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Марії Баб’юк 



ТНПУ (ректор Богдан  Буяк ); 

ТЗОШ №3,6,11,15,18,21,24,25; 

ДНЗ №2,3,4,5,7,11,12,13,15,16,19,20,21,22,23,24,25,26,29,33,36,37; 

Громади сіл: Чернихів, Кобзарівка, Таурів, Кутківці; 

Греко-католицька єпархія  

Приватні підприємці: Юник, ВасильСаган, ТОВ «Микулинецький 

бровар», «Молокія», ГО «Дар життя» та «Червоний хрест» 

 

В перші два місяці понад 1700 переселенців отримували 
допомогу та безкоштовне харчування, не знаючи втоми, 
день в день працювали: 



Касперська Лілія, Колачик Назарій, Нечепор Іван, Хрупало 
Роман, Перчик Ігор, Палій Роман, Мучинська Ольга, Ханенко 
Наталія, Гладчук Оксана, Богуцька Галина, Мелешко Наталія, 
Куницька Наталя, Вовчук Ольга, Суль Христина, Крижанівська 
Жанна, Біда Галина, Баб’юк Оксана, Баб’юк Василь, Ляска 
Вадим, Бончук Наталія, Марисюк Марія, Токар Наталія,  
Мудра Наталія, Рига Володимир, Глинська Марина, Бажанова 
Наталія, Дроздовський Андрій, Шуфліта Оксана, Савєльєва 
Олеся, Бачуріна Тетяна.      



Постійне підвищення результатів 
якості системи менеджменту освітніх 
послуг, створення сприятливих 
матеріально-побутових умов для 
проведення освітнього процесу, роботи 
педагогічних та науково-педагогічних 
працівників допоміжного персоналу, 
підвищення кваліфікації кадрів. 



Місія коледжу  

– підготовка затребуваних суспільством 

та регіональним ринком праці фахівців, які 

поєднують високі академічні, професійні 

та соціально-особистісні компетенції; 

забезпечення розвитку потенціалу та 

можливостей самореалізації студентів і 

співробітників в процесі їх спільної 

освітньої, наукової, інноваційної та 

організаційної діяльності. 

 





Незмінними залишилися такі цілі та пріоритети: 

 забезпечення якості освітніх послуг на рівні європейських стандартів і розвиток 

цілісної внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності; 

 трансформація  коледжу у прогресивний науково-освітній центр; 

 реалізація студентоцентрованого підходу у фаховій та вищій освіті; 

 орієнтація на інноваційність і відповідність вимогам часу; 

 налагодження ефективного менеджменту стратегічного розвитку; 

 інтенсифікація міжнародної, освітньої, наукової та культурно-просвітницької 

діяльності; 

 утвердження стандартів привабливості іміджу; 

 професійне зростання та розвиток персоналу; 

 формування атмосфери прозорості та академічної доброчесності; 

 модернізація та оптимізація інфраструктури коледжу; 

 впровадження дуальної системи освіти на основі Положення про Дуальну форму 

здобуття професійної, передвищої та вищої освіти; 

 участь у міжнародних освітніх і наукових програмах, розвиток міжнародної 

академічної мобільності; 

 співпраця коледжу з іншими українськими та закордонними навчальними закладами 

(вищими, передвищими, професійними) з метою підвищення рівня якості освіти.     

 



СЬОГОДНІ ОСНОВНИМИ СТРАТЕГІЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ Є: 
 перегляд наявних і запровадження нових ОП у межах ліцензованих спеціальностей залучення 

міжнародних проєктів з коштами міжнародних банків та міжнародних грантів (відповідальна: 
Бажанова Н.); 

 впровадження механізму дуальності освіти як професійної, так і вищої; розробка Положення про 
дуальну освіту (відповідальні: Гелецька І.,Чорній Л.); 

 залучення працедавців до оцінювання результатів навчання, до організації дуальної форми 
навчання (відповідальна: Гелецька І.).   

 ліцензування нових ОП фахового молодшого бакалавра та бакалавра (ОП «Реабілітація», «Психологія 
конфлікту та практична медіація», «Архітектурне проектування та внутрішній дизайн»); 

 забезпечення набору за ОП «фаховий молодший бакалавр» та «бакалавр» висококваліфікованих 
випускників структурних підрозділів коледжу та інших освітніх закладів; 

 залучення міжнародних проектів з коштами міжнародних банків та міжнародних грантів 
(відповідальна: Бажанова Н.); 

 ліцензування провадження освітньої діяльності іноземних студентів (відповідальна: Бажанова Н.); 
ширше використання нетрадиційних видів занять; 
 постійне підвищення фахового рівня викладання шляхом поєднання навчання з новими 

дослідженнями; 
 запровадження міжнародних стандартів викладання іноземних мов (відповідальні: ЦК іноземних мов 

– Баб’юк О.); 
 

Головною стратегічною метою коледжу в контексті організації освітнього 
процесу є підготовка якісного фахівця європейського рівня, затребуваного та 

конкурентоспроможного на ринку праці України та за її межами.  



