
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 01.10.2017 р. в коледжі навчалось усього 632 студента, з них 563 за 

рахунок держбюджету. Причому на денній формі навчання контингент  складав 

579 студенти (513 д + 66 к), на заочній – 53 студенти (50 д +3 к). 

2. На разі коледж здійснює підготовку фахівців, згідно «Переліку-2007», 

за 6-ти 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 

 

2019 р. 

(план) 

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» (Постанов 

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. 13 Механічна інженерія 
133 Галузеве 

машинобудування 

Експлуатація та ремонт машин 

і обладнання лісового 

господарства 

4. 

20 Аграрні науки та 

продовольство 

205 Лісове 

господарство 

 

Лісозаготівля 

5. 
Деревообробні та меблеві 

технології 

6. Лісове господарство 
 

3. У 2017-2018 н.р. було проведено 6 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 розгляд Положень про рейтингову оцінку роботи викладача та про 

огляд навчально-методичного забезпечення серед циклових комісій 

коледжу; 

– про підготовку та проведення ЗНО з української мови та літератури 

студентами ІІ курсу; 

– про академічну доброчесність (ст. 42 розділ V «Забезпечення якості 

освіти» Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIII); 

– про визначення лімітів стипендіального забезпечення на 2018/2019 н.р.; 

– 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. Розпочата робота над впровадження у навчальні плани типової 

освітньої програми профільної середньої освіти закладів освіти, що здійснюють 

підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти.  

7. Продовжено розробку програм навчальних дисциплін та робочих 

програм навчальних дисциплін, за якими розпочато підготовку фахівців з вищою 

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

8. Продовжується робота з імплементації у освітній процес коледжу 

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

9. У 2018 р. було проатестовано 16 педпрацівників коледжу, в тому 

числі двом викладачам присвоєно педагогічне звання «викладач-методист», 



чотирьом – «спеціаліст вищої категорії». На сьогоднішній день 49 педпрацівників 

мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», що складає 63 %. 

Освітній процес здійснювали 78 викладачів, з яких сім – мають педагогічне 

звання «викладач-методист», а саме: Біланинець В.Ю., Вурста М.М., Луцак В.І., 

Петенко М.Й., Русин С.В., Хмара І.М., Шеффер В.Г.; п’ять викладачів працюють 

за сумісництвом.  

10. У 2018 р. коледж підготував 162 фахівців освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодший спеціаліст», з них 140 – денної форми навчання.                            

7 випускників денного відділення отримали дипломи з відзнакою, що значно 

менше за минулі роки. 

 

Виховна робота  

У 2017-2018 н.р. виховна робота здійснювалась відповідно до плану виховної 

роботи коледжу, за ініціативи та активної участі органів студентського 

самоврядування.  

Пріоритетними напрямками були: національно-патріотичне та громадянське 

виховання, здоровий спосіб життя, волонтерська та благодійницька роботу, 

інтелектуальне виховання.  

Поряд із загальноколеджівськими заходами, студенти вузу були активними 

учасниками міських, районних, обласних, всеукраїнських заходів, акцій, зокрема: 

74-та річниця звільнення України та Закарпаття, відкриття пам’ятника воїнам 

АТО у міському парку, відзначення 79-річниці Карпатської України, День 

примирення та пам’яті. Відвідали виставу «Наталка Полтавка», були на зустрічі із 

режисером фільму «Сильні духом» В’ячеславом Бігуном.  

Достатня увага приділялась інтелектуальному вихованню:  

команда ЗЛТК «Ерудити» та «Розумники» посіли відповідно ІІI-є і V-е місця 

серед команд загальноосвітніх шкіл, вузів, ліцеїв. Участь студентки коледжу у 

конкурсі «Кращий студент Закарпаття».  

Вагомою є волонтерська робота та благодійництво: поїздки у Вільшанський та 

Свалявський дитячі будинки, опікування дитячим відділення лікарні, разова 

грошова допомога.  

До всеукраїнських благодійних акцій, учасниками яких були студенти, слід 

віднести: «Серце до серця», «Збір коштів для людей з обмеженими 

можливостями» та інші. 

Студенти коледжу були активними учасниками екологічних акцій: «За чисте 

довкілля», «Зробимо Україну чистою».  

Важливою складовою виховної роботи є робота із студентами особливих 

категорій. Дана категорія користується всіма пільгами, передбаченими чинним 

законодавством України. 19 студентів отримують 20% до академічної стипендії як 

такі, що проживають у гірській місцевості і щоденно доїжджають на навчання.  

Робота з батьками ведеться шляхом індивідуальних бесід, дистанційно (через 

мобільний зв'язок).  

Профорієнтаційна робота у 2017-2018 н.р. велася кураторами груп у школах та 

ліцеях області. У грудні разом з Центром зайнятості відбулась зустріч з учнями 



шкіл району; у травні проведено День відкритих дверей у коледжі.  

 

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 326 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 команди коледжу зайняли: 

настільний теніс:    юнаки і дівчата - 1 місце; 

шахи: юнаки і дівчата  - 1 місце; 

волейбол: юнаки - 1 місце, дівчата  - 2 місце; 

баскетбол: юнаки і дівчата   - 1 місце; 

футбол: юнаки - 1 місце, дівчата  - 2 місце; 

загальнокомандний залік   - 1  місце.  

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.  

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 «Обробка 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. 

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.  

 Найбільш важливі справи виконані господарською службою:  

1. Підготовка опалювальної мережі до роботи у опалювальний період.  

2. Перевірка лічильників і коректорів в лабораторіях Закарпатгазу і 

Держметрології. 

3. Проведення ремонту штукатурки стін і колон навчального корпусу.  

4. Проведення ремонту штукатурки зовнішніх стін (в місцях пошкодження) у 

гуртожитку №3.  

5. Ремонт штукатурки і виготовлення стяжки підлоги у котельні коледжу. 

6. Закупівля і встановлення аварійних світильників у гуртожитку № 3. 

7. Поточний ремонт місць загального користування та ряду аудиторій у 

навчальному корпусі.  

8. Поточний ремонт у гуртожитку № 3 (коридори, мийні кімнати, душова, 

східцеві марші). 

9. Зрізання ряду дерев у санітарній зоні біля гуртожитку, а також сухостійних 

дерев на території коледжу.  

10.  Благоустрій території коледжу (косіння трави, підрізання кущів, 

висаджування квітів). 


