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Звітуючи  про  роботу у 2018 році, зазначу:  Кременецький лісотехнічний  

коледж – навчальний заклад І рівня акредитації, що з успіхом функціонує в 

системі освіти України, і підпорядковується Міністерству освіти і науки 

України. 125-річна історія навчального закладу характеризується вдумливим і 

творчим осмисленням освітньої діяльності, змістом, який у всі часи 

забезпечував підготовку висококваліфікованих фахівців для лісової галузі 

держави. 

У своїй роботі протягом звітного періоду, перебуваючи на посаді 

директора освітнього закладу, я керувався законодавством України про освіту, 

Концепцією освітньої діяльності, Перспективним планом коледжу, рішеннями 

педагогічних рад, протоколами зборів трудового колективу, іншим нормативно-

правовими актами.  

Згідно  ліцензії серія АЕ № 636381 від 04.06.2015 р. коледж надає освітні 

послуги, пов’язані з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог 

до молодшого спеціаліста за такими спеціальностями:  

5.10010203 Експлуатація і ремонт обладнання лісового комплексу,   

5.05180102 Обробка деревини 

5.09010301Лісове господарство  

5.09010303 Зелене будівництво і садово-паркове господарство 

5.08010102 Землевпорядкування 

       

 Протягом  2018 року пройдено  акредитації трьох спеціальностей та 

отримано відповідні сертифікати: 

5.05180102 Обробка деревини    -   серія КД № 20002300 від 6 квітня 

2018р. 

5.09010301 Лісове господарство - серія КД № 20002301 від 6 квітня 

2018р. 

5.10010203 Експлуатація та ремонт обладнання лісового комплексу - 

серія   КД № 20002302 від 6 квітня 2018р. 

      Також у 2018 році відповідно до переліку спеціальностей 

затвердженого 2015 р. було переоформлено сертифікати:  



193 Геодезія та землеустрій - серія КД № 20006159 від 15 травня 2018р. 

206 Садово-паркове господарство - серія КД № 20006158 від 15 травня 

2018р. 

205 Лісове господарство - серія КД № 20006161 від 15 травня 2018р. 

208 Агроінженерія - серія КД № 20006160   від 15 травня 2018р.  

Відповідно до свідоцтва про атестацію управління освіти і науки 

Тернопільської обласної державної адміністрації № 023036 від 24.05.2017р.   

коледж має право надавати освітні послуги, пов’язані з одержанням повної 

загальної середньої освіти. 

Організацію освітнього процесу коледжу здійснюють два відділення 

денної форми навчання та відділення заочної форми навчання, які забезпечують 

підготовку молодших спеціалістів за 5 спеціальностями:  208 Агроінженерія,  

193 Геодезія та землеустрій,  205 Лісове господарство,  205 Лісове господарство 

(спеціалізація Обробка деревини), 206 Садово-паркове господарство.  

У  2018 році в навчальний заклад було зараховано на денну 

форму навчання 88 студентів, на заочну форму навчання - 74 студенти.  

Прийом та зарахування абітурієнтів усіх форм навчання проводився 

згідно законодавства та Правил прийому до Кременецького лісотехнічного  

коледжу. Конкурсний відбір вступників на основі базової загальної середньої 

освіти, повної загальної середньої освіти, ОКР «кваліфікований робітник» у 

звітному періоді здійснювався за результатами вступних випробувань, 

результатів зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень, 

підтверджених сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти.  

У 2018 році план державного замовлення виконаний  повністю. 

У 2018 році  випущено 121 студентів денної форми навчання та 

93 студенти за заочною формою навчання.  

Гордістю Кременецького лісотехнічного коледжу є його педагогічний 

колектив, від якого залежить якість навчання, виховання, загальна 

інтелектуальна атмосфера. Протягом  2018 року здійснено низку 

важливих заходів, спрямованих на посилення викладацького складу, створення 

сприятливих умов для його роботи, зміцнення навчально-методичного та 

матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу. 



Станом на 28.12.2018 року в навчальному закладі працює всього 

54 педагогічних працівники, серед яких 2 кандидати наук, вищу категорію 

мають 29 осіб, з них 23 викладачі-методисти, 12 осіб – І категорія, 10 осіб – ІІ 

категорія та 3 викладачі спеціалісти.  

