
6  червня 2019 р. вступив у дію Закон України  «Про фахову передвищу 

освіту». 

Цей Закон визнає порядок, умови, форми та особливості здобуття 

фахової перед вищої освіти та регулює суспільні відносини, що виникають у 

процесі реалізації конституційного права людини на освіту, прав та 

обов’язків фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у реалізації цього 

права, а також визначає компетенцію державних органів та органів місцевого 

самоврядування у сфері фахової перед вищої освіти. 

Цей Закон встановлює основні правові, організаційні,фінансові засади 

функціонування системи фахової перед вищої освіти, створює умови для 

поєднання освіти з виробництвом з метою підготовки конкурентоспромож-

них фахівців для забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави. 

Згідно цього Закону рекомендовано засновникам вищих навчальних 

закладів I – II рівнів акредитації, які набувають статусу закладів фахової 

передвищої освіти до 1 червня 2021 рю, привести організаційно - правовий 

статус та установчі документи закладів у відповідність із цим Законом. 

Цьому передувала кропітка організаційно - правова робота. 

02.06.2020 р. МОН України за подання ЗЛТК ДВНЗ «НЛТУ України», 

яке було підтримане вченою Радою НЛТУ України видало наказ «Про 

перейменування відокремлених структурних підрозділів ДВНЗ «НЛТУ 

України». 

Згідно цього наказу ЗЛТК ДВНЗ «НЛТУ України» перейменовано на 

Відокремлений структурний підрозділ «Закарпатський лісотехнічний 

фаховий коледж Державного вищого навчального закладу «Національний 

лісотехнічний університет України» з наданням окремих прав фінансово 

господарської самостійності. 

В зв’язку з цим в коледжі робочою групою, яка складалася з 6-ти 

працівників, було розроблено нове положення про ЗЛФК ДВНЗ «НЛТУ 

України» і погоджено на конференції трудового колективу ЗЛТК 09.12.2020 р., 

та схвалено Вченою радою ДВНЗ «НЛТУ України» 04.02.2021 р. 
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Розроблена нова редакція Колективного договору, яка теж погоджена 

конференцією трудового колективу ЗЛТК 09.12.2020 р. 

Наступним кроком протягом 2020-2021р. було виготовлення  печаток 

та штампів з новою назвою навчального закладу. Відповідно помінявся 

офіційний бланк коледжу. 

Зміна назви коледжу привела до необхідності заміни діючих ліцензій, 

які дають право на підготовку молодших  фахових бакалаврів. Ліцензію 

коледж отримав 04.06.2021 р. (наказ МОН 67-Л).  Як кінцевий результат 

виникла необхідність заміни сертифікатів. Всю цю роботу коледж виконав 

впродовж 2020-2021 н. р.  

Навчальна робота 

1. На 01.10.2020 р. в коледжі навчалось 407 студентів, з них  362 за 

рахунок держбюджету. Причому на денній формі навчання контингент  

складав 318 студентів  ( 297 д + 21 к), на заочній – 89 студентів (65 д +24 к). 

2. У  2020 році на навчання до коледжу було прийнято 112 

студентів, з них на навчання за рахунок держбюджету 90 осіб, причому на 

денну форму навчання поступило 59 осіб, з них 50 осіб за рахунок 

держбюджету.  

3. У  2021 році вперше здійснено набір студентів з підготовки 

фахових молодших бакалаврів за всіма спеціальностями та освітньо-

професійними програмами. 

4. У 2021 р. коледж підготував 140 фахівці освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», з них 116 – денної форми 

навчання.  5 випускників отримали дипломи з відзнакою. 

5. Наразі коледж здійснює підготовку фахівців згідно «Переліку-

2015», за 4-ма спеціальностями та 6-ти освітньо-професійними програмами, а 

саме: 
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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 ма-

шинобудування 

Експлуатація та ремонт ма-

шин і обладнання лісового 

господарства 

4. 

20 Аграрні науки та 

продовольство 

205 Лісове 

господарство 

 

Лісозаготівля 

5. 
Деревообробні та меблеві 

технології 

6. Лісове господарство 

 

6. У 2020/2021 н.р. було проведено 7 засідань педагогічної ради, з 

яких одне засідання було проведено онлайн (березень) та 9 засідань 

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

покращення освітнього процесу в коледжі, його методичного забезпечення та 

забезпечення якості фахової передвищої освіти у коледжі. Найбільш 

актуальними питаннями, які розглядались на засіданнях педагогічної ради 

коледжу були: 

–  про підготовку документації для переходу до сфери фахової 

передвищої освіти; 

– про підготовку до реєстрації студентів ІІ-ІІІ курсів до ЗНО 2021 року; 

– про розгляд списків педагогічних працівників, які атестуються у 2021р; 

– про акредитацію освітньо-професійних програм; 

– про перевірку методичного забезпечення навчальних дисциплін та 

практик; 

7. У 2020/2021 н.р. переглянуто бази виробничих практик та 
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заключено угоди з відповідними організаціями. 

8. Укладено договори з суб’єктами підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників. 

9. Затверджено нові редакції  Положень, які регулюють освітню 

діяльність коледжу.  

