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Права та обов'язки директора
- очолює виконавчу владу у коледжі;

- несе повну відповідальність за результати роботи коледжу;

- діє у відповідності з існуючим законодавством і представляє коледж у всіх органах,

установах, підприємствах, в об'ємі питань, встановлених Статутом;

- в межах компетенції коледжу видає накази, розпорядження і дає вказівки, обов'язкові

для всіх працівників, студентів, учнів та інших категорій співробітників;

- призначає і звільняє з посади штатних працівників керівного та викладацького складу,

визначає їх конкретні обов'язки і відповідальність;

- здійснює прийом на роботу та звільнення з роботи інженерно- технічного та

обслуговуючого персоналу;

- визначає компетенцію та вирішує питання преміювання працівників коледжу;

- спільно з головою профкому коледжу вносить на затвердження профспілкової

конференції колективний договір коледжу та забезпечує його виконання;

- затверджує склад педагогічної ради коледжу, а також зараховує і відраховує студентів

та учнів;

- розпоряджається майном коледжу відповідно до чинного законодавства;

- затверджує функціональні обов'язки та посадові інструкції працівників коледжу;



- виконує кошторис, укладає угоди, відкриває за погодженням з засновником банківські

рахунки;

- контролює дотримання штатно-фінансової дисципліни всіма

підрозділами коледжу;

- застосовує дисциплінарні стягнення до осіб, які порушують правила внутрішнього

розпорядку, посадові інструкції;

- здійснює заохочення співробітників, які відзначились в роботі або громадській

діяльності;

- має право тимчасово делегувати свої повноваження заступникам;

- наймає на роботу та звільняє з роботи заступників, керівників основних структурних

підрозділів на умовах, передбачених чинним законодавством;

- розробляє та разом з профспілковим комітетом подає на затвердження Конференції

Правила внутрішнього розпорядку;

- скликає Конференцію коледжу ;

- організовує побутове обслуговування студентів, учнів та працівників закладу,

здійснює заходи щодо їх оздоровлення;

- забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку в межах коледжу;

- може делегувати частину своїх прав і обов'язків заступникам та керівникам інших

структурних підрозділів.



Відповідно до контракту директор забезпечує:

- проведення навчально-виховного процесу на рівні державних стандартів підготовки

фахівців відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня;

- високоефективну фінансово-економічну, господарську, науково- виробничу та

комерційну діяльність;

- ефективне функціонування навчально-виробничих підрозділів, розвиток

підприємницької діяльності;

- додержання умов колективного договору;

- захист відомостей, що складають державну, службову та комерційну таємниці;

- дотримання чинного законодавства, активне використання засобів щодо

удосконалення управління, зміцнення договірної, виконавчої та трудової дисципліни;

- ефективне використання майна відповідно до постанов, затверджених Кабінетом

Міністрів України;

- своєчасні розрахунки з установами, організаціями, банками, постачальниками та

іншими організаціями;

- виконання програми соціального розвитку колективу;

- своєчасне подання Міністерству освіти України встановленої статистичної,

бухгалтерської звітності та інших необхідних відомостей про діяльність коледжу.

- щорічно директор звітує перед педагогічною радою коледжу.
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Закон України  «Про вищу освіту» 2014 р.

Коледж - заклад вищої освіти або структурний підрозділ університету, 
академії чи інституту, що провадить освітню діяльність, пов’язану із 

здобуттям ступеня бакалавра та/або молодшого бакалавра, проводить 
прикладні наукові дослідження та/або творчу мистецьку діяльність. Коледж 

також має право відповідно до ліцензії (ліцензій) забезпечувати здобуття 
профільної середньої, професійної (професійно-технічної) та/або фахової 

передвищої освіти.

Статус коледжу отримує заклад освіти (структурний підрозділ закладу 
освіти), в якому ліцензований обсяг підготовки здобувачів вищої освіти 
ступеня бакалавра та/або молодшого бакалавра становить не менше 

30 відсотків загального ліцензованого обсягу.