          За звітний період значну роботу було проведено щодо створення умов 

для проходження підвищення кваліфікації (стажування) педагогічних 

працівників. За Перспективним планом підвищення кваліфікації та згідно вимог 

Типового положення про атестацію педагогічних працівників у 2018 році 

підвищили кваліфікацію та пройшли стажування у вищих навчальних закладах 

ІІІ-ІV р.а. 4 осіб, що становить 100% від необхідної кількості.  

Творчому зростанню педагогів сприяє співпраця з вищими навчальними 

закладами: Національним лісотехнічним університетом України, Національним 

університетом біоресурсів і природокористування, Національним 

університетом водного господарства і природокористування.  

Заслугою колективу є участь педагогічних працівників коледжу  

у  науково-практичних семінарах,  галузевих нарадах, регіональних конкурсах, 

обласних методичних об’єднаннях.   

Відрадно, що  Кременецький лісотехнічний  коледж був базовим для 

проведення регіональних нарад, конференцій, обласних методичних об’єднань. 

Варто відзначити  проведення засідання обласного методичного 

об’єднання завідувачів відділень ВНЗ І-ІІ р.а. Тернопільської області (червень 

2018 р.), обласного методичного об’єднання вчителів географії  ВНЗ І-ІІ р.а. 

Тернопільської області (листопад 2018 р.).  

З метою проведення профорієнтації та пропаганди спеціальностей в 

навчальному закладі традиційно проводяться декади відділень, тижні циклових 

комісій, під час яких на високому рівні організовуються навчальні та виховні 

заходи, конкурси, відкриті заняття, лекції, зустрічі, конференції, круглі столи. 

Важливу роль у формуванні перспективного фахівця відіграє практична 

підготовка студентів та набуття ними професійних навичок. 

Постійно проводиться цілеспрямована робота з укладення угод  з 

провідними підприємствами регіону та розширення бази цих підприємств для 



проходження технологічної, переддипломної практики студентами 

Кременецького лісотехнічного  коледжу.  

         Відповідно до Міжнародної угоди  у травні-червні 2018 року студенти 

спеціальності Обробка деревини проходили технологічну практику на 

деревообробній фірмі Айрам (Польща). Там майбутні фахівці мали змогу 

ознайомитися із передовими технологіями з виготовлення столярно-меблевих 

виробів, працювати на сучасних оброблювальних центрах. Під час 

проходження практики студенти бачили високий рівень культури виробництва, 

на собі відчули що таке європейська трудова дисципліна.      

На сьогодні є угоди більше, ніж з 10 підприємствами: ТзОВ «Столяр» 

м.Рівне; ТзОВ «Еко ДОК»;  ТзОВ «Древ Маркет» смт.Смига;  ДП «Дубнівське 

лісове господарство»;  ДП «Кременецьке лісове господарство»; ПП Косемчук 

М.М.;  Радивилівська меблева фабрика;   ПП Денисюк С.І.; ПП «Віта Лайт» та 

Міжнародними компаніями, що працюють на ринку обладнання для 

деревообробки «Мост-України», «ВУД-МАЙЗЕР». Така співпраця не тільки 

надає можливість  проходження практик студентами, а й сприяє зміцненню 

матеріально-технічної бази коледжу. У 2018 році компанія «Мост-Україна» 

подарувала коледжу нову сучасну стрічкову рама «Тімварі МG1009S».  

           Якісній підготовці студентів сприяє міцна, сучасна і потужна  

матеріальна база коледжу, яка забезпечує підготовку фахівців на рівні сучасних 

вимог та задовольняє соціально-побутові потреби студентів. Матеріально-

технічна база включає два  навчальні корпуси площею 12298,2 м
2
, у яких для 

проведення навчально-виховного процесу та забезпечення культурно-

побутових потреб студентів обладнано згідно вимог 37 кабінетів і 10 

лабораторій, що розраховані на навчання одночасно 1350 студентів, 

спортивний та тренажерний зали, стадіон, гуртожитки на 350 місць, їдальня на 

100 місць, дві лекційні зали, дискозал, будинок культури на 400 місць, 

бібліотека з читальною залою на 45 посадкових місць,  медичний кабінет, 

оранжерея, розсадник, слюсарно-механічна майстерня, лісопильний цех та 

деревообробна майстерня.  

         Забезпечення навчальних кабінетів, що здійснювалося у звітному періоді 

дозволяє проводити заняття  відповідно до сучасних вимог. У 2018 році було  



встановлено мультимедійну дошку, поповнено аудиторії  значною кількістю 

проекторів, що дозволить забезпечити навчальні кабінети в цьому напрямку на 

100 %.  

