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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

ДВНЗ «Дрогобицький механіко – технологічний коледж» є державним 

вищим навчальним закладом, який підпорядковується Міністерству освіти і 

науки України.  

Адреса: 82100, м. Дрогобич, вул. Раневицька, 12. 

Сьогодні коледж здійснює підготовку фахівців з таких спеціальностей: 
 

Таблиця 1. Перелік спеціальностей 
№ 
з/п 

Назва спеціальності Ліцензований обсяг 

 

 

 

 
денна 
форма 

заочна 
форма 

 Підготовка молодших спеціалістів   

1. 5.02010501 «Діловодство» 60 25 

2. 5.03050901 «Бухгалтерський облік» 60 30 

3. 
5.05050302 «Технологія обробки матеріалів на 

верстатах і автоматичних лініях» 
25 25 

4. 5.05050301 «Інструментальне виробництво» 25 25 

5. 
5.05020101 «Обслуговування систем управління і 

автоматики» 
50 25 

6. 5.05010301 «Розробка програмного забезпечення» 60 30 

7.  5.02020701 «Дизайн» 25 - 

Коледж готує молодших спеціалістів за вказаними спеціальностями для 
підприємств, установ, організацій Західного регіону. 

З 1991р. коледж входить у навчально – науково – виробничі комплекси 
при Івано – Франківському національному технічному університеті нафти і 
газу, з 2006 року при Національному університеті «Львівська політехніка»,   з 
2010 року при Тернопільському національному економічному університеті та 
з 2013 року при Тернопільському національному технічному університеті ім. 
І. Пулюя. 

Для якісної підготовки фахівців, яких потребує ринок праці, коледж 
примножує та модернізує навчально – матеріальну базу. Велика увага 
приділена системі автономного теплопостачання, заміни дерев’яних вікон на 
термозберігаючі склопакети в навчальних кабінетах та створення належних 

умов для всіх учасників навчально-виховного процесу.  В коледжі є 
навчально – виробничі майстерні загальною площею 1100 м

2
, оснащені 

необхідним устаткуванням. 
У процесі практичного навчання у навчально – виробничих майстернях 

студенти займаються виробничою діяльністю, виконуючи при цьому 
програму навчальної практики. На зміцнення навчально-матеріальної бази  
протягом 2015 року коледж витратив 257 тис.грн. Після завершення 
навчальної практики студенти отримують робітничі професії: токар, 
свердлувальник, фрезерувальник, оператор на верстатах з ПК, оператор 
комп’ютерного набору, оператор ЕОМ, слюсар контрольно-вимірювальних 
приладів, секретар керівника. 
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У коледжі проводиться прийом із зазначених вище спеціальностей на 
очну та заочну форми навчання (крім спеціальності «Дизайн»). На очну 
форму навчання приймають осіб, котрі мають базову загальну середню 
освіту, а на заочну форму – осіб, котрі мають  повну загальну середню освіту 
на базі кваліфікованого робітника.  

У коледжі працює 136 працівників, із них 100 – займаються педагогічною 
діяльністю. Навчається в коледжі 785 студентів, в тому числі на денному 
відділенні – 650 осіб. 

У звітний період ДВНЗ «Дрогобицький механіко – технологічний 
коледж» здійснював свою діяльність відповідно до вимог Конституції 
України, Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту», наказів 

Міністерства освіти і науки України щодо вдосконалення системи вищої 
освіти України, а також Статуту коледжу. 

За звітний період були переглянуті і впорядковані обов’язки і завдання 
структурних підрозділів. 

Структурні підрозділи ДВНЗ «Дрогобицький механіко – технологічний 

коледж» створені відповідно до законодавства та головних завдань діяльності 

вищого навчального закладу і функціонують згідно з окремими Положеннями, 

що розроблені в коледжі. 

Структурними підрозділами коледжу є: 3 денні відділення, заочне 

відділення, циклові комісії, навчальні кабінети і лабораторії, бібліотека, 

фізкультурно-оздоровчий комплекс, 2 гуртожитки, навчально – виробничі 

майстерні. 

У коледжі функціонують педагогічна, методична та адміністративна 

ради, Рада студентського самоврядування. Вони діють на підставі затверджених 

положень, які складені у відповідності до чинного законодавства. Засідання 

педагогічної ради проводяться 1 раз на два місяці відповідно до затверджених 

планів роботи. Засідання адміністративної ради проводиться останній 

понеділок місяця, або по мірі необхідності. 

На розгляд педагогічної ради виносяться питання роботи відділень, 

циклових комісій, стану викладання окремих дисциплін, звіти викладачів про 

підвищення кваліфікації і т.ін. Рішення педради дублюються наказами 

директора. 

Методичною радою розглядається питання методичного забезпечення 

навально-виховного процесу, затвердження навчальних програм, рекомендації 

щодо видання методичних матеріалів і т.ін. та приймаються відповідні рішення. 

Адміністративна рада розглядає поточні проблемні питання і приймає 

рішення щодо їх вирішення. 

Найважливішими принципами, що були покладені в систему управління 

педагогічним колективом, є: 

- формування дієздатного колективу, системи підбору, підготовки і 

ефективного використання кадрів; 

- делегування окремих повноважень і завдань заступникам директора та 

завідувачам відділень, головам циклових комісій; 

- координація роботи в колективі, з метою самореалізації кожного 

працівника на своєму робочому місці; 
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- здійснення комплексного контролю за результатами діяльності 

працівників; 

- всебічне залучення студентів до вирішення найважливіших проблем  

діяльності колективу. 

 

Таблиця 2. Контингент студентів  

 2015-2016н.р. 

Загальна чисельність студентів 785 

в тому числі: бюджет 636 

контракт 149 

Денна форма навчання 650 

в тому числі: бюджет 586 

контракт 64 

Заочна форма навчання 135 

в тому числі: бюджет 50 

контракт 85 

ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ 

Чисельність студентів коледжу протягом 2015 року змінювалась в 

основному за рахунок переведення на заочне відділення студентів денної 

форми навчання. 

Формування контингенту студентів здійснюється на основі розробленої і 

впровадженої єдиної програми профорієнтаційної роботи. Ця програма 

передбачає тісну співпрацю із загальноосвітніми та професійно - технічними 

навчальними закладами, підприємствами Львівщини та інших областей. 

Станом на 2015 рік з 17 школами м.Дрогобича та м.Стебника укладені 

договори про співробітництво в галузі профорієнтації учнівської молоді і 

планування її навчання в коледжі. Із кожної з цих шкіл до коледжу вступають 

щорічно по декілька десятків осіб, що забезпечує стабільний конкурс 

вступників навіть за умови зменшення чисельності випускників шкіл, яке 

спостерігається останніми роками. Питання профорієнтаційної роботи та участь 

у ній кожного викладача, розглядалося у квітні на засіданні адміністративної 

ради, за участю циклових комісій педагогічній раді.   

Ефективності профорієнтаційної роботи сприяють передбачені 

програмою спільні з школами тематичні вечори, концерти, олімпіади, конкурси, 

Дні відкритих дверей, спортивні змагання з важкої атлетики, волейболу, 

футболу, шахів, туризму, тенісу. 

Успішно діє програма співробітництва з політехнічним ліцеєм міста 

Турки, що дало можливість організувати  ступеневу підготовку молодших 

спеціалістів на базі диплома кваліфікованого робітника на заочному відділені за 

акредитованими спеціальностями.  

