
                                                                                                Слайд № 1 

 

Звіт  про діяльність   коледжу  за 2016 рік та завдання на  2017 рік.   

Доповідач Савчук П.Н. – кандидат педагогічних наук, директор 

Барського гуманітарно-педагогічного коледжу  

імені Михайла Грушевського 

 

Шановні колеги! 

          Вітаю всіх із початком 2017 року!  Бажаю всім міцного здоров’я, 

бажання працювати  і мати можливість працювати! 

 Шановні колеги!  Сьогоднішні збори колективу є стартом нового 2017 

року. Задля розвитку й утвердження України як європейської держави освіта 

переживає процес перезавантаження. Україна на марші реформ. Вони 

торкаються всіх сфер нашого життя. Неминучі реформи й в освіті. Саме вони 

сприяють впровадженню нових підходів, нових стандартів в усіх ланках 

освіти. 

Минуло два роки з часу прийняття і введення у дію нового Закону 

України «Про вищу освіту». Шлях до нього був довгим, робота над змінами 

до законодавства про вищу освіту тривала з 2005 року – року приєднання 

України до Болонського процесу. Законом започатковано реформи вищої 

освіти в чотирьох напрямках. 

         По-перше, структуру вищої освіти приведено у відповідність із 

Міжнародною стандартною класифікацією освіти (МСКО), затвердженою  

ЮНЕСКО. Передбачено три рівні вищої освіти, які передбачають відповідно 

здобуття ступенів бакалавра, магістра та доктора філософії (аналог кандидата 

наук). До системи вищої освіти включено також науковий ступінь доктора 

наук. 

Водночас із системи вищої освіти виведено освітньо-кваліфікаційний 

рівень молодшого спеціаліста й переведено до системи професійної невищої 

освіти.       

       По-друге, у систему вищої освіти передбачено запровадити Національну 

агенцію контролю якості   вищої освіти на заміну старій радянські системі 

контролю.   

         По-третє, вищі навчальні заклади отримали значно ширшу автономію і, 

відповідно,  мають значно більше відповідальності за результати освітньої 

діяльності. 

         По-четверте, порядок прийому студентів приведено у відповідність із 

практикою, що склалася у зв’язку із запровадженням зовнішнього 

незалежного оцінювання (ЗНО).   

         За підсумками двох років можна зробити перші висновки про 

успішність реформ і виявити проблеми. 

          До цього часу складною є ситуація із визначення подальшого статусу 

колишніх ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації (технікуми та коледжі). До 90-х років це 

були заклади середньої спеціальної освіти, які готували фахівців-практиків 

високого рівня для різних галузей – від будівництва до медицини. Однак 
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більшість із них неспроможні надавати вищу освіту (на рівні бакалавра через 

відсутність наукового потенціалу та методичного забезпечення)  і повинні 

перейти в систему професійної невищої освіти. Тому вкрай необхідними є 

кроки, які робить коледж, а саме: нарощування  наукового потенціалу, 

приведення штатів  у відповідність до вимог вищого навчального закладу. 

Якщо ми не будмо реагувати на виклики часу, то коледж приречений на 

природну санацію (зникнення). 

          Закон України «Про вищу освіту» дає нам можливість у даній ситуації 

залишитися в системі вищої освіти. Навчальні заклади отримали право 

розробляти власні освітні програми, складати навчальні плани,  видавати 

підручники й посібники, розробляти програми дисциплін. Закон також надає 

ВНЗ право затверджувати штатний розпис. Однак залишається не прийнятим 

основоположний закон України  - це Закон «Про освіту».   

Розпорядженням КМУ №504-р від 22 липня 2016 року «Про створення 

Національного репозитарію академічних текстів» уряд підтримав пропозицію 

Міністерства освіти і науки України та затвердив створення єдиної 

електронної бази академічних робіт. Таке рішення є важливим для системної 

боротьби з проблемою наукового плагіату, починаючи з докторських 

дисертацій та закінчуючи студентськими  роботами. 

Метою усіх змін у коледжі є  підвищення якості освіти. Результат 

залежатиме не лише від законодавства, але й від готовності кожного з нас до 

роботи в умовах, в яких функціонує вища освіта, а не професійна. Нам слід 

розумно користуватися новими можливостями, які надає Закон, і задати 

вектор розвитку коледжу до рівня вищого навчального закладу не лише за 

формою, а  й за змістом.  

Шановні колеги!  Діяльність коледжу ґрунтується на нормативно-

правових та дозвільних документах (свідоцтво про державну реєстрацію 

юридичної особи, свідоцтва про право власності на нерухоме майно, 

свідоцтва про право власності на нежитлові будівлі, свідоцтво про державну 

реєстрацію друкованого засобу масової інформації, державні акти про право 

постійного користування земельними ділянками, довідка про включення 

вищого навчального закладу до Державного реєстру вищих навчальних 

закладів України,  паспорти санітарно-технічного стану, технічні звіти тощо). 

За звітний період змінено назву структурного підрозділу коледжу   з 

«Обласний гуманітарний ліцей для обдарованих дітей  із сільської місцевості 

при  Барському гуманітарно-педагогічному коледжі імені Михайла 

Грушевського» на «Обласний гуманітарний  ліцей-інтернат  для обдарованих 

дітей  при  Барському гуманітарно-педагогічному коледжі імені Михайла 

Грушевського», про що зроблено зміни  в Статуті коледжу та Статуті   ліцею-

інтернату. 

 

Чинна ліцензія надає коледжу право на провадження освітньої 

діяльності з підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
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«бакалавр» зі спеціальностей  “Музичне мистецтво ”  та “Образотворче 

мистецтво”; за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» – з 6 

спеціальностей: “Музичне мистецтво”, ”Образотворче мистецтво”, 

”Дошкільна освіта”, ”Початкова освіта”, “Видавнича справа та редагування” 

та “Правознавство”. 

                                                                                                     Слайд № 2 

 

Зверніть увагу на те, що 1 липня цього року  закінчується термін дії 

ліцензії з підготовки фахівців за спеціальністю “Видавнича справа та 

редагування”. А на бакалавраті для відновлення спеціальностей ”Дошкільна 

освіта”, ”Початкова освіта” нам вкрай потрібно пройти ліцензування. 

                                                                                                                  Слайд № 3 

        Навчальний процес у коледжі здійснює 140 педагогічних працівників.  