198    учні за освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікований робітник; 

174   учні курсової підготовки; 

143    учень гімназії «Гармонія»; 

1128 студенти за освітнім ступенем фаховий    

молодший бакалавр; 

1127 студентів за освітнім ступенем бакалавр. 

  

Коледж проводить освітню діяльність:  
 

• бакалавр за 3 спеціальностями;  

• фаховий молодший бакалавр за 14 спеціальностями; 

• кваліфікований робітник за 3 професіями; 

Станом на 01.09.2021 р. у коледжі навчається: 



- Кульчинська 

Наталія 

- Баб’юк Оксана  

- Сисоєва Олена  

- Ухач Леся 

- Данилюк Софія  

- Горішна Любов  

- Вовчук Ольга  

- Касперська Лілія 

- Колачик Назарій  

Станом на 1 вересня 2022 р. у коледжі буде 

навчатися 1767 студенти, що на 154 більше 

ніж у 2021 р. 

У воєнний час пророблена 

велика робота, особливо 

членами відбіркової комісії. 





ОКР Кваліфікований робітник (2022/2023 н.р) 
 
 «Електромонтажник з освітлення та 

освітлювальних мереж» 
 

 «Майстер з монтажу та обслуговування систем 
відновлювальної енергетики» 



Заповнено регіональне замовлення: 
ОП «Дизайн середовища»; 
ОП «Правоохоронна діяльність»; 
ОП «Готельно-ресторанна справа»; 
ОП «Журналістика»; 
ОП «Германські мови і літератури»; 
ОП «Комп’ютерні науки»;  
ОП «Майстер з діагностики 
автомобіля». 





У Галицькому фаховому коледжі імені В’ячеслава Чорновола та його 

структурних підрозділах у 2021-2022 навчальному році працювало  

173 педагогічних працівники (в т.ч. науково-педагогічних) серед яких:  

2 професори та 4 доценти.  

143 педагогічних працівників, які працюють за основним місцем роботи,  

24  - на засадах сумісництва. 

 



ІЗ ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ  

ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

МАЮТЬ: 
 

 науковий ступінь:  

 32 кандидати наук, із них – 12 сумісників;   

 1 доктор наук (основний); 
 

 вчене звання:  

 9 доцентів, із них – 7 сумісників;  

 1 професор (основний). 



ІЗ ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ  У КОЛЕДЖІ ПРАЦЮВАЛО: 

83 викладачі вищої категорії, з них: 

- 29 викладачів мають педагогічне звання «викладач-методист»; 

- 17 викладачів мають педагогічне звання «старший викладач»; 

- 32 викладачі першої кваліфікаційної категорії, 

- 21 викладач другої кваліфікаційної категорії, 

- 11 викладачів кваліфікаційної категорії «спеціаліст», 
 

- 13 майстрів виробничого навчання, з них:  

- 1 має педагогічне звання «майстер виробничого                                 

навчання І категорії»; 

- 1 має педагогічне звання «майстер виробничого навчання ІІ 

категорії». 

 



Обрання студентами-бакалаврами дисциплін із 

вибіркового блоку відбувається через сайт Коледжу:  

 

http://gi.edu.ua/yakist/rada-z-iakosti-osvity/itemlist/category/ 

index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=560 

  

Вікно вільного доступу для надання пропозицій на сайті 

Коледжу: 

 
http://gi.edu.ua/osvita/osvitni-prohramy/bakalavr 

 

http://gi.edu.ua/yakist/rada-z-iakosti-osvity/itemlist/category/ index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=560
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http://gi.edu.ua/yakist/rada-z-iakosti-osvity/itemlist/category/ index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=560
http://gi.edu.ua/yakist/rada-z-iakosti-osvity/itemlist/category/ index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=560
http://gi.edu.ua/yakist/rada-z-iakosti-osvity/itemlist/category/ index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=560
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http://gi.edu.ua/yakist/rada-z-iakosti-osvity/itemlist/category/ index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=560
http://gi.edu.ua/osvita/osvitni-prohramy/bakalavr
http://gi.edu.ua/osvita/osvitni-prohramy/bakalavr
http://gi.edu.ua/osvita/osvitni-prohramy/bakalavr


1. переглянути угоди з базами практик та укласти нові; 

2. оновити нормативну документацію щодо практичної підготовки 

студентів коледжу з урахуванням можливих перспектив організації 

практики в умовах змішаного та дистанційного режиму роботи; 

3. використовувати нові нетрадиційні форми співпраці з майбутніми 

працедавцями. Ця ініціатива має йти від викладачів коледжу – це 

функціонування у коледжі навчальних практичних лабораторій, шкіл 

професійної майстерності, проведення тренінгів із використанням  

пакетів прикладних програм, студентські наукові гуртки, фахові дискусії 

та клуби, тренінгові центри; 

4. Зараховувати як практику роботу наших                                                             

студентів старших курсів у майстернях  

і лабораторіях лабораторіях коледжу.     



