2016 2017 2018 

Кількість 1056 1027 999 

 

Загальний стан Житомирського автомобільно-дорожнього коледжу 

Національного транспортного університету дозволяє визначити Місію, 

Бачення, Цінності, Стратегічні цілі, Продукт, Індикатори Стратегії. 

 

2. Місія Коледжу. 

 

2.1 Підготовка, згідно з державним замовленням і договірними 

зобов'язаннями (у т.ч. на умовах кредитування, затверджених Кабінетом 

Міністрів України та угод між абітурієнтами-одержувачами кредиту й 

Коледжем висококваліфікованих фахівців здатних виконувати обмежені 

управлінські функції і застосовувати наукові знання в умовах, що 

характеризуються певною невизначеністю.  

2.2. Поширення наукових знань, здійснення культурно-просвітницької 

діяльності. 

2.3. Наукова та інноваційна діяльність, спрямована на соціально-

економічний розвиток країни та вдосконалення підготовки фахівців. 

2.4. Подальше реформування та модернізація системи освіти відповідно 

до сучасних вимог та досягнень вітчизняної і міжнародної педагогічної науки, 
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організація навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців за 

напрямами, визначеними Міністерством освіти і науки України. 

2.5. Сприяння розвитку суспільства на основі нових знань, підвищення 

освітньо-культурного рівня та духовності громадян. 

2.6. Здійснення зовнішніх зв'язків (інтернаціоналізація освітньої 

діяльності). 

2.7. Організація дистанційного та дуального навчання, інших видів і форм 

здобуття освіти в Коледжі. 

 

3. Бачення і цінності Стратегії.  

 

Основними цінностями Коледжу є: 

 

3.1. Провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує 

здобуття особами освіти відповідного ступеня. 

3.2. Забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу, 

підготовки кадрів вищої кваліфікації і використання отриманих результатів в 

освітньому процесі. 

3.3. Участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку держави 

через формування людського капіталу. 

3.4. Формування особистості шляхом патріотичного, правового, 

екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу 

моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та 

відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити та 

самоорганізовуватися в сучасних умовах. 

3.5. Забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, 

наукової та інноваційної діяльності. 

3.6. Вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці.  

3.7. Створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього 

процесу їхніх здібностей і талантів. 

3.8. Збереження та примноження моральних, культурних, наукових 

цінностей і досягнень суспільства. 

3.9. Поширення знань серед населення, підвищення освітнього і 

культурного рівня громадян. 

3.10. Налагодження міжнародних зв'язків та провадження міжнародної 

діяльності в галузі освіти, науки, спорту, мистецтва і культури. 

 

Бачення Стратегії: 

 

3.11. Освітня діяльність Коледжу ґрунтується на концептуальних засадах 

Національної доктрини розвитку освіти, затвердженої Указом Президента 

України від 17 квітня 2002 року № 347/2002, Законів України «Про освіту», 

«Про вищу освіту», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», 

Державної національної програми «Освіта» («Україна XXI століття»), 
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затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1993 

року № 896, та інших нормативних документів. 

3.12. Зміст освітньої діяльності відповідає вимогам державних стандартів 

і вирізняється фундаментальністю спеціальної підготовки, універсальністю й 

гуманітарної спрямованістю загальноосвітніх курсів, базовістю циклу 

предметів, орієнтацією на впровадження в освітній процес досягнень сучасної 

науки і техніки. 

Особлива увага в Коледжі приділяється якості освіти, універсальності 

підготовки випускника, його адаптованості до ринку праці, особистісній 

зорієнтованості освітнього процесу та його інформатизації. 

 

Позитивні тенденції у здійсненні освітньої діяльності передбачають: 

- формування змісту освіти та змісту навчання на основі суб'єктно-

діяльнісного підходу за принципами цілеспрямованості, прогностичності та 

діагностичності; 

- наповнення компонента державних стандартів вищої освіти з 

урахуванням потреб галузі та запитів студентів;  

- оновлення змісту освіти та організації освітнього процесу 

відповідно до демократичних цінностей, сучасних науково-технічних 

досягнень;  

- розроблення і впровадження ефективних освітніх технологій, 

зокрема комп'ютерних;  

- вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці, їх 

відкриття, сприяння працевлаштуванню випускників;  

- розширення джерел позабюджетного фінансування для розв'язання 

питань організації та проведення практичної підготовки студентів. 

3.13. Зміст освіти визначається освітньо-професійною програмою 

підготовки, структурно-логічною схемою підготовки, навчальними програмами 

дисциплін, іншими нормативними актами органів державного управління 

освітою та Коледжу і відображається у відповідних підручниках, навчальних 

посібниках, методичних матеріалах, дидактичних роботах, а також під час 

проведення занять та інших видів освітньої діяльності. 

3.14. Освітній процес в Коледжі базується на принципах гуманізму, 

демократизму, наступності та безперервності, незалежності від втручання будь-

яких політичних партій, інших громадських та релігійних організацій. 

