
Баб’юк Марія Петрівна 
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-трансформаці
я  коледжу у 

прогресивний 
науково-
освітній 
центр; 

-забезпечення якості освітніх 
послуг на рівні європейських 
стандартів і розвиток 
цілісної внутрішньої системи 
забезпечення якості освітньої 
діяльності; 

-орієнтація на 
інноваційність і 

відповідність 
вимогам часу; 

 

 

-налагодження 
ефективного 

менеджменту 
стратегічного 

розвитку; 

-інтенсифікація міжнародної 
освітньої, наукової та 
культурно-просвітницької 
діяльності; 

реалізація 
студентоцентричного 

підходу у фаховій та 
вищій освіті; 

орієнтація на 
інноваційність і 

відповідність  
вимогам часу; 

утвердження 
стандартів 

привабливості 
іміджу; 

професійне 
зростання та 

розвиток 
персоналу; 

формування атмосфери прозорості та 
академічної доброчесності; 

модернізація та оптимізація 
інфраструктури коледжу; 

впровадження дуальної 
системи освіти на основі 
Положення про Дуальну форму 
здобуття професійної та вищої 
освіти; 

участь у міжнародних освітніх  і 
наукових програмах, розвиток 

міжнародної академічної 
мобільності; 

співпраця коледжу з іншими 
українськими та закордонними 

навчальними закладами (вищими, 
професійними) з метою 

підвищення рівня якості освіти.  



Важливою стратегічною ціллю 
коледжу протягом минулого 
навчального року є постійне 

підвищення результатів якості 
системи менеджменту освітніх 
послуг, створення сприятливих 

матеріально-побутових умов для 
проведення освітнього процесу, 
роботи педагогічних та науково-

педагогічних працівників 
допоміжного персоналу, 

підвищення кваліфікації кадрів. 



МІСІЯ КОЛЕДЖУ – 

підготовка затребуваних суспільством та 
регіональним ринком праці фахівців, які 

поєднують високі академічні, професійні та 
соціально-особистісні компетенції; забезпечення 

розвитку потенціалу та можливостей 
самореалізації студентів і співробітників в 

процесі їх спільної освітньої, наукової, 
інноваційної та організаційної діяльності. 



Протягом 2020-2021 н.р. було 

проведено 9 засідань ВР з них 
2 засідання в онлайн форматі  

ЗАТВЕРДЖЕНО 14 і  

ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕНО 3 
локальні, нормативні документи, 

що регламентують освітній 

процес Коледжу  



ОСВІТНЯ ТА  
НАВЧАЛЬНО- 
МЕТОДИЧНА  
ДІЯЛЬНІСТЬ 



Головною стратегічною метою 
коледжу в контексті організації 

освітнього процесу є  
підготовка якісного фахівця 

європейського рівня, 
конкурентоздатного на ринку праці. 
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- приведення ОП усіх рівнів у відповідність до новозатверджених стандартів; 
- залучення міжнародних проєктів з коштами міжнародних банків та міжнародних 

грантів; 
- впровадження механізму дуальності освіти як професійної, так і вищої; розробка 

Положення про дуальну освіту; 
- ширше використання нетрадиційних видів занять; 
- перегляд наявних і запровадження нових ОП у межах ліцензованих спеціальностей; 
- ліцензування нових ОП фахового молодшого бакалавра та бакалавра; 
- постійне підвищення фахового рівня викладання шляхом поєднання навчання з 

новими дослідженнями; 
- запровадження міжнародних стандартів викладання іноземних мов; 
- забезпечення набору за ОП «фаховий молодший бакалавр» та ОП «бакалавр» 

висококваліфікованих випускників як структурних підрозділів коледжу, так і інших 
навчальних закладів; 

- ліцензування впровадження освітньої діяльності іноземних студентів; 
- залучення працедавців до оцінювання результатів навчання, до організації дуальної 

форми навчання.   



№ 

п/п 
Назва професії 

Кількість  

учнів 

1. Кухар, бармен, офіціант 103 

2.  
Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів . Водій 
автотранспортних засобів категорії С1. 