ВИМОГА: 

• з 01.01.2020р.  – 10% підготовки 
здобувачів вищої освіти ступеня 
бакалавра та/або молодшого бакалавра

• з 01.01.2021р. – 20%
• з 01.01.2022р. – 30%

Фаховий коледж –

заклад фахової передвищої освіти або структурний 
підрозділ  закладу вищої освіти



Коледжі, які отримали ліцензію на підготовку фахівців ступеня 
молодшого бакалавра або ступеня бакалавра, включають до свого 

штатного розпису відповідні посади науково-педагогічних 
працівників, на яких поширюються умови оплати праці, пенсійне 

забезпечення, норми педагогічного навантаження, норми 
стипендіального забезпечення на рівні ВНЗ ІІІ-IVр.а. 

Такі  педагогічні працівники отримують статус науково-
педагогічних працівників і переводяться на відповідні науково-

педагогічні посади з початку реалізації відповідної освітньої 
програми. 

Станом на сьогодні ми маємо 11 відсотків бакалаврів від 
загального ліцензійного обсягу.



СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ МОЖУТЬ БУТИ:
1) Навчально-виробничі центри (творчі майстерні, 
навчально-виробничі комбінати);
2) Підрозділи з підготовки до вступу, комп’ютерно-
інформаційні центри, виробничі структури;
3) Підрозділи, що забезпечують здобуття 
профільної середньої освіти академічного 
спрямування (академічний ліцей), професійної 
(професійно-технічний) початкового рівня та 
першого бакалаврського рівня вищої освіти.

Фаховий коледж має право, відповідно до ліцензії, 
забезпечувати здобуття профільної середньої освіти 
професійного та академічного спрямувань, фахової 
передвищої професійно-технічного та/або початкового рівня 
(короткого циклу) вищої освіти та/або першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти.



ЛІЦЕНЗОВАНО
ФАХОВА ПЕРЕДВИЩА ОСВІТА

АКРЕДИТОВАНО
ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «БАКАЛАВР»

ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТА АКРЕДИТАЦІЯ 
у 2018/2019 р.

• 081 ПРАВО

• ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ
• АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ

ЛІЦЕНЗОВАНО
КВАЛІФІКОВАНИЙ РОБІТНИК

• ВИРОБНИК ХУДОЖНІХ ВИРОБІВ 
З МЕТАЛУ



Заплановано ПРОЛІЦЕНЗУВАТИ у 2019/2020 н.р. 
(до 01.11.2019р.)
• за освітніми програмами підготовки бакалавра:
«Видавнича справа та медіакомунікації»
«Богослов’я». Під час проходження  ВНЗ процедури ліцензування та 
акредитації освітньої програми за спеціальністю «Богослов’я», документи 
про в/о, наукові ступені та вчені звання викладачів (педагогічних та 
науково-педагогічних) видані вищими духовними навчальними 
закладами, вважаються еквівалентними відповідним документам, що 
видаються в установленому законодавством порядку  

• за освітніми програмами підготовки фахового молодшого 
бакалавра:

«Англійська мова та література»
«Комп’ютерні системи та робототехніка»



НАУКОВО-МЕТОДИЧНА 

ПРОБЛЕМА  КОЛЕДЖУ 

«ВІД сучасних інноваційних засобів та 
технологій навчання 

ЧЕРЕЗ педагогічну майстерність та науково-
методичний рівень викладачів 

ДО формування високих академічних 
професійних та соціально-особистісних 
компетенцій учнів та студентів»



Порівняльна характеристика 

результатів успішності з 

української мови, математики 

та історії України у 2018/2019 н.р.
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Підсумкова оцінка Оцінка за ЗНО

Всього складали 
241 студентів, 
з них не склали –
14 студентів (5,8 %) 
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Математика

Підсумкова оцінка Оцінка за ЗНО

Всього складали 
39 студентів, 
з них не склали –
3 студентів (7,7 %) 
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Підсумкова оцінка Оцінка за ЗНО