У звітний період, відповідно до Концепції освітньої діяльності, було 

здійснено традиційні заходи з моніторингу організації і якості освітнього 

процесу: адміністративний контроль проведення занять та екзаменів, 

директорські контрольні роботи, перевірка стану навчально-методичного 

забезпечення, ефективності відкритих занять, психологічне опитування 

студентів. Вказані заходи сприяють вчасному інформуванню адміністрації 

коледжу та структурних підрозділів про реальний стан справ, наявні проблеми і 

недоліки, виявленню здобутків і корисного педагогічного досвіду у певних 

виробничих питаннях. 

Особливого значення надаю такому засобу моніторингу як психологічне 

опитування студентів-першокурсників та студентів старших курсів. У 2018 році  

директором коледжу проводились особисті зустрічі зі здобувачами вищої 

освіти денної форми навчання всіх спеціальностей та курсів, під час яких 

висловлювались пропозиції та побажання студентів. 

Одним з основних завдань вищого закладу освіти є провадження наукової 

та інноваційної діяльності шляхом проведення наукових досліджень і 

забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу. Переконливим 

доказом високої якості освіти, яку здобувають студенти Кременецького 

лісотехнічного коледжу, є їхні перемоги у Всеукраїнських студентських 

олімпіадах.  

        Зокрема, у 2018 році студент Дембіцький Василь зайняв перше місце а 

Камінярський Іван – третє у Всеукраїнській студентській олімпіаді, яка 

проходить в м.Харків на базі Харківського Національного технічного 

університету сільського господарства ім.. Петра Василенка. 

         На Всеукраїнській олімпіаді студентів випускних курсів коледжів 

спеціальності «Лісове господарство» у 2018 році студент Морозюк Віталій 

посів І місце, Базан Максим – ІІ місце і Карп’юк Орест – ІІІ місце.  

Протягом 2018 року кращі студенти навчального закладу за 



сприянням та підтримкою директора та  Української асоціації деревообробного 

обладнання традиційно брали участь у Міжнародній виставці технологій  для 

лісового господарства,  деревообробної та меблевої промисловості 

«LISDREVMASH  2018» у м. Київ.          Майбутні деревообробники відвідують 

низку стендів провідних компаній, які спеціалізуються на обладнанні та 

інструменті для деревообробної та меблевої промисловостей, ознайомлюються 

з роботою верстатів та приладів, новими технологіями та сучасними 

тенденціями в галузі.  

Одним із пріоритетних напрямків  у коледжі є формування 

національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу. 

Студенти брали участь у щорічному конкурсі знавців української 

мови ім. Петра  Яцика, проводились відкриті виховні години до 

знаменних і пам’ятних дат, бесіди, диспути, «Шевченківські 

читання» на тему: «Поет на всі часи», вечір -реквієм «Дзвони 

Чорнобиля», вечір до Дня матері, конкурс знавців України, виховні 

заходи до Дня захисника України, Дня пам’яті жертв голодоморів.  

Студенти коледжу беруть участь у районних заходах, 

міжрайонному фестивалі «Братина», міжнародному проекті «Наукові 

пікніки», екологічній акції «Екологічні пікніки», фестивалях «ЕКо -

фест» та «Дівич-фест». Команда КВК коледжу «Лісоголіки» є 

володарем кубка КВК Кременецького району 2018 року. Також у 

коледжі традиційно до Дня студента  проходить гра КВК між 

студентами всіх спеціальностей за «Кубок директора». У своїх 

виступах студенти проявляють творчість, талановитість, 

винахідливість та вміння жартувати.  

Зважаючи на виклики часу, в коледжі, велика увага приділялася 

військово-патріотичному вихованню. Щороку  відбуваються урочистості 

присвячені Дню Збройних сил України, проводиться акція «Серце до серця». 

Студенти та працівники коледжу активно долучалися до допомоги воїнам АТО. 

Високою оцінкою роботи закладу у напрямку патріотичного виховання 

студентської молоді  є неодноразові подяки від військовослужбовців ЗСУ за 

постійну допомогу та підтримку учасників АТО, Благословенна грамота від 



Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета, Подяка від Голови 

обласної державної адміністрації С.Барни.  

Величезним кроком  для виховання високоморальних якостей 

та духовності у студентів є початок функціонування каплички 

Пресвятої Покрови Богородиці на території коледжу, завдячуючи 

всім працівникам та студентам коледжу, їх батькам, нашим 

випускникам, громаді  с.Білокриниця і ін..  