 робота з кадровою документацією; 

 робота в напрямку розвитку професійної майстерності 

педагогічних та науково-педагогічних працівників через 

внутрішню систему методичних заходів коледжу; 

 створення умов та реалізація постійно діючої системи розвитку 

персоналу; 

 забезпечення організації підвищення кваліфікації працівників  

за межами закладу; 

 організація та забезпечення процесу атестації працівників; 

 моніторинг фахової компетентності педагогічних та науково-

педагогічних працівників; 

 організація рейтингового оцінювання діяльності викладачів. 



підвищення кваліфікації працівників за 
межами закладу; 

підвищення кваліфікації через внутрішню 
постійно діючу систему розвитку ключових 
компетентностей викладачів; 

розвиток професійної майстерності 
педагогічних та науково-педагогічних 
працівників через систему методичних заходів 
коледжу. 

Підвищення кваліфікації педагогічних  

та науково-педагогічних працівників 



Добровольська С.Я. 737 год. 
Куницька Н.Б.            650 год. 
Вовчук О.М.                643 год. 
Колодницька Т.С.     473 год. 
Чамарник М.Т.          449 год. 
Турчин О.М.               430 год. 
Кульчинська Н.З.      424 год. 
Посвятовська О.Б.    423 год. 

Гавришків Н.Г.       405 год. 
Гандзій Р.Я.             401 год. 
Самойлова І.А.       400 год. 
Заствана О.П.          368 год. 
Порохняк Н.Т.        365 год. 
Божаківська М.О.  354 год. 
Бончук Н.М.            354 год. 



ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ 

КВАЛІФІКАЦІЇ, ЩО ОБРАНІ ПЕДАГОГІЧНИМИ 

ПРАЦІВНИКАМИ У 2022 РОЦІ: 

-  розвиток 
професійних 

компетентностей; 

- психолого-
фізіологічні 
особливості 

здобувачів освіти 
певного віку, основи 

андрагогіки; 

- використання 
інформаційно-

комунікативних та 
цифрових технологій в 

освітньому процесі, 
включаючи 

електронне навчання, 
інформаційну та 

кібернетичну безпеку. 



1. Тернопільський комунальний методичний центр 
науково-освітніх інновацій та моніторингу.  

2. Система постійно діючих внутріколеджних 
заходів підвищення кваліфікації.  

3. Тернопільський національний педагогічний 
університет імені Володимира Гнатюка. 

4. Львівський навчально-науковий центр 
професійної освіти. 

5. Prometheus. 

6. EdEra. 

7. Тернопільський комунальний обласний 
інститут післядипломної педагогічної освіти та 
інші. 

ОСНОВНІ СУБ’ЄКТИ 

 ДЕ ПРОХОДЯТЬ  

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  

ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ: 



Результати рейтингового оцінювання педагогічних 

та науково-педагогічних працівників за 2021-2022 н.р. 

Навчально-методична робота 

№ 

з/п 
Прізвище та 

ініціали викладача 

  
Сума балів 

 1. Борсук Н.І.   1510 
 2. Муха Р.А.   1475 
 3. Майка М.Б.   1320 
 4. Питель Н.С.   1275 
 5. Горішна Л.В.   1230 
 6. Самойлова І.А.   1160 
 7. Майка Н.В.   1150 
 8. Богуцька Г.Б.   1150 
 9. Шендирук Н.М.   1145 

 10. Божаківська М.О.   1110 

№ 

з/п 
Останні 10 в рейтингу  

 104

. 
Гніздюх Б. (звілнено) 0 

105 Павелко Я. 0 
106 Кухарук Х. 0 
108 Демкура Т.О. 0 
109 Харковський М.М. 

(звілнено) 
0 

110 Нечепор І.В.  0 
111 Жирук В.М. 

(звілнено) 
0 

112 Хрупало Р.Д. 0 



№ 

з/

п 

Прізвище та ініціали 

викладача 

Сума балів 

1. Бажанова Н.В. 473 
2. Колодницька Т.С. 433 
3. Чорній Л.Н. 417 
4. Кузів І.С. 412 
5. Борсук Н.І. 403 
6. Гелецька І.О. 340 
7. Турчин О.М. 303 
8. Заставна О. П.  300 
9. Спільніченко О.І. 228 
10. Кульчинська Н.З. 208 

Результати рейтингового оцінювання педагогічних 

та науково-педагогічних працівників за 2021-2022 н.р. 

Навчально-методична робота 
№ 

з/п 
Останні 10 в рейтингу  

104 
Демкура Т.О. 0 

105 
Мелешко Н.М. 0 

106 Харковський М.М. 