Не склали – 1 особа (0,6%)



Група АО - 31 Всього ЗНО складали 38 учнів, з них:
- не склали – 11 учнів (28,9 %) 

Українська мова

5

4,2

3,8

4

4,2

4,4

4,6

4,8

5

5,2

Підсумкова оцінка

Оцінка за ЗНО

Всього ЗНО складали 4 учня, з них:
- не склали – 1 учень (25 %) 

Математика
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Українська мова

НАЙКРАЩІ РЕЗУЛЬТАТИ

10, 11, 12 балів

12  – Сисоєва Олександра, група В-11, викладач 
Щерба З.О.
11 – Перейма Соломія, група Ф-23, викладач 
Безкоровайна М.Л.
11 – Костелєва Ілона , група Д-21, викладач Ухач Л.М.
10 – Зозуляк Софія, група Т-28, викладач 
Безкоровайна М.Л.
10 – Маланчук Максим, група К-27, викладач 
Пискливець О.С.
10 – Чекановський Андрій, група К-27, викладач 
Пискливець О.С.
10 – Висоцька Софія, група ПМ-21, викладач Ухач Л.М.
10 – Солтис Наталія, група ПМ-21, викладач Ухач Л.М. Математика

Історія України

11 – Чекановський Андрій, група К-27, викладач Безух Т.В.

11 – Сисоєва Олександра, група В-11, викладач Дживра О.І.
10 – Захарко Роман, група П-21, викладач Рудик М.С.
10 – Пузяк Христина, група П-21, викладач Рудик М.С.
10 – Туткалюк Іван, група П-21, викладач Рудик М.С.
10 – Хлипавка Вікторія, група П-21, викладач Рудик М.С.
10 – Киричук Діана, група П-22, викладач Рудик М.С.
10 – Гураль Іван, група П-22, викладач Рудик М.С.
10 – Костилєва І., група Д-21, викладач Сидор Н.В.
10 – Костюк М., група Д-21, викладач Сидор Н.В.
10 – Станчук К., група Д-21, викладач Сидор Н.В.



№ з/п Спеціальність 5 (%) 4 (%) 3 (%)
2 (%)/

не склали

1. «Туристичне обслуговування» 20,9 32,2 46,7 -

2.
«Перукарське мистецтво та декоративна 
косметика»

47,7 40,9 11,4 -

3.
«Моделювання та конструювання промислових 
виробів»

42,8 42,8 14,2 1

5. «Фінанси» 38,9 16,7 44,4 1
6. «Правознавство» 19,6 33,9 44,6 -
7. «Правознавство» (бакалавр) – денна форма 17,8 46,1 35,8 -

8. «Правознавство» (бакалавр) – заочна форма 5,5 38,8 55,3 1

9.
«Обслуговування програмних систем і 
комплексів»

37,5 16,7 45,8 -

10. «Видавнича справа та редагування» 31,8 54,6 13,6 1
11. «Ресторанне обслуговування» 45,3 16,7 41,5 2
12. «Перукар-візажист» 26,7 66,7 6,7 -

13.
«Слюсар з ремонту колісних транспортних 
засобів»

16,2 51,3 32,4 -

14. «Кухар, бармен, офіціант» 40,0 50,0 10,0 -

ВСЬОГО 25,3 36,2 38,5 6

Результати ДЕК та захистів дипломних робіт і проектів 

Червоні дипломи – 24 студенти



НАУКОВО-

МЕТОДИЧНА РОБОТА



формування 
інформаційно-
освітнього середовища 
коледжу

активне впровадження 
сучасних освітніх 
технологій

ВЕКТОРИ НАУКОВО-

МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ 

КОЛЕДЖУ

зміна парадигми навчання 
та викладання на засадах 
компетентнісного та 
особистісно-орієнтованого 
навчання



ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕКТИВ КОЛЕДЖУ  
НАРАХОВУЄ 125 ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