На всі спеціальності, за якими здійснено прийом, є державне замовлення 

по денній і заочній формах навчання. В 2015 році в коледж на перший курс 

денної форми навчання прийнято всього 160 осіб, з них 146 особи на державне 
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замовлення. 

На заочну форму навчання зараховано 34 особи, в тому числі 15 осіб на 

державне замовлення на базі кваліфікованого робітника – це випускники ПТУ, 

політехнічних ліцеїв. 

Для збереження контингенту студентів у коледжі реалізуються такі заходи: 

- адаптація першокурсників до умов роботи навчального закладу; 
- всебічний    аналіз    причини    неуспішності    та    порушень    навчальної 

дисципліни; 
- створення умов для організації консультацій викладачів; 

- створення умов для самостійної навчальної роботи студентів. 

На жаль, значна частина випускників шкіл погано володіють знаннями з 
математики, фізики, інформатики, хімії, що ускладнює їх навчання на першому 
курсі. Для вирівнювання їх підготовки, протягом першого семестру циклові 
комісії вимушені проводити додаткові заняття з названих дисциплін за 
шкільною програмою. Це дало можливість у значній мірі зменшити проблеми 
входження вчорашніх школярів в систему вищої освіти. 

Для всебічного аналізу причин неуспішності кожного студента на 
відділеннях залучаються циклові комісії, Рада студентського самоврядування. 

Завідувачі відділень щомісячно проводять аналіз навчальної роботи за 
попередній місяць, встановлюють причини відставання, надають рекомендації 
студентам і викладачам. За результатами роботи завідувачі відділень готують 
наказ, який оголошується на лінійці, кожного другого четверга  місяця. 

Для задоволення бажання студентів підвищити свій рейтинг, підвищити  
свої успіхи у  навчанні, в коледжі введена модульна система. Крім цього для 
студентів, котрі бажають покращання навчання та ліквідації прогалин у 
знаннях, усі викладачі за графіком, не менше двох разів на тиждень, проводять 
індивідуальні консультації, в тому числі за місцем проживання, в гуртожитку 
коледжу. Для студентів-заочників такі консультації проводять по суботах. 
Вони  користуються досить великою популярністю у студентів. Це є одним із 
найдієвіших заходів по збереженню контингенту. 

Збереженню контингенту сприяють також організаційно-методичні заходи. 
Одним  із  таких заходів  є робота  читального  залу  в гуртожитку, який 
працює після занять і у вечірній час, а також забезпечення бібліотеки 
методичними матеріалами викладачів для самостійного опрацювання 
студентами окремих тем навчальних дисциплін. Зараз упорядковано  більше 
100 томів навчальних посібників  у читальному залі  бібліотеки. 

 

ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ 

 

Зміст підготовки молодших спеціалістів у коледжі формується на підставі 

Державних стандартів освіти, затверджених в установленому порядку. На 

основі цих стандартів у коледжі розроблені навчальні програми з усіх 

дисциплін та робочі навчальні програми для всіх спеціальностей. Ці нормативні 

документи навчального закладу розглянуті на засіданні методичної ради і 

затверджені в установленому порядку. 
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Відповідно до рекомендацій стандартів освіти в коледжі розроблені і 

затверджені навчальні плани і робочі навчальні плани для всіх спеціальностей. 

За структурою і співвідношенням навчального часу вони повністю 

відповідають вимогам нормативних документів Міністерства освіти і науки 

України. 

Для забезпечення регіональних потреб, потреб підприємств замовників 

кадрів, у робочих навчальних планах передбачені вибіркові навчальні 

дисципліни. 

Вибіркові дисципліни підібрані з врахуванням нових економічних, 

технологічних та технічних напрямів розвитку виробництва і суспільної 

практики, в яких доведеться працювати випускникам.  

Коледж співпрацює з Національними університетами за всіма напрямами 

підготовки, налагоджено тісну співпрацю із Тернопільським національним 

економічним університетом,  Івано - Франківським національним технічним 

університетом нафти і газу,  Національним університетом «Львівська 

політехніка» та Тернопільським національним технічним університетом. Зі 

спеціальностей, які є базовими для комплексу і за якими здійснюється 

ступенева освіта, розроблені інтегровані навчальні плани, що дозволяє 

скорочувати строк навчання на 1 рік. 

Особлива увага в коледжі приділяється змісту й організації практичного 

навчання студентів. З цією метою розроблено і впроваджено в практику роботи 

Концепцію практичного навчання і Положення про організацію практичного 

навчання студентів. Основою розробленої Концепції є системність практичного 

навчання. 

Навчальна практика з технічних спеціальностей проводиться в добре 

оснащених навчально – виробничих майстернях коледжу, а для студентів інших 

спеціальностей – в навчальних лабораторіях коледжу та шістьох комп’ютерних 

лабораторіях, котрі налічують 68 ПЕОМ. 

Базами технологічної та переддипломної практик для всіх спеціальностей 

є Львівський інструментальний завод, підприємства міста Дрогобича та інші 

організації за домовленістю. 

Усі бази практик у достатній мірі оснащені обладнанням, інструментом, 

апаратурою і мають відповідну методичну базу. Укладаються угоди на 

практичне навчання студентів на підприємстві. 

Для забезпечення ефективного проведення практичного навчання, в 

коледжі розроблені та затверджені наскрізні програми практичного навчання 

для кожної спеціальності і робочі навчальні програми з цього виду навчання. 

Розроблені також організаційно-нормативні документи з цього питання: 

інструкція керівнику практичного навчання на виробництві від коледжу, 

методичні рекомендації з контролю проходження студентами практичного 

навчання, завдання на практичне навчання і т.ін. 

 Протягом звітного періоду всі вимоги щодо практичного навчання 

студентів виконані в повному обсязі. 

Для організації першого етапу практичного навчання в коледжі створені і 

працюють навчально – виробничі майстерні, загальною площею 1100м
2
.  

Навчально – виробничі майстерні коледжу оснащені токарними, 
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фрезерними, шліфувальними, свердлильними, стругальними та іншими 

металорізальними верстатами в кількості 60 одиниць. У наявності необхідні 

інструменти і пристосування. Крім цього в навчально-виробничих майстернях 

обладнано відділення для проведення електромонтажної практики, яке теж 

оснащене необхідним устаткуванням тв. інструментом.  

 

ФАХОВА ПЕРЕПІДГОТОВКА КАДРІВ 

 

Крім освітньої діяльності з підготовки молодших спеціалістів за 

зазначеними вище спеціальностями в коледжі ведеться велика освітня робота з 

підготовки робітничих професій, перепідготовки та підвищення кваліфікації. 

На даний момент коледж має ліцензію на провадження освітньої 

діяльності з підготовки робітничих професій: 

8162 Оператор котельні; 

7215 Стропальник; 

7233 Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування; 

8131 Чистильник димоходів, лежаків та топок; 

7242 Слюсар контрольно – вимірювальних приладів і автоматики 

(електроніка); 

4112 Оператор комп’ютерного набору; 

4115 Секретар керівника (організації, підприємства, установи); 

8211 Оператор верстатів з програмним керуванням; 

8211 Токар; 

8211 Фрезерувальник; 

8211 Свердлувальник. 