75 

3.  Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування 74 

  Разом: 252 

КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ  
які навчаються у Професійному ліцеї   

за ОКР «КВАЛІФІКОВАНИЙ РОБІТНИК»  



№ п/п Клас Кількість учнів 

1. 5 клас 30 

2.  6 клас 24 

3. 7 клас 30 

4. 8 клас 28 

5. 9 клас 29 

  Разом: 141 

КІЛЬКІСТЬ учнів, 
які навчаються у гімназії «Гармонія»  

Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола 



№ п/п Назва спеціальності 
Кількість 
студентів 

Назва відділення 

1. Право 174  

ЮРИДИЧНЕ  

262 
 

2. 
Германські мови та літератури (англо-український 
переклад) 

48 

3. Журналістика 40 

4. Комп'ютерні науки 133 КОМП'ЮТЕРНИХ ТА  

ВИДАВНИЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 208 

5. Комп'ютерна інженерія 43 

6. Журналістика (Видавнича справа та редагування) 32 

7. Перукарське мистецтво та декоративна косметика 154 
ДИЗАЙНУ 

 314 
8. Дизайн середовища 107 

9. Технології легкої промисловості 53 

10. Фінанси, банківська справа та страхування 41 ЕКОНОМІКИ ТА ТУРИЗМУ 

217 
 

11. Готельно-ресторанна справа 87 

12. Туризм 63 

13. Геодезія та землеустрій 26 

14. Автомобільний транспорт 31 31 

  РАЗОМ: 1032 1032 

КІЛЬКІСТЬ СТУДЕНТІВ,  

які навчаються за ОПС ФАХОВОГО МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА 



№ 

п/п 
Назва спеціальності 

Кількість 

студентів 

1. Право 85 

2.  Журналістика 16 

3.  Готельно-ресторанна справа 35 

  Разом: 136 

КІЛЬКІСТЬ СТУДЕНТІВ,  

які навчаються за ОС БАКАЛАВРА 



ФОРМУВАННЯ 
КОНТИНГЕНТУ 

СТУДЕНТІВ 



№ 

п/п 
Назва спеціальності 

На базі 
якого 
класу 

Ліцензія 
Регіональне 

замовлення 

Кількість 

зарахованих 

1. Кухар, бармен, офіціант 
9 кл. 25 25 20 

11 кл. 25 20 20 

2.  
Майстер з діагностики та налагодження 
електронного устаткування автомобільних 
засобів 

9 кл. 30 25 25 

11 кл. - - 20 

3.  
Слюсар з ремонту колісних транспортних 
засобів . Водій автотранспортних засобів 
категорії С1. 

9 кл. 30 25 20 

11 кл. 30 25 25 

4. 
Слюсар-електрик з ремонту 
електроустаткування  

9 кл. 30 20 - 

5. Виробник художніх виробів з металу  9 кл. 30 20 - 

  Разом:    

200 160 130 

КІЛЬКІСТЬ ВСТУПНИКІВ 2021 РОКУ 

зарахованих за ОКР «КВАЛІФІКОВАНИЙ РОБІТНИК» 



№ 

п/п 
Назва спеціальності 

Ліцензія Регіон. замовл. К-сть зарах. 

9 кл. 
11 кл., 

/ПТО 
9 кл. 

11 кл., 

/ПТО 
9 кл. 

11 кл., 

/ПТО 

1.  Право 60 28 -  - 44 10/- 

2. 
Германські мови та літератури 
(англо-український переклад) 