(звілнено) 
0 

107 
Нечепор І.В.  0 

108 
Жирук В.М. (звілнено) 0 

109 
Юсик З.Б. 0 

110 
Токар Н.Т. 0 

111 
Хрупало Р.Д. 0 

112 
Рудік В.В. (звілнено) 0 



Підвищення професійної компетентності викладача 

№ 

з/п Прізвище та ініціали викладача 
Сума 

балів 

 1 Вишневська Г.Б. 480 

 2 Банах С.В. 460 

 3 Спільніченко О.І. 384 

 4 Добровольська С.Я.  353 

 5 Турчин О.М. 348 

 6 Божаківська М.О. 341 

 7 Ятчук М.А. 270 

 8 Баб'юк О.В. 260 

 9 Шендирук Н.М. 260 

 10 Лубкович Н.З  256 

Результати рейтингового оцінювання педагогічних 

та науково-педагогічних працівників за 2021-2022 н.р. 

№ 

з/п 
Останні 10 в рейтингу  

104 
Сеник Н.В. 0 

105 
Кіналь Т.Я. 0 

106 
Демкура Т.О. 0 

107 
Мелешко Н.М. 0 

108 Харковський М.М. 

(звілнено) 
0 

109 
Нечепор І.В.  0 

110 
Жирук В.М. (звілнено) 0 

111 
Хрупало Р.Д. 0 

112 
Рудік В.В. (звілнено) 0 



Робота з обдарованими студентами та міжнародна співпраця 

№ 

з/п 
Прізвище та ініціали 

викладача 

Сума 

балів 
 1 Турчин О.М. 645 
 2 Сидор Н.В. 579 
 3 Добровольська С.Я.  565 
 4 Кузів Л.Б. 505 
 5 Вишневська Г.Б. 480 
 6 Галонжка О.В. 380 
 7 Лубкович Н.З  335 
 8 Рудик М.С. 335 
 9 Оверко В.В. 325 
 10 Вавричук О.С. 285 

Результати рейтингового оцінювання педагогічних 

та науково-педагогічних працівників за 2021-2022 н.р. 

№ 

з/п 
Останні 10 в рейтингу  

104 Харковський М.М. 

(звілнено) 
0 

105 
Нечепор І.В.  0 

106 
Жирук В.М. (звілнено) 0 

107 
Горішна Л.В. 0 

108 
Юсик З.Б. 0 

109 
Перчик І.М. 0 

110 
Токар Н.Т. 0 

111 
Хрупало Р.Д. 0 

112 
Рудік В.В. (звілнено) 0 



Громадська, виховна та позааудиторна робота 
№ 

з/п 
Прізвище та ініціали 

викладача 

Сума балів 

 1 Баб'юк О.В. 611 
 2 Спільніченко О.І. 547 
 3 Питель Н.С. 421 
 4 Василенко Л.І. 394 
 5 Зварич Н.О. 375 
 6 Зозуля С.М. 371 
 7 Шендирук Н.М. 358 
 8 Лубкович Н.З  306 
 9 Ткачук Ю.П. 298 
 10 Кузів Л.Б. 282 

Результати рейтингового оцінювання педагогічних 

та науково-педагогічних працівників за 2021-2022 н.р. 

№ 

з/п 
Останні 10 в рейтингу  

105 Грицик Ю.П. 0 
106 

Кухарук Х. 0 
107 

Мельник Т.М. 0 
108 Харковський М.М. 

(звілнено) 
0 

109 
Нечепор І.В.  0 

110 
Жирук В.М. (звілнено) 0 

111 
Хрупало Р.Д. 0 



Наукова робота  

(для викладачів із ступенем кандидат наук) 
№ 

з/п 
Прізвище та ініціали 

викладача 

Сума 

балів 

 1 Руденко О.А. 5250 

 2 Муха Р.А. 4800 

 3 Заплітна І.А. 3600 

 4 Бажанова Н.В. 2810 

 5 Томчук І. О. 2000 

 6 Вишневська Г.Б. 2000 

 7 Гелецька І.О. 1600 

 8 Самойлова І.А. 1550 

 9 Денисовський М.Д. 1500 

 10 Майка М.Б. 1350 

Результати рейтингового оцінювання педагогічних 

та науково-педагогічних працівників за 2021-2022 н.р. 







Основні напрямки забезпечення якості освіти: 

- освітнє середовище;  

- система оцінювання освітньої діяльності здобувачів освіти; 

- система педагогічної діяльності; 

- система управлінської діяльності. 

 



Особлива роль у реалізації процедур забезпечення якості 

належить кафедрам та цикловим комісіям. У 2021-2022 н.р. 

робота цих структурних підрозділів була спрямована на: 

 

- підвищення якості освітніх програм, як в цілому, так і в контексті 

окремих освітніх компонент;  

- підвищенню якості навчально-методичного забезпечення як одного з 

найважливіших складових освітнього середовища, особливо в умовах 

дистанційного навчання;   

- підвищення професійної кваліфікації викладачів; 

- підвищення якості освітнього процесу тощо. 

 



Робота кафедр та циклових комісій у напрямку підвищення 

якості освітніх (освітньо-професійних) програм була 

зосереджена на: 

 

- обговорення та удосконалення програмних результатів навчання; 

- удосконалення структурно-логічної схеми ОП (ОПП); 

- введення нових освітніх компонент; 

- оптимізація вибіркової частини НП; 

- проведення зустрічей зі стейкхолдерами, обговорення пропозицій стейкхолдерів; 

- заходи формування фахових компетентностей здобувачів освіти. 

