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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 (до 2022 року). 



• 10% підготовки здобувачів вищої освіти 
ступеня бакалавра та/або молодшого 
бакалавра

з 01.01.2020р.

• 20%з 01.01.2021р. 

• 30%з 01.01.2022р. 



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-IV р.а. 



ЗАВДАННЯ Галицького коледжу на 2020/2021 н.р.

Отримати ліцензію на підготовку здобувачів 
вищої освіти ступеня бакалавра та/або 
молодшого бакалавра:

«Геодезія та землеустрій» -

30 осіб (бакалавр), 

до 01.01.2021 р.



«Дизайн зачіски» - 30 осіб (молодший 

бакалавр),  до 01.03.3021 р.

«Публічне управління та адміністрування» 

- 30 осіб (бакалавр),  до 01.03.3021 р.

«Комп'ютерні науки» - 30 осіб (молодший 

бакалавр),  до 01.09.3021 р.



ПРОЕКТ ЛІЦЕНЗІЙНИХ УМОВ ТА ОНОВЛЕНІ КАДРОВІ ВИМОГИ ЩОДО 
ЗАПОЧАТКУВАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА РІВНЕМ ВИЩОЇ 
ОСВІТИ:

1
Частка науково-педагогічних та/або педагогічних працівників, які мають 
наукову ступінь та/або вчене звання, повинна становити не менше 50% на 
відповідному рівні вищої освіти або за відповідною освітньою програмою.

2
З них осіб, які мають наукову ступінь доктора наук та/або професора
• для бакалаврського рівня в/о не менше 10%;
• для початкового рівня в/о (короткий цикл) не менше 5%. 

3
Склад науково-педагогічних та педагогічних працівників, які працюють у 
закладі за основним місцем роботи та мають освітню та/або професійну 
кваліфікацію відповідні освітній програмі повинен бути не менше, як три 
особи, які мають наукову ступінь та/або вчене звання незалежно від рівня в/о.

4 Не менше п’яти досягнень у професійній діяльності за останніх 5 років/



За освітньою програмою: 

• ОП «Видавнича справа та редагування» замінити ОП 
«Журналістика» до 01.01.2021р. (заслужений 
журналіст-доцент);

• ОП «Менеджмент» до 01.01.2021р.;
• ОП «Фізична терапія, ерготерапія» (за погодженням із 

МОЗ) до 01.09.2021р.;
• ОП «Архітектура та містобудування» до 01.09.2021р.;
• ОП «Декоративне мистецтво, реставрація» до 

01.01.2021р. 

Отримати ліцензію на підготовку здобувачів 
фахової передвищої освіти:



Отримати:
• ліцензію на підготовку 

водіїв категорії «С» «А» до 
01.03.2021 р.  

• «Художня обробка виробів з 
дорогоцінних металів» до 
01.03.2021 р. 



РОБОТОДАВЕЦЬ ОТРИМУЄ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНОГО 
МОЛОДОГО ФАХІВЦЯ, ЯКИЙ ЗНАЄ ПІДПРИЄМСТВО І ВІДРАЗУ 

ЗМОЖЕ ЯКІСНО ПРАЦЮВАТИ 



Назва дисципліни
Зареєструвалася/ 

з’явились

Р Е З У Л Ь Т А Т И       У С П І Ш Н О С Т І

10-12 балів %
7-9

балів
%

4-6

балів
%

1-3

балів
%

МАТЕМАТИКА

(Безух Т., Іванюк Л.) 79/64 1 1,5 18 28,1 33 51,5 12
18,

7
ФІЗИКА

(Кузів І.) 16/14 - - 2 14,2 10 71,4 2
14,

2
АНГЛІЙСЬКА ТА НІМЕЦЬКА МОВА

(Кузів Л., Боднар Ю.) 33/30 5 16,6 13 43,3 12 40 - -

ХІМІЯ 2/0 - - - - - - - -
ГЕОГРАФІЯ

(Добровольська С., Паршин Л.) 107/73 - - 24 32,8 46 63,0 7 9,5

УКРАЇНСЬКА МОВА

(Божаківська М., Пискливець О.,

Безкоровайна М., Ухач Л.,

Щерба З. )

233/168 17 10,1 77 45,8 64 38,1 10 5,9

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

(Рудик М., Дживра О.,

Городиська Н.)