Так як коледж на підставі сертифікату (Серія НД-І №1447122) має право 

на підготовку молодших спеціалістів з бухгалтерського обліку, то разом з цим 

ми проводимо підвищення кваліфікації бухгалтерів, а саме, навчання їх роботі з 

комп’ютерною технікою та вивчення бухгалтерського обліку з використанням 

комп’ютерної програми «1С: бухгалтерія». 

Освітня діяльність з підготовки робітничих професій проводиться за 

трьома напрямками: 

1. Професійне навчання та присвоєння робітничих професій 

студентам коледжу після проходження навчальної та виробничої практик, що є 

складовою частиною підготовки молодших спеціалістів і передбачено 

навчальними планами кожної спеціальності. 

2. Професійне навчання безробітних громадян за скеруванням 

Дрогобицького, Бориславського, Стебницького та Трускавецького центрів 

зайнятості. 

3. Професійне навчання, перепідготовка та підвищення кваліфікації 

осіб згідно договорів, укладених з окремими організаціями, фізичними особами 

та підприємствами. 

Коледж за підготовку кваліфікованих робітників отримав 61,23 тис. грн., 

які були використані на зміцнення та розширення навчально – матеріальної 

бази коледжу та  господарські потреби.  
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ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

 

Організація навчально-виховного процесу у коледжі здійснюється згідно 

з директивно-нормативними документами Міністерства освіти і науки України. 

В основу планування навчально-виховного процесу покладено освітньо-

професійні програми діючих спеціальностей. Згідно з ними по  відділеннях  на 

кожну спеціальність складається  “Робочий навчальний план” терміном  на 1 

рік, який затверджує директор коледжу. Відповідно до цього плану  

встановлюється  педагогічне  навантаження  викладачів, складається графік 

навчального процесу і розклад занять. У  зведеному  графіку  відображено  

кількість  навчальних  тижнів  для  навчальних  занять; навчальної, виробничої і 

технологічної практик; заліково-екзаменаційних  сесій;  канікул. 

Усі навчальні дисципліни забезпечені планами семінарських занять, 

інструктивними матеріалами для лабораторних робіт, дидактичними 

матеріалами, методичними вказівками для виконання практичних робіт, 

методичними посібниками для самостійної роботи студентів.  

Контрольні, курсові роботи, державна атестація забезпечені необхідними 

методичними рекомендаціями, програмами.  

Велике значення в навчальному процесі надається індивідуалізації 

навчання. У планах  передбачено виділення від 1/3 до 1/2 навчальних годин на 

самостійну роботу студентів. Викладачами практикується  видача 

індивідуальних семестрових завдань, рефератів, проведення  консультацій  на  

всіх  курсах, розробка і використання фондових лекцій. Це дозволяє 

оптимальніше враховувати у процесі навчання індивідуальні особливості 

студентів. 

Одним із найбільш перспективних напрямків впровадження педагогічних 

технологій підготовки молодших спеціалістів, їх творчого розвитку є створення 

оптимальних педагогічних умов та застосування сучасних технологій і 

активних педагогічних методів. При цьому спрямовуючу і координаційну роль 

відіграє методичний кабінет, який у своїй діяльності керується такими 

основними напрямками: 

 постійне вдосконалення методичного комплексу навчальних дисциплін, 

курсового та дипломного проектування; 

 виконання методичних рекомендацій до самостійної роботи студентів; 

 реалізація міжпредметних зв’язків; 

 впровадження інноваційних технологій підготовки молодших 

спеціалістів, а саме: 

 модульна система навчання; 

 ділові ігри (рольові ігри); 

 метод малих груп; 

 лекційні заняття з використанням мультимедійних систем 

(інженерна графіка, математика); 

 тестування студентів; 

 ситуаційне навчання; 

 інтегровані заняття; 
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 використання прикладних комп’ютерних програм (навчальних і 

     контролюючих); 

 використання аудіовізуальних технічних засобів тощо. 

На  засіданнях  циклових  комісій  розглядають  питання  методичного  

забезпечення  предметів, програмного  забезпечення  ПЕОМ, проходження  

студентами  практик. 

Наявний  фонд  електронно-обчислювальної  техніки  задовольняє  

потреби  навчально – виховного процесу. 

У навчальному закладі ведеться досить результативна і ефективна 

організаційна та науково-методична діяльність щодо вдосконалення 

самостійної навчальної роботи студентів.   

З цією метою: 

- у робочих навчальних програмах усіх навчальних дисциплін визначено 

обсяги та зміст самостійної роботи; 

- у видавничому центрі коледжу організовано видання методичних 

матеріалів для студентів із самостійного вивчення ними навчальних дисциплін. 

В бібліотеці коледжу знаходиться більше 60 найменувань фондових лекцій та 

посібників для самостійної навчальної роботи студентів. 

У коледжі почали використовувати методичні посібники на електронних 

носіях. Для цього в комп’ютерних лабораторіях створена база методичних 

посібників, де студенти в позааудиторний час можуть або ж працювати 

безпосередньо з комп’ютером, або ж скопіювати інформацію на власний носій. 

Відповідно до затвердженого графіку, всі викладачі 2 рази на тиждень в 

позааудиторний час проводять індивідуальні консультації. Для цього в 

кабінетах і лабораторіях створені бібліотечки довідникової літератури. 

Контроль за самостійною роботою забезпечується обов’язковістю внесення 

питань самостійного вивчення до модульних робіт, індивідуальних семестрових 

завдань, тестів, екзаменів. 

Дирекція коледжу приділяє велику увагу бібліотеці, створенню належних 

умов для роботи студентів у читальному залі, що має 80 посадкових місць. 

Щорічно виділяються кошти на придбання навчальної літератури. В 2015 році 

бібліотека поповнилась навчальною літературою. Загальний бібліотечний фонд 

зараз становить 52,930 примірників, з них українською мовою 20870 

примірників, що становить 43,4%. 

Бібліотекою переплачуються фахові і спеціальні видання, періодична 

преса. В цьому році виділено на це 11 тисяч гривень. 

У бібліотеці також знаходяться інструктивно-методичні матеріали в 

друкованому та електронному вигляді, повний комплект державних стандартів 

з наших спеціальностей. 

 

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 
 

Підбір та розстановка викладацького складу здійснюється системно. 

Протягом 2015 року майже всі викладачі працювали на контрактних засадах.  

У даний час у коледжі працює стабільний, висококваліфікований 

колектив. Особлива увага приділяється омолодженню штату викладачів.  
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Необхідною умовою розвитку навчального закладу, його педагогічного 

колективу є його навчання та підвищення  кваліфікації на тематичних 

семінарах, конференціях, обласних методичних об'єднаннях, в Інституті 

післядипломної педагогічної освіти Академії педагогічних наук України, на 

кафедрах ВНЗ IV рівня акредитації та шляхом стажування. 

Атестація педагогічних працівників проводиться відповідно до Типового 

положення, затвердженого Міністерством освіти і науки України. Для цього в 

коледжі в установлений термін створюється атестаційна комісія, котра 

організовує всі заходи щодо атестації педагогів. 

Для забезпечення об'єктивності оцінки роботи викладачів протягом 

навчального року в коледжі створена система комплексної оцінки якості роботи 

викладачів. Ця оцінка обговорюється на засіданні як циклових комісій в процесі 

індивідуального звіту викладачів. Від результатів комплексної оцінки роботи 

викладача залежить пропозиція адміністрації щодо його атестації. 

Характеристика педагогічних кадрів: 

 

Таблиця 3. Педагогічні кадри 

 2015 р. 

