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1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

Кременецький лісотехнічний коледж  є вищим державним закладом 

освіти І рівня акредитації, підпорядкований  Міністерству освіти і науки 

України, проводить освітню діяльність, пов’язану із здобуттям освітньо-

кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст.  

Поштова адреса: вул. Молодіжна, с.Білокриниця, Кременецький район, 

Тернопільська область, 47013  

Тел./факс (03546) 5-23-70   тел. (03546) 5-24-04  

e-mail: kltk1892@gmail.com 

Кременецький лісотехнічний коледж має 125-ти річну історію і є одним із 

найстаріших навчальних закладів, що готує спеціалістів для лісогосподарської 

галузі. Навчальний заклад розпочав свою діяльність у кінці ХІХ століття. З 

1892 по 1939рр. тут функціонувала  сільськогосподарська  школа, заснована за 

заповітом таємного радника Київського генерал-губернатора, графа 

Олександра Вороніна. 

У 1921р., коли західноукраїнські землі перейшли під владу Польщі,  за 

наказом Ю.Пілсудського на базі школи була відкрита середня рільничо-лісна 

школа, яка входила до складу Кременецького ліцею.  

Постановою  Ради Міністрів СРСР № 334 від 02.12.1939 р. на базі школи 

був  створений  Кременецький лісовий  технікум. У 1944р. на базі підсобного 

господарства школи відкрилася агрономічна школа.   А з 28 квітня 1944 року 

згідно наказу №239 Народного комісаріату лісової промисловості УРСР  

лісовий технікум перетворився на Кременецький лісотехнічний  технікум. За 

роки існування навчальний заклад дав путівку у життя десяткам тисяч 

висококваліфікованих спеціалістів. Наказом  Державного комітету лісового 

господарства України від  23 червня 2005 р. № 359  Кременецький 

лісотехнічний технікум реорганізовано у  коледж.  

На   сьогоднішній день  коледж здійснює підготовку молодших 

спеціалістів за п’ятьма  спеціальностями, підготовку кадрів робітничих 

професій та надає освітні послуги з підготовки до  вступу у вищі навчальні 

заклади громадян України.  



Підготовка кваліфікованих робітників і молодших спеціалістів  

здійснюється в коледжі із таких професій і спеціальностей 

193 Геодезія та землеустрій  

206 Садово-паркове господарство  

205 Лісове господарство 

205 Лісове господарство - Освітня програма Обробка деревини 

         208 Агроінженерія     

  

      Навчально-виховний процес у коледжі здійснюється згідно з чинними 

законодавчими та нормативними документами: Конституція України, Закони 

України «Про освіту», «Про мови», «Про вищу освіту», Постанова Кабінету 

Міністрів України «Державна національна програма «Освіта» (Україна  ХХІ 

ст.)», «Положення про державний вищий навчальний заклад», Статут 

Кременецького лісотехнічного коледжу, освітньо-професійні програми і 

освітньо-кваліфікаційні характеристики підготовки молодших спеціалістів 

спеціальностей коледжу. Організація навчального процесу також відбувається 

відповідно до нормативних документів з питань організації навчання у ВНЗ 

України І-ІІ рівнів акредитації (укази Президента України, накази 

Міністерства освіти і науки України, положення, інструктивні листи тощо). 

Головними завданнями коледжу в галузі освіти є: 

– забезпечення якісної загальноосвітньої і професійної підготовки 

студентів як молодших спеціалістів; 

– виконання державного замовлення та угод на підготовку фахівців із 

вищою освітою; 

– проведення моніторингу на ринку праці та сприяння 

працевлаштуванню випускників; 

– здійснення творчої, культурно-виховної, мистецької, спортивної та 

оздоровчої діяльності; 

– забезпечення духовного розвитку особистості, виховання студентів у 

дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України; 



– забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості і 

взаємної поваги у стосунках між викладачами і студентами, 

працівниками коледжу; 

– створення відповідних умов для практичного навчання студентів; 

– забезпечення набуття студентами професійних знань відповідно до 

освітніх стандартів, підготовка їх до професійної діяльності; 

– підвищення кваліфікації та атестація педагогічних кадрів; 

– впровадження пріоритетних ідей навчання і виховання видатних 

педагогів України і світу в процесі підготовки майбутніх фахівців; 

– здійснення зовнішніх зв’язків. 