З них: 1 – доктор наук,  

           10 – кандидатів наук,  

           мають вчене звання доцента 2,  

           магістрів – 27, 

          5 – аспірантів,  

          2 – закінчили аспірантуру, 

 
№ 
з/п 

 
Код 

галузі 

знанн

я 

 

 
Назва 

галузі 

знання 

 
Код напряму 

підготовки 

(спеціаль-

ності) 

 
Назва напряму 

підготовки 

(спеціальності) 

Ліцензовани

й обсяг 

прийому 

 
№ 

протокол

у ДАК, 
дата 

 

 
Термін 

дії 
ліцензії денна 

ф.н. 
заочна 

ф.н. 

 

2 

0202 

 

Мистецтво 

 

6.020204 Музичне 

мистецтво 
10 – № 122, 

 5 липня 

2016 р.  

11 липня 

2026 р. 

6.020205 Образотворче  

мистецтво 
10 – № 122, 

 5 липня 

2016 р.  

11 липня 

2026 р. 

3 

0101 

 

Педагогічна 

освіта  

 

5.01010101 Дошкільна 

освіта 
50 – №116 

28 травня 

2015 р. 

1 

липня 

2025р.. 
5.01010201 Початкова 

освіта  
75 – №116 

28 травня 

2015 р. 

1 

липня 

2025р.. 

4 

0202 

 

Мистецтво 

 

5.02020401 Музичне 

мистецтво 
30 – №116 

28 травня 

2015 р. 

1 

липня 

2025р.. 
5.02020501 Образотворче  

мистецтво 
50 – №116 

28 травня 

2015 р. 

1 

липня 

2025р.. 

5 
0303 Журналісти

ка та 

інформація 

5.03030301 Видавнича 

справа та 

редагування 

30 –  № 96,  
25 травня  

2012 р.  

11 липня 

2017 р. 

6 
0304 Право 5.03040101 Правознавство 75 50 № 121,  

16 червня 

2016 р.   

11 липня 

2026 р. 
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          6 – здобувачів вченого ступеня,  

          37 – відмінників освіти України,  

          11– старших викладачів,  

          69 – викладачів-методистів.  

          Викладачів вищої категорії – 104,  

          першої категорії – 16¸ 

          другої категорії – 17,  

          спеціалістів – 6. 

 

 Якісний склад викладачів достатньо високий, щоб  надавати якісні 

освітні послуги. 

          Шановні колеги! У нашому коледжі, можу ствердно сказати, 

проводиться цілеспрямована державна політика в освіті. Це в першу чергу 

створення умов для наукового зростання викладачів. У цьому плані є 

відчутні позитивні результати.   

 У надскладних умовах проводиться  робота з підготовки кадрів.    Є ряд 

проблем, пов’язаних із навантаженням викладачів. Це в першу чергу 

стосується аудиторного навантаження студентів усіх курсів. Крім того, нам 

уже третій рік не вдається набрати платну групу з числа першокурсників, 

вдруге не набрано повної групи на базі 11 класів зі спеціальності «Початкова 

освіта», другий рік не проводився набір до двох бакалаврських підгруп, 

фактично відсутній прийом на заочну форму навчання. 

          Прошу всіх це зрозуміти і не вимагати того, що адміністрація не в змозі 

дати. Слід  усвідомити кадрову ситуацію й заходи, які вживаються 

адміністрацією з даного питання.  

У рамках імплементації Закону України «Про вищу освіту» в коледжі   

проведено структурну  реорганізацію педагогічного та гуманітарного 

відділень шляхом створення трьох кафедр.  У навчальному закладі працює 

вчена рада коледжу, яка провела вибори перших у коледжі завідувачів 

кафедр і вченого секретаря. Завідувачам кафедр, крім наукової роботи, за 

планом кафедри доручено організаційний і науковий супровід підготовки 

студентів (по дві спеціальності на кожного завідувача). Проведено 

підпорядкування  циклових комісій кафедрам. Усі ці заходи проводяться на 

фоні зменшення кількості груп, відсутності поділу груп на підгрупи. 

Природнім явищем у цій ситуації є скорочення педагогічних працівників. До 

речі, така ситуація в усіх навчальних закладах.  

З метою покращення стану навчально-виховного процесу в навчальних 

програмах  початкової школи впроваджено цілий ряд змін. Є зміни і в 

старшій школі. Однозначно взято курс на запровадження дванадцятирічної 

освіти. 
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 Наприкінці  2016 року Уряд затвердив новий Порядок призначення і 

виплати стипендій студентам вищих державних та комунальних навчальних 

закладів, які навчаються за денною формою навчання. 

 Постановою встановлено, що академічні стипендії призначаються 

згідно з рейтингом успішності, який складається на підставі навчальних 

досягнень студента протягом останнього навчального семестру по кожному 

факультету, курсу, спеціальності. При цьому складова успішності в рейтингу 

складає не менше 90 відсотків рейтингового балу решта 10 – за активну 

громадську участь у житті коледжу. Процедура визначення рейтингових 

балів визначається навчальним закладом.  

          На виконання Постанови Уряду минулого тижня прийнято Постанову 

про порядок призначення і виплати стипендій у Барському гуманітарно-

педагогічному коледжі імені Михайла Грушевського  та затверджено склад 

стипендіальної комісії. 

 До складу комісії, яка вирішує питання призначення стипендій 

студентам коледжу, входять 50 відсотків представників студентського 

самоврядування та первинних профспілкових організацій студентів. 

 Стипендії студентів, які посядуть найвищі рейтингові позиції, 

збільшуються на 45 відсотків. Звичайна (ординарна) стипендія – 830 грн., 

підвищена 1207,65 грн., соціальна стипендія для дітей-сиріт – 2000 грн., на 

підставі поданих документів – 750 грн. 

Адміністрація коледжу приділяє належну увагу формуванню 

контингенту студентів коледжу та учнів Обласного ліцею. З цією метою в 

коледжі проводиться попередня робота. Однак в умовах цього часу така 

робота потребує докорінного поліпшення. Потрібно переглянути 

профорієнтаційну роботу в цілому з метою її поліпшення.  

Вашій увазі пропонується інформація про контингент студентів денної 

та заочної форм навчання. 

                                                                                                   Слайд № 4 

Контингент студентів денної форми навчання 

станом на 01.09.15 р.,  на 01.09.16 р. та на  01.01.2017 р. 
 