59%
16%

14%

11%
Вища категорія

І категорія

ІІ категорія

Спеціаліст

20 викладачів

17 викладачів

14 викладачів

74 викладачі



20%

80%

Якісний та кількісний склад 
педагогічних праціників

викладачі із науковим ступенем 

«кандидат наук»

1 викладач із науковим ступенем

«доктор наук», професор

24 викладачі



ВИКЛАДАЧ КОЛЕДЖУ

розуміє тенденції 
розвитку сучасної 

освіти в Україні та світі

знає сутність 
викладання, 

заснованого на 
сучасних знаннях та 

дослідженнях

вміє використовувати у своїй 
практиці методи 
студентоцентрованого викладання

постійно підвищує власну 
ефективність роботи за 
допомогою використання 
новітніх методик та 
технологій викладання

поширює власний досвід за 
допомогою інструментів 

лідерства серед колег

√

√

√

√



http://metod.gi.edu.ua/

http://metod.gi.edu.ua/


Рейтингова система оцінювання 

педдіяльності викладачів



Сучасні заклади освіти 2019 Десята Міжнародна виставка, 
м. Київ
14-16 березня 2019 р.1 золота та 1 срібна медалі



7 НАУКОВИЙ ПІКНІК  
м.Тернопіль



#T’mistechkо та 
#02T’mistechko 14 листопада 2018 року 

та 17 квітня 2019 року



Професійні конкурси

VІ міський конкурс 
«Парадигма освітніх інновацій»

ГРАН-ПРІ Глинська Марина Любомирівна
Меленчук Любов Іванівна
Нападій Тетяна Степанівна
Ятчук Марія Андріївна



Засідання Секції Асоціації 

міст України з питань освіти

11-12 квітня 
2019 року



Візит делегації з Естонії 
10 травня 2019 року



Методичні заходи
• Викладацький коворкінг «Стартова документація викладача. 

Формування індивідуального плану як траєкторії професійного 
розвитку», 12.09.2018р.

• Модуль-інтенсив «Науково-методична проблема викладача у 
системі підвищення професійної компетентності»19.09.2018 р.

• Семінар «Атестація викладача: усталені норми та вимоги 
сучасності», 27.09.2018 р.

• Модуль-інтенсив «Науково-методична проблема викладача у 
системі підвищення професійної компетентності»26.09.2018 р.

• Школа молодого викладача «План-конспект заняття: вимоги до 
змісту та оформлення»10.10.2018 р.

• Викладацький коворкінг «Таксономія Блума у постановці 
навчальних цілей заняття»16.10.2018 р.

• Семінар «Відкрите заняття як форма поширення педагогічного 
досвіду» 24.10.2018 р.

• Семінар «Сучасні аспекти оцінювання навчальних досягнень 
студентів і учнів». 21.11.2018р.

• Майстер-клас "Facebook: оптимізація сторінок та 
груп"11.03.2019 р.



Підсумки атестації педагогічних працівників
ВСЬОГО ПРОАТЕСТОВАНО 20 ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
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(встановлення 
відповідності та 

присвоєння)



РЕЗУЛЬТАТИ УЧАСТІ 

СТУДЕНТІВ В ОЛІМПІАДАХ, 

КОНКУРСАХ, ЗМАГАННЯХ



Міський фестиваль-конкурс “Свята Покрова”
Чорна Христина, група Д-21, Гран-прі у підномінації «Графіка»
Керівник Василенко Л.І.
Кучеровська Оксана, група Д-3, Гран-прі у підномінації «Живопис» Керівник Білоус В.С.



Чорна Христина, група Д-21, номінація «Живопис» – І місце
Керівник Василенко Л.І.

Букало Катерина, група Д-31, номінація «Графіка» – І місце
Керівник Василенко Л.І.

Міський етап 
V всеукраїнського 
конкурсу
учнівської та 
студентської 
творчості  
“ЗМАГАЙМОСЬ ЗА 
НОВЕ ЖИТТЯ”



Художньо-мистецький пленер 
«Тернопіль – колиска мого 
дитинства» 

І місце у стилі живопису 

Білорус Христина, група Д-41
Керівник Василенко Л.І.