Кременецький лісотехнічний коледж є юридичною особою, свідоцтво 

 № 662618 серія АОО. 

   Форма власності коледжу - державна. Навчальний заклад включений до 

Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, 

ідентифікаційний код 00994006.  

Підставою для здійснення освітньої діяльності, пов’язаної з одержанням 

вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста є 

наявність в коледжі ліцензій та сертифікатів, виданих відповідно до рішень 

Акредитаційної комісії  Міністерства освіти і науки України.  

Навчальний заклад має свою Концепцію розвитку, в якій визначені 

головна мета та основні напрямки розвитку коледжу по створенню умов для 

розвитку і самореалізації кожного студента, формуванню покоління здатного 

навчання впродовж життя, створювати і розвивати цінності громадянського 

суспільства.  

Структура управління коледжем типова і складена згідно з вимогами для 

вищих навчальних закладів першого рівня акредитації. 

В структуру коледжу входять три відділення (два денних і одне заочне) та 

сім циклових комісій.  

Регулярно здійснюється робота з моніторингу випускників базової і 

загальноосвітньої шкіл, підтримуються зв’язки з підприємствами всіх форм 

власності міста й області, комерційними структурами, центрами зайнятості. 



Кременецький лісотехнічний коледж діє на підставі засновницьких 

документів, а саме: 

1. Статут Кременецького лісотехнічного коледжу та зміни до нього.  

2. Свідоцтво про Державну реєстрацію юридичної особи Кременецький 

лісотехнічний коледж.  

3. Довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій 

України. 

4. Довідка про включення вищого навчального закладу до Державного 

реєстру вищих навчальних закладів України. 

5. Ліцензії на здійснення освітньої діяльності, видані Міністерством 

освіти і науки України.  

6. Відповідні сертифікати спеціальностей.  

       Інформація про директора 

Керівником коледжу є Ляховець Микола Володимирович, який працює 

директором з 28 жовтня 2011р., призначений наказом Державного агентства 

лісових ресурсів України (наказ від 28.10.2011р. №658-к) та наказом 

Міністерства освіти і науки України від 27.12.2013р. №605-к. 

 До призначення директором Микола Володимирович  працював першим 

заступником директора коледжу. Освіта - вища, кваліфікаційний рівень - 

викладач вищої категорії, звання – «викладач-методист». Нагороджений 

знаком «Відмінник освіти» (наказ Міністерства освіти і науки України від 

08.07.2004р. №635-к), знаком «Антон Макаренко» (наказ Міністерства освіти і 

науки України від 28.09.2007р. №1095-к). 

          Ляховець М.В. значну увагу приділяє розвитку та зміцненню 

матеріально-технічної бази. Під його керівництвом за 2019р. було зроблено 

капітальний ремонт кабінетів лісозахисту, основ лісопильно-деревообробного 

виробництва, повністю встановлено металопластикові вікна в навчальних 

корпусах, замінено труби водогону, проведено поточний ремонт системи 

опалення, і ін..  

У якості викладача навчальної дисципліни «Лісова таксація і 

лісовпорядкування» Ляховець М.В. постійно підвищує свій теоретичний та 

професійний рівень, виявляє високий рівень  професіоналізму, ініціативи, 



творчості. Досконало володіє ефективними формами та методами організації 

навчально-виховного процесу, забезпечує високу результативність та якість 

своєї праці. Його заняття відрізняються різноманітністю форм та методів 

навчально-пізнавальної діяльності, атмосферою творчості, доброзичливості, 

психологічного комфорту, які сприяють продуктивності результатів.  

Відповідальність за результати своєї праці, творчий підхід, 

упровадження нових освітніх та мультимедійних інформаційних технологій, 

особистісно-орієнтоване навчання, професійно-практична спрямованість 

навчання системність в організації всієї навчально-виховної роботи, тісний 

зв'язок з лісогосподарськими підприємствами області – характерні риси 

директора і викладача Ляховця М.В. Під його керівництвом у коледжі 

втілюються вимог Закону України «Про вищу освіту», навчальний заклад іде в 

ногу з часом у питанні навчання та виховання студентської молоді.  