Всього педагогічних працівників  100 

Всього штатних педагогів 83 

в т.ч.: чоловіків 37 

 

 

жінок 46 

Мають вищу категорію 45 

Мають першу категорію 18 
Мають другу категорію 11 

Кандидат наук 1 

Викладачі-методисти 12 

Старші викладачі 7 

Звільнились 1 

Прийняті - 

 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 
 

Матеріальна база коледжу включає в себе:  

 3 навчальні корпуси; 

 спортивний майданчик; 

 їдальню; 

 навчально – виробничі майстерні; 

 2 гуртожитки; 

 Бібліотека з читальним залом; 

 32 навчальних кабінети і 18 лабораторій; 

 актовий зал на 150 посадкових місць; 

 спортивний зал; 



 –11– 

 2 тренажерні спортивні зали; 

 6 комп'ютерних лабораторій; 

 коледж підключений до мережі Інтернет, має електронну адресу, 

власний сайт. 

Стан забезпечення коледжу навчальними площами наведені в таблиці. 

Таблиця 4. Стан забезпечення коледжу навчальними площами. 
 2014-2015 н.р. 

Навчальна площа, кв.м. 9025 

Навчальна  площа  на  одного  студента, кв.м 13,9 

Створено нових:  

аудиторій 1 

кабінетів 1 

лабораторій - 

майстерень - 

Створено нових лабораторних місць - 

  

За звітний період 2015 року в коледжі створено один кабінет для 

спеціальності «Дизайн», оновлена навчально-матеріальна база. Існуюча 

навчально-матеріальна база коледжу дає можливість проводити заняття в одну 

зміну і виконувати навчальну програму в повному обсязі. 

За звітний період для навчальних цілей придбано меблі (стільці) 5,3 тис. 

грн., навчальне приладдя на суму 9,5 тис. грн. Всього витрачено на зміцнення 

навчально-матеріальної бази в 2015 році 24,2 тис. грн.  

За звітній період умисного пошкодження, знищення, крадіжок 

лабораторного та навчального обладнання не було. Майно, яке є у власності 

коледжу використовується належним чином. Практично, основні засоби не 

списуються. При потребі ремонтуються і постійно знаходяться в роботі.  

Списання основних та оборотних фондів проводиться відповідно до 

вимог інструкцій та законодавчих актів. 

Протягом 2015 року коледж своєчасно проводив розрахунки з 

установами, організаціями. Своєчасно і повністю сплачувались платежі до 

бюджету. Коледж не має заборгованості  по сплаті податків, комунальних 

платежів. 

 

ВИХОВНА РОБОТА ТА РОЗВИТОК СТУДЕНТСЬКОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ 

Одним із пріоритетних напрямків у системі виховного процесу в коледжі є 

національно-патріотичне виховання, основним завдання якого є формування у 

студентів почуття патріотизму, любові до свого народу, його культури, 

традицій, звичаїв, втілення в життя української національної ідеї. 

 Саме патріотичне виховання в коледжі формує у студентів громадські 

цінності, виховує почуття свідомості, виробляє у студентів глибоке розуміння 

громадського обов’язку.  

 Національно-патріотичне виховання в коледжі здійснюється через 
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систему  заходів – навчальних, позааудиторних, виробничих. У процесі 

виховання використовуються різні форми роботи: лекції, конференції, 

кінолекторії, диспути, тренінги, вечори, конкурси, тематичні вечори 

відпочинку, зустрічі з цікавими особистостями, екскурсії по різному краю. 

Особливості сучасної системи національно-патріотичного виховання у нашому 

коледжі зумовлюється відродженням коренів нашої національної спадщини, 

духовності, історії, державних традицій. Знання і розуміння цієї системи є 

грунтом і умовою цілеспрямованої і професійної роботи усіх педагогів нашого 

коледжу. 

 Головний ціннісний орієнтир – особистість студента. Формування 

соціально-морального, інтелектуально-творчого, духовного, естетичного, 

фізичного виховання, які покликані забезпечити поступовий перехід студента з 

першого курсу на рівень вищий – сформованого патріота, громадянина 

Української держави. 

Пізнання історичного минулого рідного народу, оволодіння його 

національними, духовними цінностями, вищими здобутками в різних галузях – 

важливі компоненти національно-патріотичного виховання студентської 

молоді. Тому в процесі виховання використовуються різні форми роботи: 

конференції, лекції, диспути, кінолекторії з наступним обговоренням проблеми, 

тренінги, вечори, конкурси, зустрічі з цікавими людьми, екскурсії по рідному 

краю. Особливе місце в житті коледжу відводиться святкуванню державних 

свят та вшануванні постатей національно-визвольної боротьби. Під час таких 

заходів спостерігається пробудження інтересу до історичного минулого рідного 

краю нарду, його героїчної боротьби за волю. Свободу і незалежність, 

захоплення високою духовністю, гуманістичними цінностями, глибоким 

патріотизмом наших предків, їхньою вірністю народу, відданістю його ідеалам. 

 Зокрема в цьому навчальному році із залученням студентів проведено 

конференції: 

- «Бунтарське серце півдня України» (до 125 річчя від дня народження 

Нестора Махна) викладач Паращак О.О. 

- «Іван Липа – громадський діяч, член центральної ради і трудового конгресу» 

викладач Лемак О.С., Височанський І.Ф. 

Проведено також ряд тематичних заходів, які не залишилися без належної 

уваги студентів: 

- тематичний захід Всеукраїнському Дню бібліотекаря (група ДВ-21, куратор 

ФединишинО.В. та зав. бібліотекою Андрущакевич Г.І.). 

- тематичний захід присвячений річниці утворення УПА (група БО-22 куратор 

Мачишин О.В.). 

- тематичний захід присвячений дню української писемності та мови 

(товариство «Просвіта» Сисин В.С.). 

- тематичний захід присвячений річниці від дня проголошення Західно-

Української Народної Республіки (ЗУНР): (група ДВ-31 куратор Черватюк 

Л.Я.). 

- тематичний захід присвячений Дню Соборності України (група БО-21 

куратор Романюк М.М.). 
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- тематичний захід присвячений Дню пам’яті Героїв Крут (група ПК-31 

куратор групи Бойко Л.М.). 

- тематичний захід присвячений Міжнародному Дню рідної мови (викладач 

Лемак О.С., Сисин В.С.). 

- тематичний захід присвячений 201-й річниці від дня народження 

українського поета, художника, пророка Т.Г. Шевченка (група ДЗ-11 Кафлик 

О.І.). 

- тематичний захід присвячений пам’яті героїв Чорнобильської трагедії (група 

ДВ-11 куратор Лемак О.С.). 

- вечір пам’яті героїчних подій на горі Маківці (до річниці початку боїв 

Українських Січових Стрільців) (група ПК-21 Берегуляк О.Р.). 

- тематичний захід присвячений пам’яті українського композитора В. Івасюка 

(група ДВ-21 Фединишин О.В.). 

- тематичний захід «Дорогі наші матері» (група ЕК-12 куратор Кузнєцова 

М.Б.). 

- тематичний захід присвячений річниці урочистого перепоховання Т.Г. 

Шевченка (група БО-11 куратор Андрійчик О.Б.) 

- тематичний захід «Перемога над нацизмом у Європі» - пам’ятні події Другої 

Світової війни. (група ПК-32 Прокопів Р.В.). 