10. Затверджено Положення про Відокремлений структурний 

підрозділ «Закарпатський лісотехнічний фаховий коледж Державного вищого 

навчального закладу «Національний лісотехнічний університет України». 

11. Розпочато роботу над впровадження у навчальні плани типової 

освітньо-професійної програми профільної середньої освіти закладів освіти, 

що здійснюють підготовку фахових молодших бакалаврів на основі базової 

загальної середньої освіти.  

12. Завершено розробку програм навчальних дисциплін та робочих 

програм навчальних дисциплін, за якими розпочато підготовку фахових 

молодших бакалаврів.  

13. 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). 

14. Розпочато роботу з новими стандартами фахової передвищої 

освіти. 

15. Проведена робота по переоформленню документів на право 

здійснення освітньої діяльності, а саме отримано Відомості щодо здійснення 

освітньої діяльності у сфері вищої освіти та фахової передвищої освіти та 

замінено сертифікати у зв’язку із зміною назви навчального закладу. 

16. У 2021 р. було проатестовано 13 педпрацівників коледжу, в тому 

числі трьом викладачам присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст 

вищої категорії». На сьогоднішній день 49 викладачів  мають кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст вищої категорії», що складає 80,3 %. Освітній процес 

здійснювали 61 викладач, з яких шість – мають педагогічне звання 

«викладач-методист», а саме: Біланинець В.Ю., Вурста М.М., Петенко М.Й., 
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Русин С.В., Хмара І.М., Шеффер В.Г.; два викладачі працюють за 

сумісництвом.  

Виховна робота 

Виховна робота в коледжі проводилась згідно плану виховної роботи, 

планів кураторів групи при дотриманні карантинних вимог. 

I. За звітний період: 

 1) проведено:  

- 3 засідання методоб'єднання кураторів;  

- відвідувались виховні заходи; 

         2) організовано:  

- конференцію з обрання органів студентського самоврядування, їх    

систематичні засідання; 

- збори у студентських групах; 

         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 національно-патріотичного та 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, 
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Дню вишиванки, Дню рідної мови, Карпатської України; 

- флешмоби: «Україна - це ми», «Даруємо вам наші серця, викладачі», 

«Низький уклін, тобі Солдате», «Рідна мова-мова солов’їна»; 

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

творити добро»...; 

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

-  волонтерство та благодійництво: Хустській районній поліклініці, 

участь у місячнику «За чисте довкілля», «Зроби своє місто чистим», 

Виноградівському притулку для тварин, 128-мій особливій гірсько-

штурмовій бригаді; 

- історико-краєзнавчі екскурсії. 

  2)  формування здорового способу життя проводилось через: 

- залучення студентів до спортивних секцій; 

-  участь у загальноколеджівських, районних, обласних, 

змаганнях, спартакіадах; 

- зустрічі з працівниками охорони здоров'я;  

- здійснювалась психолого-діагностична робота з студентами та 

батьками; 

- при потребі - корекційно-відновлювальна робота; 

- по запиту кураторів групи проводяться індивідуальні консультації; 

- важливе місце в роботі практичного психолога займає психолого-

просвітницька робота. 

  3) виховання екологічної культури студентів включало:  

- участь в 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: 

- індивідуально-пошукову роботу; 

- організацію наукових конференцій коледжу. 
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Участь студентів  ЗЛФК у  спортивних  змаганнях  

  на  протязі 2020-2021н.р. 

          На  початку навчального року  було проведено  спортивне  свято  

"Козацькі  забави",  в  якому змагалися  студенти  навчальних  груп  із  п'яти  

видів  легкої  атлетики   і гирьового  спорту.  Переможці були нагороджені  

грамотами  і   медалями.  Всього  прийняло   участь 106 студентів. 

В  залік районної  спартакіади  було  заплановано  шість  видів спорту. 

У змаганнях  з  настільного  тенісу  дівчата і хлопці зайняли перше місце, з  

шахів дівчата  - перше,  хлопці  - друге.  

В залік  обласної  Універсіади  було  заплановано  8  видів  спорту, але  

у зв'язку  з  карантинними  обмеженнями   було    проведено тільки змагання 

з легкоатлетичного  кросу,  де  наші  студенти  зайняли  друге  місце.                                                                   

У коледжі  навчається студент  Волощук  Андрій, який  являється 

членом збірної  України з інваспорту.  Приймав участь у міжнародних  

змаганнях з гірськолижного спорту серед  інвалідів у  складі   збірної  

України. В особистому заліку  займав  призові  місця.  А також  Мельо  

Денис  і  Блецка Вікторія,  які приймали участь у чемпіонаті області з лижних  

гонок. Мельо Денис  зайняв  3-тє місце , Блецка Вікторія  - 5-те місце.            . 

Про  практичну підготовку студентів 

    Невід'ємною складовою освітньо-професійної програми підготовки 

фахівців у коледжі є практична підготовка студентів. 

     Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих 

студентами під час навчання , набуття і вдосконалення практичних навичок і 

умінь за відповідною спеціальністю. 

