
Освітня діяльність коледжу ґрунтується на засадах Національної 

стратегії розвитку освіти в Україні на 2012 –2021 роки, Закону України 

«Про вищу освіту» Закону України «Про освіту», Положення про 

вищий навчальний заклад освіти, Положення про організацію 

освітнього процесу у вищих навчальних закладах. 

Головною метою освітньої діяльності коледжу є підготовка 

фахівців, які поєднують у собі професійні знання, ділові якості, 

здатність вирішувати проблеми лісового господарства та 

деревообробної промисловості, високий рівень духовної та моральної 

культури, громадянської свідомості. 

 

Навчальна робота 
 

1. На 01.10.2016 р. в коледжі навчалось 687 студентів, з них 600 -за 

рахунок держбюджету. Причому на денній формі навчання контингент  складав 

604 студенти, на заочній – 83 студенти. 

2. Наразі коледж здійснює підготовку фахівців згідно «Переліку-2007» 

за такими спеціальностями: 

 Спеціальність Напрям підготовки 
Останній рік 

акредитації 

1. 
5.03050401 

Економіка підприємства 

030504 Економіка 

підприємства 
2016 р. 

2. 
5.04010602 

Прикладна екологія 

040106 Екологія, охорона 

навколишнього середовища 

та збалансоване 

природокористування 

2016 р. 

3. 

5.05180101 

Лісозаготівля та первинна обробка 

деревини 

051801 

Деревооброблювальні 

технології 

2017 р. 

 

4. 
5.05180102 

Обробка деревини 

051801 

Деревооброблювальні 

технології 

2016 р. 

5. 
5.09010301 

Лісове господарство 

090103 Лісове і садово-

паркове господарство 

 

2014 р. 

6. 

5.10010203 

Експлуатація та ремонт обладнання 

лісового комплексу 

100102 Процеси, машини та 

обладнання 

агропромислового 

виробництва 

2016 р. 

 

З 2016 року в коледжі розпочато підготовку молодших спеціалістів за 

новими спеціальностями та спеціалізаціями згідно «Переліку-2015» (Постанова 

Кабінету Міністрів України від 29.04.2016 р. № 266, від 27.09.2016 р. № 674 та від 

01.02.2017 р. № 53), а саме: 
 



 
Шифр та найменування 

галузі знань 

Код та 

спеціальність 
Спеціалізація 

1. 
05 Соціальні та поведінкові 

науки 
051 Економіка Економіка 

2. 10 Природничі науки 101 Екологія 
Екологія та охорона 

навколишнього середовища 

3. 
20 Аграрні науки та 

продовольство 

205 Лісове 

господарство 

 

Лісозаготівля 

4. 
20 Аграрні науки та 

продовольство 

205 Лісове 

господарство 

Деревообробні та меблеві 

технології 

5. 
20 Аграрні науки та 

продовольство 

205 Лісове 

господарство 
Лісове господарство 

6. 
20 Аграрні науки та 

продовольство 

208    

Агроінженерія 

Експлуатація та ремонт 

обладнання лісового 

комплексу 

3. У 2016-2017 н.р. було проведено 9 засідань педагогічної ради та 10 

засідань методичної ради, на яких розглянуто ряд актуальних питань, необхідних 

для покращення освітнього процесу в коледжі, його методичного забезпечення та 

забезпечення якості вищої освіти у коледжі. Найбільш актуальними питаннями, 

які розглядались на засіданнях педагогічної ради коледжу були: 

–  про затвердження Положень, пов’язаних з виборами керівника вищого 

навчального закладу; 

–  про стан викладання навчальних дисциплін за спеціальністю 

«Лісозаготівля та первинна обробка деревини» та хід підготовки вказаної 

спеціальності до первинної акредитації; 

– розгляд акредитаційної справи спеціальності 5.05180101 «Лісозаготівля та 

первинна обробка деревини»; 

– про затвердження Положення про призначення стипендії у коледжі; 

– про стан військово-патріотичного виховання студентів коледжу. 

4. Продовжено удосконалення окремих розділів Положення про 

кредитно-рейтингову систему оцінювання знань і вмінь студентів. 

5. Була проведена значна робота з розробки методичних вказівок 

проведення семестрових заліків та екзаменів, які, згідно внесених змін до 

Положення про кредитно-рейтингову систему оцінювання знань і вмінь студентів, 

проводяться починаючи з 2016 р. у письмовій формі.  