3.15. Порядок організації освітнього процесу в Коледжі визначається 

відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», державних 

стандартів освіти, інших регламентуючих та нормативних документів у сфері 

вищої освіти. 

3.16. Коледж на підставі освітньо-професійної програми розробляє 

навчальний план, який визначає перелік та обсяг навчальних дисциплін у 

кредитах ЄКТС, послідовність вивчення дисциплін, форми проведення 

навчальних занять та їх обсяг, графік освітнього процесу, форми поточного і 

підсумкового контролю.  
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Для конкретизації планування освітнього процесу на кожний навчальний 

рік складається робочий навчальний план, що затверджується директором 

Коледжу.  

Навчальний план включає нормативні та вибіркові дисципліни. 

Нормативні навчальні дисципліни встановлюються державним Стандартом 

освіти. Дотримання їх назв та обсягів є обов'язковим для Коледжу. 

Вибіркові навчальні дисципліни встановлюються Коледжем і вводяться 

для задоволення освітніх і кваліфікаційних потреб особи, ефективного 

використання можливостей і традицій Коледжу, регіональних потреб тощо. 

Місце і значення навчальної дисципліни, її загальний зміст та вимоги до 

знань і вмінь визначаються навчальною програмою дисципліни. 

Навчальна програма нормативної дисципліни є складовою державного 

стандарту освіти.  

Навчальна програма вибіркової дисципліни розробляється відповідними 

цикловими комісіями Коледжу. Для кожної навчальної дисципліни, що входить 

до освітньо-професійної програми підготовки, на підставі навчальної програми 

дисципліни та навчального плану, викладачами розробляється робоча програма 

навчальної дисципліни, що є нормативним документом Коледжу. 

Коледж у межах ліцензованої спеціальності може запроваджувати 

спеціалізації, перелік яких визначається Коледжем. 

3.17. Навчання студентів здійснюється за індивідуальним навчальним 

планом, що складається на підставі робочого навчального плану і включає всі 

нормативні дисципліни та частину вибіркових навчальних дисциплін, вибраних 

студентом з обов'язковим урахуванням структурно-логічної схеми підготовки. 

Індивідуальний навчальний план складається на семестр і затверджується 

завідувачем відділення. 

3.18. Організація освітнього процесу в Коледжі характеризується 

різноманітністю форм роботи з особами, які навчаються, співвідношення різних 

видів аудиторної роботи (лекцій, семінарів, практичних, лабораторних та 

індивідуальних робіт) визначається принципом доцільності й відповідає 

завданням активізації та диференціації освітнього процесу.  

Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента, 

регламентується робочим навчальним планом і повинен становити не менше 

1/3 та не більше 2/3 загального обсягу навчального часу студента, відведеного 

для вивчення конкретної дисципліни.  

Система організаційних і дидактичних заходів, спрямованих на 

реалізацію змісту освіти відповідно до визначених освітньо-професійних 

ступенів, здійснюється в Коледжі на основі законодавства, нормативних 

документів Міністерства освіти і науки України та Положення про організацію 

освітнього процесу в Коледжі. 

3.19. Виховання майбутніх фахівців в Коледжі здійснюється через: 

-  формування у молоді сучасного світогляду, розвиток творчих 

здібностей та навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти і 

самореалізації особистості; 
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- формування потреби і вміння жити в громадянському суспільстві, 

прищеплення особам, які навчаються демократичних поглядів, виховання в дусі 

патріотизму і поваги до Конституції України; 

- забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, фізичної 

досконалості, моральної, художньо-естетичної, трудової, екологічної культури 

осіб, які навчаються; 

- формування національних світоглядних позицій, ідей, поглядів і 

переконань на основі цінностей вітчизняної та світової культури; 

- стимулювання у молоді прагнення до здорового способу життя. 

Реалізація бачення і цінностей Стратегії дозволить втілити у освітню 

діяльність закладу стратегічні цілі. 

 

4. Стратегічні цілі. Продукт реалізації Стратегії. 

 

4.1.Мета освітньої діяльності: 

- відтворення інтелектуального потенціалу держави; 

- забезпечення сфер соціальної та виробничої діяльності кваліфікованими 

фахівцями; 

- формування моральних принципів та норм поведінки особистості. 

4.2.Провадження освітньої діяльності на принципах: 

- гуманізму, демократизму, пріоритетності національних та загально-

людських духовних цінностей; 

- відповідності освіти потребам особи, суспільства, держави; 

- якості освітніх послуг (якості змісту освіти, якості результатів освіти, 

якості технологій навчання); 

- безперервності освіти, її системності та систематичності; 

- становлення демократичної системи навчання; 

- задоволення освітніх потреб осіб, які навчаються, відповідно до їх 

інтересів, здібностей та потреб суспільства й держави; 

- максимальна диверсифікація освітніх послуг; 

- використання державних стандартів вищої освіти різних освітньо-

кваліфікаційних рівнів як обов'язкового мінімуму змісту освіти і змісту 

навчання; 

- відповідності рівня освіти та освітньо-кваліфікаційних рівнів підготовки 

фахівців вимогам суспільного поділу праці; 