 



ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ У 

НАВЧАЛЬНОМУ  

ЗАКЛАДІ В УМОВАХ ВИКЛИКІВ СУЧАСНОГО 

СУСПІЛЬСТВА 

  



Виховна робота у 2021-2022 н. р. була 
направлена на: 

створення сприятливих умов 
 для всебічного розвитку  
студентів, 
 їх адаптації в соціумі, 
 студентоцентризм. 

популяризація культурних 
та духовних надбань 
українського народу, їх 
збереження. 

сприйняття інформації, 
готовність до дискусії 
всебічний розвиток 
індивідуальності. 

розвиток студентського 
самоврядування, роботу 
над творчими проєктами, 
та їх реалізація. 



УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНОМІСЬКИХ ЗАХОДАХ, присвячених 

знаменним та історичним подіям 

• Відзначення Дня Державного Прапора України, 
участь у                                  флеш-мобі. 



Участь "Театру мод" Галицького коледжу імені В. Чорновола у 

відзначенні 481-ої річниці з дня заснування Файного міста 



Урочистості з нагоди «Дня Знань» 



День захисника України, День козацтва та Покрови підготували 
та провели студенти та викладачі Галицького коледжу імені 

В. Чорновола біля свого храму Покрови Пресвятої Богородиці. 



Колекція "Спадок поколінь" брала участь в зйомках Новорічного 
Шоу, яке транслювалось на загальноукраїнських телеканалах та в 

інтернеті на телеканалі OBOZREVATEL TV. 



«У Миколая багато роботи» (ІІ корпус) 



 Участь у тихій акції «Ангели пам’яті» із вшанування Героїв 

Небесної Сотні 



Галицький коледж імені В. Чорновола взяв участь у смолоскипній 
ході до 113-ї річниці з дня народження Степана Бандери. 



Галицький коледж імені В'ячеслава Чорновола відзначив 
Міжнародний день захисту дітей 



Вручення дипломів випускникам Галицького коледжу ім. 
В'ячеслава Чорновола. Спеціальності Туризм та Перукарська 

майстерність  



Навчальні вишколи для здобуття нових навичок та 
вмінь  



Міжнародний день студента ( зйомка відеокліпу)  



Зустріч студентів та викладачів з беспосередніми учасниками Євромайдану: 

Богданом Бутковським, - депутатом обласної ради. Присутні вшанували 

пам’ять усіх Героїв, які загинули за наше майбутнє, обговорили складні 

питання війни та миру. 



Гурток вокального співу  

 (керівник – Оксана Шуфліта) 



На базі Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола був створений волонтерський центр 
під керівництвом директора коледжу Марії Баб’юк, де працівники та студенти,  виконуючи свій 

громадянський обов'язок, збирають продукти та товари першої необхідності, медикаменти, 
готують їжуплели сітки, організовують харчування для біженців та для бійців 



Наш дружній колектив під керівництвом директора Марії Бабюк, 
щодня своєю працею разом з волонтерами продовжуємо допомагати 

війську та тимчасово переміщеним громадянам.  



Свято «День вишиванки» Для внутрішньо переміщених 
осіб. 



1 червня відзначається Міжнародний день захисту дітей. День, який нагадує 
суспільству про необхідність захищати права дитини, можливість рости щасливими 
та здоровими, навчатися, займатися улюбленою справою і в майбутньому стати 
чудовими батьками та громадянами своєї країни... 



Урочистості з нагоди вручення випускникам дипломів про 
закінчення професійного ліцею Галицького фахового коледжу 

імені В’ячеслава Чорновола. Професійний ліцей  



   Урочисте вручення дипломів 2022 



Зйомка Різдвяного  та новорічного 
ролика  



Зйомка  патріотичного відео ролика 
до дня  « Небесної Сотні» 



Зйомка  патріотичного відео 
ролика до дня  « ГЕРОЇВ» 



Участь студентів у міських заходах. 



Студентське самоврядування 

протягом 2021/2022 н.р. брали участь в управлінні коледжем та вирішенні питань удосконалення 
освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації довкілля, оздоровлення, 
побуту та харчування, подаючи свої пропозиції на засіданнях Вченої або педагогічної ради коледжу; 

проводили організаційні, наукові, спортивно-оздоровчі заходи; 

брали участь у заходах щодо забезпечення якості освіти; 

захищали право та інтереси студентів, які навчаються у коледжі; 

делегували своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих органів; 

брали участь у вирішенні питань організації харчування студентів; 

вносили пропозиції щодо змісту освітніх програм, розвитку матеріально-технічної бази побуту та 
відпочинку студентів; 



СТУДЕНТСЬКЕ  

САМОВРЯДУВАННЯ 



Форум 

"МолоДійТе" 