30 25 25 3/- 30 4/- 

 3. Журналістика 30 14 22 - 23 1/- 

4. Комп'ютерні науки 40 11 32 - 38 1/1 

 5. Комп'ютерна інженерія 30 14 23 - 23 4/- 

 6. 
Перукарське мистецтво та 
декоративна косметика 

45 26 22 4/- 26 9/1 

7. Дизайн середовища 45 7 28 - 41 2/- 

 8. Технології легкої промисловості 30 20 8 2/- 8 1/- 

 9. 
Фінанси, банківська справа та 
страхування 

30 13 12 - 11 - 

10. Готельно-ресторанна справа 40 21 16 -/6 16 7/6 

11. Туризм 40 26 13 - 14 - 

12. Геодезія та землеустрій 30 24 18 4/- 17 3/- 

13. Автомобільний транспорт  - -/30  - -/15 - -/15 

  Разом: 450 249 219 13/21 291 42/23 

   ЗАРАХОВАНО у 2021 році:     253 356 

КІЛЬКІСТЬ ВСТУПНИКІВ 2021 РОКУ за ОПС фахового молодшого бакалавра 



№ 

п/п 
Назва спеціальності Ліцензія 

Регіональне 

замовлення 

Кількість 

зарахованих 

1.  Право 28 - 10 

2. 
Германські мови та літератури 
(англо-український переклад)                 

15 2 4 

 3. Журналістика 14 - 1 

 4. Комп'ютерні науки 11 - 1 

5. Комп'ютерна інженерія 14 - 4 

6. 
Перукарське мистецтво та 
декоративна косметика 

26 3 9 

7. Дизайн середовища 7 - 2 

8. Технології легкої промисловості 20 1 1 

 9. 
Фінанси, банківська справа та 
страхування 

13 - - 

 10. Готельно-ресторанна справа 21 6 13 

11. Туризм 26 - - 

12. Геодезія та землеустрій 24 3 3 

13. Автомобільний транспорт 30 15 15 

  Разом: 249 30 63 

КІЛЬКІСТЬ ВСТУПНИКІВ 2021 РОКУ 

зарахованих за ОПС ФАХОВОГО МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА на базі 11-го класу та ПТО 



КІЛЬКІСТЬ ВСТУПНИКІВ 2021 РОКУ 

зарахованих  

за ОС БАКАЛАВР на базі 11-го класу та ОКР молодший спеціаліст  

№ 

п/п 
Назва спеціальності 

Ліцензія Регіон. замовл. К-сть зарахованих 

11 кл. 11 кл. МС 11 кл. МС   

1.  Право 50 1 12 1 
15 -денна ФН 

26 – заочна ФН 
  

2. Журналістика 50 1 10 1 8   

 3. 
Готельно-ресторанна 

справа 
40 1 6 - 15   

 РАЗОМ  140 3 28 2 64   



Використання ЗМІ 
https://fex.net/ru/s/f9dc9ex 



ДНІ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ 

2018 2017 201 

182 
абітурієнта 



Сайт коледжу 



Реклама спеціальностей в соціальних мережах 



ОРГАНІЗАЦІЯ 
ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ 



У Галицькому коледжі імені В’ячеслава Чорновола та його структурних 
підрозділах станом на 2020/2021 навчальний рік працює 147 педагогічних 
працівників (в т.ч. науково-педагогічні працівники),  серед яких: 

 
 131 викладач  працює на постійній основі; 
 16 викладачів працюють на засадах сумісництва;  
- 2 доктори наук; 
- 32 викладачі із вченим званням «кандидат наук»; 
 

79 викладачів вищої кваліфікаційної категорії, з них: 
            28 викладачів мають педагогічне звання «викладач-методист»; 
            20 викладачів мають педагогічне звання «старший викладач»; 
28 викладачів першої кваліфікаційної категорії; 
18 викладачі другої кваліфікаційної категорії; 
15 викладачів кваліфікаційної категорії  «спеціаліст»; 
8 майстрів виробничого навчання, з них: 

1 викладач має педагогічне звання «майстер виробничого навчання I категорії»; 
1 викладач має педагогічне звання «майстер виробничого навчання II категорії». 



