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1. Обґрунтування необхідності розробки стратегії розвитку Відокремленого 

структурного підрозділу 

Закарпатський лісотехнічний фаховий коледж. 

 

Сучасні завдання модернізації освіти, визначені Національною доктриною 

розвитку освіти в Україні, Законами України «Про освіту», «Про фахову передвищу 

освіту» та іншими нормативними документами, спрямовані на розвиток національної 

освітньої галузі, що має відповідати вимогам часу, потребам держави та особистості, що 

здатна реалізувати себе в суспільстві, яке постійно змінюється.  

Коледжі України стоять перед непростими викликами вибору свого майбутнього з 

огляду на реформування системи освіти України та необхідності розуміння та 

переосмислення глобальних соціально-економічних змін та формування демократичного 

суспільства в Україні.  

У цьому контексті перед коледжем постало завдання визначення шляхів переходу 

від відтворювальних до сучасних креативних європейських технологій навчання. Сучасні 

європейські навчальні заклади орієнтуються на принципово інший підхід до підготовки 

фахівця, в основі якого – забезпечення гідних умов надання освітніх послуг та високих 

стандартів якості освітнього процесу. Європейський вибір України, загальна світова 

тенденція до демократизації освіти, реалії інформаційного суспільства ХХІ ст. визначають 

парадигму освіти як особистісно зорієнтовану та студентоцентричну.  

Особлива місія сучасної освіти – підготовка особистості до активної участі у житті 

суспільства, яке неперервно змінюється. Освіта набуває все більш універсального 

значення, оскільки допомагає визначитися щодо свого професійного майбутнього 

кожному громадянинові. Сучасні тенденції політичного, економічного, культурного 

розвитку суспільства потребують нових підходів до якості знань, умінь, навичок і рівня 

розвитку особи. Тому розвиток сучасної освіти визначає головним змістом педагогічної 

стратегії Відокремленого структурного підрозділу «Закарпатський лісотехнічний фаховий  

коледж» створення на кожному ступені освіти гармонійної системи, яка б включала 

взаємоузгоджені методи дії, що спрямовані на процес навчання, розвиток та виховання 

інноваційної особистості.  

Метою стратегічного плану розвитку Відокремленого структурного підрозділу 

«Закарпатський лісотехнічний фаховий  коледж» є підвищення ефективності його 

освітньої діяльності та забезпечення стабільно високого рівня навчання особистості на 

всіх ступенях освіти, і на цій основі – піднесення на якісно вищий рівень освітньої та 

професійної підготовки випускників.  

Під терміном "якість професійної підготовки фахівців" слід розуміти, що її рівень 

та зміст задовольняють актуальні та перспективні потреби держави, суспільства та 

виробництва, а також відповідають потребам особистості в освіті та самореалізації.  

Безпосередній вплив на розвиток та становлення якості освіти має розвиток 

матеріально-технічної бази як основи для реалізації освітніх завдань та принципів. 

Розвиток матеріальної бази коледжу є процесом неперервним та динамічним, що постійно 

знаходиться в стадії вдосконалення та розвитку, починаючи від дня заснування 

навчального закладу і до теперішнього часу.  

Виходячи з цього, метою стратегічного плану розвитку Відокремленого 

структурного підрозділу «Закарпатський лісотехнічний фаховий  коледж» є узгодження 

питань вдосконалення матеріальної бази, освітніх технологій, форм та засобів ведення 

освітнього процесу з фінансово-економічними можливостями навчального закладу і на цій 

основі - їх збалансований розвиток і вдосконалення.  

План є відкритим документом, хід його реалізації періодично розглядається 

колегіальними органами управління навчальним закладом: зборами трудового колективу, 

педагогічною радою, адміністративною радою. При виникненні об'єктивної необхідності 

зазначеними вище органами управління коледжу до плану можуть вноситись зміни та 



доповнення, які є обов'язковими для виконання з моменту прийняття відповідного 

рішення.  

Перспективний план освітньої діяльності коледжу розроблений на основі 

законодавства України та враховує вимоги Закону України: «Про фахову передвищу 

освіту», нормативноправових актів Кабінету міністрів України, Міністерства освіти і 

науки України, Статуту  Державного вищого навчального закладу «Національний 

лісотехнічний університет України», Положення про Відокремлений структурний  

підрозділ «Закарпатський лісотехнічний фаховий  коледж» . 