Майстер-клас з 

Флорболу 



Взяли участь у  

вебінарі 

“Спартанці  

науки: 

інтервенція  

академічної  

доброчесності” 



З нагоди Дня Збройних 

Сил  України відвідали 

музей  Національно-

визвольної  боротьби 



Відкрили 

студентський  

кінотеатр. Від початку  

навчального року  

переглянули більше 

10-ти  стрічок 



Представили 

нову  команду 

РСК 



Завітали у Центр 

"Бебіко"  аби 

привітати діток зі  

святом Святого 

Миколая 



Захід "Таємний 

Миколай"  між 

студентством 



Підтримали 

флешмоб до  дня 

єднання 



Активно  

волонтеримо і  

закликаємо до  

цього інших 



ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

ПРІОРИТЕТНІ 
ЗАВДАННЯ 
 
Ключовими для циклової комісії 
фізичного виховання залишаються 
завдання, пов’язані із формуванням у 
студентів навичок всебічної фізичної 
освіти, а саме: 

здорового 
способу 
життя; 

правильного 
фізичного 
розвитку; 

загартування 
організму; 

популяризації 
різних видів 
спортивної 
діяльності; 



СПОРТИВНО-МАСОВА РОБОТА ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ ФІЗИЧНОГО 

ВИХОВАННЯ 

У 2021-2022 н.р. 
проведені спортивні 
заходи: 

Спартакіада коледжу з волейболу і настільного тенісу 
(листопад 2021р.); 

Тиждень фізичної культури і спорту (вересень 2021р ); 

участь у Всеукраїнському челенджі “До перемоги!” 
(онлайн квітень 2022р.): 

акція “Рух - це здорово!”, приурочена до Міжнародного 
дня захисту дітей (онлайн травень 2022р.). 

Наші досягнення у спортивних змаганнях міського рівня: 

змагання з волейболу серед дівчат – III місце (листопад 
2021р.); 

змагання з волейболу серед юнаків – IV місце (листопад 
2021р.); 

змагання з настільного тенісу – I  місце (листопад 2021р.). 





Корпус №1 

ЗАПЛАНОВАНО НА 2023 РІК: 
1. провести капітальний ремонт фасаду із 

ліфтом для маломобільних (11 млн. грн. 

(згідно з проєктно-кошторисною 

документацією). Субвенція з держбюджету, 

яка була виділена у 2022 році; 

2. за кошти громадського бюджету (500 тис. 

грн.) – «освітньо-інформаційний простір»; 

3. оновити проєктно-кошторисну документацію 

на добудову скляного вестибюлю із 

роздягалкою та конференцзалом з                             

вул. Б.Хмельницького та подати на конкурс 

проєктів «Велике будівництво».  

ЗРОБЛЕНО: 
1. тимчасове укриття учасників освітнього 

процесу; 

2. ремонт адміністративних кабінетів у 

цокольному приміщенні; 

3. дооформлено музей В.Чорновола; 

4. студію медіакомунікацій (каб. 46); 

5. вогнезахисне оброблення дерев’яних 

конструкцій; 

6. кабінет комп’ютерної інженерії (каб.21); 

7. закуплено 6 системних блоків до 

комп’ютерів (оновлено техніку у каб.43).  









Корпус №2 

ЗАПЛАНОВАНО НА 2023 РІК: 
1) провести термомодернізацію корпусу за 

кошти Євробанку (800 тис. євро (згідно з 

проєктно-кошторисною документацією); 

2) вкласти тротуарною плиткою захід до 

корпусу; 

3) замінити огорожу від вул.Б.Лепкого. 

ЗРОБЛЕНО: 
1. укриття для учасників освітнього процесу; 
2. дообладнано кабінет будови вантажного 

автомобіля ; 
3. лабораторію ресторанного обслуговування 

(фото); 
4. кабінет інформатики (закуплено 9 

приставок до комп’ютерів); 
5. дообладнано кабінет манікюру.  









Корпус №3 

ЗАПЛАНОВАНО НА 2023 РІК: 
1) придбати обладнання у кабінет 

землевпорядкування та лабораторію 

діагностики автомобіля; 

2) закупити 12 комп’ютерів у лінгафонний 

кабінет; 

3) добудова лабораторії діагностики 

електрообладнання автомобілів. 

ЗРОБЛЕНО: 
1) дообладнано лабораторію діагностики 

електроустаткування автомобіля; 

2) укриття для учасників освітнього процесу; 

3) ремонт вбиральні із душовою.  







Фінансово-економічна діяльність коледжу 

Загальний обсяг фінансування Галицького коледжу імені В’ячеслава 

Чорновола за бюджетною програмою 0611101 за рахунок коштів місцевого 

бюджету Тернопільської міської ради у 2021 році відповідно до кошторису 

доходів та видатків із внесеними змінами складає 50128,1 тис.грн., в тому 

числі фінансування із загального фонду – 40955,4 тис.грн.  та із 

спеціального фонду – 9172,7тис.грн. (в тому числі бюджет розвитку – 

1531,3 тис.грн.). 