Програма розвитку та зміцнення матеріально-технічної бази закладу у 

звітному періоді була спрямована, в першу чергу, на покращення побутових 

умов для навчання, проживання, студентського дозвілля.  

- За звітний період в деревообробній майстерні лісоколеджу було 

виготовлено для потреб навчальних кабінетів та лабораторій: столів і 

парт – 163 шт., шаф – 15 шт., дошок 11 шт. на суму 102, 061 грн; 

- Для покращення побутових умов гуртожитків було виготовлено 

шкафи – 40шт, столи – 20 шт, тумбочки – 156 шт, табуретки – 50 шт. 

на суму 66106 грн.  

- З метою якісного викладання навчальних дисциплін було закуплено 

сучасні прилади, обладнання та необхідну літературу. Зокрема це 

проектори, комп’ютери, плотер, теодоліт, мікроскопи, графічний 

планшет на загальну суму 550 000 грн. Вже в цьому місяці планується 

придбати сучасний тахеометр для забезпечення спеціальності 

«Геодезія та землеустрій» а також макет стенд рульового управління і 

гальмівної системи автомобіля для забезпечення спеціальності 

«Агроінженерія»; 

- Протягом двох останніх років придбано 20 плазмових телевізорів для 

навчальних аудиторій на суму 74700 грн; 

- Для підвищення якості практичного навчання в слюсарну майстерню 

було придбано газонокосарки, мотокоси, бензопили, повітродувки на 

суму 31810 грн.; в деревообробну майстерню необхідного обладнання 

та інструментів на суму 122 000 грн.; 

- З метою реалізації програми з енергозбереження коледж з 2013 року 

перейшов на альтернативні види палива. Було придбано 3 



твердопаливні коли на загальну суму 260000 грн; З цього часу коледж 

зекономив значну частину державних коштів, це приблизно 3,5 млн. 

грн.. 

- Також продовжуючи програму з енергозбереження встановлено 

металопластикові вікна в навчальних корпусах, гуртожитках, спортзалі 

на суму – 692700 грн., проведена заміна на світлодіодні 

енергозберігаючі лампи освітлення повністю в гуртожитку №2, 

частково в гуртожитку №1, навчальних корпусах, їдальні, 

спортивному залі. Ця робота продовжується і надалі; 

- Проведено поточні ремонти навчальних аудиторій, спортивного залу, 

будівлі стадіону,  їдальні. В гуртожитку №1 здійснюється часткова 

заміна дерев’яної підлоги на нову плитку в коридорах, заміна старої 

плитки на нову в санвузлах.  

- В метою зведення до мініміму правопорушень встановлено 

обладнання для відеофіксації  в гуртожитках та відеоспостереження з 

наглядовими камерами на території коледжу на суму 51 000 грн;  

- Проведена повна заміна водопідвідної системи коледжу із зношеної 

металевої на пластикову або поліпропіленову; 

- Аналогічно повністю проведена заміна старих, зношених теплотрас на 

нові, з дотриманням відповідної технології (фарбування, утеплення); 

- Проведений капітальний ремонт водонапірної башти, повністю 

здійснена заміна дна башти на нову; 

- Проведений капітальний ремонт оранжереї коледжу, яка є 

невід’ємною ланкою у практичному навчанні студентів спеціальності 

«Садово-паркове господарство», що дає можливість вирощувати 

посадковий матеріал у зимовий період; 

- На сьогоднішній день завершуються зовнішні фасадні роботи у 

гуртожитку №2; 

- В бібліотеці коледжу та лекційній залі №2  завдяки суттєвим змінам у 

тепловій системі досягнуто нормалізації температурного режиму;  



- У звітному періоді здійснено частковий ремонт покрівлі навчального 

корпусу №1, що було необхідністю у зв’язку із нанесеною шкодою 

внаслідок зимових опадів і інших причин; 

- Повністю приведено у відповідність до чинного законодавства 

документацію, щодо права власності на землю та будівель коледжу, на 

це було затрачено близько 100 тис. грн. 

- В стадії розробки проект організації території «Білокриницького 

дендрологічного парку», вартість робіт згідно договору становить 35 

тис.грн. 

 

 

 

Протягом 2018 року стабільно здійснювалися надходження із загального 

фонду державного бюджету для забезпечення всіх захищених державою статей 

видатків, а саме: заробітної плати, стипендії, утримання дітей-сиріт, частково 

комунальних послуг, що дозволило уникнути будь-якої заборгованості перед 

працівниками та студентами. 

 

 

 