  

2. Основні цілі і задачі Відокремленого структурного підрозділу 

Закарпатський лісотехнічний фаховий коледж 

 

Реалізація права людини на освіту, забезпечення рівного доступу громадян до 

освіти: 

 Якісна підготовка фахівців різних освітніх рівнів відповідно до наявних 

ліцензій. 

 Постійний моніторинг ринку праці та своєчасне відкриття нових 

спеціальностей, які користуються попитом.  Виконання державного 

(регіонального) замовлення на підготовку фахівців. 

 Просвітницька діяльність, спрямована на популяризацію освіти на різних її 

рівнях, формування у населення засад патріотизму, духовності та культури  

 Формування висококваліфікованого творчого педагогічного колективу.  

Створення умов для постійного підвищення рівня кваліфікації педагогічних 

працівників та залучення їх до наукової діяльності.   

 Зміцнення демократичних засад функціонування коледжу, розвиток 

студентського самоврядування.  Створення умов для реалізації потенційних 

можливостей студентів і викладачів в галузях науки, освіти, технічної та 

художньої творчості, спорту та практично-прикладної діяльності.   

 Розвиток сучасних форм та методів організації навчального процесу, умов 

роботи та побуту студентів, викладачів та працівників коледжу.   

 Вдосконалення матеріально-технічної та навчальної бази у відповідності до 

сучасних вимог.   

 Створення умов для формування гармонійно розвиненої особистості, 

стимулювання у студентської молоді прагнення до здорового способу 

життя.   

 Сприяння розвитку безперервної освіти та професійного зростання 

особистості упродовж життя.   

 Запровадження нових форм і методів здобуття освіти, зокрема,  підготовки 

здобувачів освіти за дуальною формою на базі Відокремленого 

структурного підрозділу «Закарпатський лісотехнічний фаховий  коледж»  

 Поглиблення співпраці коледжу з навчальними закладами різних освітніх 

рівнів, що здійснюють підготовку фахівців за спорідненими 

спеціальностями.  Розширення міжнародного співробітництва навчального 

закладу.  

 

Реалізація основних цілей і задач є наслідком роботи у відповідних напрямках 

діяльності колледжу, а саме: 

 

 Головним завданням є удосконалення існуючих та пошук нових форм 

профорієнтаційної роботи. Проведення профорієнтаційної роботи на 

державних лісогосподарських підприємствах за участі директорів, та 

лісничих, підприємствах деревообробної галузі. 



 Відкриття двох нових спеціальностей, а саме: комп’ютерні науки, логістика 

підприємств. 

 Виготовлення проектно-кошторисної документації даху гуртожитку №3, 

ремонту їдальні, актової зали, за рахунок спецкоштів та меценатів, з 

подальшим зверненням до Міністерства освіти і науки України про 

виділення коштів на ремонтні роботи. 

 Покращення роботи Липчанського навчально-виробничого лісництва, що 

дасть можливість збільшити прибуток від реалізації продукції на 30%. 

 Створення на базі навчально-виробничих майстерень слюсарно-механічної 

майстерні  для проведення практичних занять і надання послуг з ремонту 

автомобілів. 

 Оновлення двох комп’ютерних класів та створення нових. 

 Використання гуртожитку та надання в оренду для навчальних закладів 

міста Хуст, що дасть можливість покращити матеріальний стан гуртожитку. 

 Оновлення сучасних верстатів в деревообробному цеху для проведення 

навчальних практик та надання платних послуг. 

 Створення локальної комп’ютерної мережі, що дасть змогу студентам і 

співробітникам користуватись сучасними засобами отримання інформації. 

 Ремонт спортивної зали за рахунок меценатів і спонсорів. 

 Відновлення спортивного майданчику на території гуртожитку. 

 Створення на території дендропарку - літнього класу. 

 Створення громадської ради навчальних закладів міста Хуст, для вирішення 

екологічно-розяснювальних проблем озеленення міста та участь в програмі 

Президента України «Зелена країна». Створення краєзнавчого музею в фойє 

коледжу за рахунок меценатів і спонсорів. 

Кожний напрямок діяльності має своє певне коло завдань, реалізація яких 

здійснюється всім колективом коледжу.  