196/109 18 16,5 52 47,7 39 35,7 - -

БІОЛОГІЯ

(Нападій Т., Слабіцька Н.) 21/4 - - 2 50 2 50 - -

Результати
складання ЗНО студентами та учнями Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола у 2020

молодший спеціаліст



Назва дисципліни

Зареєструв

алася/ 

з’явились

Р Е З У Л Ь Т А Т И       У С П І Ш Н О С Т І

10-12 

балів
%

7-9

балів
%

4-6

балів
%

1-3

балів
%

Математика 6/2 - - - - 1 50 1 50

Географія 9/4 - - 1 25 3 75 - -

Українська мова 27/11 - - 3 27,2 8 72,7 - -

Історія України 22/8 1 12,5 4 50 3 37,5 - -

Біологія 10/4 - - 3 75 1 25 - -

Результати
складання ЗНО студентами та учнями Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола у 2020

професійний ліцей



Результати державної атестації випускників 
Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола у 2020 році

№ п/п Спеціальність

Оцінка (державний екзамен, захист дипломних робіт)

Загальна 

кількість 

студентів

На «5» 

(кількість 

осіб/%)

На «4» 

(кількість 

осіб/%)

На «3» 

(кількість 

осіб/%)

На «2» 

(кількість 

осіб/%)

1.
Фінанси, банківська справа та 

страхування
20 5 / 25% 7 / 35 % 8 / 40 % -

2.

Туризм:

 Іноземна мова

 Комплексний екзамен за фахом

23

23

6 / 26 %

4 / 17 %

6 / 26 %

10 / 43 %

11 / 48 % 

9 / 39 %

-

-

3. Готельно-ресторанна справа 25 11 / 44 % 4 / 10 % 10 / 40 %

4. Право 55 12 / 21 % 19 / 34 % 24 / 43 %

5. Дизайн 25 13 / 52 % 6 / 24 % 6 / 24 % -

26. Журналістика 20 12 / 60 % 3 / 15 % 5 / 25 %

7.
Моделювання та конструювання 

промислових виробів
6 3 / 50 % 3 / 50 % - -

8.
Перукарське мистецтво та декоративна 

косметика
39 19 / 48 % 11 / 28 % 9 / 23 %

9.
Обслуговування програмних систем і 

комплексів
23 11 48 % 10 / 43 % 2 / 8 %



У НОВОМУ НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ ПЕРЕД 
НАМИ СТОЯТЬ ЗАВДАННЯ СТВОРЕННЯ:

• дообладнання нової лабораторії технічного обслуговування 
та ремонту електрообладнання автомобілів (корпус №3); –
Чорній Л.

• кабінеті землевпорядкування (корпус №3) – Добровольська 
С.

• кабінет робототехніки на корпусі №1 – відповідальний
Павлюс В.

• медіа-студії  (корпус №1 – відповідальні Вишневська Г. та 
Зубик Ю.), кабінет рисунку (корпус №2, Питель Н.), кабінет 
візажу (корпус №2, Остапчук Ю.), перукарська лабораторія 
(корпус №2 відповідальна Кіналь Т.).



ПУБЛІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ-МЕТОДИСТІВ
№ 
з/п

ВИКЛАДАЧ ПУБЛІКАЦІЇ

1 Павлюс В.П. 1. «Методика проведення занять з робототехніки на базі Галицького коледжу імені В.Чорновола». 
Міжрегіональна науково-практична конференція «Інформаційно-інтерактивні технології як засіб
вдосконалення освітнього процесу» (22 листопада 2019р., НВПЕТ)

2. Науково-практична конференція «Кібербезпека та комп’ютерноінтегровані технології» (2019, 
КБКІТ). Стаття - «Мережевий шлюз інтернет речей на основі одноплатного комп’ютера»

2. Чубей О.О. 1. Мобільний додаток для інтернет-радіо «Світанок»

2. Визначення інтервального рішення задачі факторизації для криптографічних систем // 
Науковопрактична конференція КБКІТ-2019

3. Нападій Т.С. 1. Нападій Т.С. Стаття «Кучеряві гени», журнал БІОЛОГІЯ Видавництво «Шкільний світ», грудень 2019р. 