ЗА РАХУНОК КОШТІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ У 2021 РОЦІ 

ЗДІЙСНЮВАЛИСЬ НАСТУПНІ ВИДАТКИ: 

заробітна плата 26010,3 тис. грн. 

нарахування на заробітну плату                                                            5607,7 тис. грн. 

придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря         1537,0 тис. грн. 

придбання медикаментів  і медичних матеріалів 69,7 тис. грн. 

харчування учнів та студентів 65,2 тис. грн. 

послуги в т.ч. поточні ремонти 607,7 тис. грн.   

комунальні послуги                                                                                    2447,3 тис. грн. 

стипендія студентів                                                                                     4437,5 тис. грн. 

соціальне забезпечення студентів                                                             173,0 тис. грн. 



У  2021 році на рахунки спеціального фонду Галицького коледжу 

імені В’ячеслава Чорновола надійшло коштів в сумі 9172,7 тис. грн.,  

в тому числі: від плати за навчання та освітні послуги  6526,7 тис. грн.; 

від додаткової (господарської) діяльності (здачі брухту та 

макулатури) 15,9 тис. грн.; від  інших джерел власних надходжень (на 

розвиток МТБ, за проходження виробничої практики учнів ПТО) 

1098,8 тис. грн.; інших надходжень спецфонду (бюджет  розвитку) 

1531,3 тис. грн. 

 Загальна сума видатків спеціального фонду за 2021 рік, отриманих 

як плата за послуги  та іншими джерелами власних надходжень,  

становить  7848,1 тис. грн., в тому числі:  



заробітна плата                                                                                         5066,2 тис. грн. 

нарахування на заробітну плату                                                            1097,2 тис. грн. 

придбання предметів, матеріалів, обладнання та 

інвентаря          

679,0 тис. грн. 

(вт.ч.480,5-с/д) 

придбання медикаментів  і медичних матеріалів                                  8,2 тис. грн. 

придбання продуктів харчування 7,7 тис. грн. 

оплата послуг (крім комунальних)                                                          119,9 тис. грн. 

(вт.ч.50,1-с/д)  

видатки на відрядження                                                                                9,1 тис. грн. 

комунальні послуги                                                                                    374,8 тис. грн.  

підвищення кваліфікації спеціалістів                                                          9,2 тис. грн. 

  



комп’ютерна техніка                                              204,6 тис. грн. 

фітнес-станція 24,2 тис. грн. 

в майстерню діагностики автомобілів:  

автосканер 

верстак 

осцилограф 

  

33,0 тис. грн. 

29,7 тис. грн 

46,8 тис. грн 

тахеометр для геодезії 67,0 тис. грн. 

підручники і література для бібліотечного 

фонду 

31,4 тис. грн. 

У 2021 році за рахунок інших джерел власних надходжень  

(суми за дорученнями) придбано основних засобів на суму 
436,7тис.грн., а саме: 



капітальний ремонт частиини будівлі (корпус І, 

цокольний поверх)                               

655,1 тис. грн. 

реконструкція майстерні з діагностики та 

ремонту електрообладнання а/м (корпус ІІІ)(ІІ 

черга)              

840,3 тис. грн.   

  

виготовлення ПКД і експертиза утеплення 

фасаду      (корпус І) (коригування)                 

35,9 тис. грн. 

За іншими надходженнями спецфонду (бюджет розвитку) у 2021 році 
надійшло та витрачено коштів у сумі 1531,3 тис. грн. на наступні цілі: 



заробітна плата                                                                                        2152,0 тис. грн. 

нарахування на заробітну плату                                                            476,9 тис. грн. 

У 2021 році забезпечено виконання кошторису по доходах і видатках за 

бюджетною програмою 0611031 (гімназія «Гармонія» - оплата праці 

педагогічного персоналу) в сумі 2628,9 тис.грн.вт.ч.: 



Загальний обсяг фінансування Галицького коледжу  

імені В’ячеслава Чорновола за КПКВК 0611101 згідно кошторису  

на  2022 рік зі змінами складає  

50319,4 тис.грн.,  

в тому числі фінансування із  

загального фонду – 41949,4 тис. грн.   

та із спеціального фонду – 8370,0 тис. грн. (в тому числі бюджет розвитку – 

500,0 тис. грн.),  

а за КПВК 0611102  в  сумі - 4090,8тис.грн., - це кошти на заробітну плату 

(4008,9 тис.грн.) з нарахуваннями (881,9 тис.грн.) для викладачів 

загальноосвітнього циклу дисциплін. 



заробітна плата                                                                                       23540,0 тис. грн. 

нарахування на заробітну плату                                                           5180,0 тис. грн. 

придбання предметів, матеріалів, обладнання та 

інвентаря        

625,0 тис. грн. 

  

придбання медикаментів  і медичних матеріалів                               53,1 тис. грн. 

харчування учнів та студентів                                                                  94,0 тис. грн. 