 

3. Стратегічне прогнозування та вдосконалення системи управління 

 

Стратегія розвитку коледжу базується на маркетингових дослідженнях ринку праці 

та постійного моніторингу ринку освітянських послуг на вивченні сучасного досвіду та 

передових освітянських технологій і застосуванні їх у повсякденній роботі.  

Одним із пріоритетних напрямів у роботі колективу коледжу є удосконалення 

системи управління. Об'єктом управління є процес взаємодії усіх складових частин 

навчального закладу. 

Завданням управління є оптимізація процесу взаємодії підрозділів навчального 

закладу з метою забезпечення конкурентоспроможності коледжу на ринку освітянських 

послуг, а його випускників - на ринку праці. Основою цієї роботи слугують нові 

технології роботи в інформаційному полі. Нові технології потребують відповідної 

кваліфікації. А це у свою чергу замикається на спроможності працівників сприймати нові 

форми роботи, вчитись працювати в інформаційному полі, що досить швидко змінюється, 

адекватно реагувати на ці зміни. Таким чином, незалежно від посади та рангу працівника 

на перший план виходить його здатність швидко адаптуватись до вимог часу. Сьогоденні 

реалії спонукають навчальний заклад до необхідності створення автоматизованої системи 

управління колледжем. 

 

4. Кадрова політика 

 

Цей напрям роботи тісно пов'язаний з попереднім і стосується удосконалення 

системи підбору, підготовки та розстановки кадрів. Необхідно спрямувати зусилля на 

створення умов для постійного зростання професійної майстерності співробітників.  



Одним із варіантів мотивації педагогічних працівників до самовдосконалення є 

подальший розвиток системи рейтингової оцінки діяльності співробітників коледжу, яка в 

майбутньому має поширитись не тільки на моральне оцінювання результатів педагогічної 

діяльності, а й на рівень матеріального стимулювання працівників за досягнення більш 

високого рівня професіоналізму та компетентності випускників коледжу.  

Необхідно продовжити роботу щодо забезпечення взаємозамінності спеціалістів, 

тобто кожна посадова особа повинна працювати над підготовкою резерву працівників, 

вести наставницьку діяльність. Для цього необхідно не формально, а зважено підійти до 

створення резерву кадрів на керівні посади коледжу.  

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників спрямовується на 

вдосконалення їх фахової майстерності відповідно до сучасної філософії освіти в Україні.  

Необхідно вибудувати роботу в цьому напрямку так, щоб викладачі були 

зацікавлені брати участь у такій роботі, постійно підвищувати свій кваліфікаційний рівень 

шляхом продовження навчання у закладах післядипломної освіти, зокрема – аспірантурі, 

активно виступали пошукачами на здобуття наукових ступенів. З цією метою необхідно 

розробити систему пільг та заохочень для таких працівників. Не менш важливим 

напрямом є мотивація педагогічних працівників до участі у наукових та науково-

практичних конференціях, написанні та публікації статей, методичних посібників,  

підготовці студентів до олімпіад, конкурсів, написання студентських наукових робіт та 

інших форм роботи.  

5. Фінансово-господарська діяльність 

 

Головним завданням фінансово-господарської діяльності є виконання бюджету 

коледжу, планове, зважене управління витратною частиною бюджету, пошук шляхів 

економії коштів та збільшення розмірів спеціального фонду. Одним з напрямів 

поповнення бюджету, а саме, спеціального фонду за рахунок покращення роботи 

Липчанського навчально-виробничого лісництва, надання платних послуг навчально-

виробничими майстернями та слюсарно-механічною майстернею, а також надання  кімнат 

для проживання у гуртожитку студентам інших навчальних закладів міста Хуст, та 

надання в оренду не використовуваних приміщень.   

Напрям діяльності, який потребує постійної уваги - це матеріально-технічний 

розвиток та життєзабезпечення коледжу, створення комфортного середовища для кожного 

співробітника і студента, виходячи з сучасних потреб та вимог до умов праці і відпочинку.  

На наступний період актуальними залишаються задачі насичення коледжу новою 

технікою, підтримання на належному рівні дієздатності усіх систем забезпечення 

нормального функціонування колледжу. Однією з нагальних задач є приведення до 

сучасних вимог системи теплозабезпечення колледжу, перехід на альтернативні види 

топлива.  