6. Внесено зміни до навчальних планів спеціальностей та спеціалізацій з 

врахуванням змін, що були внесені до «Переліку-2015» відповідно до Постанов 

Кабінету Міністрів України від 26.09.2016 р. № 674 та від 01.02.2017 р. № 53.  

7. Розроблено та затверджено програми навчальних дисциплін та 

робочих програм навчальних дисциплін, за якими розпочато підготовку фахівців з 

вищою освітою за новими спеціальностями (Перелік-2015, з врахуванням змін).  

8. Розроблено додатково нове Положення про систему внутрішнього 

забезпечення якості вищої освіти у коледжі. 

9. У 2017 р. успішно пройшла акредитація спеціальності 5.05180101 

«Лісозаготівля та первинна обробка деревини».  



10. Продовжується робота з імплементації у освітній процес коледжу 

нового закону про вищу освіту (Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VІІ). 

11. У 2017 р. було проатестовано 12 педпрацівників коледжу, в тому 

числі одному викладачу присвоєно педагогічне звання «викладач-методист». На 

сьогоднішній день 45 педпрацівників мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст 

вищої категорії», що складає 58 %. Освітній процес здійснювали 78 викладачів, з 

яких п’ять мають педагогічне звання «викладач-методист», а саме: Біланинець 

В.Ю., Луцак В.І., Петенко М.Й., Русин С.В., Шеффер В.Г.; шість викладачів 

працюють за сумісництвом. Один – має вчене звання. 

12. У 2017 р. коледж підготував 217 фахівців освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодший спеціаліст», з них 162 – денної форми навчання.                            

19 випускників отримали дипломи з відзнакою, 17 з яких денного відділення. 

13. Навчальна частина коледжу наразі спрямовує свою роботу на 

вирішення таких проблем: 

 Впровадження в освітній процес спеціальності 187 «Деревообробні та 

меблеві технології» галузі знань 18 «Виробництво та технології» (згідно 

Постанови КМ України від 01.02.2017 р. № 53). Дана спеціальність буде 

введена замість спеціальності 205 «Лісове господарство» (спеціалізація 

«Деревообробні та меблеві технології»).  

 Впровадження в освітній процес в майбутньому спеціальності 133 

«Галузеве машинобудування» галузі знань 13 «Механічна інженерія» 

замість спеціальності 208 «Агроінженерія» (спеціалізація «Експлуатація та 

ремонт обладнання лісового комплексу»). 

 Продовження реалізації ступеневої освіти через створення інтегрованої 

неперервної системи відбору і підготовки студентів за схемою «базова 

загальноосвітня школа, повна загальноосвітня школа, ліцей, професійно-

технічне училище-коледж». 

 Удосконалення освітніх програм молодшого спеціаліста (за Переліком-

2015) шляхом узгодження інтегрованих модулів навчальних дисциплін для 

надання можливості кваліфікованим робітникам продовжувати навчання за 

скороченим терміном, а молодшим спеціалістам продовжувати навчання за 

скороченим терміном в ДВНЗ «НЛТУ України» та інших ВНЗ ІІІ-IV р.а. 

 Залучення роботодавців до участі в підготовці та реалізації програм з 

підготовки фахівців відповідних спеціальностей, узгоджувати з ними 

освітні й професійні стандарти. 

 Підвищення мобільності випускників коледжу шляхом удосконалення 

вивчення іноземних мов та залучити студентів до участі в міжнародних 

освітніх програмах за безпосередньої участі університетів-партнерів. 

 

Виховна робота  

Складовою частиною освітнього процесу є виховна робота, яка здійснюється 

згідно чинного законодавства, локальних актів (планування, наказів, 

розпоряджень). Керівництво та організацію виховання у коледжі забезпечують 

заступник директора з виховної роботи, практичний психолог, куратори, 



викладачі, вихователі гуртожитку. Основне завдання – виховання національно-

свідомого громадянина-патріота, фахівця.  Над реалізацією даної проблеми 

працює методоб’єднання кураторів груп, їй підпорядковані всі складові та 

напрямки виховного процесу.  

Складовими виховної роботи є: 

- робота із студентським колективом; 

- органами студентського самоврядування; 

- студентами особливих категорій; 

- батьками; 

- профорієнтаційна робота. 