- тематичний захід «Конституція права і обов’язок громадян України» (група 

ПК-11 Зазуля Л.М.). 

- тематичний захід «Хвилина пам’яті за загиблими» (група ЕК-11 Бандрівська 

Н.М.). 

В День Незалежності України в коледжі стало традицією проводити цілий 

ряд важливих заходів. Найбільшої  уваги заслуговує виставка квітів «Тобі 

Україно наші таланти», в організації та проведенні якої беруть участь студенти 

всіх навчальних груп. Виставку студентських робіт відвідали батьки студентів 

першого курсу, які були присутні в цей день на батьківських зборах та 

громадськість міста. Вони високо оцінили роботи студентів та оформлення 

ними композицій, про що йшлося на сторінках газети «Високий замок», 

«Галицька Зоря». 

 Щоб виховати національно свідому людину, потрібно вчити її правди.  

Для цього потрібно чесно і твердо оцінити всі помилки в історії українського 

державоутворення і відштовхуватись від цього, йти далі. Національно-

патріотичне виховання у звітний період реалізовувалось:  

- при проведенні тематичного заходу присвяченого річниці від дня 

народження Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР) (група ДВ-31 

куратор групи Черватюк Л.Я.). 

- при  проведенні тематичного заходу, присвяченого пам’яті жертв 

голодомору та політичних репресій (група БО-31 куратор Ястремська О.Л.). 

- при проведенні тематичного заходу, присвяченого Дню Соборності України 

(група БО-21 куратор групи Романюк М.М). 

- при проведенні тематичного заходу, присвяченого Дню Героїв Крут (група 

ПК-31 Бойко Л.М.). 

Особливості національно-виховного процесу в коледжі полягають у тому, 

що кожна навчальна група  готує та проводить не менше одного тематичного 
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заходу та тематичну виховну годину протягом року, про що повідомлена 

заздалегідь на серпневій нараді при обговоренні та затвердженні плану роботи 

коледжу на навчальний рік. Значна роль у формуванні світогляду відводиться і 

тематичним виховним годинам, які спільно зі студентами готують та проводять 

куратори навчальних груп. Допомогу їм у підборі матеріалів надають 

працівники бібліотеки Андрущакевич Г.І. та Сабат І.В., які напередодні свята 

чи визначальної історичної події оформляють відповідними інформаційними 

матеріалами виставку в бібліотеці коледжу. 

Систематично протягом навчального року працівники бібліотеки 

організовують: 

 - Тематичні книжкові виставки: 

«В добрий путь новий навчальний» 

«ЇЇ величність книга» 

- літературні вікторини «Невмирущий Кобзар», «Чорний біль душі», 

«Покоління відходить й приходить, а Земля віковічно стоїть», 

«У світі все починається з мами» 

«Не дозволяй душі мовчати». 

- Огляди літератури:  

« Суспільство і людина», «Так ніхто не кохав» 

«Спаси, о Боже, Україну від нових оков»; 

«Пам’ятаємо, перемагаємо». 

 Впровадження системи естетичного виховання, культури, емоційного 

сприйняття навколишнього світу, самосвідомості та естетичного смаку в 

музиці, побуті студентів наполегливо проводять куратори, організовуючи такі 

свята «Посвята студентів», «День студента»,  «Свято Миколая», Свято матері», 

конкурси художньої самодіяльності серед студентів груп, присвячених річниці 

УПА, дню народження Т.Г. Шевченка  конкурс «Ми чуємо тебе Кобзарю, крізь 

століття», «Краща вишивка», на краще виконання вірша (товариство 

«Просвіта»). 

 У коледжі велика увага приділяється проведенню спортивних заходів. 

Команди навчального закладу на міських та обласних змаганнях серед освітніх 

закладів І та ІІ рівнів акредитації зайняли призові місця з волейболу, легкої 

атлетики. У коледжі кожного року проводиться свято «День українського 

спортовця». 

 З метою формування національної свідомості студентської молоді та 

залучення її до образотворчого мистецтва в коледжі традиційно проводиться в 

березні під час шевченкових днів конкурс малюнків «Тарасовими Шляхами». 

Переможці конкурсу скеровуються для участі в міському конкурсі, де в цьому 

році зайняли І та ІІ місця. 

 До дня Українського війська, постійними гостями та учасниками заходів, 

що проводяться у коледжі є солдати та офіцери військової частини МНС 

України. З метою розвитку у студентів зацікавленості у вивченні основ 

військової справи, підвищення рівня фізичної та психологічної підготовки, 

студенти коледжу беруть участь у змаганнях з військово-прикладних видів 

спорту. Зі студентами І та ІІ курсів регулярно проводились зустрічі з бійцями 

добровільного батальйону, які служили в АТО. 
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 За звітний період було проведено концерт присвячений «Дню Матері», 

який підготували студенти групи ЕК-12 (куратор групи Кузнєцова М.Б.) 

святковий концерт до «Дня вчителя», концерт «До дня студента». 

 Одним із аспектів національно-патріотичного виховання є прищеплення 

студентам любові до України. Доброго слова і подяки заслуговує тематичний 

захід, присвячений перемозі Українських Січових Стрільців на горі Маківка, 

який підготували студенти групи ПК-21 (Берегуляк В.О.), віче-реквієм, 

присвячений пам’яті Героям Небесної Сотні. 

 Студенти коледжу І-ІІ курсів відвідали експозиції в історичному 

відділенні музею «Дрогобиччина». 

 Ще один напрямок в національно-патріотичному вихованні – 

народознавча пошукова робота. У коледжі створені належні умови для 

вивчення та використання краєзнавчого матеріалу у навчально-виховному 

процесі під час проходження студентами практики. Студенти знайомились з 

історією створення підприємств Дрогобиччини, техпроцесами та 

виробництвом. Інформацію та здобуті знання студенти використовують при 

написанні дипломних проектів, рефератів. 

 У коледжі багато проводиться виховних заходів щодо популяризації 

краєзнавчих матеріалів: у формі художніх вечорів, вікторин, диспутів, 

конференцій, «круглих столів». 

 Слід сказати, що національно-патріотичне виховання в коледжі було, є і 

залишиться основним напрямком всієї системи виховного процесу. 

 Морально – правове виховання студентів реалізувалось через проведення 

бесід у навчальних групах кожного місяця: 

- «Від формування правомірної поведінки до правової культури» - вересень. 

- «Поєднання особистих потреб людини та вимог суспільства» - жовтень. 

- «Культура спілкування – джерело духовного багатства людини» - листопад. 

- «Моральні ідеали та їх місце в житті сучасної людини» - січень. 

- «Конвенція прав людини – Міжнародний документ для всіх твоїх 

ровесників» - грудень. 

- «Духовні цінності сім’ї, «Родинні реліквії» - лютий. 

- «Від рідного до чужого, від близького до планетарного» - березень. 

- «Родовід – духовний діалог поколінь» - квітень. 

- «Культура міжетнічних відносин у полікультурному просторі» - травень. 

З метою виховання загальнолюдських цінностей проведено ряд тематичних 

годин: 

- «Захист дітей в нашій державі». 

- «Будувати життя чи пристосуватись до нього». 

- «Як ви розумієте й співвідносите поняття свобода» та «відповідальність». 

 Студенти активну участь брали  у міських акціях, «флеш-мобах» 

боротьби проти тютюнопаління, алкоголізму та наркоманії. 

