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ВСТУП 
Відділення комп’ютерних та видавничих технологій Фахового коледжу 

Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола функціонує з серпня 2011 року 

та здійснює підготовку фахівців за спеціальностями «Комп’ютерні науки» та 

«Журналістика», оскільки утворилось шляхом злиття відділення комп’ютерних 

технологій та відділення видавничої справи та редагування. З переходом 

української видавничо-поліграфічної галузі на ринкові засади розвитку, 

активним формуванням видавничої мережі нового високотехнологічного типу 

постала потреба у підготовці фахівців з високим рівнем інформаційної культури 

та професійними навичками володіння сучасними інформаційними 

технологіями, адаптованих до нових умов ринкової економіки, що і зумовило 

відповідне злиття відділень. 

На сьогодні розвиток відділення комп’ютерних та видавничих технологій 

як базового структурного підрозділу Фахового коледжу Галицького коледжу 

імені В’ячеслава Чорновола ґрунтується на положеннях Закону України «Про 

фахову передвищу освіту», інших нормативно-правових актах, Статуту 

Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола (далі – Коледж), Положення 

про Фаховий коледж Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола. Стратегія 

розвитку відділення узгоджується зі Стратегією розвитку Коледжу на 2020-2025 

рр., затвердженою Вченою радою Коледжу 27 грудня 2019 року.  

 
МІСІЯ 

Відділення комп’ютерних та видавничих технологій спрямовує свою 

роботу на організацію ефективного навчально-виховного процесу,  досягнення 

належного рівня професійної підготовки майбутніх фахівців, формування їх 

конкурентоспроможності, ініціативності, творчої особистості, інтегрованої у 

європейський та національний професійний і науковий простір, забезпечує 

якісний рівень підготовки фахівців, які ефективно взаємодіють в 

корпоративному та суспільному середовищі, які здатні розв’язувати фахові 

завдання у сфері інформаційних та видавничих технологій з відчуттям глибокої 

відповідальності та бажанням діяти згідно з принципами добра та 

справедливості для розвитку відкритого і демократичного суспільства.  

 
ВІЗІЯ 

Відділення комп’ютерних та видавничих  технологій – це інноваційний 

освітній центр з високою корпоративною культурою, постійним прагненням 

досконалості, яке формує високоосвічену, національно-свідому особистість, 

забезпечує її професійне становлення, створює умови для творчої 
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самореалізації, наукового пошуку і мобільності, має на меті сформувати 

особистість студента, як активного учасника освітнього процесу, професіонала, 

який володіє актуальними компетентностями і є конкурентоспроможним на ринку 

праці.  

 
ЦІННОСТІ: 

Ми націлені на формування колективістських та індивідуальних 
цінностей ВІДДІЛЕННЯ , а зокрема:  

1) ОСОБИСТІСНІ -  формування суспільної особистості, якій притаманні чіткі 

переконання, погляди на життя, яка активно реалізує своє здібності. 

2) ГУМАНІ - визнання гідності та незалежності особистості, її моральних стандартів, 

а саме: правдивості і чесності, відвертості та відкритості, доброзичливості та  

справедливості.  

3) ПРОФЕСІОНАЛІЗМ  - сукупність досягнутих індивідом теоретичних знань, 

практичного досвіду і професійних навиків у визначеній сфері фахової 

діяльності. 

4) ІННОВАЦІЙНІСТЬ – впровадження  діяльності відділення, націленої на 

вдосконалення наукових досліджень та розробок, адаптованих до актуальних 

вимог суспільства. 

5) ЯКІСТЬ  – забезпечення якості освіти та знань студентів у відповідності із 

принципами академічної доброчесності здобувачів освіти. 

6) ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ -  усвідомлення суті та значення діяльності особистості, її 

вчинків та соціального розвитку, у відповідності інтересів відділення та закладу 

в цілому. 

7) НАЦІОНАЛЬНА СВІДОМІСТЬ - сукупність соціальних, моральних етичних  та  

релігійних поглядів, норм поведінки,  в яких виявляються особливості 

життєдіяльності  особи. 

 
СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ 

Формування соціокультурного мотиваційного середовища відділення, що 
сприяє професійному зростанню студентів та викладачів, забезпечує високу 
якість освіти, отримання нових знань та їх передачу студентам, динамічний 
розвиток досліджень та інновацій. 

 

1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ В ОСВІТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: 

Відповідно до Закону України «Про освіту», якість освіти — це 
відповідність результатів навчання вимогам, встановленим законодавством, 
відповідним стандартом освіти та/або договором щодо надання освітніх послуг. 
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Якість освітньої діяльності — це рівень організації, забезпечення та реалізації 
освітнього процесу, що гарантує здобуття особами якісної освіти та відповідає 
вимогам, встановленим законодавством та/або договором про надання освітніх 
послуг. 

Виходячи з положення про те, що найвищим покликанням освітнього 
закладу є підготовка високоякісних фахівців, відділення націлене на  створення 
такої системи організації і змісту навчання, яка б дала можливість формувати 
конкурентоздатних фахівців галузей Інформаційні технології та Журналістика. 