Микола Володимирович значну увагу приділяє виховній роботі. У 

коледжі постійно проходять традиційні виховні заходи, Дні відкритих дверей, 

зустрічі із випускниками. Студенти є активними учасниками районних та 

обласних заходів, конкурсів та виставок. Проводиться значна організаційно-

виховна робота по розвитку і функціонуванні української мови. Керівник 

навчального закладу тісно співпрацює з органами студентського 

самоврядування, підтримує патріотичні починання студентів.  

Завдяки особистим якостям директора  у колективі існує атмосфера 

доброзичливості, творчої ініціативи, постійного творчого пошуку. Творча 

робота педагогічного колективу забезпечує високий рівень теоретичних знань 

та практичних вмінь студентів. Випускники коледжу є гордістю навчального 

закладу, продовжують славні традиції альма-матер на підприємствах 

лісогосподарської та деревообробної галузей.  

Ляховець М.В. приймає активну участь у громадському житті коледжу, 

села, району. Користується повагою серед колег, студентів та їх батьків.  

У своїй діяльності й взаємовідносинах із колективом викладачів і 

співробітників коледжу директор суворо дотримується положень контракту та 

вимог чинного законодавства України. 



Накази, розпорядження та інструктивні листи Міністерства освіти і 

науки України доводяться до відома працівників коледжу і своєчасно 

виконуються. Статистичні, бухгалтерські звіти та інша інформація за вимогою 

Міністерства освіти і науки України надаються в повному обсязі в установлені 

терміни.  

 

 

 

 

 

 

Звітуючи  про  роботу у 2019 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 затвердженої наказом МОН від 19.12.2016 №1565 коледж 

надає освітні послуги, пов’язані з одержанням вищої освіти на рівні 

кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста за такими спеціальностями:    

193 Геодезія та землеустрій  

206 Садово-паркове господарство  

205 Лісове господарство 

205 Лісове господарство - Освітня програма Обробка деревини 



208 Агроінженерія     

       

 У зв’язку із набранням чинності 9 серпня 2019 року Закону України «Про 

фахову передвищу освіту», з метою своєчасного виконання Перехідних і 

прикінцевих положень було переоформлено ліцензію на освітню діяльність 

Кременецького лісотехнічного коледжу у сфері фахової передвищої освіти.  

 

Відповідно до наказу МОН України від 12 грудня 2019 року №1010-л  

Кременецькому лісотехнічному коледжу надана ліцензія на первинну 

професійну підготовку за робітничою професією «Лісник» з ліцензованим 

обсягом 30 осіб. По закінченню навчання таким особам буде видаватися 

диплом кваліфікованого робітника.   

       

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, 

які забезпечують підготовку молодших спеціалістів за 5 спеціальностями:  208 

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

Лісове господарство (освітня програма Обробка деревини), 206 Садово-паркове 

господарство.   

У  2019 році в навчальний заклад було зараховано на денну форму 

навчання 87 студентів, на заочну форму навчання - 62 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 2019 році план державного замовлення виконаний  повністю. 



У 2019 році  випущено 105 студентів денної форми навчання та 

37 студентів за заочною формою навчання.   

Гордістю Кременецького лісотехнічного коледжу є його педагогічний 

колектив, від якого залежить якість навчання, виховання, загальна 

інтелектуальна атмосфера. Протягом  2019 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 01.12.2019 року загальна чисельність штатних педагогічних 

працівників складає  55 осіб. З них - 29 викладачів мають вищу кваліфікаційну 

категорію, що становить 53% від загального складу. Двадцять чотири із них 

мають педагогічне звання «викладач-методист», один кандидат технічних наук,  

десять викладачів (18%) мають першу кваліфікаційну категорію, десять (18%) – 

другу кваліфікаційну категорію, шість (11%)  «спеціалістів». Фахова освіта 

педагогічних працівників відповідає профілю закріплених за ними дисциплін.          

  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 2019 році 

підвищили кваліфікацію та пройшли стажування у вищих навчальних закладах 

ІІІ-ІV р.а. 40 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 та Тернопільським  

обласним комунальним інститутом післядипломної педагогічної освіти. 

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 вчителів математики та вищої математики ЗВО І-ІІ р.а. 