Всеукраїнська олімпіада з інженерної та комп’ютерної графіки серед 
закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації
Відбувалась на базі Херсонського політехнічного коледжу Одеського національного 
політехнічного університету (м. Херсон)
22.03.2019р.

Учасник - Созанська Олександра, студентка групи Д-31, ІІІ місце
Керівник – Зозуля Світлана Михайлівна



Відкритий 
Західноукраїнський 
інтелектуальний 
турнір “NATUS 
VINCERE” 
(6-7 березня 
2019 року)





Команда бакалаврів-правників Коледжу у складі Ореста 
Боруха, Ірини Качунь, Ольги Горайської, Софії Зайченко, 
Уляни Лукащук, а також їх наставників Віталія Скибу та 

Михайла Денисовського переможці (I та II місця) 
у змаганнях з майстерності судової промови в 
Хмельницькому апеляційному суді



Участь у VIII Всеукраїнській 
правничій школі з адвокатури у 
кримінальних справах
20 квітня 2019 р.
м. Київ



Лютий, 2019

ЛАУРЕАТ
Гусар Лілія, 

студентка групи П-22

Керівник: Заставна О.П.



Обласний відкритий конкурс 
юних інформатиків, аматорів 
комп’ютерної техніки

ІІІ командне місце
ІІІ місце ”програмування”
ІІІ місце “web-дизайн”
ІІІ місце “ofice менеджмент”

Керівники:
Івасьєв С.В.
Меленчук Л.І.
Глинська М.Л.

Міжнародний конкурс з 
інформатики та 
комп’ютерної вправності 
«Бобер – 2018»

ДИПЛОМИ
відмінний - 12
добрий - 12
звичайний - 31
Кращий по м. Тернопіль -
Чекановський Андрій

Керівники:
Меленчук Л.І.
Гавришків Н.Г.

ІІІ МІСЦЕ
Керівник:
Павлюс В.П.

Мікула Олег
Коцур Тарас
Максимчук Роман
Зюбрецька Інна



• Владислав Парій, студент К-37: 1 місце в 
номінації «Комп‘ютерна графіка і дизайн»;

• Лілія Касперська, студентка К-27: 1 місце в 
номінації «WEB-дизайн»;

• Олександр Безруков, студенти К-37: 2 місце
в номінації «Програмування»;

• Алла Озіранець, К-17: 2 місце в номінації 
«Офіс-менеджмент»;

• Богдан Орищак, К-37: 3 місце в номінації 
«Офіс-менеджмент».

Керівники: 
Кульчинська Н.З.
Чубей О.О.
Посвятовська О.Б
Гавришків Н.Г.
ІвасьєвС.В.

ПЕРЕМОЖЦІ



Обласний конкурс юних

інформатиків, аматорів

комп'ютерної техніки, присвяченого

Дню Гідності та Свободи

Орищак Богдан, К-37

Керівник: Глинська М.Л.

ІІ МІСЦЕ



ІІІ МІСЦЕ ІІ МІСЦЕ ІІІ МІСЦЕ

Всеукраїнський 
конкурс науково-
дослідницьких 
робіт «Молодь і 
поліграфія»

Наукова конференція 
студентів факультету 
філології і 
журналістики ТНПУ 
імені В.Гнатюка

Наукова конференція 
студентів факультету 
філології і 
журналістики ТНПУ 
імені В.Гнатюка

Керівник: Козачук І.В. Керівник: Зубик Ю.В.Керівник: Козачук І.В.

Волошин Катерина, 
студентка групи В-31

Худик Андріана, 
студентка групи В-31

Худик Андріана, 
студентка групи В-31



IV Всеукраїнський

конкурс творчих робіт

на економічну тематику
I місце - Луцко Зоряна, 
II місце - Савченко Дмитро

Керівник: Оверко В.В.