- випереджувального інноваційного розвитку освіти; 

- мобільності підготовки фахівців щодо задоволення вимог ринку праці; 

- інтеграції до європейського та світового освітніх просторів, адаптації 

світового досвіду та збереження кращих вітчизняних освітянських традицій, 

розширення міжнародного співробітництва; 

- особистісної орієнтації освіти; 

- формування національних і загальнолюдських цінностей; 

- системності аналізу всіх чинників, що впливають на якість освітньої 

діяльності, аналізу та своєчасного запобігання кризовим явищам на рівні 

академічної групи, відділення, Коледжу; 
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- аналізу якості освіти, забезпечення його прозорості, сприяння розвитку 

громадського контролю; 

- створення дієвої системи внутрішнього забезпечення якості освіти. 

4.3. Створення у Житомирському районі на основі Житомирського 

автомобільно-дорожнього коледжу Національного транспортного університету 

освітнього кластера як багатопрофільного освітнього центру з надання 

диверсифікованих освітніх послуг (профільна школа, сертифіковані курси, 

підготовка молодшого спеціаліста тощо). 

Продукт реалізації Стратегії: 

Освітня діяльність Коледжу спрямована на створення наступного 

продукту: 

4.4. Надання освітньої послуги на рівні визначеному чинним 

законодавством. 

4.5. Створення високоефективної багаторівневої системи внутрішнього 

забезпечення якості освіти, умов для поступової розбудови системи 

зовнішнього забезпечення якості освіти. 

4.6. Підготовка здобувача вищої освіти на рівні висококваліфікованого 

фахівця здатного виконувати обмежені управлінські функції і застосовувати 

наукові знання в умовах, що характеризуються певною невизначеністю. 

 

5. Індикатори. 

 

Адміністрація ЖАДК НТУ на засадах колегіальності розробила стратегію 

розвитку коледжу до 2025р. з визначенням місії закладу, напрямів та змісту 

його розвитку.  

У Стратегії передбачено здійснення наступних заходів: 

5.1. Перспективи діяльності коледжу визначені наступними напрямками: 

5.1.1. Удосконалення управління та структури Коледжу, зокрема 

оптимізація АУП та штатів педагогічних працівників. 

5.1.2. Удосконалення освітнього процесу. 

5.1.3. Розгортання наукової діяльності, підготовки висококваліфікованих 

кадрів. 

5.1.4. Удосконалення кадрового забезпечення, виховної та соціальної 

роботи. 

5.1.5. Удосконалення матеріально-технічного і фінансового забезпечення, 

розвиток соціальної інфраструктури. 

5.2. Зазначені напрями розвитку планується реалізовувати через: 

5.2.1. Забезпечення послідовного впровадження в освітній процес 

продуктів IT- технологій, доведення до 50% частки аудиторного фонду, що 

оснащена сучасним мультимедійним обладнанням. 

5.2.2. Забезпечення розвитку інформаційного наповнення освітнього 

процесу, у тому числі бібліотеки, формування системи електронних каталогів 

літератури. 

5.2.3. Розроблення системи заохочення молодих викладачів до наукової 

праці та вступу до аспірантури. 
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5.2.4. Удосконалення і розвиток системи інтерактивних методів навчання. 

5.2.5. Розроблення і впровадження дуальної, дистанційної та інших форм 

здобуття освіти. 

5.2.6. Удосконалення практичної підготовки студентів. 

5.2.7. Розробка, сертифікація і впровадження сертифікованих курсів 

(2020-2023рр.). 

5.2.. Відновлення набору на заочну форму навчання за спеціальністю 

192«Будівництво та цивільна інженерія», 133«Галузеве машинобудування 

(2020-2021 н.р.). 

5.3. Особливості реалізації Стратегії: 

Об’єктивні: 

- строки і специфіка законодавчого врегулювання статусу коледжів і 

технікумів в системі освіти України (ухвалення та імплементація Закону 

України «Про фахову передвишу освіту» чи розробка та ухвалення Концепції і 

відповідних НПА у сфері позашкільної неуніверситетської освіти); 

- фінансування під час періоду реалізації Стратегії. 

Суб’єктивні: 

- опір стейкхолдерів (здобувачів вищої освіти, педагогічних працівників 

та їх спілок чи організацій;  

- опір осіб чи організацій які мають інтерес до матеріальної бази коледжу 

тощо). 

Таким чином, наведені відомості про матеріально-технічну базу, 

навчально-методичне та інформаційне забезпечення, кадровий потенціал, 

соціальну інфраструктуру Житомирського автомобільно-дорожнього коледжу 

Національного транспортного університету свідчать про можливість 

провадження освітньої діяльності з підготовки фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» та інших освітніх рівнів 

визначених Стратегією. 

Коледж гарантує виконання ліцензійних умов надання освітньої послуги 

та забезпечення якості вищої освіти протягом всього періоду навчання 

здобувачів вищої освіти. 

 

 

 

Директор коледжу                                                        О.В.Ніколенко 