Тернопільської області та олімпіади з математики та вищої математики серед 

студентів ЗВО І-ІІ р.а. Тернопільської області  (березень 2019 р.); засідання 

Ради директорів ЗВО І-ІІ р.а. Тернопільської області за участю представника 

МОН України Кретович Світлани Сергіївни.   

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 червні 2019 року кращі 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».  

           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 освітнього 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.  

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 2019 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 2019 році студент спеціальності Агроінженерія Пахалюк 

Дмитро  зайняв третє місце 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 2019 році студент Романюк Павло 

Олександрович посів ІІІ місце.  

       На Всеукраїнській олімпіаді студентів випускних курсів коледжів 

спеціальності «Обробка деревини» у 2019 році студент Кучер Богдан  посів І 

місце, Кущак Ігор – ІІ місце і Гонтарук Арсен – ІІІ місце.  

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», виховна година  до Дня матері, конкурс знавців 

України, виховні заходи до Дня захисника України, Дня пам’яті 

жертв голодоморів, Дня Героїв Небесної Сотні .   

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» успішно 

виступала на   кубку  КВК Кременецького району 2019 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. 

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.  



- Проведена часткова заміна дерев’яних вікон на металопластикові в 

навчальному корпусі №1.   

- Також проведена часткова заміна дерев’яних на металопластикові 

вікна в навчальному корпусі №2, а також здійснена  заміна вхідних  та 

запасного виходу дверей у навчальному корпусі №2.  

- У спортивному залі також замінено всі дерев’яні двері на 

металопластикові.  

- В гуртожитку №1 проведена заміна дверей запасного виходу на 

металопластикові.  

- Аналогічно і в будинку культури коледжу замінено дерев’яні вікна на 

металопластикові.  

- Для покращення температурного режиму у спортивному залі, оскільки 

проведений капітальний ремонт опалювальної системи декілька років 

раніше не давав потрібного ефекту, ми в самому залі, та й і в 

додаткових приміщеннях установили нові радіатори. Тепер, я думаю, 

тепло буде і в спортивному залі.  

- У зв’язку з тим, що в кутових кімнатах 5-ти поверхового гуртожитку 

температура взимку була набагато нижчою від норми, ми додатково в 

них установили сучасні батареї опалення, що дало змогу покращити 

побутові умови для проживання студентів. Також батареї опалення 

нові ми установили і в холах гуртожитку.  

- Продовжуючи вирішення питання покращення теплового режиму в 

приміщеннях навчального корпусу №1 проведена значна робота по 

удосконаленню системи опалення; в аудиторії та підсобному 

приміщенні кабінету дендрології, заочного відділення, методичного 

кабінету, кабінетів заступників директора з навчальної та виховної 

роботи.  

- В навчальному корпусі №2 додатково встановлена нова батарея 

опалення в аудиторії англійської мови.  

- Відповідно у всіх приміщеннях внутрішньо, де встановлювали вікна та 

двері, проведений ремонт відкосів, крім спортзалу.  



- У будинку культури та навчальному корпусі №2 установлені металеві 

підвіконники, щоб сніг та дощі не руйнували їх.  

- Все це ще потрібно робити в головному навчальному корпусі №1, але  

це все в планах на наступний рік.  

- Придбали: нові металеві двері в гаражі для легкового автомобіля. 

- Проведені поточні ремонти в аудиторіях викладачів: Керімова Е.І., 

Алкіної Г.В., Пшевлоцької М.І.. Пшевлоцького В.А. 

- Проведена установка і закупівля додатково нових вогнегасників (за 

рахунок спец коштів у всі будівлі коледжу). 

- Проведено утеплення труби димоходу котельні на гуртожитки, та 

заміну ущільнювачів до дверей котлів . 

- Встановлені електроплити для приготування їжі студентами в 

гуртожитках на усіх поверхах, закуплений плазмовий телевізор, 

пральна машина.   

- Багато років поспіль ми намагаємось провести якісний інтернет. І ось 

цього року нам це накінець вдалось.  Думаю, що з початком нового 

року ми будемо користуватись хорошим інтернетом. (буде збільшена 

швидкість інтернету вдвоє).  

- Проведено освітлення сцени в будинку культури коледжу. 