Регіональний конкурс 

учнівських робіт

"Податок з майбутнього"
IІІ місце - Ліда Чудик , 

Марія Кириле,
Анастасія Дишкант

Керівник: Вавричук О.В.



ПОЧЕСНА ГРАМОТА 
за участь у 

V Всеукраїнському турнірі 
юних знавців курсу 
"Фінансова грамотність" 

Команда "Розумні відсотки" 
студентів спеціальності 
"Фінанси, банківська справа та 
страхування" Галицького 
коледжу ім. В. Чорновола 

Керівники: Оверко В.В.
Кодісник Т.Б.



Мартинюк Анастасія – П-22 
(викладач Божаківська М.О.)

ІІ місце  у ІІІ етапі XІX Міжнародного 

конкурсу з української мови імені Петра Яцика  
серед ВНЗ І-ІІ р.а. негуманітарного спрямування

Безпалько Марія – ПМ-21 
(викладачі: Ухач Л.М., Кучерява О.М.)

І місце у міському огляді-конкурсі із 

зарубіжної літератури «Рекомендую прочитати»

І місце у міському літературно-

мистецькому конкурсі «ТЕРНОслов-2019» 
(номінація «Поезія»)



Всеукраїнський конкурс 
знавців німецької мови 
– «ОРЛЯТКО»

Срібний сертифікат Керівник: Ятчук М.А.

Міжнародний 
дистанційний конкурс з 
англійської мови 
«ОЛІМПІС»

Керівник: Шуляк І.М.

І місце – 2 особи

ІІ місце – 1 особа

ІІІ місце – 1 особа

Всеукраїнський конкурс 
знавців англійської 
мови – «ГРИНВІЧ»

Золотий сертифікат – 3 особи
Срібний сертифікат – 2 особи
Бронзовий сертифікат – 1 особа

Керівники: 
Баб’юк О.В. 
Кузів Л.Б.
Шуляк І.М.

Всеукраїнська  
олімпіада «ВСЕОСВІТА 
ВЕСНА-2019» 

Керівники: 
Баб’юк О.В. 
Кузів Л.Б.

І місце – 1 особи

ІІІ місце – 2 особа

Всеукраїнська гра з 
англійської мови 
«PUZZLE-2019»

Керівники: 
Баб’юк О.В. 
Кузів Л.Б.обласний 

рівень

ІІ місце

ІІІ місце



Результати олімпіад  серед закладів вищої освіти 

I-II рівня акредитації (II етап)

ІІ МІСЦЕ
ІНОЗЕМНА МОВА
Світлик Софія
Балан Юлія
Керівники: Ятчук М.А.

Кузів Л.Б.

ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА
Номінація «Креативні ідеї»
Наталя Дмитрів
Керівник: Гладчук О.П.

ПЕРЕМОЖЦІ

ІІ МІСЦЕ
ІКТ
Орищак Богдан
Керівник: Глинська М.Л.

ІІІ МІСЦЕ
УКРАЇНСЬКА МОВА
Зозуляк Софія 
Керівник: Безкоровайна М.Л.



Всеукраїнська інтернет-олімпіада

3D: ДУМАЙ, ДІЙ, ЗБЕРЕЖИ
І місце – 15 студентів
ІІ місце – 13 студентів
ІІІ місце – 9 студентів
Слабіцька Н.П., Нападій Т.С.

БЕЗПЕЧНИЙ ІНТЕРНЕТ
І місце – 4 студенти
ІІ місце – 3 студенти
ІІІ місце – 3 студенти
Посвятоська О.Б.

ВСЬОГО
І місце – 34
ІІ місце – 29 
ІІІ місце – 36

ХІМІЯ
І місце – 2 студентів
ІІ місце – 4 студентів
ІІІ місце – 2 студентів
Спільніченко О.І.

ФІНАНСОВА ГРАМОТНІСТЬ
І місце – 11 студентів
ІІ місце – 3 студенти
ІІІ місце – 4 студенти
Оверко В.В.

АНГЛІЙСЬКА МОВА
І місце – 1 студент
ІІ місце – 1 студент
ІІІ місце – 6 студентів
Баб’юк О.В., Кузів Л.Б.

ГЕОГРАФІЯ
І місце – 1 студентів
ІІ місце – 5 студентів
ІІІ місце – 12 студентів
Добровольська С.Я.



ІІ етап Всеукраїнського конкурсу 

дитячо-юнацької творчості 

“Безпека в житті — життя в 

безпеці”

I місце

ІІ місце

ІІІ місце
Карашевська Ангеліна

Медило Мар’яна
Букало Катерина

Христин Олена

Керівник: Спільніченко О.І.



Нобелівські читання



Дні моля



Конкурс-захист наукових робіт 

у регіональному відділенні МАН України

ІІ
І М

ІС
Ц

Е

СОЦІОЛОГІЯ
Луцко Зоряна, Ф-23 

Керівник: Городиська Н.І.

БІОЛОГІЯ
Роденко Таїсія, П-11 

Керівник: Нападій Т.С.

ВСЬОГО ВЗЯЛИ УЧАСТЬ 10 СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
Удич Мар'яна, В-11

Керівник: Зарихта О.В.



Міжнародна учнівська науково-практична 

конференція "Світ очима молодих" 

м. Львів, 17-19 квітня 2019 р.

За результатами ІІІ етапу конкурсу-
захисту робіт на МАН, Білик Ірина, 
студентка коледжу, запрошена у м. Львів 
із представленням своєї наукової роботи

Керівник: Павленко Л.Л.



З 01 по 26 квітня 2019 р. 
відбулись публічні захисти 
студентських наукових робіт

Дні науки – 2019 

Цьогоріч у Збірнику 
опублікується 77 тез 
за матеріалами 
студентських 
наукових робіт



Шуляк І.М. - кандидат філологічних наук
 Заплітна І.А. - кандидат юридичних наук
 Баб’юк О.В. - кандидат педагогічних наук

ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА 
ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО 

СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК



• Лабораторія технічного обслуговування та ремонту 
електроустаткування автомобілів, 

• Майстерня з ремонту електроустаткування автомобілів, 
• Майстерня із виготовлення художніх виробів з металу, 
• Кабінет технологій та дизайну художніх виробів з металу,
• Лабораторія матеріалознавства та електротехніки.  

Оновлення матеріально-

технічної бази



ВИХОВНА 

РОБОТА



Хода у вишиванках до Дня Героїв



Форум професійної освіти



День захисту дітей та День матері

ТРЦ Подоляни



Дні Європи «Єдність у різноманітності»



Етнофестини «Святочні гаївки в ТНЕУ»



РЕЗУЛЬТАТИ 

СПОРТИВНИХ 

ЗМАГАНЬ



ЗБІРНА КОМАНДА ДІВЧАТ ІЗ ВОЛЕЙБОЛУ 
(керівник Залюбовська М.В.) - І місце

• Спортивний туризм  - ІІ місце (Ляска В.М.)
• Настільний теніс (дівчата) – ІІІ місце (Ляска В.М.)
• Збірна команда юнаків із волейболу (Залюбовська М.В., 

Кіцак І.Я.) – ІІІ місце на першість міста.

Кіцак Ігор Ярославович - І місце в 

міському етапі Всеукраїнського 
конкурсу серед вчителів фізичної 
культури на кращий інноваційний урок 
фізичної культури з елементами 
футболу

У загальнокомандному
заліку збірних команд ВНЗ  
I-II рівнів акредитації в 
обласних студентських 
спортивних іграх –
зайняли ІІІ місце



МІЖНАРОДНІ 

ПРОЕКТИ



24-28 вересня 2018 року
м. Збоншинь, Польща



Збоншинь – Новий 

Томишль – Вольштин

06.03.2019 р. 

– 11.03.2019 р.