Основні форми виховання наступні: 

- проведення у коледжі та участь студентів вузу у виконанні 

загальнодержавних і регіональних програм та заходів;  

- благодійницька і волонтерська робота; 

- робота з творчо обдарованою молоддю; 

- студентські конференції, збори, наради, засідання; 

- співпраця з навчальними закладами міста, області, органами місцевого 

самоврядування, громадськими організаціями; 

- організація краєзнавчих, пізнавальних екскурсій; 

- пропаганда здорового способу життя. 

Основними напрямками виховної роботи із студентським колективом, 

передбачені плануванням, є: 

- національне і патріотичне виховання студентів; 

- виховання принципової громадянської позиції, правосвідомості; 

- формування здорового способу життя; 

- інтелектуальне виховання, робота з творчо обдарованою молоддю; 

- трудове, професійне виховання. 

Методи, які сприяють реалізації виховних завдань, включають: 

- тематичні виховні години, присвячені визначним подіям, особистостям; 

- літературно-музичні композиції; 

- вечори-посвяти, вечори-реквієми; 

- театралізовані дійства, виставки-конкурси; 

- інтелектуальні ігри, волонтерські акції; 

- зустрічі з відомими людьми міста, спеціалістами; 

- спортивні змагання, спартакіади; 

-    екскурсії. 

У 2016-2017 н.р. із студентами коледжу проведені такі виховні заходи: 

1. Загальноколеджівські: 

- День знань; 

- Посвята першокурсників у студенти; 

- День працівника лісу; 

- День працівника освіти; 

- День Гідності і свободи; 

- День Рідної мови; 

- За Україну, за її волю - до дня Збройних Сил України; 



- «Жіноче обличчя війни» - до Дня Матері; 

- День вишиванки; 

- Пам'яті жертв Голодомору; 

- Пам'яті Небесної Сотні; 

- До річниці Карпатської України; 

- «Тарасовими шляхами» ; 

- «Великоднє деревце»; 

- «На Чорнобиль журавлі летіли»; 

- До річниці Другої Світової війни; 

- Виставка-конкурс газет, плакатів, осінніх композицій до дня визволення 

Хуста; 

- «Солодка ярмарка»- благодійна акція на День студента з метою  збору 

коштів для Вільшанського дитячого будинку. 

2. Волонтерська допомога, благодійні акції:  

- допомога колишнім працівникам коледжу – ветеранам війни, праці; 

- поїздки у Вільшанський дитячий будинок; 

- благодійні разові акції (тим, які потребують медичної допомоги); 

- матеріальна допомога Хустській районній лікарні (дитяче відділення); 

- участь у Всеукраїнській акції «Серце до серця»; 

-  участь у Всеукраїнських, обласних, міських акціях «Посади дерево», 

«Зробимо Україну чистою». 

3. Інтелектуальні ігри, олімпіади,  конкурси:  

 - суперфінальний турнір ерудитів «Що?Де?Коли?» серед команд ЗОШ I-III 

ст.., вузів м. Хуста – команда «Ерудити». Капітан команди - Плешинець Мирослав    

(І-ше місце); 

- VII Міжнародний мовно-літературний конкурс ім.  Т. Г. Шевченка – Немеш 

Вікторія - ПЕ-2 (участь); 

-  ХVII Міжнародний конкурс з української мови П. Яцика – Буковецька 

Доріс -  ЕП-21 (участь); 

- Літературний клуб молодих поетів м. Хуста – Плешинець Мирослав – ОД-4, 

Ромашко Ірина - Е-11; 

- предметна олімпіада ІІ-го етапу Всеукраїнських олімпіад з математики – 

Ловза Валерія (III місце), Попадинець Вікторія (III місце); 

- олімпіада студентів випускних курсів коледжів спеціальності «Лісове 

господарство» - Мішко Павло – ЛГ-41 (III місце); 

- міський конкурс «Кращий студент навчального закладу м. Хуста» - Томищ 

Богдана – ПЕ-2 (І місце); 

- міський конкурс «Міс студентство м. Хуста» - Чепканич Валентина – ПЕ-4      

(ІІ-а віце-міс), Федурця Євгенія – ЕП-21 (міс-талант) 

4.Спортивні змагання: 

- «Козацькі забави», спартакіади, першість з футболу, волейболу, легкої 

атлетики і т.д. 

5.Співпраця з вузами міста, органами  місцевого самоврядування: 

- участь у студентській раді міста, області; 

- участь у студентській лізі КВК.  