2. Нападій Т.С. Стаття «5 кіл професійного розвитку педагога», журнал ЗАВУЧ Видавництво «Шкільний
світ», грудень 2019 р.

3. Нападій Т.С. «Неформальні та інформальні підходи до викладання екології у ЗВО» -
Біорфзноманіття України в контексті сучасних природних умов середовища: матеріали Міжнародної
науково-практичної конференції - Тернопіль: Крок, 2020 - 282 с

4. Стаття "Безпека в цифровому середовищі" на сайті закладу 
http://metod.gi.edu.ua/index.php/profesiinyirozvytok/item/29-bezpeka-v-tsyfrovomu-seredovyshchi



№ 
з/п

ВИКЛАДАЧ ПУБЛІКАЦІЇ

4. Посвятовська О.Б. 1. Я.М.Николайчук, О.Б.Посвятовська, С.В.Івасьєв Пристрій компактного кодування 
багаторозрядних чисел «Збірник матеріалів наукової конференції «Кібербезпека та 
комп’ютерно-інтегровані технології»(КБКІТ – 2019). Тернопіль. – 2019. – 170с.(с.99-104) 
Друковане видання (обласний рівень) 2 30.00

2. О.Б.Посвятовська З досвіду використання інформаційно-комунікаційні технологій для 
стимулювання пізнавальної діяльності при роботі з обдарованою молоддю. матеріали 
Міжрегіональної науково-практичної конференції, 21-22листопада 2019р. / за заг. ред. О.М. 
Назарчук. Новоград-Волинський, НВПЕТ,2019р. 198 с., С 92-99 URL 
https://drive.google.com/file/d/1ECJdUfM798BoYRWO4hxyTSGnDvhWiSXe

3. О.Б. Посвятовська. Проблеми захисту інформації в ERP-системах. Нові інформаційні технології 
управління бізнесом: Матеріали науково-практичної online конференції. Заліщики: ВП НУБіП 
України «Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого», 2020. 66 с. C.10-15 URL: 
https://zakyh.org.ua/images/General/novunu/naykova_robota/2020/materialy-14-05- 2020.pdf 

4. Я.М.Николайчук, О.Б.Посвятовська, С.В.Івасьєв Пристрій компактного кодування 
багаторозрядних чисел «Збірник матеріалів наукової конференції «Кібербезпека та 
комп’ютерно-інтегровані технології»(КБКІТ – 2019). Тернопіль. – 2019. – 170с.(с.99-104) 

5. О.Б. Посвятовська. Особливості гетерогенної архітектури для апаратних рішень.Інформаційні
технології в освіті, науці та виробництві: збірник наукових праць. Вип. 2(17) О.: АО Бахва, 2019. 
254 с. С.21-28 URL http://sbornik.college.ks.ua/downloads/sbornik2_17/2(17)_2020



№ 
з/п

ВИКЛАДАЧ ПУБЛІКАЦІЇ

5. Кузик В.М. Збірник матеріалів наукової конференції . "Кібербезпека та комп`ютерно інтегровані технології" 
(КБКІТ-2019).-Тернопіль.-2019/-170c. C.50-56

6. Гандзій Р.Я. Посібник "Експресконтроль знань з фізики", вид. "Астон", 2019р. на 112 ст.

7. Глинська М.Л. «Упровадження інформаційно-цифрових систем і технологій у навчальній, дослідницькій та 
інноваційній діяльності закладів освіти» – ЗОЛОТА МЕДАЛЬ, Міжнародна виставка «Сучасні 
заклади освіти – 2020»

8. Зарихта О.В. «Формування ключових компетентностей гімназистів через реалізацію нестандартних форм 
навчання української словесності» – СРІБНА МЕДАЛЬ, Міжнародна виставка «Сучасні заклади 
освіти – 2020»

Всього викладачів методистів 
(не враховуючи зі ступенем кандидата наук) 21 особа



• фаховий молодший бакалавр на 33 особи (17,4%) у 
2019р. та у 2020 році – 28 осіб (із 246-11,4%) ;

• кваліфікований робітник 90 осіб (із 160 осіб) 56% у 
2019р. та у 2020 році на 52 особи (із 160 – 32,5%)  ; 

• бакалавр – 3 особи (із 23) 13% у 2019р. та  26 осіб (із 56) 
46% у 2020р.

