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ДИРЕКТОР КОЛЕДЖУ 

САВЧУК Петро Нестерович, 

кандидат педагогічних наук, 

член-кореспондент  Академії 
міжнародного співробітництва з
креативної педагогіки «Полісся»;
нагороджений нагрудним знаком 

«Відмінник освіти України», 
Грамотою Міністерства освіти і 

науки України, дипломом 
Міністерства освіти і науки 
України за вагомий внесок у 

реалізацію національної доктрини 
розвитку педагогічної освіти в 

Україні, присвоєно почесне звання 
«Лицар Вітчизни». В 2016 році 

нагороджено медаллю «За гідність 
та патріотизм»



Історична довідка
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Коледж бере початок із заснованого в травні 1985 року Барського педагогічного

училища (створене відповідно до наказу Міністерства освіти Української РСР від 11

травня 1985 року № 139).

25 жовтня 2001 року Вінницькою обласною радою при педагогічному училищі

відкрито Обласний гуманітарний ліцей-інтернат для обдарованих дітей.

25 грудня 2002 року Барському педагогічному училищу Кабінетом Міністрів

України присвоєно ім’я видатного українського вченого Михайла Грушевського.

25 липня 2003 року Вінницька обласна рада перейменувала Барське педагогічне

училище імені Михайла Грушевського в Барський гуманітарно-педагогічний коледж

імені Михайла Грушевського.

Із часу відкриття навчальний заклад здійснював підготовку лише за двома

спеціальностями – «Дошкільне виховання» та «Початкове навчання»; з 1992 року – ще

за двома спеціальностями «Образотворче мистецтво і художня праця» та «Музика»; з

1997 року – «Правознавство»; із 2003 року розпочато підготовку за спеціальністю

«Видавнича справа та редагування»; із 2004 року коледж розпочав підготовку

бакалаврів за спеціальностями «Дошкільне виховання», «Початкове навчання»,

«Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво».

Із 2007 року навчальний заклад очолює кандидат педагогічних наук Петро

Несторович Савчук.



Цільова спрямованість закладу
ЗАВДАННЯ

• Здійснення освітньої діяльності з підготовки фахівців освітніх рівнів «Молодший

спеціаліст» і «Бакалавр» відповідно до покликання, інтересів, здібностей студентів та

нормативних вимог у галузі вищої освіти;

• Забезпечення виконання державного, регіонального замовлень та угод на підготовку

фахівців з вищою освітою;

• Здійснення підготовки науково-педагогічних кадрів в аспірантурах, докторантурах

вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, підвищення освітньо-

кваліфікаційного рівня усіх працівників Коледжу.

МЕТА:

• забезпечення набуття особами, які навчаються, знань у певній галузі, підготовка їх до

професійної діяльності, забезпечення умов для оволодіння системою знань про

людину, природу і суспільство, підготовка молоді до самостійної наукової,

професійної діяльності;

• виховання морально, психічно і фізично здорового покоління громадян, формування у

них громадянської позиції, патріотизму, власної гідності, готовності до трудової

діяльності, відповідальності за свою долю, долю суспільства, держави і людства;

• забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості й взаємної поваги у

стосунках між працівниками, викладачами та особами, які навчаються.
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Організаційна структура коледжу
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Директор

Заступник директора з 
навчальної роботи

Завідувач  кафедри педагогіки, 
психології та фахових методик

Завідувач кафедри соціально-
економічних дисциплін

Завідувач кафедри мистецьких 
дисциплін

Завідувач відділення 
загальноосвітньої підготовки

Завідувач  практик

Методист

Голови циклових комісій

Викладачі

Навчальна частина

Диспетчер

Лаборанти

Заступник директора з гуманітарної 
освіти, виховної  та спортивної 

роботи

Рада студентського 
самоврядування

Рада профспілки

Куратори груп, 
вихователі 

гуртожитків

Керівники гуртків

Соціальний педагог

Практичний психолог

Головний 
бухгалтер

Економіст

Бухгалтерія

Заступник 
директора з  АГР

Комендант

Технічний 
персонал

Директор Обласного 
ліцею-інтернату

Викладачі 

Вихователі

Лаборант

Вчений секретар Юрист Завідувач бібліотеки МедсестраІнспектор із кадрів

Їдальня



ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

Сертифікат серія НД-І 
№ 0275703 від 28.05.2015 р.

ПОЧАТКОВА ОСВІТА

Сертифікат серія НД-І 
№ 0275704 від 28.05.2015 р.

ЖУРНАЛІСТИКА

Сертифікат серія НД-І 
№ 0222892 від 25.05.2012 р.

ПРАВО

Сертифікат серія НД-І 
№ 0279032 від 16.06.2016 р.

МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО

Сертифікат серія НД-І 
№ 0275705 від 28.05.2015 р.

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО

Сертифікат серія НД-І 
№ 0275706 від 28.05.2015 р.
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ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

ПОЧАТКОВА ОСВІТА

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО

Сертифікат серія НД-ІІ 
№ 0280393 від 05.07.2016 р.

МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО

Сертифікат серія НД-ІІ 
№ 0280392 від 05.07.2016 р.

БАРСЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ  ІМЕНІ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО
Вищий навчальний заклад І рівня акредитації комунальної форми власності

Ліцензія МОН України серія АE № 636702 від 19.06.2015 р.

Директор :  к.пед.н. Савчук П.Н.

2015 2016

- бюджет

- контракт

2015 2016



Кадрова політика
• За штатним розписом передбачено 78 посад адміністративного та
обслуговуючого персоналу і 122 посади викладачів.

• Загальний штат працюючих 200 осіб (з них – 3 за сумісництвом). Вакантних
посад немає.

• Курси підвищення кваліфікації в звітному періоді пройшли 33 викладачі, 1
працівник бібліотеки.

• В 2016 році звільнено 8 працівників, прийнятих на роботу нових

працівників - 8.
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1 – доктор наук;

10 – кандидатів наук;

2 – мають учене звання доцента;

27 – магістрів;

6 – аспірантів;

2 – закінчили аспірантуру;

6 –здобувачів ученого ступеня;

36 –відмінники освіти України;

11– старших викладачів;

68 – викладачів-методистів.

Викладачів – 140, з них:

вищої категорії – 101;

першої категорії – 16;

другої категорії – 17;

спеціалістів – 6.



Діяльність закладу
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Середня вартість навчання одного студента бюджетної форми 

навчання в 2016 році становить 11270 грн.

Середня вартість навчання одного ліцеїста  в 2016 році 

становить 25567 грн.



Показники середньомісячних витрат 
на заробітну плату, тис.грн.
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Матеріально-технічна база
• Навчальний корпус та начальні майстерні. Свідоцтво права власності 

на будівлі: серія САВ № 069323. Земельна ділянка,  Державний акт: серія 
ЯЯ № 019251

• Гуртожиток № 1. Свідоцтво права власності на будівлі: серія САА № 
900419. Земельна ділянка, Державний акт: серія ЯЯ № 019252

• Гуртожиток № 2. Свідоцтво права власності на будівлі: серія САВ № 
069384. Земельна ділянка, Державний акт: серія ЯЯ №017724
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У 2016 році здійснено реконструкцію вузла обліку газової котельні
гуртожитку № 2, придбано м’який інвентар (матраци та постільна білизна),
музичні інструменти та телевізори.



Матеріально-технічна база
У коледжі використовується 94 комп’ютери, із них у трьох комп’ютерних
класах встановлено 15+1 ПК та в одному встановлено 10+1 ПК. Створено
мультимедійну мобільну лабораторію (мультимедійна дошка + 7 ноутбуків).

ДЕПАРТАМЕНТ  ОСВІТИ І НАУКИ 

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

В 2016 році придбано 6 комплектів спортивної форми і спортивний інвентар



Фінансово-господарська діяльність
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Фінансові витрати в 2016 році
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Проблемні питання
1. З метою імплементації Закону України «Про вищу освіту» в коледжі

проведено:

– зміни у Статуті коледжу;

– вибори вченого секретаря та завідувачів кафедр.

Через відсутність ще до цього часу типового штатного розпису відповідно до

Закону України «Про вищу освіту» вказані особи працюють на посадах

завідувачів відділень. Вибори декана факультету не проводилися.

2. У плані адміністративно-господарської роботи заплановано:

– реконструкція системи опалення (заміна труб та окремих батарей) у

навчальному корпусі;

– завершення заміни вікон та утеплення фасаду навчального корпусу

коледжу;

– реконструкція котельні гуртожитку № 2.

Через відсутність достатнього фінансування на дані види робіт їх виконання

перенесено на 2017 рік.
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Заплановані заходи у 2017 році
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Науково-методична робота:

– відкриття гуманітарно-педагогічного факультету на основі відділень

(педагогічного, мистецьких дисциплін та гуманітарного);

– введення посад декана факультету, вченого секретаря та трьох завідувачів кафедр;

– проведення конференцій, семінарів:

• – ХІІІ Міжнародна науково-методична конференція «Проблеми розвитку

творчих обдарованостей майбутніх учителів на засадах етнокультурних

традицій»;

• – науково-теоретична міжвузівська конференція «Освіта в Україні: пошуки та

здобутки»;

• – науково-практичний семінар «Творча особистість педагога в контексті

освітянських вимог сьогодення».

Адміністративно-господарська робота:

– капітальний ремонт покрівлі навчального корпусу;

– реконструкція котельні гуртожитку № 2;

– введення в експлуатацію будівлі бойлерної як навчального приміщення з

аудиторіями для індивідуальних занять студентів спеціальності «Музичне

мистецтво».



Очікувані результати роботи у 2017 році
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• Приведення  структури коледжу  у відповідність до вимог Закону  

України «Про вищу освіту».

• Створення умов та позитивної мотивації до написання та захисту 

дисертацій на здобуття наукового ступеня.

• Створення оптимальних умов для навчання, технічна і технологічна 

модернізація  навчальних лабораторій, засобів навчання, 

запровадження хмарних технологій у навчально-виховний процес.

• Досягнення високої результативності з енергозбереження.



ДЯКУЮ  ЗА  УВАГУ !

ДЕПАРТАМЕНТ  ОСВІТИ І НАУКИ 

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ


