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Інформація до розпорядження 

 від 10.06.2020 р.                        № 9                          

Про підготовку матеріалів   

до доповіді ректора  на  

розширеному засіданні  

Вченої ради НЛТУ України 

Навчальна робота 
1. На 01.10.2019 р. в коледжі навчалось усього 428 студентів, з них  

391 за рахунок держбюджету. Причому на денній формі навчання контингент  

складав 381 студент (356 д + 25 к), на заочній – 47 студентів (35 д +12 к). 

2. У 2019 році на навчання до коледжу було прийнято 109 

студентів, з них на навчання за рахунок держбюджету 95 осіб, причому на 

денну форму навчання поступило 80 осіб, з них 75 осіб за рахунок 

держбюджету.  

3. У 2020 р. коледж підготував 122 фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», з них 108 – денної форми 

навчання.  Дев'ять  випускників отримали дипломи з відзнакою. 

4. На разі коледж здійснює підготовку фахівців, згідно «Переліку-

2015», за 4-ма спеціальностями та 6-ти освітніми програмами, а саме: 
 

 

 
Шифр та найменування 

галузі знань 

Код та 

спеціальність 
Освітня програма 

1. 
05 Соціальні та поведінкові 

науки 
051 Економіка Економіка 

2. 10 Природничі науки 101 Екологія 
Екологія та охорона 

навколишнього середовища 

3. 13 Механічна інженерія 
133 Галузеве 

машинобудування 

Експлуатація та ремонт машин 

і обладнання лісового 

господарства 

4. 

20 Аграрні науки та 

продовольство 

205 Лісове 

господарство 

 

Лісозаготівля 

5. 
Деревообробні та меблеві 

технології 

6. Лісове господарство 

 

5. У 2019/2020 н.р. було проведено 5 засідань педагогічної ради, з 

яких одне засідання було проведено онлайн (травень) та 8 засідань 

методичної ради, на яких розглянуто ряд актуальних питань, необхідних для 

покращення освітнього процесу в коледжі, його методичного забезпечення та 

забезпечення якості вищої освіти у коледжі. Найбільш актуальними 

питаннями, які розглядались на засіданнях педагогічної ради коледжу були: 

–  про підготовку документації для переходу у сферу фахової 

передвищої освіти; 

– про підготовку до реєстрації студентів ІІ-ІІІ курсів до ЗНО 2020 року; 

– про розгляд списків педагогічних працівників, які атестуються у 2020 

р; 

– про акредитацію освітніх програм; 



6. У 2019/2020 н.р. переглянуто бази виробничих практик та 

заключено угоди з відповідними організаціями. 

7. Затверджено остаточну редакцію Положення про кредитно-

рейтингову систему оцінювання знань і вмінь студентів, згідно якої 

семестрові випробування проводяться у письмовій формі.  

8. Завершено роботу над впровадження у навчальні плани типової 

освітньої програми профільної середньої освіти закладів освіти, що 

здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної 

середньої освіти.  

9. Завершено розробку програм навчальних дисциплін та робочих 

програм навчальних дисциплін, за якими розпочато підготовку фахівців з 

вищою освітою за новими спеціальностями (Перелік-2015, з врахуванням 

змін).  

10. Продовжено роботу з імплементації в освітній процес коледжу 

нового Закону України «Про фахову передвищу освіту» (Закон України від 

06.06.2019 р. №2745-V-ІІІ). 

11. У 2020 р. було проатестовано 22 педпрацівників коледжу, в тому 

числі двом викладачам присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст 

вищої категорії». На сьогоднішній день 48 педпрацівників мають 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», що складає 75 %. 

Освітній процес здійснювали 64 викладачі, з яких шість – мають педагогічне 

звання «викладач-методист», а саме: Біланинець В.Ю., Вурста М.М.,    

Петенко М.Й., Русин С.В., Хмара І.М., Шеффер В.Г.; три викладачі 

працюють за сумісництвом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Виховна робота 

I. За звітний період: 

        1) проведено:  

 2 засідання методоб'єднання кураторів;  

 відвідано 9 виховних заходів, з них 2 відкриті виховні години у 

кураторів, які підлягали атестації; 

      2) організовано:  

- конференцію з обрання органів студентського самоврядування, їх    

систематичні засідання; 

 проведено: 

- збори у 4-х студентських групах, мешканців гуртожитку № 3; 
 

      3) продовжувалась робота з реалізації: 

- програми соціального захисту студентів особливих категорій (з числа 

дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, з обмеженими 

можливостями,  з числа малозабезпечених та багатодітних сімей, які мають 

гірський статус, статус ЧАЕС, батьки яких були або є учасниками АТО - 

ООС); 

4) працював постійно-діючий психолого-педагогічний семінар для 

студентів та батьків; 

5) здійснювалась програма із збереження бібліотечного фонду «Живи 

книго». 