№ 

п/п 

Код і назва 

галузі знань 

Код і назва 

спеціальності 

Державне 

замовлення 

Контрактна 

форма 

навчання 

Усього студентів 

спеціальності 

(напряму 

підготовки) 

1 0101  

Педагогічна освіта 

5.01010101 

Дошкільна освіта 

 103 

100 

100 

8 

9  

9 

111  

109 

109 

2 0101  

Педагогічна освіта 

5.01010201 

Початкова освіта 

 169 

141 

143 

9 

3  

3 

178 

144  

146 

 

3 0202 

Мистецтво 

5.02020401 

Музичне мистецтво 

93 

84  

86 

1 

1 

-  

94  

85 

86 

4 0202 

Мистецтво 

5.02020501 

Образотворче 

мистецтво 

95 

88  

84 

-  

- 

- 

95 

88  

84 
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5 0303 

Журналістика та 

інформація 

5.03030301 

Видавнича справа та 

редагування 

99 

83  

83 

1 

1 

- 

100 

84 

83  

6 0304 

Право 

5.03040101 

Правознавство 

182 

177  

174 

18 

11 

11  

200  

188 

185 

 Всього молодших спеціалістів 741 

673  

670 

37  

25 

23 

778  

698 

693 

 Бакалаврат 

1 0101 

Педагогічна освіта 

6.010101 

Дошкільна освіта 

 10 

0 

0 

-  

- 

- 

10  

0 

0 

2 0101 

Педагогічна освіта 

6.010102 

Початкова освіта 

10  

0 

0 

-  

- 

- 

10 

0 

0 

3 0202 

Мистецтво 

6.020204 

Музичне мистецтво 

20  

20 

20 

-  

- 

- 

20  

20 

20 

4 0202 

Мистецтво 

6.020205 

Образотворче 

мистецтво 

 20 

20 

20 

 - 

- 

- 

 20 

20 

20 

 Всього бакалаврів 60  

40 

40 

-  

- 

- 

 60 

40 

40 

 Разом на денній формі навчання  801 

713 

710 

- 

- 

- 

 838 

738 

733 

 

                                                                                                       

                                                                                                  Слайд № 5                                                                                                                            

Контингент студентів-контрактників заочної форми навчання 

станом на 01.09.16 р. 
 

№ 

п/п 

Код і назва 

галузі 

знань 

Код і назва 

спеціальності 

Ліцензі

я 

  

(2013 р.) 

  

(2014 р.) 

  

(2015 р.) 

  

(2016 р.) 

  

(2017 р.) 

1 0304 

Право 

5.03040101 

Правознавств

о 

70 43 36 22 18 17 

 

Маємо складну ситуацію із заочною формою навчання. У цьому році із 

ліцензованих 70 контрактних місць ми спромоглися набрати лише 6  осіб. Це 

результат і демографічної ситуації, і відсутність запиту з числа працюючих 

осіб та недопрацювання  викладачів і всіх працівників, задіяних на цій 

спеціальності.   

Мало того, що складна ситуація з набором, у коледжі багато студентів 

відраховано.  

         Уже за кілька місяців загубили 8 студентів та повернулись до занять – 3. 
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Слайд № 6  

Кількість студентів, відрахованих із коледжу 

 
№ 

з/п 

Причини відрахування 2014–2015 2015–2016 01.09.2016–

01.01.2017 

1 За академічну неуспішність 6 11 1 

2 За власним бажанням 19 19 6 

3 Переведені на навчання до інших 

навчальних закладів 

10 10 1 

4 Не приступили до навчання після 

академічної відпустки 

3 3 1 

 В с ь о г о 38 28 9 

 

Можна по-різному оцінювати такі показники. Однак якість освітніх 

послуг, надана нами, залишається ще не такою, на яку здатний наш колектив.   

Звертаю увагу всіх викладачів та кураторів груп, особливо на відділенні 

загальноосвітньої підготовки, на те, що необхідно берегти кожного студента. 

Бо буде оцінюватися робота не лише студента, а й здатності викладачів 

виконувати свою роботу.  

 На фоні різних негараздів, пов’язаних із роботою Єдиної державної 

електронної бази з питань освіти, яка давала збої, хочу відзначити стабільну 

роботу  приймальної комісії. 

Прошу ознайомитися  з результатами прийому в 2016 році. 

                                                                                                  Слайд № 7 

Результати вступної кампанії у 2016 році 

 

Група/курс /клас Кількість місць Подано заяв Зараховано 

11-Ш 25 38 25 

11-Д 25 44 24 (-1) 

11-М 25 25 19 (-6) 

11-ОМ 25 30 20 (-5) 

11-Ж 25 30 17 (-8) 

11-Ю 25 32 25 

ІІ Ш 24 8 4 (-20) 

ІІ Д - 7 1 (+1 контракт) 

ІІ М 1 4 1 

ІІ ОМ 3 6 3 

ІІ Ж 5 16 5 

ІІ Ю 22 32 22 

І Б(М) 10 11 10 
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І Б(ОМ) 10 16 10 

Всього  225 299 186 (-39) 

10 клас (педагогічний)  26 22 

10 клас (право )  21 18 

Всього по ліцею  47 40 

 

На бакалаврат зараховано 20 осіб за державним замовленням.   

Молодший спеціаліст  (база  9 класів) зараховано  105 осіб на державне 

замовлення; у минулому році –151. 

Молодший спеціаліст (база 11 класів) зараховано 35 осіб; у минулому 

році  – 40. 

До ліцею зараховано 40 проти 47 у минулому році. 

Усього різниця – 51 особа. 

А тепер хочу зупинитися на успіхах і проблемах навчально-виховного 

процесу. 

Відповідно до Положення про організацію навчального процесу,  

Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу 

в Барському гуманітарно-педагогічному коледжі імені Михайла 

Грушевського цикловими комісіями  переглянуто навчальні плани всіх 

напрямів підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» денної 

форми навчання.    

- Загалом у коледжі завершено підготовку навчально-методичних 

комплексів із усіх навчальних дисциплін за освітньо-кваліфікаційними 

рівнями «молодший спеціаліст» і  «бакалавр».  Викладачами створено описи 

навчальних дисциплін.     

Для успішного вивчення навчальних дисциплін та формування в 

студентів умінь і потреби самостійно здобувати знання викладачі коледжу 

ознайомлюють студентів із методикою опрацювання нормативно-правової 

бази,  науково-методичної літератури і першоджерел  із навчальних 

дисциплін.  

 Вчасно складено й затверджено навчальне навантаження викладачів 

коледжу, розклад навчальних занять.  

 Перед  початком семестру здійснено перевірку готовності навчальних 

приміщень, бібліотеки та гуртожитків.   

Перед нами постає багато завдань, але найважливіша з них – навчальна 

робота. 