 Коледж співпрацює з Дрогобицьким центром соціальних служб для 

молоді «Довіра», працівниками якого проведено бесіди, анкетування студентів 

з профілактики шкідливих звичок: вживання алкоголю, наркотичних речовин, 

профілактики СНІДу. 

 Питання ефективності право-виховної роботи коледжу, відділень, груп 
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заслуховуються на засіданнях педагогічної ради, а саме: 

«Правовиховна робота в коледжі та шляхи її покращання» - листопад. 

«Пріоритетні напрямки виховання студентської молоді в коледжі в сучасних 

умовах і роль у ньому студентського самоврядування – травень. 

На доброму рівні у коледжі діє студентське самоврядування, яке є рушійною 

силою реалізації плану навчально-виховної роботи коледжу. Воно діє на рівні 

групи, курсу, відділення та в гуртожитках коледжу. Ефективність та 

результативність роботи студентського самоврядування коледжу залежить від 

активності самих студентів. Тому при формуванні Ради студентського 

самоврядування, студенти детально та всесторонньо обговорюють кожну 

запропоновану кандидатуру і тільки після цього проводять голосування. 

 Сьогодні Рада студентського самоврядування коледжу (голова ради Гула 

Віталій)  це добре злагоджений механізм, який надає активну допомогу 

дирекції коледжу в плануванні та організації навчально-виховного процесу, 

надає свої пропозиції щодо покращення якості навчання, сприяє створенню 

позитивного соціально-психологічного клімату в групах, атмосфери довіри 

студентів, приділяє належну увагу навчанню активу та питанню правового і 

соціального захисту студентів. 

 Дирекція коледжу враховує пропозиції студентського самоврядування 

при складанні плану навчально-виховної роботи на навчальний рік, розкладу 

занять, консультацій, розкладу додаткових занять, роботи спортивних секцій, 

предметних гуртків та факультативних занять. 

 Значну допомогу Рада студентського самоврядування надала дирекції 

коледжу при формуванні бази даних соціально-незахищених студентів, що дало 

можливість оперативно втручатися (при наявності коштів) та надання даним 

студентам матеріальної допомоги та консультацій 

 Слід сказати, що питання соціального захисту студентів пріоритетне у 

роботі Ради студентського самоврядування. 

Відповідально віднеслась Рада студентського самоврядування до питання 

допомоги Українській армії. Зібрані кошти, в сумі 6.095 грн. адресно передали 

раненому воїну АТО Лотицькому Ярославу Івановичу. (військова частина 

46.80) учаснику боїв під Донецьком, який на даний момент знаходився у 

відділенні відновного лікування Львівського шпиталю. Перерахували кошти у 

сумі 3.290 грн. військовій частині  А – 1108 м. Дрогобич для допомоги у 

матеріальному забезпеченні. Із почуттям відповідальності віднеслась Рада 

Студентського самоврядування до збору коштів в сумі  1721 грн. під час акції 

«Серце до серця». Зібрано 1000 грн. для 25-річної медсестри Ірини, яка 

добровольцем воювала на Луганщині, підірвалась на фугасі і втратила обидві 

ноги. Активною була рада у проведенні акції «Подаруй свято Миколая 

солдату», зібрані понад 200 подарунків на суму 20 тис.грн. відправлено 

солдатам в зону АТО. 

 Питанню дозвілля в коледжі відводиться особлива увага. Щорічно з 

великим нетерпінням весь студентський колектив чекає свята Дня Студента, до 

якого готуються всі студенти коледжу, самостійно і відповідально. Студенти 

опрацьовують сценарії свята, закуповують на зібрані кошти призи, 

оформлюють залу, слідкують за порядком. Кожна навчальна група напередодні 
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свята випускає стіннівку «Студентські жарти», в якій описують своє 

студентське життя, показують у жартівливій формі недоліки, що мають місце в 

навчально-виховному  процесі. 

 Традиційно студенти першого курсу беруть участь у «Дебюті», де у 

театралізованій та літературно-музичній формі представляють групу. Конкурс 

супроводжують елементи ігор, музичні паузи, розважальні ігри. 

Відповідальність за порядок під час проведення свята, яке проводиться в 

молодіжному центрі, покладається на студентську раду, яка залучає студентів-

старшокурсників для організації чергування, розповсюдження квитків та 

слідкування за порядком. 

 Рада студентського самоврядування коледжу співпрацює з іншими 

навчальними закладами та з відділом сім’ї, молоді та туризму Дрогобицького 

міськвиконкому з питань навчання активу у школі «Молодого лідера», а також 

з центром соціальної служби молоді, спільно з яким проведено бесіди, зустрічі, 

кінолекторії з наступним обговоренням здорового способу життя. 

 Рада студентського самоврядування гуртожитків допомагає дирекції у 

вирішенні питань студентського життя, виховує у студентів почуття господарів 

у своєму домі та вчить відповідально ставитись до своїх вчинків. Спільно з 

вихователем Магурчак Г.І. планується робота Ради на навчальний рік, 

надається практична допомога з підготовки гуртожитків до поселення та роботи 

в осінньо-зимовий період, організовують толоку по впорядкуванню прилеглої 

території та залучають студентів до ремонтних робіт і озеленення кімнат.   

Велика увага в коледжі приділяється спортивно-масовій роботі. Для цього в 

коледжі на базі спортивного та тренажерних залів працюють 9 секцій: 

чоловічий футбол, жіночий футбол, гирьовий спорт, настільний теніс, 

волейбол, баскетбол, бадмінтон, легка атлетика, шахи. Як результат -  щорічно 

спортивні команди та окремі студенти коледжу стають переможцями і 

призерами обласних змагань. 

 

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Коледж здійснює свою діяльність за рахунок фінансування з державного 

бюджету та власних коштів. 

Обсяги бюджетного фінансування з державного бюджету такі: 

2015 н.р.      –         10737278,00 грн. 

 

 

 

Таблиця. 5.    Видатки  бюджетних коштів 

 
2015 н.р. 

Всього, грн. 10737278 

в    т.ч.   заробітна плата     4542700 
Нарахування на заробітну плату 

 

 

ккккккколедю 

1601915 

Предмети, обладнання, матеріали та інвентар  251640 

Продукти харчування (харчування сиріт) 

 

 

ккккккколедю 

76200 
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Комунальні послуги  382500 

Стипендії  3882323 

 

 

Таблиця. 6.    Надходження позабюджетних коштів 

 
2015 н.р. 

Всього, грн. 931858 

в    т.ч.    плата    за навчання, курси перепідготовки 809485 
Оплата    за   гуртожиток студентів коледжу 

 

 

ккккккколедю 

80250 

Господарська діяльність 8130 

Оплата    за   гуртожиток сторонніх осіб 

 

 

ккккккколедю 

33993 

 

 

Таблиця. 7.     Видатки позабюджетних коштів 

 
2015 н.р. 

Всього 1186298 
в т.ч.: зарплата 638607 

Нарахування на зарплату 231190 

Предмети, обладнання, матеріали та інвентар 37781 

Господарські витрати 133378 

Комунальні послуги 145342 

Стан фінансування коледжу в основному забезпечує головну діяльність 

навчального закладу. Але фізичне зношування основних засобів, нагальна 

необхідність капітального та поточного ремонтів, необхідність реновації 

комп'ютерної та офісної техніки, здороження комунальних послуг, необхідність 

розширення зони профорієнтації буде вимагати дедалі більших коштів. Вихід в 

тому, щоб покращати рівень господарювання, знаходити додаткові кошти, 

шукати спонсорів, посилити догляд за основними засобами, перейти на 

постійний режим економії. 