Фінансово-

господарська 

діяльність 



Касові видатки за 2018 рік 
Субвенція Бюджет ТМР Спецкошти Суми за дорученнями

Зарплата 

ст. 1 

ст. 2

Всього: 

1311594

294374

1605968

14995723

3248122

18243845

2933790

633756

3567546
Стипендіальний фонд

стипендія 

премія і матеріальна допомога

Всього:

3731689

467002

4198691

28800

28800

Комунальні послуги 1747760 211713

Придбання 

товари

медикаменти 

харчування 

1120836
30000

18525

125669
5000

1500

355532

Послуги і поточні ремонти 1011925 98481 22983

Інші видатки 

(податки, акредитація та 

ліцензування)

відрядження

12718 4832

24143

Капітальні видатки 14075 36915

Всього 1605968 26384300 4081759 415430



Поточні ремонти за 2018 рік

16800 – ремонт системи вентиляції кухні (корпус №1);
10109 – приміщення бухгалтерії (корпус №1);
23823 – кабінет охорони праці (корпус №3);
48271 – ремонтна майстерня а/м (корпус №1);
72504 – аудиторія 46 (корпус №1);
62043 – відділ кадрів (корпус №1);
64308 – архів (корпус №3)
92048 – приміщення сходової ( корпус №3)
110048 – аудиторія 8, 8а (корпус №3)
191076 – аудиторія 25а (корпус №2)

Всього: 691030



ПРИДБАННЯ РЕМОНТИ 

Інтерактивна дошка – 19800

Дзеркальний фотоапарат – 15240

Блок безперебійного живлення –

14300

Персональний комп’ютер – 13000

Комп’ютер в комплекті – 11156

Комплект прекційного обладнання –

30981

Персональний комп’ютер в комплекті 

– 12950

Ноутбук – 12990

Кондиціонери – 77612

ЗД принтер – 17360

Проектор, ПК – 38680

Дошка під маркер – 8200

Акустична система – 8332

Плита електрична – 36596

Причіп – 10400

Плита промислова – 14234

Стенд електрообладнання – 16000

БФП для навчальних цілей – 17598

Пароконвектомат – 75400

Шафа для посуду – 8900

Слайсер – 11200

Щафа з нерж.сталі – 10900 

Набір криміналіста – 24799

Мультимарочний прилад – 48900

Мікроскоп – 30469

Тістоміс – 13797

М’які дивани – 27100

Оверлок, парогенератор – 18060

Овочерізка – 18000

Електрична кавова машина – 24900

Пральна машина – 8850

Телевізори – 47380

Проектор – 27100

Комп’ютер – 12999

Шафа пекарська – 26399 

Література – 41477

Асфальтобетонне покриття  

(корпус №3) – 390951

Капітальний ремонт виховного 

відділу (корпус №1) – 81240

Капітальний ремонт кухні-

лабораторії  (корпус №1) –

134456

Технагляд за капітальним 

ремонтом – 13791

Виготовлення проектно-

кошторисної документації – 4556

873200 624994
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• 858441 – поточний ремонт сходової 
і тамбура (корпус №3)

• 119855– поточний ремонт 
лабораторії «Навчальний готель» 
(квартира)

• 36699 – поточний ремонт читальної 
зали (корпус №1)

• 129853 – поточний ремонт 
коридору (біля актової зали)

Поточні ремонти за 2019 рік



Фонд розвитку у 2019 р. (станом на 01.07.2019р.)
Всього по кошторису: 1088000
в тому числі: «Музей національної слави» (громадський бюджет) - 228000
капітальні придбання – 140000
капітальні ремонти – 720000 з них використано за І-VI 2019р.:

Придбання Капітальні ремонти 

Комп’ютерна техніка – 59800

Газоаналізатор – 42100

Мотортестер – 26840

Всього: 128740

для «Музею національної слави» 

(громадський бюджет):

звукове та відеообладнання – 57637

проектор – 34410

меблі – 73000

Всього: 165047

«Музею національної слави» - 287011

Виготовлення проектно-кошторисної 

документації – 49381 

Послуги із експертизи проекту – 3608

Всього: 340000