Одним з пріоритетів у створенні сучасних умов праці є інформатизація 

навчального процесу та впровадження новітніх технологій. У цьому напрямку діяльності 

коледжу потрібно постійно нарощувати кількість комп'ютерної техніки, досягнути повної 

забезпеченості комп’ютерами робочих місць співробітників та в повній мірі забезпечити 

потребу згідно діючих нормативів в комп’ютерних робочих місцях учасників освітнього 

процесу, оснащувати навчальні кабінети та аудиторії мультимедійними комплексами. 

Необхідним є створення локальної комп'ютерної мережі, що дасть змогу кожному 

співробітнику і студенту користуватись сучасними засобами отримання інформації.  

 

6. Удосконалення навчального процесу 

 

Важливим чинником навчальної роботи є удосконалення навчального процесу з 

урахуванням сучасних виробничих реалій, постійний контроль та підвищення якості 

навчання, впровадження новітніх навчальних технологій.  



У рамках удосконалення навчальної роботи застосовувати елементи дистанційного 

та дуального навчання. За наступні роки у межах загальнонаціональної Концепції 

реформування освіти необхідно здійснити кроки щодо запровадження нових та 

розширення переліку існуючих спеціальностей та ліцензійних обсягів у частині 

підготовки молодших бакалаврів.  

У роботі по збереженню контингенту головним завданням є удосконалення 

існуючих та пошук нових форм профорієнтаційної роботи; роботи приймальної комісії; 

роботи, спрямованої на поширення інформації про коледж для забезпечення стабільного 

притоку молоді на навчання. Ця робота не повинна завершуватися прийомом до коледжу. 

Вона полягає і в тому, щоб постійно удосконалювати взаємодію з роботодавцями щодо 

організації проведення практик та мотивації майбутніх випускників щодо наступного 

працевлаштування. Важливим елементом тут є і можливість продовження навчання 

випускниками для здобуття наступних освітніх рівнів у вищих навчальних закладах не 

тільки України, а й за її межами. Виходячи з цих задач, необхідно активізувати співпрацю 

коледжу з центрами зайнятості населення, з роботодавцями з метою надання випускникам 

першого робочого місця та можливості його кар'єрного зростання. 

 

7. Розвиток і виховання особистості студента 

 

Важливим є напрямок роботи, спрямованої на виховання, зміцнення здоров'я 

студентів, заняття їх фізичною культурою та спортом, організації вільного часу.  

Незаперечною аксіомою має бути прагнення до того , щоб кожен студент, виходячи 

з стін навчального закладу, був, перш за все, готовим до повсякденної дійсності, мав 

впевненість у поглядах на навколишній світ, займав активну життєву позицію, був 

патріотом своєї Батьківщини, розумів необхідність збереження власного здоров'я через 

заняття фізкультурою та спортом.  

Одним з напрямів організації фізкультурно-оздоровчої роботи є залучення 

студентського загалу до занять різними видами спорту, отримання масових спортивних 

розрядів. Важливим чинником у цій роботі є розвиток самостійності молоді, що 

навчається. Це досягається через систему студентського самоврядування. Вдосконалення 

цієї роботи є однією з головних повсякденних задач.  

Залучення органів студентського самоврядування до профорієнтаційної роботи та 

роботи по працевлаштуванню випускників є одним з пріоритетних напрямків роботи з 

молоддю. Підготовка студентства до самостійного подальшого життя, до вміння в певних 

ситуаціях з повною відповідальністю виконувати ті чи інші суспільні,виробничі або 

керівні функції - це і є головною метою всієї виховної роботи в коледжі.  

 

8. Міжнародне співробітництво 

 

Інтеграція України як європейської держави до процесів, передбачених 

Болонською конвенцією, передбачає безперервне розширення співробітництва з країнами 

Європи в частині вивчення та запровадження в навчальний процес досвіду кращих 

зарубіжних навчальних закладів, що займаються подібною освітньою діяльністю, спільну 

з ними розробку методик навчання, засобів діагностики набутих знань та спільне 

використання наявних баз для проведення практичного навчання студентів. З цією метою 

коледжу потрібно започаткувати співпрацю з лісівничими освітніми закладами Європи 

для вивчення досвіду дуальної освіти. Дана співпраця дасть можливість організувати 

проходження практик студентами за кордоном. 

У частині підвищення педагогічної майстерності викладачів - проводити спільні 

науково-практичні конференції щодо вдосконалення лісівничої освіти на основі 

використання кращого досвіду зарубіжних колег.  