РЕГІОНАЛЬНЕ 
ЗАМОВЛЕННЯ 2020 



У 2020 році ми сформували  
66 груп: 

• Бакалавр – 7 груп (5 денних, 2 заочні)
• Фаховий молодший бакалавр – 39 груп
• Кваліфікований робітник – 9 груп
• Курсова підготовка – 6 груп 
• Гімназія «Гармонія» - 5 класів



Основні завдання Галицького коледжу на 
2020/2021н.р.:

1. Спрямувати роботу адміністрації, структурних підрозділів, педагогічного та науково-педагогічного 
колективів на створення безпечного та комфортного освітнього середовища, підвищення якості 
освітнього процесу через сучасні підходи в організації навчання, виховання та розвитку здібностей 
особистості.

Відповідальні: Адміністрація, керівники структурних підрозділів, зав. відділень
Термін виконання: постійно

2. Забезпечити якісну діяльність інформаційно-освітнього порталу на базі  платформи Moodle.
Відповідальні:

Термін виконання: до 01.10.2020р.
3. Реалізувати заходи з автоматизації (цифровізації) управлінської діяльності Коледжу.

Відповідальні: відділ інформаційних технологій, керівник сектору дидактики та навчальних 
інновацій

Термін виконання: до 01.01.2021р.



4. Забезпечити підтримку і популяризацію принципів академічної доброчесності в освітньому 
процесі.

Відповідальні: керівник сектору академічної доброчесності Стефурак Н.А., голова комісії з 
академічної доброчесності Чубей О.О.

Термін виконання: постійно
5. Вивчити питання щодо можливості запровадження дуальної форми навчання в освітньому 
процесі Коледжу.

Відповідальні: директор Професійного ліцею Чорній Л.Н.
Термін виконання: 01.01.2021р.

6. Провести моніторинг ринку спеціальностей, які в останні роки користувалися особливим попитом 
в абітурієнтів та розглянути доцільність їх ліцензування у Коледжі 

Відповідальні: Адміністрація Коледжу
Термін виконання: протягом року

7. З метою залучення додаткових надходжень для розвитку матеріально-технічної бази закладу, 
вивчити форми організації роботи майстерень та лабораторій на госпрозрахунковій основі

Відповідальні: Головний бухгалтер Коледжу, керівники структурних підрозділів, завідувачі 
виробничих майстерень, лабораторій

Термін виконання: до 01.11.2020р.



8. Максимально використовувати можливості Державного фонду регіонального розвитку, проєктів 
державного бюджету, громадського бюджету Тернопільської міської ради щодо реконструкції 
корпусу №3 та фасаду корпусу №1.

Відповідальні: Директор коледжу, заступники директора за напрямами роботи, керівники 
структурних підрозділів, завідувачі відділень

Термін виконання: постійно
9. Провести детальний аналіз роботи викладачів, що атестуються на присвоєння педагогічного 
звання  «старший викладач», «викладач-методист».

Відповідальні: Атестаційна комісія Коледжу
Термін виконання: до 01.03.2021р.

10. Продовжувати роботу з педагогічними та науково-педагогічними працівниками щодо 
удосконалення та урізноманітнення форм та методів організації якісного дистанційного навчання.

Відповідальні: керівник сектору дидактики та інновацій, керівник сектору розвитку персоналу
Термін виконання: постійно

11. Сприяти публікаційній активності та науковій діяльності науково-педагогічних працівників та 
студентів за ОП бакалавра.

Відповідальні: заступник з навчальної, наукової роботи та м/н співробітництва, керівник 
науково-міжнародного відділу

Термін виконання: постійно