У цьому плані варто відзначити роботу творчих професійно-

компетентних викладачів, які запалюють серця колег і вихованців тим 

вогнем, який веде до постійного самовдосконалення, творчого пошуку, 

професійного зростання. Це  Самборська Олена Дмитрівна, яка втілює   

інноваційні технології в навчальному процесі, постійно забезпечує 

функціонування й безперервну роботу коледжового сайту, здійснює 
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мультимедійний супровід усіх заходів. У цьому році Олені Дмитрівні 

доручено посади відповідального секретаря приймальної комісії та секретаря 

стипендіальної комісії. Хілінська Людмила Валентинівна, Ковальська Алла 

Петрівна, Слободянюк Лариса Михайлівна, Лемпій Олег Володимирович 

успішно реалізовують проблему наукової підготовки ліцеїстів до написання 

науково-пошукових робіт та їх захисту в Малій академії наук. Завжди в 

пошуку раціональних форм організації освітнього процесу, ефективних 

методів і прийомів роботи Зелененька Ірина Алімівна, Волохата Катерина 

Миколаївна, Юзько Тетяна Миколаївна. Успішно передають професійні 

знання, вміння й навички, практичний досвід педагогічної діяльності, творчі 

та особисті якості, постійно вносять новизну в освітньо-виховну діяльність 

Харитонова Ірина Вікторівна, Поберецька Вікторія Василівна, Костюк Ніна 

Карлівна, Якубчик Ольга Миколаївна, Косюк Віктор Іванович. Високу 

майстерність у роботі із практикантами  виявляють Погребнюк Наталя 

Олексіївна, Орлова Людмила Дмитрівна,  Савчук Олена Григорівна, 

Зелінська Ірина Сергіївна, які розробили систему дидактичних завдань, 

нетрадиційні підходи до розвитку, виховання й навчання дітей початкових 

класів. Таких прикладів можна навести багато, адже про кожного викладача  

можна сказати багато добрих слів.                                                                                                      

Однак є і спільні недоліки, на усунення яких  слід звернути  особливу 

увагу. Спочатку зупинюсь на відділенні загальноосвітньої підготовки.  Це, 

насамперед, відвідування студентами занять, рівень мотивації студентів до 

навчання як майбутніх фахівців, розвиток морально-етичних цінностей 

сучасної молодої людини, формування вмінь самореалізуватися в 

інформаційно розвиненому суспільстві, бажання досягти рівня 

високопрофесійного й конкурентоспроможного фахівця.  

 

 

Слайд № 8 

Результати навчання студентів  

 відділення загальноосвітньої підготовки 

Група 

Кількість 

студентів 

Куратор Пропуски 

В
ід

м
ін

н
о
 

Д
о
р
б

е 
і 

 

в
ід

м
ін

н
о
 

З
аб

о
р
го

 

в
ан

іс
ть

 
У

сп
іш

н
іс

ть
  
 %

 

Я
к
іс

н
и

й
 

п
о
к
аз

н
и

к
 на 

початок 

семестру 

на  

кінець 

семестру 

всього 

(год.) 

без 

п.п. 

(год.) 

11-Д 24 24 Подуфалова Л.Г. 224 108 - - - 100 - 
21-Д 26 26 Костюк Н.К 164 38 - 14 - 100 53 
11-Ш 25 25 Нечитайло М.М. 208 - 1 16 - 100 68 
21-Ш 31 31 Мельник К.О. 458 76 2 15 - 100 54 
11-М 19 19 Лісова А.В. 568 146 - - - 100 - 
21-М 25 25 Козюра Н.С. 642 256 2 7 - 100 28 
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Заборгованість:  

Черпатюк Дар’я Василівна (11-ОМ) – українська мова, українська 

література, іноземна мова (англ.) зарубіжна література, історія України, 

всесвітня історія, математика, фізика з розділом «Астрономія», хімія з 

розділом «Біологія», географія, інформатика, фізична культура, захист 

Вітчизни, основи правознавства, рисунок, живопис. 

Б’ють рекорди з пропусків занять 11ОМ та 22Ю групи. 

 

 

Слайд № 9 

Результати навчання студентів на кафедрі “Педагогіки та психології” 
 

   
 

Група 

Кількість 

студентів 

Куратор 

Пропуски 

В
ід

м
ін

н
о
 

Д
о
б

р
е 

і 

в
ід

м
ін

н
о
 

З
аб

о
р
го

в
ан

іс
т

ь
 

У
сп

іш
н

іс
ть

, 

%
 

Я
к
іс

н
и

й
 

п
о
к
аз

н
и

к
 

на 

початок 

семестру 

на 

кінець 

семестру 

всього 

(год.) 

без 

п.п. 

(год.) 

31-Д 31 31 Сопіна Ю.Ф. 746 563 - 10 2 93,5 32,3 

41-Д 28 28 Якубчик О.М. 192 62 - 10 - 100 40 

31-Ш 37 37 Харитонова І.В. 800 604 3 20  2 91,9 91,9 

41-Ш 26 26 Поберецька В.В. 696 328 3 5 1 96,2 30,4 

42-Ш 26 26 Кузнєцова Л.В. 942 272 3 11 - 100 53,8 

Всього  148 148  3376 1829 9 56 5 97% 44% 

 

Заборгованість:  

31-Д група:  Крилова І.В. 12 заборгованостей, Болдир Ю.В. (іноземна 

мова, фізичне виховання); 

31-Ш група:  Кравенська А.П.,(іноземна мова, педагогіка, додаткова 

спеціалізація),  Смєхова К.М. (педагогіка); 

41-Ш група: Мізюк В.П. (педагогічна практика). 

 

11-ОМ 19 17 Потримай Н.С. 1082 698 - 4 1 94,1 24 
21-ОМ 25 24 Школьнік О.О. 595 239 1 8 - 100 38 
11-Ю 25 24 Самборська О.Д. 834 108 - 11 - 100 46 
21-Ю 26 26 Галузінська Т.В. 764 272 4 16 - 100 67 
22-Ю 26 26 Юзько Т.М. 1020 626 - 8 - 100 29 
11-Ж 17 17 Каплична Л.О. 632 55 - 7 - 100 41 
21-Ж 25 25 Слободянюк І.Ю. 329 261 1 6 - 100 24 
Всього 313 309  7520 2886 12 112 1 100 37 
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Слайд № 10 

Результати навчання студентів на кафедрі “Мистецьких дисциплін” 
 

 

 

Студенти спеціальностей  «Музичне  мистецтво»  та «Образотворче 

мистецтво» (31-М, 31-ОМ, 41-М, 41-ОМ, 1-Б, 2-Б) заборгованості за І семестр 

2016–2017 н. р. не мають. 