     II. Практична реалізація основних напрямків виховної роботи 

коледжу включала:  

     1) систему роботи з патріотично-громадянського виховання, зокрема: 

- участь у всеукраїнських, регіональних, коледжівських заходах, 

присвячених пам’яті жертв Голодомору, Революції  Гідності, Небесної 

Сотні, 75-тій річниці звільнення України від німецько-фашистських 

загарбників;  

- флешмоби: «Україна - це ми», «Молодь проти булінгу», «Даруємо 

вам наші серця, викладачі»; 

- акції: «Врятуй життя солдату», «Допоможи дитині», «Осінь, час 

творити добро»...; 

- відзначення знаменних дат, подій, видатних людей країни, краю; 

-  волонтерство та благодійництво: Вільшанському дитячому 

будинку, Хустській районній поліклініці, участь у місячнику «За чисте 

довкілля», Виноградівському притулку для тварин...; 

- історико-краєзнавчі екскурсії. 

  2)  формування здорового способу життя здійснювалось через: 

- залучення студентів до спортивних секцій; 

-  участь у загальноколеджівських, районних, обласних, 

змаганнях, спартакіадах; 

- зустрічі з працівниками охорони здоров'я;  

- систематичні консультації у психолога ЗЛТК; 

  3) виховання екологічної культури студентів включало:  

- участь у  акціях: «За чисте довкілля», «Зроби своє місто чистим»; 

- екскурсії у заповідники, заказники Закарпаття; 



- проведення флешмобу: «Ліс не смітник – прибери у лісі!» 

4) інтелектуальне виховання, робота з обдарованою молоддю 

реалізовувалась через: 

- участь студентів у конкурсах імені Тараса Шевченка,              

Петра Яцика та наукових конференціях; 

-  інтелектуальних іграх «Що? Де? Коли?». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Спортивно-масова робота 

 

І. Районна спартакіада ВНЗ І - IV рівня акредитації 
1. Шахи - 1 місце, збірна команда ЗЛТК. 

2. Настільний теніс - 1 місце, збірна команда ЗЛТК. 

3. Волейбол  юнаки -  переможці районної Спартакіади і призери 

обласної Універсіади. 

4. Баскетбол юнаки - 1 місце, дівчата - 1 місце. 

5. Легка атлетика -  збірна команда ЗЛТК переможці районної 

Спартакіади і обласної Універсіади.  

 

Мельник Віолетта – чемпіон області та району з настільного 

тенісу. 

Загальнокомандний залік: 

За підсумками змагань  районної Спартакіади серед навчальних 

закладів із 7-ми видів спорту – 1 загальнокомандне місце 

    За підсумками змагань XV обласної Універсіади з 10-ти видів спорту -  

3-тє загальнокомандне місце. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Адміністративно-господарська робота 

 
Основні зусилля господарської служби були направлені на створення 

необхідних санітарно-гігієнічних умов для працівників коледжу та 

студентів. 

Перед початком і під час навчального року проведено: 

- поточний ремонт кабінетів, лабораторій, читацької зали, місць 

загального користування у навчальному корпусі та  гуртожитку; 

- за рахунок власних коштів зроблено поточний ремонт покриття 

актової зали, змонтовано нове освітлення з використанням світлодіодних 

світильників на суму понад 200 тис. грн.; 

-  ремонт санвузла навчального корпусу на другому поверсі із 

заміною стальних і чавунних труб на пластмасові та каналізаційного 

стояка. 

З метою підготовки опалювальної мережі до роботи проведено:  

- ряд тендерів на закупівлю газу; 

-  провірку газових лічильників та коректорів, перевірку 

димоходів, контрольно-вимірювальних приладів; 

-  здійснено гідравлічне випробування теплотрас. 

Для недопущення пожеж адміністрація разом з господарською 

службою провела: 

- з персоналом коледжу та студентами ряд протипожежних 

інструктажів та тренувань з евакуації; 

- обстеження приміщень, перевірку вогнегасників, переоформлено  

знаки шляхів евакуації.  

Продовжилась робота з виготовлення  правовстановлюючих 

документів – технічного паспорту на навчально-виробничі майстерні. 

Проблемою №1 залишається покрівля навчального корпусу та 

гуртожитку. На неодноразові звернення адміністрації коледжу протягом 

ряду років до Міністерства освіти і науки про виділення коштів для 

ремонту даху, позитивної відповіді  не отримали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аналіз роботи Липчанського навчально – виробничого 

лісництва Закарпатського лісотехнічного коледжу  

за період з 01.09.2019 по 01.06.2020 рр. 

 
1. Реалізовано деревини всього – 1872 м3 на суму                      1152000 грн. 

2. За розробку лісосік оплачено                                                       270340 грн. 

3. ПДВ сплачено на суму                                                                      192000 грн. 

4. Проведена посадка лісу на площі в 3,16 га витрати на посадку    21998 грн. 

5. Проведено сприяння природному поновленню на площі            - 5,54 га 

6. Нараховано ЗП за заготівлю                                                          218540 грн. 

7. Витрати на ПММ та супутні товари                                                27000 грн. 

8. РП з ВЛГ (освітлення, прочистка)                                                   - 13,2 га 

9. Прибуток                                                                                          422122 грн. 