ПРОЦЕСУАЛЬНОГО 

ДІЯЛЬНІСНОГО 

ЗМІСТОВОГО 

Індивідуальна освітня 
траєкторія здобувача 
освіти у Коледжі 
формується на основі 
трьох ключових 
чинників 

• реалізовується через варіативні 
навчальні плани й освітні 
програми, що визначають 
індивідуальний освітній маршрут 

• реалізовується через 
сучасні методики 

навчання та викладання 

• визначає 
організаційний аспект, 

види спілкування 



Обрання студентами дисциплін із вибіркового блоку відбувається через сайт Коледжу:  
http://gi.edu.ua/yakist/rada-z-iakosti-osvity/itemlist/category/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=560 

http://gi.edu.ua/yakist/rada-z-iakosti-osvity/itemlist/category/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=560
http://gi.edu.ua/yakist/rada-z-iakosti-osvity/itemlist/category/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=560
http://gi.edu.ua/yakist/rada-z-iakosti-osvity/itemlist/category/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=560
http://gi.edu.ua/yakist/rada-z-iakosti-osvity/itemlist/category/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=560
http://gi.edu.ua/yakist/rada-z-iakosti-osvity/itemlist/category/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=560
http://gi.edu.ua/yakist/rada-z-iakosti-osvity/itemlist/category/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=560
http://gi.edu.ua/yakist/rada-z-iakosti-osvity/itemlist/category/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=560




Освітня програма  

«Моделювання та конструювання промислових виробів» 

1.  ТОВ «Мода-Текс» 
2.  ФОП Ольшанська Л.Л. 
3.  ТОВ ательє «Ромашка» 
4.  МП Angela Rosh 
5.  Салон «Анастасія» 
6.  Салон штор «Руслана» 
7.  Ремонт одягу «Блискавка» 
8.  с. Петриків, ФОП Сухецька Н.М. Салон 
«Класика штор» 



Освітня програма  

«Дизайн середовища» 
• «Арт-Декор»  

• ТОВ «Піар-Прінт» 

• ТзОВ «Світлиця веселощів» 

• салон дизайну та декору «ART FUSION» 

• ЦОП «Ара Друк» 

• П.П. ТРО «Тернопіль-Медіа» 

• ТОВ «Терно-граф» 

• консалтингова агенція  «Бюро розвитку» 

• ТОВ «FOX art» 

• Студія дизайну «Простір» 

• ТЗОВ «Заза Прінт» 



Освітня програма  

«Перукарське мистецтво та декоративна косметика» 

• салон краси «OS7 beauti studio» 

• перукарня «Імперія краси»  

• салон  «Бархат» 

• салон краси «Таміла» 

• перукарня  «Візит» 

• салон краси  «Mонро» 

• перукарський салон «КОД краси» 

• студія краси «Ester» 

• салон «Delante» 

• перукарня  «Романтика 2007» 

• академія краси Наталії Бабич 

• салон  «Be best hair» 



Освітня програма  

«Готельно-ресторанна справа» 

• «Арт Авеню» 
• «День і ніч» 
• «Галич»  
• «Тернопіль»  
• «Хутір» 
• кафе «Парма»  
• суші–бар «Авокадо»  
• ГРК «Глобус»  
• «Юхнович» 
• ПрАТ «Тернопіль-готель»  
• піцерія-кафе «Бенендетто»  
• Мережа ресторанів «Фабрика піци»  
• «Мережа ресторанів «Sushi Master»  
• ресторан «Бахус» 



Освітня програма  

«Геодезія та землеустрій» 

• Управління житлово – комунального господарства, 
благоустрою та екології Тернопільської міської ради,   

• Відділ земельних ресурсів Тернопільської міської ради,   
• ТОВ «СМП Геодезія»,  
• ТОВ «Регіональний земельно-кадастровий  
      центр «Галицькі землі»»,  
• Управління Держкадастру  
     у Тернопільській області 



Освітня програма  

«Комп’ютерні науки» 

Magnise 
Аутсорсингова ІТ компанія по розробці 

програмного забезпечення 

MagneticOne  

  

ІТ компанія розробки інноваційного 

програмного забезпечення для потреб 

електронної комерції (веб-додатків, 

електронних магазинів, порталів, платіжних 

систем). 