 

 

Слайд № 11 

Результати навчання студентів на кафедрі 

“Соціально-гуманітарних дисциплін” 

 

Група Кількість 

студентів  

Куратор 

Пропуски  

В
ід

м
ін

н
о
 

В
ід

м
ін

н
о
, 
д

о
б

р
е 

З
аб

о
р
го

в
ан

іс
ть

 

А
б

со
л
ю

тн
а 

у
сп

іш
н

іс
ть

, 
%

 

Я
к
іс

н
и

й
 п

о
к
аз

н
и

к
, 
%

 

н
а 

п
о
ч
ат

к
у
 

се
м

ес
тр

у
 

н
а 

к
ін

ец
ь
 

се
м

ес
тр

у
 

всього 

(год.) 

Без 

п.п. 

(год.) 

31-Ю 28 28 Слугоцька В.М. 568 240 6 11 3 92,9 64,3 

32-Ю 25 25 Бурятинська Н.І. 398 198 1 15 3 96 68 

Група 

Кількість 

студентів  

Куратор 

Пропуски  

В
ід

м
ін

н
о
 

В
ід

м
ін

н
о
, 
д

о
б

р
е 

З
аб

о
р
го

в
ан

іс
ть

 

А
б

со
л
ю

тн
а 

у
сп

іш
н

іс
ть

, 
%

 

Я
к
іс

н
и

й
 п

о
к
аз

н
и

к
, 
%

 

н
а 

п
о
ч
ат

к
у
 

се
м

ес
тр

у
 

н
а 

к
ін

ец
ь
 с

ем
ес

тр
у

 

всього 

(год.) 

без 

п.п. 

(год.) 

31-М 22 22 Зелінська І.С. 364 232 2 9 - 100 50 

41-М 20 20 Кузнєцова Д.В. 462 270 - 5 - 100 25 

31-ОМ 22 22 Гулько О.М. 480 274 - 14 - 100 63,6 

41-ОМ 21 21 Погребнюк Н.О. 538 156 5 11 - 100 66,6 

1-Б 20 20 Мар’євич Н.К.  304 144 2 17 - 100 95 

2-Б 20 20 Волохата К.М. 230 58 6 14 - 100 100 

Всього 125 125  2378 1134 15 70 - 100 66,7 
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41-Ю 27 27 Шмирко Г.О. 202 146 4 18 1 96 81 

42-Ю 29 29 Радецька Н.О. 1204 498 4 15 – 100 65,5 

31-Ж 19 19 Ляхнович К.О. 670 536 2 9 – 100 57,9 

41-Ж 23 22 Кондратюк О.В. 706 272 5 14 1 95,5 86,4 

Всього 151 150  3748 1890 22 82 8 96,7 70,5 

Заборгованість мають такі студенти: Онипко Д. – фізичне виховання,  

Романюк Д. – основи  філософських знань, Шевченко В.– фізичне виховання, 

Волошин В.– фізичне виховання (31-Ю); Осадчук В.– фізичне виховання, 

Чорний Д.– основи філософських знань (32-Ю); Булейко В.– податкове 

право, логіка (41-Ю); Рекунчак О. – технічне редагування (41-Ж). 

 

Слайд № 12 

Результати    успішності та відвідування учнів  

 Обласного гуманітарного ліцею-інтернату 

  

 
 

Клас 

Кількість учнів Пропущено 

днів/уроків 

 

Відмін- 

ники  

Успішність % 

на 

початок 

семестру 

на  

кінець 

семестру 

усього через 

хворобу 

абсолютн

а 

якісна 

10-А 22 22 690 576 5 100% 82 % 

 

10-Б 18 19 308 286 2 100% 74% 

11-А 25 24 546 424 - 100%  66,7% 

 

11-Б 20 20 686 578 - 100%  75%  

 

Загальні 

результати 

по ліцею-

інтернату 

 

85 

 

85 

 

2230 

 

1864 
 

7 

 

100% 

 

74,12 % 

 

Аналіз роботи Обласного гуманітарного ліцею   дозволяє 

стверджувати, що протягом звітного періоду навчальна, науково-методична і 

виховна робота в структурному підрозділі здійснювалася в достатньому 

обсязі.  Однак у  2017  році доцільно більше уваги приділяти виховній роботі 

з учнями з питань: 

- шкідливого впливу енергетичних напоїв і тютюнопаління на організм 

підлітка; 
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- особистої відповідальності старшокласників за факти порушень 

режиму в гуртожитку та правил поведінки в громадських місцях. 

Класним керівникам та вихователям ліцею посилити індивідуальну 

роботу з батьками учнів, схильних до порушення дисципліни; відновити 

практику проведення батьківських днів в ліцеї.  

Активно залучати до співпраці з дисциплінарних питань членів ради 

учнівського самоврядування.  

 

  

 До творчості учня та студента через творчість наставника – девіз 

коледжу. Успішній реалізації його є ріст наукового потенціалу викладачів 

коледжу та прагнення учнів та студентів коледжу до наукових досліджень. 

 

У навчальному закладі підтримуються зусилля молодих науковців 

щодо навчання в магістратурі, аспірантурі,  надається необхідна допомога та 

створюються сприятливі умови для успішного виконання дисертаційних 

досліджень, покращення інформаційного забезпечення наукової діяльності 

молоді,  їх участі в різного рівня засіданнях та наукових форумах.  

Велику увагу педагогічні працівники приділяють  якісній підготовці та 

захисту курсових та бакалаврських робіт. Тематика їх передбачає 

дослідження актуальних питань, які стосуються педагогічної спадщини 

видатних вітчизняних педагогів, нових технологій навчання та виховання, 

ефективності застосування в навчальному процесі комп’ютерних технологій, 

включення в роботу з учнями ЗОШ І-ІІІ ступенів інноваційних  методик 

навчання.  

Студенти  коледжу мали можливість виступати із науковими 

інформаціями, які відзначаються  актуальністю та науковою новизною, на 

пленарних чи секційних засіданнях двох всеукраїнських студентських 

науково-практичних конференціях. За активну роботу в проведенні такої 

роботи я дякую кандидату філологічних наук Зелененькій Ірині Алімівні. 

Системна науково-методична робота під керівництвом кандидата 

мистецтвознавства доцента Бурси Антоніни Іванівни забезпечує значне 

розширення та поглиблення роботи із підготовки навчально-методичних  

матеріалів до видання (посібників, методичних  рекомендацій,  репертуарних 

збірників, авторських  навчальних програм тощо), що сприяє якісно 

оновленому викладанню фахових дисциплін, спецкурсів, успішній підготовці 

майбутніх фахівців високої кваліфікації. 