Вагоме місце у виховному процесі належить роботі з органами студентського 

самоврядування – студраді коледжу, студраді гуртожитку. Їх діяльність базується 

на Законі України  «Про вищу освіту», Положенні про органи студентського 

самоврядування ЗЛТК «НЛТУ України». Свої засідання проводять систематично, 

результативно. Органи студентського самоврядування виступають ініціаторами 

культурно-масових, спортивних заходів, сприяють творчій діяльності студентів, 

створюють клуби за інтересами та координують їх діяльність, опікуються 

поліпшенням умов проживання студентів у гуртожитку. За пропозицією студради 

створено клуб «Ерудити», волонтерський загін, команду КВК. 

Члени студради (8 чоловік) є членами педагогічної ради, конференції 

трудового колективу. 

Важлива складова виховного процесу – робота з батьками, оскільки більшість 

студентів неповнолітні. Вона здійснюється безпосередньо: 

- проведення батьківських зборів – 2 рази на рік; 

- індивідуальні бесіди з батьками; 

дистанційно: 

- мобільний зв'язок, листування. 

Створено батьківський комітет навчального закладу, батьківські комітети 

студентських груп. Дана співпраця дає позитивний результат. 

Робота із студентами особливих категорій перебуває під посиленою увагою 

кураторів груп, психолога коледжу. Дана категорія студентів користується всіма 

пільгами, передбаченими чинним законодавством України. 

 Згідно постанови КМУ від 28.12.2016 року та змін, внесених постановою 

КМУ від 08.02.2017 р., право на отримання соціальних стипендій мають такі 

категорії: 

1) студенти-сироти, студенти позбавлені батьківського піклування – 5. 

2) студенти-інваліди -  13. 

3) студенти, батьки яких стали інвалідами, працюючи на підземних роботах у 

шахті  – 1. 

4) студенти із сімей, які мають статус малозабезпечених (цифра змінна, 

залежно від наявності документів). 

Ще 17 студентів отримують 20 %  до академічної стипендії, як такі, що 

проживають у гірській місцевості і щоденно доїжджають на навчання. 

Важлива ділянка виховного процесу – профорієнтаційна робота. Основне 

завдання – виховання у студентів потреби у здобутті знань, переконання в 

актуальності обраної спеціальності, впевненості у майбутньому 

працевлаштуванні. З цією метою проводиться День відкритих дверей, зустрічі з 

керівниками підприємств, установ, організацій, пізнавальні екскурсії на 

підприємства міста, району, області. Викладачі коледжу здійснюють агітаційну 

роботу в освітніх закладах міста, району, області. Профорієнтаційна комісія 

проводить моніторинг потреби спеціалістів у регіоні, за результатами якого 

адміністрація коледжу планує державне замовлення нового набору студентів. 

Виховна робота багатопланова, різноманітна, потребує неабияких зусиль. 

Результат – відсутність студентів коледжу на обліку кримінальної поліції у 

справах дітей. 



Спортивно-масова робота 

Фізичне виховання в коледжі планується та проводиться відповідно до 

нормативних та розпорядчих документів: 

-   Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24 грудня 1993р. 

№3809-ХII, статті 1,2,4,5,41; 

- Цільова комплексна програма «Фізичне виховання» - здоров’я нації», Указ 

Президента від 1.09.1998р. №963/98, статті1,2;  

- Положення про державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості 

населення України. «Постанова кабінету Міністрів від 15.01.1996р. №80, статті 1, 

2, 11, 12; 

- Про організацію занять з фізичного виховання у ВНЗ України», 

інструктивний лист Міністерства освіти і науки України від 25.11.2002р. 

№14/182-2181; 

- Про нормативні документи з фізичного виховання, Наказ Міністерства 

освіти України від 25.05.1998р. №188ст.1, 2, 3; 

- Про затвердження заходів спрямованих на реформування системи 

фізичного виховання учнів та студентської молоді у навчальних закладах 

України,  Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.11.2008р. №1078. 

На основі вище наведених нормативних та розпорядчих документів в коледжі 

розроблено заходи на виконання рішень, що регламентують організацію 

освітнього процесу і позаурочної роботи з фізичного виховання. 

Контроль за виконанням розпорядчих документів здійснюється 

адміністрацією коледжу. 

Навчальні заняття з фізичної культури та фізичного виховання 

передбачаються навчальними планами по всіх спеціальностях обсягом по дві 

години на тиждень для 1-2 курсу (фізична культура)  і  чотири години на тиждень  

для  3-4  курсу  ( фізичне виховання). 