- Виготовлені технічні паспорти на деякі будівлі закладу, для отримання 

права власності на будівлі та споруди коледжу. 

- Огороджено причіп, де збирається   сміття, частина оранжереї. 

- Проведено заміну наповнення ліжок для студентів в гуртожитках на 

нові сучасні, ортопедичні.  

- В цьому році проведений ремонт автомобіля ВАЗ 21-09. Автомобіль 

знаходиться в надійному, робочому стан і вже цього року 

використовується для всіх потреб, як господарської частини так і 

навчальної. Об’єми робіт значні , і матеріалів потрібно доставляти 

багато, а у нас це 9-ка. На короткі відстані використовували авто для 

поїздок по профорієнтації .  

Ще було придбано в цей рік автомобіль легковий, який поряд з 

поїздками до області використовується також на далекі відстані. Тому, 



що автомобіль ВАЗ 21-09 як би не ремонтували, на далекі відстані 

використовувати  не надійно.       

             

              

            Протягом 2019 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. 

 

 

 

 

 

11.ОСОБИСТИЙ ВНЕСОК ДИРЕКТОРА В РЕЗУЛЬТАТИ  

ДІЯЛЬНОСТІ КОЛЕДЖУ 

 

Керівництво діяльністю навчального закладу я, як директор, здійснюю в 

межах наданих мені повноважень, відповідно до Конституції України «Про 

освіту», «Про вищу освіту», «Про загальну середню освіту», що втілюють 

сучасні підходи до вищої освіти України, визначені Національною доктриною 

розвитку освіти (Указ Президента України від 176.02.2002р. №347/2002), 

Указом Президента України від 04.07.2005р. №1013/2005 «Про невідкладні 

заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», 

наказом Міністерства освіти і науки України від 31.12.2004р. №998 

«Концептуальні засади розвитку педагогічної освіти України та її інтеграції в 

європейський освітній простір» та іншими законодавчими актами та 

нормативними документами, які регулюють суспільні відносини в системі 

освіти, зобов’язань, викладених у моєму контракті на виконання обов’язків 

директора, а також Статуту коледжу, Колективного договору між 

адміністрацією та профспілковим комітетом коледжу, Правил внутрішнього 

розпорядком, які є правовими актами, що регламентують виробничі, трудові і 



соціальні відносини членів колективу та адміністрації коледжу. 

Для вирішення поточних завдань діяльності коледжу на початку кожного 

навчального року створюються адміністративна, педагогічна та методична 

ради, циклові комісії, що діють протягом навчального року. Їх повноваження 

визначаються Законом України «Про вищу освіту» та Положенням про 

організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах. 

За звітний період коледж як вищий навчальний заклад І рівня акредитації 

здійснював підготовку фахівців на основі базової загальної середньої освіти з 

одночасним отриманням повної загальної середньої освіти, на основі повної 

загальної середньої освіти та освітнього рівня кваліфікованого робітника за 

денною та заочною формами навчання відповідно до вимог освітньо-

кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм підготовки 

молодшого спеціаліста. 

Як директор, постійно вирішую завдання, пов’язані з діяльністю всіх 

структурних підрозділів коледжу, а саме: 

- займаюся організацією прийому абітурієнтів, особисто беру участь у 

формуванні груп нового набору; 

- контролюю навчально-виховний процес, своєчасне підвищення 

кваліфікації педагогічними працівниками, їх атестацію; 

- контролюю стан фінансово-економічної діяльності навчального закладу: 

заборгованостей з платежів в обов’язкові фонди та бюджет коледж немає. 

- забезпечую своєчасну виплату стипендії  студентам та заробітну плату 

викладачам та працівникам коледжу; 

- вирішую всі господарські питання; 

- значну увагу приділяю забезпеченню учасникам навчально-виховного 

процесу належних умов праці та навчання; 

- значну увагу приділяю спортивно-масовій роботі; 

- вимагаю підтримання в належному санітарному стані та стані 

протипожежної безпеки всіх приміщень коледжу; 

- гарантую дотримання прав працівників згідно вимог чинного 

законодавства. 

За звітний період: 



- підготовлено і проведено свято зустрічі з випускниками; 

- здійснено ліцензування первинної професійної підготовки з  робітничої 

професії  «Лісник».  

- поновлено обладнання комп’ютерної лабораторії; 

-  всі навчальні кабінети та лабораторії оснащенні технічними засобами 

навчання; 

- проведено заміна вікон на енергоефективні металопластикові в 

навчальних корпусах.  

- поновлено протипожежне обладнання в навчальних корпусах та 

гуртожитках. 

- зроблено капітальний ремонт оранжереї коледжу; 

- закуплено нові бензопили для практичного навчання в слюсарну 

майстерню; 

- виготовлені парти для 5 навчальних кабінетів;  

Як викладач підвищував кваліфікацію у Національній Академії 

педагогічних наук України, пройшов курси підвищення кваліфікації керівних 

кадрів при Національному університеті біоресурсів і природокористування 

України. 

У роботі дотримують умов колективного договору, Статуту коледжу та 

чинного законодавства. Щорічно про результати своєї роботи звітую перед 

колективом коледжу. 

 

 

 

Директор Кременецького 

лісотехнічного коледжу                               М.В. Ляховець  

 

 

 

 

 

 

 

 



ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ за 2019 р. 

 

 

№з/п 

Показник Рік  

2016 2017 2018 2019 

 

1. Надходження усього 10792004,71 14356862,85 18935039,08 187977845,47 

1.1. Надходження коштів 

загального фонду 

9576221,00 12993251,00 16837700,00 18643700,00 

1.2. Надходження коштів 

спеціального фонду, в т.ч. 

отримані, як: 

1215783.71 1363611,85 2097339,08 1540845,47 

 - оплата за навчання 620811,00 700504,00 1014550,68 706788,00 

 - від господарської діяльності 573798,36 647719,02 1034028,91 763802,71 

 - за оренду приміщення 21174,35 15388,83 48759,49 63955,30 

 - благодійні внески, гранти, 

внески 

2440,0 - - 6300,00 

 - інші надходження - - -  

2.  Видатки всього:     

2.1. Видатки загального фонду у 

т.ч. 

9576221,00 12993251,00 16837700,00 18643700,00 

 - заробітна плата  5476600,00 8509600 8669855,00 10206001,00 

 - нарахування на заробітну 

плату 

1199700,00 1856200 1977705,00 2217110,05 

 - заробітна плата (субвенція) - - 1393445,00 1440500,00 

 - нарахування на заробітну 

плату (субвенція) 

- - 306555,00 316800,00 

 - стипендія студентам 2286866,00 1884900 2563160,00 2628767,56 

 - на харчування сиротам 80760,00 75050 95700,00 112070,58 

 - виплати сиротам на 

підручники, одяг і взуття 

- 1411,00 50512,00 64944,00 

 Придбання  обладнання, 

інвентарю, матеріалів, 

відрядження,інші поточні 

видатки 

595,00 59090,00 397000,00 429757,09 

 Комунальні послуги (опалення, 

електроенергія, вода, вивіз 

сміття)  

531700,00 607000,00 1109768,00 963759,16 

 Оплата послуг ( крім 

комунальних) 

- - 239000,00 238990,56 

 Медикаменти, інші поточні 

видатки 

- - 35000,00 25000,00 

2.2.  Видатки спеціального фонду 

у т.ч.  

1114435,73 1251149,67 1983019,63 1612280,00 

 - заробітна плата  312582,42 365615,53 600818,37 625230,00 

 - нарахування на заробітну 

плату 

78223,21 99000,00 128961,40 132050,00 

 - предмети матеріали, 

обладнання, інвентар 

445131,78 500684,74 845696,06 445000,00 

 - медикаменти та 

перев’язувальні матеріали 

5000,00 15000,00 - - 

 - оплата послуг, крім 

комунальних 

75545,18 107006,73 284409,26 160000,00 

 - інші видатки 22273,90 25000,00 22940,20 14000,00 

 - видатки на відрядження 11772,88 10772,34 - - 

 - оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв 

- 89000,00 50247,04 2000,00 

 - на харчування 34552,36 37151,33 42388,20 39000,00 

 - капітальні трансферти  129354,00 - - 195000,00 

 - окремі заходи - 1919,00 7559,10 - 

2.3. Соціальна стипендія - 551587,84 - - 

 