Прошу всіх науковців коледжу долучатись до активної наукової 

роботи, організації і проведення науково-методичних зібрань, видання збірок 

наукових праць тощо. 

 З-поміж основних напрямів діяльності коледжу чільне місце посідає 

гуманітарна освіта, виховна, позанавчальна, спортивна робота зі 
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студентською, учнівською молоддю, студентське самоврядування. Упродовж 

звітного року вся робота здійснювалася відповідно до плану заходів коледжу.  

               Аналіз  проведеної  роботи засвідчує належний рівень її організації.  

З-поміж проведених заходів варто відзначити: День знань (Галузінська Т.В.), 

літературно-мистецьке свято з нагоди Дня вихователя й усіх працівників  

дошкільних установ (Костюк Н.К., Бакалець Н.О.), художньо-мистецький 

вечір, присвячений Дню працівників освіти (Харитонова І.В.), урочисті збори 

та концерт до Дня юриста (Бурятинська Н.І.), тематична виховна година  до 

Дня художника (Гулько О.М.), театралізований захід, присвячений  Дню 

захисника України, українського козацтва, Покрові Святої Богородиця 

(Кузнєцова Л.В.), інформаційно-просвітницька година до Дня української 

писемності та мови (Поберецька В.В.), вечір пам’яті викладача, колеги, 

композитора-аранжувальника Базюка М.Є. (Коцурак О.М.), День 

студентського самоврядування (Сошинська Н.В.), відкрита виховна година 

«Дискусія до Дня Гідності та Свободи» (Слободянюк Л.М.), година 

спілкування,  присвячена  пам’яті  жертв  голодомору  та політичних 

репресій в Україні (Кондратюк О.В.), захід з нагоди Дня Святого Миколая 

(Сопіна Ю.Ф., Петращук Л.Є.), новорічний мюзикл для студентів та 

учнівської молоді «У пошуках щастя» (Дусь Н.А., Волохата К.М.), новорічні 

ранки для дітей працівників коледжу, газпрому, Барської РЕМ, дітей-сиріт, 

інвалідів Барського району, воїнів-афганців, АТО, військової частини м. Бар, 

Барської ЦРЛ, будівельного ліцею (Кузнєцова Д.В., Нарольська Л.В., 

Крупський В.М.). 

 

 Упродовж року студенти, ліцеїсти, викладачі, працівники брали 

активну участь у волонтерському русі. За останні 4 місці на благодійну 

допомогу передано 19450 грн (зокрема: допомога бійцям АТО –10500 грн, 

Герасимовій Світлані Михайлівні, вахтеру коледжу – 5030 грн. Ремінній Лілії 

Олександрівні, викладачу – 2310 грн, Маніті Галині Борисівні – 1610 грн). 

 Цікаву роботу показують творчі групи газети «Ластівка», радіо 

«Коледж ФМ» (Бобир О.І.), з підготовки до олімпіад з української мови та 

літератури  (Радецька Н.О., Ковальська А.П.), керівники народних колективів 

художньої самодіяльності. 

 Особливої подяки заслуговують керівники народних колективів 

художньої самодіяльності, які в черговий раз 28 квітня 2016 року 

підтвердили й захистили звання «народний»: вокальне тріо «Зорецвіт» 

(Кузнецова Д.В., Коваль Л.С., Сорочинська С.І.), жіноча  хорова капела 

(Ісаєва Н.П., Нарольська Л.В.), академічна хорова капела (Скорич Н.В., 

Коцурак О.М.), ансамбль народних інструментів «Візерунок» (Матвієнко 

Н.А.), «Ельдорадо» (Залевський П.М.), вокальний квартет «Магія звуків» 

(Матвієнко Н.А., Коцурак О.М.), гурт автентичної манери співу Східного 

Поділля «Голоси предків», вокальне тріо «Струни серця» та ансамбль 

козацької пісні (Сошинська Н.В.), чоловічий фольклорний ансамбль 
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української пісні «Пісенний ряст» (Крупський В.М.), фольклорний ансамбль 

«Калинове намисто» (Лісова А.В.), дует баяністів (Мілінчук А.О.). 

 Особливу роль відіграє діяльність «Юридичної клініки», яка надала 

понад 67 консультацій та склала безкоштовно 11 позовних заяв до суду. 

 У коледжі щорічно проводяться Дні Олімпійського бігу, спортивні 

заходи до Дня фізичної культури і спорту, спортивно-розважальні свята до 

Дня Збройних Сил України «Козацькі забави», 8 Березня – «Нумо, дівчата!», 

виховні години до Дня здоров’я, спартакіади з різних видів спорту: 

волейболу, баскетболу, міні-футболу, настільному тенісу, легкої атлетики, 

легкоатлетичного кросу тощо. 

Збірні команди коледжу в обласній спартакіаді технікумів і коледжів у  

минулому році вибороли загальнокомандне V місце серед 26 навчальних 

закладів. 

 Протягом  2016   року студентами та ліцеїстами здобуто 27 перемог на 

спортивних змаганнях, олімпіадах, конкурсах, турнірах, оглядах, 

всеукраїнських конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт учнів-

членів МАН України.                                                   

 Звітний рік був успішним для багатьох наших кращих спортсменів,   

зокрема: 

- Буй Ірини – лауреата премії імені Миколи Комісарчука (2014 року), члена 

Параолімпійської збірної України, Чемпіонки світу, володарки Кубка світу, 

майстра спорту міжнародного класу з біатлону, кращої спортсменки 

Вінницької області, студентки 2–БШ групи педагогічного відділення;  

- Бурченко Ольги – лауреата премії імені Миколи Комісарчука (2016 року),  

студентки 2–БШ групи педагогічного відділення, Чемпіонки України, 

володарки Кубка України серед юніорів з паурліфтингу, багаторазової 

переможниці чемпіонату області, кандидата в майстри спорту; 

- Мазур Дарини – студентки 41–Ж групи гуманітарного відділення, члена 

збірної України з поліатлону, Чемпіонки України 2014, 2015, 2016 років з 

поліатлону, дворазової абсолютної чемпіонки України 2015, 2016 років, 

призера Чемпіонату України з лижних перегонів, кандидата в майстри 

спорту. 

 І це далеко не повний перелік здобутків наших спортсменів, кращих 

студентів, ліцеїстів. 

У I семестрі 2016/2017 н.р. належна увага приділялася туристично-

краєзнавчій роботі. Під час осінніх канікул  викладачами  Косюк Н.А. та 

Нечитайло М.М. організована для учнів  екскурсійна поїздка до древнього 

Львова. 