HardSpoft ІТ компанія що працює в системі «Розумний 

офіс» - це програмне забезпечення, яке 

об'єднує облік, контроль та керування всіх 

систем вашого офісу 



Освітня програма  

«Журналістика» 

• ТОВ «Виробничий комплекс «Лілея» 

• ТОВ «Видавництво «Навчальна книга – 

«Богдан» 

• ПП «Вільне життя» 

• ГО Тернопільський прес-клуб 

• ТОВ «Мандрівець» 



Освітня програма  

«Право» 

ІІІ курс                                                  
*   місцеві органи виконавчої влади та 
органи місцевого самоврядування                                                                                
*   юридичні відділи підприємств, 
установ, організацій 
 
IV курс 
* органи судової влади 
* органи внутрішніх справ 



Професії  відділу ПТО 
 

Ресторани                  Автосервіси 
• «Тернопіль» 
• «Хутір» 
• «Бахус» 
• «Старий млин» 
• «Едем»  
• «Ковчег» 
• «Панорама» 
• «Українська ніч» 
• «Мамонт»  

• ТерКо Авто Джерман Авто 
• ТерКо Авто Центр 
• СТО «Bosch автосервіс» 
• СТО «Автомісто»  
• СТО «Все для автомобіля» 
• Дизель-сервіс «Грація» 
• Auto-Volt сервіс 
• СТО «Авто Віта Центр»  
• Автосервіс «Форель» 



1. Переглянути угоди з базами практик та укласти нові; 
 

2. Оновити нормативну документацію щодо практичної 
підготовки студентів коледжу з урахуванням можливих 
перспектив організації практики в умовах змішаного та 
дистанційного режиму роботи; 
 

3. Використовувати нові нетрадиційні форми співпраці з 
майбутніми працедавцями. Ця ініціатива має йти від 
викладачів коледжу – це функціонування у коледжі 
навчальних практичних лабораторій, шкіл професійної 
майстерності, проведення тренінгів із використанням  
пакетів прикладних програм (наприклад, «ІС: 
Бухгалтерія», «Парус»), студентські наукові гуртки, фахові 
дискусії, фахові клуби, тренінгові центри (це робота ЦК і 
кафедр).     

 





СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 
СПРЯМОВАНА НА РЕАЛІЗАЦІЮ ТАКИХ ЗАВДАНЬ: 

- підвищення мотивації студентів коледжу до систематичної активної діяльності 
впродовж усього періоду навчання; 
- систематизацію знань та активне їх засвоєння впродовж навчального року; 
- недопущення розбіжностей між завданнями, які виносяться на контроль, та 
програмою дисципліни; 
- забезпечення відкритості контролю через ознайомлення студентів на початку 
вивчення дисципліни з формами контрольних заходів і критеріями оцінювання 
знань; 
- подолання елементів суб’єктивізму під час оцінювання знань; 
- забезпечення належних умов вивчення програмного матеріалу і підготовки до 
контрольних заходів; 
- розширення можливостей для всебічного розкриття здібностей студентів, 
розвитку їх творчого мислення та підтвердження ефективності науково-освітньої 
діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників. 



ЗНО 
2021 



Українська мова і література 2021 
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ЛІЦЕНЗУВАННЯ 
ТА АКРЕДИТАЦІЯ 



СЛОВА ВДЯЧНОСТІ  
 Добровольській С.Я.,  
 Гелецькій І.О.,  
 Глинській М.Л.,  
 Бажановій Н.В.,  
 Мусі Р.А.,  
 Стефурак Н.А.,     
 Чубей О.О.,  
 Нападій Т.С.,  
 Ятчук М. А.,  
 Шендирук Н.М.,  
 Копестинській О.І.,  
 Гладчук О.П.,  
 Куницькій Н.Б.,  
 Колісник Т.Б.,       
 Паршин Л.А.,   
 Вавричук О.С.  



На даний час є потреба у провадженні 

освітньої діяльності за бакалаврськими ОП:  

«Землеустрій та земельно-правові 

відносини» та «Комп’ютерні науки». 



• Спеціальність «Германські мови» (20 осіб),   

• Спеціальність «Комп’ютерні науки» (20 осіб),  

ОП «Фінанси, банківська справа та страхування»  

замінити на нову  

«Електронний бізнес, фінанси та цифрові технології». 



ОП рівня фаховий молодший бакалавр 

«Правоохоронна діяльність».  
Відповідальність за ліцензування покладаю  

на Заставну О.П., Денисовського М.Д. 