За звітний період проведено відповідні роботи по зміцненню 

матеріально-технічної бази, а саме: 

- в їдальні коледжу встановлено чотири нових умивальники та дзеркала, 

проведено заміну облицювальної плитки на кухні, та зроблено побілку.  

- у залі їдальні замінено облицювальну плитку на підлозі, встановлено нові 

світильники, проведено побілку, реставровано картину, замінено вхідні двері, 

встановлено та підключено бойлер для підігріву води. 

- замінено на сходових площадках вітрину зі склоблоку на енергозберігаючі 

склопакети загальною площею 54 м
2
. 

- в кабінетах коледжу проведено заміну вікон на енергозберігаючі в кількості 41 

одиниця загальною площею 146м
2
. 

- в гуртожитку коледжу встановлено бойлер для підігріву  води та підключено 
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душову кімнату. 

- подвір’я коледжу замощено плиткою, проведено озеленення, встановлено 

вхідну браму, влаштовано стоянку для автомобілів, зроблено бетонну основу 

під огорожею та облаштовано відпочинкову зону на території коледжу для 

студентів та викладачів.  

- з метою термомодернізації навчального корпусу №3 придбано матеріали на 

суму 99 тис. 900грн., роботи розпочнемо навесні. 

У коледжі виконуються усі умови щодо забезпечення необхідного стану 

приміщень та території. За звітний період жодних суттєвих зауважень з цього 

приводу від органів санітарного нагляду не було. Місцеві органи влади 

неодноразово відмічали зразковий стан утримання території коледжу. 

Для забезпечення високого санітарного рівня, придбані і 

використовуються сучасні миючі та дезинфікуючі засоби. Технічні працівники 

повністю забезпечені інструментом та матеріалами, необхідними для роботи. 

Щорічно в коледжі проводять поточні ремонти аудиторій, кабінетів і 

лабораторій. 

Питаннями охорони праці в коледжі займається окрема служба. 

Спеціаліст цієї служби за графіком оглядає всі підрозділи коледжу, майстерень, 

приміщення, інженерні системи, видає приписи щодо недопущення порушень 

правил безпеки, організовує первинні і поточні інструктажі. За звітний період 

зафіксованих порушень правил техніки безпеки і охорони праці не було. 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ 

 

Реалізація завдань вищої освіти в Україні, визначених Законом України 

«Про вищу освіту» та «Національною доктриною розвитку освіти» щодо 

постійного підвищення якості освіти, оновлення її змісту та демократизації 

навчально-виховного процесу, неможлива без належної організації та пошуку 

нових, раціональних методів контролю за навчально-виховним процесом. 

Контроль за навчально-виховним процесом у коледжі здійснюється 

відповідно до діючих планів роботи, а саме: 

 педагогічної ради; 

 адміністративної ради; 

 виховної роботи; 

 методичної роботи; 

 роботи завідувачів відділеннями; 

 навчально-виробничої роботи; 

 роботи циклових комісій; 

 роботи бібліотеки; 

 проведення директорських контрольних робіт; 

 роботи колективу фізичної культури; 

 роботи школи молодого викладача; 
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 графіків контролю за відвідуванням занять та поточною успішністю 

студентів. 

На підставі цих планів та аналізу діяльності коледжу за попередній 

навчальний рік, пропозицій, які надійшли від членів методичної ради, 

складається план контролю за навчально-виховним процесом. 

Цей документ складається на поточний навчальний рік, розглядається на 

педагогічній раді та затверджується директором коледжу. 

Виконання навчально-виховних заходів контролює директор та керівники 

структурних підрозділів коледжу. Особливе значення приділяється системності 

контролю та здійсненню коригуючих дій. Тому результати контролю 

розглядають та обговорюють на нарадах при директору, педагогічній раді, на 

засіданнях адміністративної ради та циклових комісій. 

Якість навчальної роботи контролюється періодичним проведенням 

комплексних контрольних робіт та директорських контрольних робіт. Цей вид 

контролю планується таким чином, щоб протягом навчального року в кожній 

навчальній групі були проведені контрольні роботи, мінімально, з трьох 

навчальних дисциплін. Проведення директорських контрольних робіт 

планується, як правило, на період модульного контролю. Це дає можливість 

чітко визначитись з обсягом контрольних завдань і забезпечити максимальну 

об’єктивність контролю. 

Значним кроком вперед у вдосконаленні всього навчально-виховного 

процесу, в тому числі і організації педагогічного контролю, стало 

впровадження модульної системи. Вона стала альтернативою до традиційної 

системи навчання, оцінювання і контролю. Це один із шляхів підвищення 

якості підготовки фахівців, їх конкурентоспроможності на ринку праці. Діючи 

протягом вже більше 10 років в коледжі, вона поєднує в собі два ефективних 

принципи: модульну структуру навчального матеріалу та принципово нову 

систему оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни. Таким чином, в 

коледжі створені максимально можливі умови для реалізації студентом його 

академічних свобод (модульна структура навчального матеріалу, модульний 

контроль, можливість отримання великого обсягу індивідуальних консультацій, 

можливість підвищення власного рейтингу і т.ін.), а також забезпеченні 

критеріїв для об'єктивної оцінки навчальних досягнень студентів. Система дуже 

позитивно сприйнята студентами і викладачами. Вона зрозуміла своїм змістом 

та рівнем вимог.  

 У цілому модульна система дала можливість в досить короткі терміни 

вирішити низку проблем, які існували до цього часу в організації                

навчально-виховного процесу, а саме: 

- підвищення  відповідальності  викладачів  при  оцінці  навчальних досягнень 

студентів і виконанні ними завдань практик, курсових проектів і робіт і т.ін.; 

- створення атмосфери конкуренції і змагальності в навчанні; 

- стимулювання постійної і систематичної аудиторної та самостійної навчальної 

роботи студентів протягом навчального року, семестру; 

- вплив  на мотивацію  учасників  навчально-виховного  процесу,   підвищення 

навчальної дисципліни; 

- більш дієвий і постійний зворотній зв'язок з кожним студентом на коротких 
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етапах навчання; 

- забезпечення систематичності засвоєння студентом навчального матеріалу; 

- чітке визначення обсягів запланованої і виконаної студентом роботи з 

урахуванням усіх видів навчальної діяльності; 

У коледжі активно впроваджується  методика тестового контролю знань 

та умінь студентів. Зараз в навчальному закладі немає жодного поточного або ж 

підсумкового контролю, де б не застосовувались тестові технології. Це суттєво 

вплинуло на якість контролю та його об'єктивність. 

 

РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ 

 

Студенти і працівники коледжу мають нормальні умови для навчання, 

роботи. Всі аудиторії, лабораторії, кабінети, службові кабінети і житлові 

кімнати повністю відповідають нормативним вимогам за освітленням, 

опаленням, якістю вентиляції і т.ін. 

У приміщенні коледжу працює їдальня. За матеріалами анкетувань 

студентів і працівників, якість харчування хороша, ціни доступні. Допуск до 

роботи здійснено на підставі дозволу санітарно-епідеміологічної служби               

м. Дрогобича Львівської області. Коледж надає допомогу в організації 

харчування, закуповує необхідні меблі, надає миючі засоби і т.ін. Це дає 

можливість впливати на торгові націнки і співпрацювати в якості і у вартості 

харчування. 