З цією метою ми націлюємось на: 
1.1. Дотримання загальних стандартів якості освітніх послуг згідно із 
положення Закону України «Про фахову передвищу освіту»  та академічної 
доброчесності. 
1.2. Модернізація змісту наявних освітніх програм відділення та 

вироблення студентоцентрованого підходу в їх реалізації; 
1.3. Здійснення постійного аналізу наявних навчальних планів і програм 

відділення з метою їх систематизації, узгодження, актуалізації змісту відповідно 
до потреб системи освіти та забезпечення наступності підготовки фахівців; 

1.4.  Впровадження у навчальний процес відділення використання 
інтерактивних методів навчання та компетентнісно орієнтованих підходів, що 
сприятимуть формуванню високих фахових можливостей випускників та 
відповідають студентським потребам;  

1.5.  Розвиток зв’язків із стейкхолдерами, що є потенційними 
працедавцями, використання їхніх ресурсів для забезпечення освітнього 
процесу та впровадження дуальної форми освіти як перспективної форми 
співпраці із роботодавцями; 

1.6. Вироблення чіткої системи формування електронного репозиторію 
дисциплін з метою забезпечення реалізації моделей дистанційного навчання; 

1.7. Проведення фахових студентських олімпіад і конкурсів 
студентських проєктів; 

1.8. Встановлення власних форм морального та матеріального 
заохочення учасників освітнього процесу; 

1.9. Оновлення сайту коледжу та відділення актуальною інформацією 
про діяльність та  здобутки його студентів, викладачів, що дасть можливість 
належно презентувати заклад на ринку освітніх послуг регіону. 

 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ У НАУКОВО-ДОСЛІДНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: 

Науково-дослідна робота відділення є невід’ємною складовою науково-
дослідної роботи коледжу і спрямована на здійснення наукових досліджень 
розвитку професійної освіти. 

2.1. Підвищення  якості наукових досліджень та наукових розробок 
відділення;  
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2.2. Оновлення матеріально-технічної бази наукових досліджень 
спеціальностей «Комп’ютерна інженерія» та «Журналістика»; 

2.3. Посилення координації тематики наукових досліджень відповідних 
циклових комісій та залучення викладачів й студентами до участі у регіональних, 
всеукраїнських та міжнародних конференціях; 

2.4. Вдосконалення планування науково-дослідницької роботи 
студентів та викладачів відділення, систематична організація наукових читань, 
наукових семінарів та конкурсів; 

2.5. Регулярне здійснення викладачами та студентами відділення 
наукових публікацій за відповідними тематиками. 

 

3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ У ВИХОВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: 

3.1. Створення позитивного іміджу студента, який відповідає сучасним 
стандартам вищої школи; 

3.2. Формування національної свідомості, гідності українця, виховання 
поваги й любові до рідної землі й українських традицій, підготовка свідомої 
інтелігенції України, підняття престижу української мови в академічному 
середовищі, забезпечення і розвиток україномовного освітнього простору, 
виховання патріотизму; 

3.3. Формування у студентської молоді політичної коректності, стійкого 
неприйняття будь-яких недемократичних форм свідомості та культури, а також 
національної та релігійної нетерпимості; 

3.4. Створення умов для реалізації творчого потенціалу і соціальної 
активності студентів; 

3.5. Формування у суспільній свідомості переваг здорового способу 
життя, культури соціально активної, фізично здорової та духовно багатої 
особистості;  

3.6. Розвиток студентського самоврядування. 
 

4. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ У МІЖНАРОДНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: 

4.1. Залучення студентів та викладачів відділення до міжнародної 
співпраці у сферах освітньої та наукової діяльності; 

4.2. Ініціювання міжнародних науково-дослідних проектів і нових форм 
міжнародного науково-дослідного співробітництва, в тому числі шляхом 
залучення міжнародних ґрантів; 

4.3. Розширення діапазону пошуку іноземних партнерів (навчальних 
закладів, організацій та фондів) та підписання угод про співпрацю із метою 
надання викладацькому складу та студентам можливості отримати 
міжнародний освітній та науковий досвід. 
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Стратегія розвитку відділення комп’ютерних та видавничих технологій 

Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола є адаптивним інструментом  в 
межах встановлених ціннісних орієнтирів навчального закладу.  

 

З метою розробки даної стратегії розвитку було використано такі взірці та 
теоретичні розробки: 

1 Стратегія розвитку факультету журналістики Львівського національного 
університету імені Івана Франка на 2020−2025 рр  
URL: https://journ.lnu.edu.ua/about/stratehii-rozvytku 

2 Програма розвитку кафедри програмування та комп’ютерної техніки 
факультету інформаційних технологій Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка  URL: http://fit.univ.kiev.ua/archives/1289 

3 Концепція розвитку кафедри комп’ютерних технологій на 2012-2030 рр. ІПФ 
ТНТУ імені В. Гнатюка  URL: http://ipf.tnpu.edu.ua/?page_id=163 

 

https://journ.lnu.edu.ua/about/stratehii-rozvytku
http://fit.univ.kiev.ua/archives/1289
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