 Залікові нормативи з фізичного виховання відповідають вимогам державних 

тестів і нормативам оцінки фізичної підготовленості населення України, а також 

Наказу Міністерства освіти України від 25.05.1998р., №188. Випадків 

травматизму на заняттях фізичного виховання не було. 

Медичне обстеження студентів проводиться щорічно на початку навчального 

року лікарями підліткового кабінету міської поліклініки. На основі акту про 

проведення медичного огляду в коледжі видається наказ «Про створення 

спеціальних медичних груп». 

Студенти, віднесені за станом здоров’я до спеціальної медичної групи, 

займаються у спецгрупах 2 рази на тиждень по 1-й годині. Наповненість груп 

складає 10 – 15 осіб.  

Щорічно проводиться внутрішня спартакіада коледжу, де змагаються між 

собою студенти навчальних груп із таких видів спорту: легка атлетика,  міні-

футбол,  волейбол, баскетбол, настільний теніс, гирьовий спорт, шахи. Загальна 

кількість учасників 430 студентів. 

На початку навчального року проводиться традиційне спортивне свято 

«Козацькі забави», в якому приймають участь студенти коледжу. 



На громадських засадах в коледжі працюють спортивні секції з таких видів 

спорту: баскетбол (юнаки, дівчата), волейбол, настільний теніс, спортивне 

орієнтування і туризм. 

Збірні команди коледжу щорічно приймають участь у районній спартакіаді 

серед навчальних закладів та обласних змаганнях серед ВНЗ I-II рівнів 

акредитації. На районних змаганнях збірна команда коледжу зайняла перше 

загальнокомандне  місце  з 8-ми видів спорту . На обласних змаганнях збірна 

коледжу зайняла  четверте загальнокомандне місце із 7-ми видів спорту. 

У спортзалі коледжу часто проходять обласні та районні змагання з різних 

видів спорту. 

Заняття із студентами у весняно – осінній період проходять на міському 

стадіоні «Карпати» (згідно з орендою). 

 Адміністрацією коледжу щорічно виділяються кошти на спортивні заходи, 

придбання інвентаря, оренди та ремонту спортивних споруд. Застарілий недіючий 

інвентар списується. 

Фахівці з фізичного виховання коледжу входять до складу циклової комісії 

суспільно-гуманітарних дисциплін Закарпатського лісотехнічного коледжу, де 

проводять відповідну роботу (відкриті навчальні заняття, звіт про спортивні 

заходи та методичну роботу, тощо).  

Керівник фізичного виховання приймає участь у роботі методичної ради 

завідувачів кафедри та керівників фізичного виховання ВНЗ I-IV рівнів 

акредитації Закарпатського управління ФВС Міністерства освіти і науки України. 

 

Практична підготовка студентів 

Практична підготовка студентів у коледжі є невід'ємною складовою освітньо-

професійної програми підготовки фахівців. 

Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами 

під час навчання, набуття і удосконалення практичних навичок і умінь за 

відповідною спеціальністю. 

В рамках підготовки висококваліфікованих фахівців у коледжі застосовують 

різноманітні форми практичної підготовки, метою яких є формування та розвиток 

у студентів професійного вміння приймати самостійні рішення в умовах 

конкретного виробництва, оволодіти сучасними методами, формами організації 

праці, знаряддями праці в галузі їх майбутньої спеціальності. Види та обсяги 

практик визначаються освітньо-професійними програмами підготовки фахівців, та 

розробляються відповідними цикловими комісіями. 

Ефективною формою практичної підготовки нині є проходження практики на 

сучасних високотехнологічних підприємствах галузі ТОВ «АТЛАНТ», ВКФ 

«ЛЕДА-С Україна» ТОВ «К'ЛЕН», ТОВ «Фішер», ДП «ЕНО», ДП «Ламелла», які 

займаються лісозаготівлею, первинною переробкою деревини. Станом на 1 липня 

укладено 53 угоди про проходження практики. 

Студентами коледжу спеціальності «Лісове господарство» під час 

проходження  практик в Липчанському навчально-виробничому лісництві 

проведено рубки догляду на площі 14,4 га та посадка на площі 4,2 га. 



Також силами студентів на території коледжу ведеться догляд в дендропарку 

та навчальному розсаднику. 

Налагоджена тісна співпраця та заключені угоди з управлінням лісо-

мисливського господарства Закарпатської області та з 20 держлісгоспами. 