У 2016 році  призерами  Міжнародного конкурсу з української мови імені 

Петра Яцика  стали 2 учениці ліцею:  Зінчук Наталя, 11-А клас (ІІ місце) та 

Заболотна Наталя, 11-А клас (ІІІ місце). Учнів-переможців підготувала 

Слободянюк Л.М. 
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         За звітний період  призерами ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України стали 6 учнів ліцею, 

зокрема Назаренко Олеся з екології (керівник – Волохата К.М.); Гула 

Вікторія з правознавства (керівник –  Лемпій О.В.); Ремінний Владислав з 

історичного краєзнавства(керівник – Харитонова І.В.);  Нартовська Софія із  

зарубіжної літератури (керівник –      Хілінська Л.В.); Гнибіда Сніжана із 

літературної творчості (керівник –  Королюк Г.Ф.); Войтович Наталія з 

мистецтвознавства  (керівник – Бондарчук С.Л.). 

 Учениця 11-А класу Назаренко О. представила Обласний гуманітарний 

ліцей та Вінницьку область на Всеукраїнському форумі «Дотик природи» (м. 

Київ), підготувавши під керівництвом викладача біології  Волохатої К. М. 

науково-дослідницьку роботу на тему «Аналіз сучасного стану 

децентралізованого постачання сіл Барського району Вінницької області», 

яка була визнана одним із кращих спільних проектів (III місце) учнів у 

номінації «Екологія та проблеми довкілля». 

Переможці ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів МАН України та учасники ІІІ етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

МАН України  (м. Київ)  та їх наукові керівники  нагороджені Вінницькою 

обласною радою та Департаментом освіти і науки Вінницької 

облдержадміністрації почесними дипломами і грошовими преміями, зокрема:  

Гнибіда Сніжана в секції «Літературна творчість»( викладач Королюк Г.Ф.), 

Нартовська Софія у секції «Зарубіжна література» ( викладач Хілінська Л.В.), 

Ремінний  Владислав в секції «Історичне краєзнавство» (викладач 

Харитонова І.В.).  

Основою сучасного виховного процесу є людина  як найвища цінність, 

де провідним є формування її ставлення до соціального і природного 

довкілля, самої себе, формування морально-духовної, життєво-компетентної 

особистості, яка реалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, спеціаліст, 

професіонал. 

 Цілісність гуманітарної, виховної, позанавчальної, спортивної роботи 

забезпечується взаємодією адміністрації, педагогічного колективу, органів 

студентського та учнівського самоврядування, профспілкової організації, 

працівників музейно-виставкової зали, бібліотеки, школи волонтерів, ради 

колективу фізкультури. Для цього працює 66 творчих об’єднань за 

інтересами якими охоплено 79% студентів та учнів ліцею (а 12 творчих 

об’єднань носять високе звання «НАРОДНИЙ»), 

 Студентське та учнівське самоврядування функціонує для 

забезпечення виконання молоддю своїх обов’язків, захисту прав, сприяння 

гармонійному розвитку особистості, формуванню компетентного 

організатора, керівника, лідера. Особливо зросла роль студентського 

самоврядування у процедурі призначення стипендій, відрахуванні студентів.

   



 

 

 

17 

 

 Не менш важливою є й активізація роботи органів студентського й 

учнівського самоврядування. Упродовж звітного року співпраця 

адміністрації коледжу зі студентською, учнівською  радами була спрямована 

на вирішення питань навчання, побуту, захисту прав та інтересів студентів, 

учнів. Проте більш активної позиції потребує участь студентів і ліцеїстів в 

управлінні навчальним закладом, формуванні позитивного іміджу Барського 

гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського. 

 Адміністрація коледжу створює належні умови для навчання та 

професійного росту студентського та учнівського активу. Для цього 

працюють дві школи «Лідер». 

Питання гуманітарної освіти, виховної, позанавчальної, спортивної 

роботи, студентського, учнівського самоврядування висвітлюються у 

загальноколеджовій газеті «Ластівка», її додатках «Феміда», «Журналіст», 

«Ліцеїст», радіогазеті «Коледж ФМ», на сайті коледжу та публічних 

сторінках у соціальних мережах. 

 Важливе значення в інформаційному забезпеченні підготовки 

молодих спеціалістів, бакалаврів, учнів у коледжі має бібліотека, яка 

упродовж звітного періоду спрямовувала свою роботу на комплектування 

бібліотечного фонду, впровадження інноваційних технологій, просвітницьку 

та науково-методичну роботу. 

 Станом на 01.01.2017 року за єдиним обліком у бібліотеці 

зареєстровано 1037 користувачів. 

Бібліотека коледжу має значний за обсягом та унікальний за складом 

інформаційний ресурс, який нараховує 142740 примірників та 192 електронні  

підручники. 

 Не менш важливим є питання забезпеченості читальної зали 

фаховими періодичними виданнями. На 2016 рік було передплачено 22 

найменувань періодичних видань на суму 9764 грн. 

 Потребує активізації й робота щодо формування електронного 

каталогу, є й проблеми, над розв’язанням яких працюють адміністрація та 

працівники бібліотеки. 

Гуманітарна освіта, виховна, позанавчальна, спортивна, робота з 

активом в коледжі є різноплановою. Проте вона має бути активнішою, 

предметною, ефективною при роботі зі студентською та учнівською 

молоддю. Сьогодні, як ніколи, потрібні нові підходи та нові шляхи до 

виховання патріотизму як почуття і як базової якості особистості.  

А тепер я хочу зупинитися на питанні   соціального захисту учасників 

навчально-виховного процесу. 

  

      Слайд № 12                                                                                                   

Станом на 01.01.2017 р. в коледжі за денною формою навчаються: студенти-

сироти – 19 осіб; студенти-інваліди – 11;  студенти із малозабезпечених сімей 

– 54; студенти з багатодітних сімей – 102; студенти, які мають дітей – 9, 
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одержують стипендію – 318, одержали премії 435 студентів на суму 231600 

грн, матеріальну допомогу – 202 студенти на суму 129200 грн. У минулому 

2016  році в коледжі оздоровлено 125 студентів під час літньої педагогічної 

практики на базі оздоровчого табору «Фортуна» с. Митки. 

Слайд № 13                                                                                                   

Окремі видатки соціального спрямування у 2016 році 

 

Видатки 
Всього тис. 

грн.. 