Бібліотечно-
інформаційне 
забезпечення 

освітнього процесу 
за 2020/2021 н.р. 



ЗАХОДИ ЩОДО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
АКАДЕМІЧНОЇ 

ДОБРОЧЕСНОСТІ 



ІНФОРМАТИЗАЦІЯ 
ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ 





1) Інформаційної системи «Приймальна комісія» (відповідальна Баб’юк М.); 
2) інформаційно-телекомунікаційної системи «студент» (відповідальний 
Масира М.); 
3) програмно-технологічного комплексу «кадри» (відповідальна 
Михалевська Г.); 
4) автоматизованої інформаційної системи «облік працевлаштування 
випускників» (відповідальна Бажанова Н.); 
5) формування основних навчальних звітів (відповідальна Волянська О.); 
6) наукова робота та міжнародна співпраця (відповідальна Гелецька І.) 
7) автоматизованої системи планування навчального процесу (над цим 
працює Глинська М.Л.)  

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ 



ЗВІТ ПРО  
НАУКОВУ 

ДІЯЛЬНІСТЬ  



МІЖНАРОДНЕ 
СПІВРОБІТНИЦТВО  



Основними завданнями розвитку 
міжнародного співробітництва є: 
1) розширення діапазону міжнародної співпраці та розвиток зв’язків із закордонними партнерами шляхом ефективної реалізації 
договорів про співпрацю у сфері освіти, науки і культури; 
2) формування і просування позитивного іміджу коледжу в світовому освітньому просторі; 
3) підвищення привабливості та конкурентоспроможності коледжу для закордонних партнерів та іноземних студентів з метою 
реалізації міжнародних освітніх і наукових проєктів; 
4) активізація участі коледжу в діяльності міжнародних освітніх організацій та асоціацій, міжнародних освітніх виставках в Україні та 
за кордоном; 
5) запровадження викладання деяких дисциплін ОП іноземними мовами; 
6) забезпечення активності науково-педагогічних працівників та студентів у міжнародних наукових конференціях, спільних 
міжнародних проєктах; 
7) забезпечення підвищення кваліфікації і стажування педагогічних та науково-педагогічних працівників за кордоном; 
8) сприяння популяризації програм міжнародної академічної мобільності студентів і викладачів; 
9) розширення програм обміну студентів і стажування викладачів на засадах двосторонніх угод з іноземними партнерськими 
інституціями; 
10) активізація роботи кафедр із пошуку можливостей отримання грантів для участі студентів і викладачів у міжнародних освітніх 
програмах; 
11) формування системи оперативного та систематичного висвітлення результатів міжнародної діяльності та розповсюдження 
іміджевої інформації про здобутки і досягнення коледжу серед міжнародних організацій, асоціацій, навчальних закладів-партнерів; 
12) започаткування організації та проведення міжнародних шкіл.     



УКЛАДЕНО ДОГОВОРИ  
ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО 

Академією готельно-ресторанного 
бізнесу в Познані (Польща)  
(березень 2021р.) 

Університетом прикладних наук  
у м. Ниса (Польща) (лютий 2021р.) 

Із навчальними закладами 
Бауцена, Радеберга (Німеччина). 



МІЖНАРОДНІ 
ПРОЄКТИ 



28-30 вересня 2020р., за підтримки 
міжнародної організації «Польсько-
німецька співпраця молоді» в онлайн 
форматі було реалізовано тристоронній 
україно-польсько-німецький проект 
(Тернопіль-Вольштин-Ульцен),  
«GOTOWANIE NA EKRANIE».   
 
У ньому брали участь студенти освітньої 
бакалаврської програми «ГОТЕЛЬНО-
РЕСТОРАННА СПРАВА» та викладачі 
фахових дисциплін цієї ж спеціальності 
(Гладчук О.П., Куницька Н., Кучер Н.).  