     В рамках підготовки висококваліфікованих фахівців у коледжі 

застосовують різноманітні форми практичної підготовки, метою яких є 

формування та розвиток у студентів професійного вміння приймати 

самостійні рішення в умовах конкретного виробництва, оволодіти сучасними 
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методами, формами організації праці в галузі їх майбутньої спеціальності. 

Види та обсяги практик визначаються освітньо-професійними програмами 

підготовки фахівців та розробляються відповідними цикловими комісіями. 

     Ефективною формою практичної підготовки нині є проходження 

практики на сучасних високотехнологічних підприємствах галузі: ТОВ 

«АТЛАНТ», ВКФ «ЛЕДА-С Україна», ТОВ «К'ЛЕН», ТОВ «Фішер», ДП 

«Ламелла» та ін., які займаються лісозаготівлею, первинною обробкою 

деревини та виготовленням меблів та столярних виробів. 

      Налагоджена тісна співпраця та заключні угоди з управлінням 

лісомисливського господарства Закарпатської області  та з 18 держліс-

госпами, а також з НПП «Синевир» та Карпатським біосферним 

заповідником. Укладено угоди про проходження практик. 

     Навчальні практики також проводяться в навчально-виробничих 

майстернях , навчально-виробничому лісництві, на території розсадника та 

дендрарію коледжу. 

Липчанським навчально - виробничим лісництвом в 2020 році: 

заготовлено                                       2540 м3 деревини 

реалізовано деревини на суму          1710000 грн. 

сплачено ПДВ                                    297000 грн. 

сплачено за розробку лісосік            200000 грн. 

сплачено за програму КПК             4800 грн. 

сплачено за лісовпорядкування        235000 грн. 

витрати на пальне                             55601 грн. 

зарплата з нарахуваннями                428000 грн. 

Прибуток                                           404000 грн. 

Проведено рубок догляду на площі  4,7га 

Проведено посадку на площі             1,2га 

Проводяться практики студентів таких спеціальностей: 

– Екологія та охорона навколишнього середовища; 

– Експлуатація та ремонт машин і обладнання лісового 

господарства; 

– Лісозаготівля; 

– Деревообробні та меблеві технології; 

– Лісове господарство. 
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Про роботу господарської служби за 2020-2021 роки 
 

Робота господарської служби направлена на створення належних 

санітарно-побутових і безпечних умов праці для студентів та працівників 

коледжу. 

У 2020-2021 н.р. робота коледжу відбувалася в умовах пандемії корона- 

вірусу « КОВІД 2019». Робота керівництва коледжу, технічних працівників 

та медсестри коледжу була направлена на запобігання розповсюдження цієї 

хвороби. З цією метою на вході у коледж встановлено дезинфектори, 

проводився дистанційний температурний скринінг. Дезинфектори є  також у 

всіх аудиторіях та лабораторіях коледжу. В окремих аудиторіях проводилась 

обробка повітря бактерицидними лампами. Туалети коледжу дооснащено 

електричними сушарками для рук і встановлено тримачі для паперових 

рушників. 

Завдяки профілактичній роботі масових спалахів коронавірусної 

хвороби у коледжі не було, хоча окремі працівники і деякі студенти хворіли, 

але летальних випадків не було. 

Найбільшими витратами господарської служби є витрати на 

енергоносії:  газ, електроенергія, вода. На них у 2020/2021 н.р. було 

витрачено 579897 грн. 

Для забезпечення роботи котелень було витрачено 43013 грн., це 

витрати на повірку манометрів, термометрів, обстеження димоходів, ремонт 

коректора обліку газу. 

Значна увага у коледжі приділяється пожежній безпеці. У гуртожитку 

№3 на першому і другому поверхах було встановлено пожежну сигналізацію, 

якої не було від початку будівництва гуртожитку № 3, і було витрачено  на 

це 98836 грн., а на обслуговування і перезарядку всіх наявних вогнегасників, 

на перевірку пожежних кранів -12570 грн. 

У 2020 році було проведено капітальний ремонт даху спортивної та 

актової зали коледжу і витрачено на нього 406 684 грн. 
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 В цілому на забезпечення життєдіяльності коледжу було витрачено 

450006 грн. 

Також у коледжі продовжується робота по встановленню 

енергоощадних світильників з світлодіодами. Так у 2020-2021н.р. було 

замінено світильники у коридорах навчального корпусу і п’яти аудиторіях. 

 

Заробітна плата, матеріальна допомога та премії працівникам коледжу. 

По викладачах: 

виплачено повністю відпускні за липень, серпень; 

виплачено повністю оздоровчі;  

виплачена доплата за різницю спец.надбавки (5-25%); 

виплачено перерахунок годин; 

По посадовцях: 

виплачені відпускні; 

Зведені дані виплат по заробітній платі, матеріальній допомозі, преміях. 

Зарплата викладача    5750331 грн. 

За сумлінну працю     29 500 грн. 

Оздоровчі                    276 668 грн. 

Матер. доп. виклад     36 250 грн. 

Матер. доп. інших      223 204 грн. 

Премії викладачів       97 549 грн. 

Премії лісництво        198 308 грн. 

Премії інших              427 002 грн. 