В т.числі 

спецфонд бюджет 

  Матеріальна допомога: 

– викладачам    ( 6 ) 

– обслуговуючому персоналу  (13) 

 

17,6 

25,3 

 

17,6 

25,3 

 

  Допомога на оздоровлення  

497,6 

 

9,0 

 

488,6 

Преміювання  252 36,4 215,6 

Оплата відряджень 67,6  67,6 

  

Фінансово-господарська діяльність коледжу в звітному періоді 

здійснювалась відповідно до вимог Статуту коледжу та чинного 

законодавства. 

У цьому навчальному році в коледжі проводилась перевірка 

Державною фінансовою інспекцією, яка виявила значні порушення 

бюджетного кодексу, що склало, на їх думку, понад 1,5 мільйона гривень. 

Коледж із такими висновками інспекції не погодився і звернувся з позовом 

до Вінницького окружного адміністративного суду. Суд не погодився із 

висновками інспекції про неправомірність безкоштовного проживання 

ліцеїстів у гуртожитку коледжу та необхідності встановлення в майбутньому 

такої платної послуги.  Суд також не погодився з інспекцією в частині 

неправомірності зменшення коледжем плати за навчання 16-ом студентам 

контрактної форми навчання та з вимогою інспекції про необхідність 

усунення коледжем такого порушення в подальшому. На даний час 

залишились не відшкодовані 6090 гривень підйомних надані колишньому 

випускнику коледжу Онуфрійчуку.  

Пріоритетний напрямок роботи всіх служб адміністративно-

господарської частини коледжу  спрямовано на зміцнення матеріально-

технічної бази, роботу закладу в осінньо-зимовий період  2016–2017 рр. У 

коледжі створено матеріально-технічну базу, яка відповідає вимогам 

державного стандарту та дозволяє повноцінно здійснювати навчально-

виховний процес на достатньо високому рівні. Дякую за добросовісну роботу 

комендантам гуртожитків та коледжу: Дацько Галині Василівні, Саврій 

Євдокії Володимирівні, Горлей Тетяні Вікторівні. 

У цьому році всім службам слід особливу увагу звернути на економію 

енергоресурсів. Як вимушений захід маємо закрити усі можливі шляхи 

витоку тепла з приміщень навчального корпусу та гуртожитків, зменшити 
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витрати газу шляхом зниження температурного режиму та економії 

електроенергії. Узяти на суворий контроль роботу приладів з високим 

електроспоживанням. 

Проблема підвищення ефективності використання енергетичних 

ресурсів в коледжі та зниження платежів за спожиті енергоносії залишається, 

як і раніше, досить актуальною, адже оплата комунальних послуг є однією з 

найбільш видаткових статей господарської діяльності коледжу. Серед 

студентів належить посилити  роз'яснювальну роботу щодо ощадливого 

використання електроенергії, води, газу та тепла в гуртожитках і в 

навчальному корпусі.   

Слайд № 14 

Окремі показники фінансової діяльності у 2016 році 

 
  Кошторис 

тис. грн. 

Профінансовано тис. грн. 

бюджет спецфонд 

1. Всього   - 

профінансовано 

25008,2  

24978,3 

   

2. Бюджет 24130,9 24101,0  

3. Спецфонд 877,3  877,3 

 Заробітна плата  з 

нарахуванням на 

зарплату 

13500,1 13500,1 474,3 

 Стипендія 7454,6 7454,6  

 Газ 960,4 960,4 115,9 

 Вода 80,4 75,1 25,0 

 Електрична енергія 221,0 220,0 58,8 

 Бюджет розвитку 175,0 175,0  

 

           Особливо звертаю вашу увагу на те, що жодного разу не було 

затримки у виплаті зарплати та стипендії. Обласна рада, як засновник, 

департамент освіти і науки Вінницької облдержадміністрації робили все 

можливе для успішного функціонування коледжу. І це в той час коли 

держава перебуває в складній економічній ситуації   на марші глобального 

реформування.  

Шановні колеги! Проведений аналіз стану роботи коледжу дає 

підстави говорити про те, що підвищення якості педагогічної освіти, 

забезпечення її мобільності, привабливості, конкурентоспроможності на 

ринку праці вимагає подальшого вдосконалення організації навчального 

процесу в коледжі,  реалізації гуманістичної парадигми освіти, особистісно-

орієнтованої педагогіки й саморозвитку студентів, галузевої Концепції 

розвитку неперервної педагогічної освіти, імплементація основних положень 

Закону «Про вищу освіту» та передбачає надалі виконання колективом 
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Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського 

таких основних завдань: 

 

Слайд № 15 

Пріоритетні напрямки роботи в 2017 році 

1. Створення оптимальних умов для навчання, виховання, фізичного 

розвитку учнів ліцею, студентів коледжу збереження та зміцнення їх 

здоров’я. 

2. Підвищення наукового рівня кадрового потенціалу навчального 

закладу. 

3. Подальше упровадження в навчальний процес інформаційно-

комунікаційних технологій, індивідуалізацію навчально-виховного 

процесу та посилення ролі самостійної роботи студентів. 

4. Систематична робота над підвищенням рівня навчальних досягнень 

студентів і ліцеїстів. 

5. Розробка й упровадження в навчальний процес електронних засобів 

навчання (підручників, посібників, каталогів, словників тощо), 

комп'ютерних навчальних програм, хмарних технологій. 

6. Технічна і технологічна модернізацію навчальних лабораторій та 

засобів навчання. 

7. Пошук ефективних форм  роботи з майбутніми абітурієнтами. 

8. Активна участь усіх циклових комісій в роботі з обдарованими 

ліцеїстами та студентами.   

9. Підвищення ефективності виховної роботи з ліцеїстами та 

студентами. 

10. Збереження й збільшення континенту студентів; виконання обсягів      

державного замовлення. 

11.  Розширення міжрегіональних зв’язків з ВНЗ  I-IV рівня акредитації. 

12. Розробка та затвердження заходів, спрямованих на реалізацію Закону 

“Про вищу освіту”. 

13. Участь у розробці проектів на одержання грантів. 

14. Забезпечення безумовного виконання  заходів з енергозбереження. 

15. Продовження роботи з реконструкції системи опалення в 

навчальному корпусі. 

16. Проведення капітального ремонту даху коледжу. 

17. Реконструкція котельні гуртожитку № 2. 

18. Контроль за організацією виконання вказаних завдань відповідно до 

розподілу  посадових   обов’язків,   покладаю  на своїх заступників, 

вченого секретаря  та директора ліцею-інтернату: Хомчака В.М, 

Бурсу А.І, Крамара В.У. Максімова П.Г Хілінську Л.В. 

                                

Директор                                                                                             П.Н. Савчук 