Формування баз практик проводиться серед найбільших і найуспішніших 

підприємств галузі та приватних підприємців, перспективних як з огляду 

проведення практик так і подальшого працевлаштування випускників, які на 

даний час витребувані за спеціальностями «Оброблювання деревини», 

«Лісозаготівля та первинна обробка деревини», «Експлуатація та ремонт 

обладнання лісового комплексу».  

 

Господарська робота 

Робота господарської служби направлена на створення належних санітарно-

побутових і безпечних умов праці для студентів та працівників коледжу. 

Будівля навчального корпусу була введена в експлуатацію у 1986 році. Однак 

з невідомих причин повністю відсутні документи на об’єкти коледжу, а саме: 

відсутній акт вводу будівлі навчального корпусу в дію, були відсутні технічні 

паспорти на будівлі коледжу, відсутні електросхеми енергозабезпечення, схеми 

теплозабезпечення. На виготовлення технічних паспортів навчального корпусу, 

гуртожитку №3 та котельні коледж витратив біля 20 тис. грн. і цю роботу 

потрібно продовжити. 

Об’єкти коледжу розміщені на чотирьох земельних ділянках, що розміщені в 

м. Хуст. З 2012 року дирекція зверталась до різних організацій м. Хуста з метою 

виготовлення нових державних актів на земельні ділянки. У 2017 році питання 

вирішено тільки частково по земельній ділянці, на якій розміщений навчальний 

корпус, гуртожиток №3 та навчально-виробничі майстерні. 

Коледж є державним вищим навчальним закладом, а відповідно і земля має 

бути у державній власності. На даний час земля знаходиться у  комунальній формі 

власності. 

За більш як 30 років експлуатації в непридатний стан прийшла значна дахів, 

стін, колон, частина вікон, котрі були виготовлені з непросушеної деревини, і це 

призвело до їх викривлення, великих щілин і низькій енергоефективності.  

Для виправлення такого стану дирекцією був взятий курс на заміну 

дерев’яних вікон на металопластикові, що покращило естетичність вигляду, а 

також привело до покращення температурного режиму у кабінетах в 

опалювальний період. 

З 2010 р. і по сьогоднішній час було проведено заміну  108   вікон, з них за 

кошти коледжу  43 шт., за кошти спонсорів і кошти працівників коледжу 65 вікон. 

Іншою проблемою була і частково залишається заміна старих конструкцій 

світильників на нові більш енергоефективні. Справа у тому, що  у більшості 

кабінетів і лабораторій, що розміщені на другому і третьому поверхах 

навчального корпусу, були встановлені світильники з U-подібними 

люмінесцентними лампами. Ці лампи зняті з виробництва, і при виході  їх з ладу 

потрібно замінювати і світильник. В даний час встановлюємо LED-світильники і 



електролампи, що також зменшує енергоспоживання. 

 В м. Хуст, де розміщений коледж, водозабезпечення здійснюється три рази 

на добу, за окремим графіком. 

З метою цілодобового водозабезпечення у коледжі було встановлено дві 

ємності по 1000 л кожна і встановлений окремий насос для примусової подачі 

води в водопровідну мережу коледжу. Таку ж систему встановлено у гуртожитку 

№3.   

У 2012 р. коледжем було замовлено і виготовлено проектно-кошторисну 

документацію на капітальний ремонт даху навчального корпусу. В цінах 2012 р. 

вартість цих робіт склала 460 тис. грн. Однак через відсутність фінансування ці 

роботи були виконані лише частково. 

Коледж неодноразово звертався до МОН з проханням про виділення коштів 

на капітальний ремонт даху навчального корпусу, однак не отримував не тільки 

коштів, але навіть і відповідей на свої запити. 

У 2016 році коледжу за рахунок власних коштів і частково за рахунок 

спонсорської допомоги вдалося провести заміну пошкодженої черепиці на даху 

навчального корпусу, а взамін пошкодженої черепиці встановити шифер. Замість 

відсутніх чи пошкоджених керамічних коньків було встановлено металеві коньки. 

У 2017 році  силами коледжу було проведено ремонт штукатурки стін та 

колон навчального корпусу, а також проведено ремонт підшивки даху 

внутрішнього подвір’я  навчального корпусу. 

 В даний час невирішеними питаннями є ремонт даху спортивної зали, 

актової зали, даху гуртожитку №3. 

Коледж двічі звертався з проханням до міністра освіти і науки України 

Гриневич Л.М. про виділення необхідних коштів (1млн. 400 тис. грн.) для 

вирішення вищевказаних потреб. Відповідей, як і при попередніх зверненнях, не 

отримав. 

 