В рамках програми Еразмус+ відновилися підготовчі 
роботи з проведення у жовтні-грудні міжнародного 
чотиристороннього (Україна-Білорусь-Польща-Литва) 

проєкту  «Молодіжне підприємництво» у  

м. Кета (Польща), (попередньо планувалося у травні 
2020р.): 
• на 6-7 жовтня заплановано підготовчий візит до м. Кета 

делегації у складі керівника групи та  студентського 
лідера для обговорення деталей проекту; 

• 22-29 листопада безпосередньо відбудеться 
чотиристоронній обмін молоддю у Польщі.  

 
Від Коледжу буде представлено делегацію у складі 6 
здобувачів освіти та одного керівника групи. 



Для презентації на місцевому телеканалі  
м. Таураге (Литва) готуються 
відеоматеріали з презентації спільного 
історичного минулого Тернопільщини та 
Литви за темою 

«Таураге-Тернопіль:  
історичні паралелі». 



МІЖНАРОДНЕ СТАЖУВАННЯ НАУКОВО-
ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 
 
1. У період з 09.11.2020р. по 18.12.2020р., викладачі кафедри права Гелецька І.О., 

Томчук І.О., Денисовський М.Д. пройшли онлайн стажування за темою 
«Наукова діяльність в дисциплінах юридичних наук з національної та 
європейської точки зору», (180 год.) в Білостоцькому університеті (республіка 
Польща). 
 

2. З 19.10.2020 по 21.01.2021р., викладач кафедри готельно-ресторанна справа 
Бажанова Н.В. пройшла он-лайн науково-педагогічне стажування (180 год.) в 
Університеті прикладних наук в м. Ниса (республіка Польща). 
 

3. У період з 07.06.2021 по 17.07.2021р. викладач кафедри права та медіа 
комунікацій Вишневська Г.Б. пройшла он-лайн науково-педагогічне стажування 
в Куявському університеті у м. Влославеку (Республіка Польща) за 
спеціальністю «Журналістика» у кількості 180 годин. 



НАВЧАННЯ 
ІНОЗЕМНИХ 
ГРОМАДЯН 



ВИХОВНА  
РОБОТА 



СПОРТИВНО-
МАСОВА РОБОТА 



Викладачі ЦК працюють над науково-методичною проблемою:  
«Модернізація освітнього простору коледжу на засадах компетентнісного підходу для вивчення 
дисциплін природничого циклу та фізичного виховання», спрямовуючи свою роботу на вирішення 
наступних аспектів: 

  

3 

1 2 • Інтерактивні 
методи навчання та 

візуалізації навчального 
контенту 

 Вивчення і впровадження 
інновацій дистанційної 
освіти в освітньому процесі 

• Пропаганда активного 
та здорового способу 
життя 



Основні завдання, над якими працювала викладачі 
фізичного виховання у 2020 -2021 р. 
 
- постійна самоосвіта та підвищення професійного і фахового рівня викладачів; 
- реалізація власних педагогічних ідей та відповідність  досягнутих результатів запланованому; 
- використання сучасних форм, методів, інноваційних технологій навчання; 
- диференціація роботи із обдарованими дітьми; 
- здійснення індивідуального підходу у навчанні і оцінюванні студентів; 
- активізація позаурочних форм занять фізичною культурою і спортом; 
- пропаганда активного та здорового способу життя; 
- вивчення і впровадження кращого педагогічного досвіду; 
- активізація участі студентів у коледжній, міській та обласній спартакіадах; 
- адаптація методів, організація різнорівневої діяльності. 



СТУДЕНТСЬКЕ 
САМОВРЯДУВАННЯ 



1) протягом 2020/2021 н.р. брали участь в управлінні коледжем та вирішенні 
питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, 
призначення стипендій, організації довкілля, оздоровлення, побуту та 
харчування, подаючи свої пропозиції на засіданнях Вченої або педагогічної ради 
коледжу; 
2) проводили організаційні, наукові, спортивно-оздоровчі заходи; 
3) брали участь у заходах щодо забезпечення якості освіти; 
4) захищали право та інтереси студентів, які навчаються у коледжі; 
5) делегували своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих органів; 
6) брали участь у вирішенні питань організації харчування студентів; 
7) вносили пропозиції щодо змісту освітніх програм, розвитку матеріально-
технічної бази побуту та відпочинку студентів; 
8) навчалися на пільгових умовах на водія категорії «В».  



МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ТА 
АДМІНІСТРАТИВНО-

ГОСПОДАРСЬКЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

КОЛЕДЖУ 



Корпус №1 
Зроблено: 
1) їдальню для студентів та працівників; 
2) кабінет іноземної мови (закуплено 10 нових ноутбуків); 
3) ремонт адміністративних кабінетів; 
4) у стадії дооформлення музей В. Чорновола; 
5) за кошти громадського бюджету (300 тис. грн.) – 
«Освітньо-інформаційний простір»; 
6) студію медіакомунікацій до 01.01.2022р.; 
7) вогнезахисне оброблення дерев’яних конструкцій; 
8) ремонт підлоги у спортивній залі. 
 

Заплановано на 2022 рік: 
1) провести капітальний ремонт фасаду із ліфтом для 
маломобільних  (11 млн. грн. (згідно з проєктно-
кошторисною документацією); 
2) зробити ремонт 2 навчальних аудиторій, 2 
адміністративних кабінетів, коридору (на суму 680 тис. грн.) 
– до 01.01.2022 р. – 07.09.2021 р. фірма приступає до 
роботи.; 
3) підготувати проєктно-кошторисну документацію на 
добудову скляного вестибюлю з вул. Б.Хмельницького.  





Освітньо-інформаційний простір 



Корпус №2 
Зроблено: 
1) кабінет рисунку; 
2) лабораторію перукарського мистецтва та декоративної 
косметики; 
3) кабінет манікюру; 
4) кабінет будови вантажного автомобіля; 
5) лабораторію ресторанного обслуговування; 
6) кабінет інформатики (закуплено 9 нових комп’ютерів). 

Заплановано на 2022 рік: 
1) провести термомодернізацію корпусу за кошти 
Євробанку (800 тис. євро (згідно з проєктно-кошторисною 
документацією); 
2) зробити ремонт їдальні та придбання нового 
обладнання. 





Корпус №3 
Зроблено: 
1) лабораторію діагностики електроустаткування 
автомобіля; 
2) спортивну залу; 
3) 2 навчальні кабінети; 
4) кабінет організації обслуговування; 
5) водовідведення. 

Заплановано на 2022 рік: 
1) провести ремонт частини даху; 
2) зробити ремонт вбиральні; 
3) придбати обладнання у кабінет землевпорядкування та 
лабораторію діагностики автомобіля; 
4) закупити 12 комп’ютерів у лінгафонний кабінет. 





ФІНАНСОВО-
ЕКОНОМІЧНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ 
КОЛЕДЖУ 















РОЗВИТОК 
СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ 
1) виплата матеріальної допомоги та премій студентам та 
працівникам коледжу; 
2) створення сприятливих умов для навчання та праці, безпеки 
та охорони здоров’я; 
3) сприяння в покращенні житлових умов студентів, розвитку їх 
творчої самодіяльності, вдосконалення спортивної майстерності; 
4) забезпечення соціального захисту студентів пільгових 
категорій (особливо студентів-сиріт та студентів, позбавлених 
батьківського піклування, студентам-інвалідам); 
5) організація поселення студентів у гуртожитки; 
6) надання підтримки розвитку студентської науки та науково-
дослідної роботи; 
7) допомога коштами у проведенні конференцій, семінарів, 
поїздок студентів.    



ЗАХОДИ ЩОДО 
ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ 
1) анонімне опитування серед студентів щодо виявлення 
можливих фактів порушення антикорупційного 
законодавства; 
2) тренінги і семінари з питань протидії та запобігання 
корупції для студентського активу коледжу та викладачів; 
3) працівникам коледжу проводилось роз’яснення 
законодавства щодо відповідальності за вчинення 
протиправних дій, пов’язаних з корупцією, отриманням 
неправомірної винагороди і зловживанням посадовим 
становищем; 
4) на вебсайті коледжу постійно висвітлюється зміст 
основних нормативно-правових Актів щодо запобігання 
виявам правопорушень, отримання неправомірної вигоди.    