Для забезпечення нормальних побутових умов в гуртожитку виконано 

поточний ремонт автономної системи опалення, всіх побутових приміщень, 

кухонь, туалетів, кімнат гігієни, спортивних кімнат, читальних залів, душових. 

Для студентів придбано одна сучасна пральна машина, 4 холодильники,                

2 телевізори, переобладнано побутові кімнати, душові кабіни. 

Щорічно всі працівники коледжу проходять обов'язковий медичний 

огляд. Лікування студентів і співробітників здійснюється на підставі договору з 

Дрогобицькою міською лікарнею. У коледжі працює медсестра.                 

Санаторно-курортне лікування здійснюється шляхом надання путівок, які 

коледж отримує від фонду соціального страхування.  

 

ЯКІСТЬ ПІДГОТОВКИ І ВИКОРИСТАННЯ ВИПУСКНИКІВ 
 

Усі   заходи   щодо   вдосконалення   навчально-виховного   процесу   

дають позитивний   результат.   Про   це   свідчить   достатньо   стабільна 

успішність студентів. 

Таблиця 8. Якість підготовки випускників 

 2014-2015 н.р. 

Встигають:                             на «відмінно» (%) 7,53 

                                                на «добре» (%) 43,67 

                                                на «задовільно» (%) 48,8 

                                                на «незадовільно» (%) - 
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Частка випускників, які навчаються на «відмінно» і «добре» 

222«»«»«добре»  
51,2 

Державні вимоги щодо якості знань випускників 50,0 

 

 

Таблиця   9.   Якісні   показники   успішності   за   спеціальностями   за 

результатами     підсумкової     атестації     (атестовані     на «відмінно» і 

«добре» у %) 

Спеціальності 2014-2015н.р. 

Обслуговування систем управління і автоматики 32,4 

Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних 

лініях 
27,3 

Бухгалтерський облік 68,9 

Інструментальне виробництво 22,7 

Діловодство 35,1 

Розробка програмного забезпечення 44,0 

 

 

Таблиця   10.   Якісні   показники   успішності   випускників   коледжу  

 2014-2015 н.р. 

Всього випущено фахівців 275 

в т.ч. з відзнакою 28 

Випущено       за       денною формою навчання 217 

в т.ч. з відзнакою 27 
 

Результати   захисту   дипломних проектів        і        

складання державних екзаменів: %  

на відмінно 34,3 

на добре 51,9 

на задовільно 13,8 

незадовільно - 

 

Таблиця 11. Якісні показники випуску спеціалістів за спеціальностями за   

державною   атестацією   (атестовані   на   «відмінно»   і «добре» у %) 
 

Спеціальності 2014-2015н.р. 

Обслуговування систем управління і автоматики 95,1 

Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних 

лініях 
63,6 

Бухгалтерський облік 93,3 

Інструментальне виробництво 77,3 

Діловодство 82,1 

Розробка програмного забезпечення 84,2 
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СТРУКТУРА ВИПУСКУ ФАХІВЦІВ ЗА ДЖЕРЕЛАМИ 

ФІНАНСУВАННЯ 

 

Таблиця 12. Структура випуску фахівців за джерелами фінансування 

 2014-2015 н.р. 

Всього випущено 275 

в т.ч.: 

       денна форма навчання 
217 

заочна форма навчання 58 

В    складі    денної    форми навчання: 

                                                                держзамовлення 
187 

                                                                контрактники 30 
У коледжі склалась певна система працевлаштування. Створений відділ 

працевлаштування. З основними споживачами кадрів укладені довготермінові 

угоди на підготовку кадрів. Ці угоди передбачають комплекс обов'язків, 

пов'язаних з практичним навчанням та працевлаштуванням. Згідно  угод  

коледж направляє студентів на практику на ті підприємства, куди планується 

розподіл. 

Одночасно з цим, громадський центр працевлаштування знайомить 

студентів із пропозиціями роботодавців регіону та з умовами 

працевлаштування за цими пропозиціями. 

Таким чином, до процедури розподілу студент володіє досить об'ємною 

інформацією щодо можливостей застосування своїх знань. 

Розподіл проводиться організовано з обов'язковою присутністю 

представників підприємств, котрі надають претендентам інформацію щодо 

заробітної плати, соціальних умов, надання житла, посади і т.і. Керівництво 

коледжу при розподілі притримується позиції щодо обов'язкового 

працевлаштування випускників на посади, що відповідають рівню кваліфікації і 

стандартам вищої освіти.  

 

 

Таблиця 13. Стан розподілу випускників, які навчались за рахунок 

державного замовлення  

 2014-2015 н.р. 

Випущено   за   держзамовленням 187 

Отримали направлення на роботу  127 

продовжили навчання 55 

призвані      на      строкову службу, декретна відпустка 5 
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Таблиця 14. Загальні показники розвитку 

№ 

з/п 
Показник 

                         Роки 

2014-2015 н.р. 

1 2 5 

1. Кількість ліцензованих спеціальностей 7 

2. 

Контингент студентів на всіх курсах навчання (всього) 785 

- в т.ч. денна форма навчання 650 

- за державним замовленням  592 

- відрахованих 6 

- поновлених - 

3. 
Кількість відокремлених підрозділів навчального закладу - 

- інших ВНЗ на базі навчального закладу - 

4. Кількість відділень 3 

5. Кількість циклових комісій 11 

6. 

Кількість співробітників (всього) 136 

- в т.ч. педагогічних, з них 100 

- із науковим ступенем та вченим званням 1 

- вищої категорії 45 

- першої категорії 18 

7. 

Кількість будівель 4 

- їх загальна площа  12451 

- на одного студента приведеного контингенту 18 

- лабораторій (частка від потреби, %) 100 

- кабінетів (частка від потреби, %) 100 

- майстерень (частка від потреби, %) 100 

8. Кількість комп’ютерів на 100 студентів 8,6 

9. 

Загальний фонд власної бібліотеки (томів) 

 
52930 

в тому числі україномовна література 22540 

10. Забезпеченість студентів гуртожитками (% від потреби) 100 

11. 
Частка випускників, що навчались за держзамовленням, які 

отримали направлення на роботу за фахом (%) 
67,9 

12. 

 

Надходження позабюджетних коштів (тис. грн..), всього: 

 

947,8 

в т.ч. за рахунок:  

- оплати за навчання 809,5 

- оплати за гуртожиток студентів та сторонніх осіб 114,2 

- господарська діяльність 8,1 

- спонсорської допомоги у натуральному вигляді 16,0 

13. 

Витрати    позабюджетних    коштів    (тис. грн..), всього 1186,3 

в тому числі на:  

- заробітну плату та нарахування 869,8 

- придбання обладнання та інвентарю 37,8 

- господарські та комунальні витрати 278,7 
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    Таким чином, можна зробити висновок, що ДВНЗ «Дрогобицький 

механіко – технологічний коледж» у повній мірі виконує завдання, визначені 

для нього Державою в Законах, Указах Президента України, Постановах 

Кабінету Міністрів України, Наказах Міністерства освіти і науки, Статуті 

навчального закладу. 

                   Звіт зроблено на конференції трудового колективу 16.02.2016 року 

протокол № 1 від 16.02.16р. 

 

 

Директор коледжу                                                                                     Б.І. Звір 
 

 