послуги в т.ч. поточні ремонти                                                                 2429,3 тис. грн. 

комунальні послуги                                                                                   3073,0 тис. грн.  

стипендія студентів                                                                                    6850,7 тис. грн. 

соціальне забезпечення студентів                                                            90,3 тис. грн. 

інші видатки (оплата ліцензій)                                                                      10,0 тис. грн.          



Корпус І – поточні 
ремонти укриття  ФОП 
Кульба В.В. на суму 157,9 

тис.грн. та БМУ 
«Промбуд» ТОВ 

«Тернопільбуд» на суму 
711,8 тис грн. та 

поточний ремонт 
кабінету №46 

«Медіастудія «Studlab» на 
суму 49,9 тис.грн. 

Корпус ІІ – поточні 
ремонти укриття ФОП 
Кульба В.В. на суму 86,9 

тис.грн. та БМУ 
«Промбуд» ТОВ 

«Тернопільбуд» на суму 
366,8 тис.грн., а також 

аварійний ремонт покрівлі 
ФОП Яремчук Р.І. на 

суму 49,9 тис.грн. 

Корпус ІІІ – 
облаштування санвузла 

для тимчасово 
переміщених осіб (168,0 
тис.грн.) та укриття 
(300,0 тис.грн.) БМУ 

«Промбуд» ТОВ 
«Тернопільбуд». 



У коледжі діє система соціально-економічного захисту 
прав та інтересів студентів та працівників: 

1. виплата матеріальної допомоги та премій студентам та працівникам коледжу; 

2. створення сприятливих умов для навчання та праці, безпеки та охорони здоров’я; 

3. сприяння в покращенні житлових умов студентів, розвитку їх творчої 
самодіяльності, вдосконалення спортивної майстерності; 

4. забезпечення соціального захисту студентів 
пільгових категорій (особливо студентів-
сиріт та студентів, позбавлених 
батьківського піклування, студентам-
інвалідам); 

5. організація поселення студентів у 
гуртожитки; 

6. надання підтримки розвитку студентської 
науки та науково-дослідної роботи; 

7. допомога коштами у проведенні 
конференцій, семінарів, поїздок студентів.    



1. анонімне опитування серед студентів щодо виявлення можливих 
фактів порушення антикорупційного законодавства; 

2. тренінги і семінари з питань протидії та запобігання корупції для 
студентського активу коледжу та викладачів; 

3. працівникам коледжу проводилось роз’яснення законодавства щодо 
відповідальності за вчинення протиправних дій, пов’язаних з корупцією, 
отриманням неправомірної винагороди і зловживанням посадовим 
становищем; 

4. на вебсайті коледжу постійно  
висвітлюється зміст основних 
нормативно-правових Актів щодо  
запобігання виявам правопорушень, 
отримання неправомірної вигоди.    
 



ЗВІТ ПРО  
НАУКОВУ 

ДІЯЛЬНІСТЬ 
2021-2022 н.р.  



Як обов’язкову складову діяльності закладу 
її здійснюють науково-педагогічні,  

педагогічні працівники та здобувачі освіти  

Наукова діяльність у закладі освіти - 
важлива складова освітнього процесу,  

органічна складова частина освіти, базовий 
елемент і рушійна сила її розвитку  

 



ПУБЛІКАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ ВИКЛАДАЦЬКОГО 

СКЛАДУ  (станом на 01.09.2022р.) 

У період з 2021 до 01.09.2022 року викладачами коледжу було опубліковано  

91 наукову працю  

 
з яких: 
 

-24 наукові статті опубліковані у  фахових вітчизняних та зарубіжних 

виданнях 
 
 

-67 матеріалів доповідей опубліковано у Збірниках матеріалів 

наукових вітчизняних та зарубіжних конференцій. 
 



ПУБЛІКАЦІЇ викладачів коледжу у 

наукових фахових виданнях, що включено до 
наукометричної бази Scopus та Web of Science  
(категорія «А»)   

Наталія Бажанова та ін., Management of the 
development of the tourist industry in the condition of 
a pandemic. Фінансово-кредитна діяльність: 
проблеми теорії та практики.  Том 5. № 40 (2021). 
— С. 184-190. ISSN 2306-4994 (print); ISSN 2310-8770 

https://fkd.net.ua/index.php/fkd/article/view
/3477 
 

Максим Майка. The Implementation of E-
justice within the Framework of the Right to 
a Fair Trial in Ukraine: Problems and 
Prospects. Access to Justice in Eastern 
Europe.  2022.  Вип.3.  
С.123-129.  

http://surl.li/cxhnq 
 

https://fkd.net.ua/index.php/fkd/article/view/3477
https://fkd.net.ua/index.php/fkd/article/view/3477
http://surl.li/cxhnq


ПУБЛІКАЦІЇ викладачів коледжу у 
наукових фахових виданнях, що включено до  
наукометричної бази Scopus та Web of Science   

Наталія Бажанова та ін., «Innovations Financing in the Agricultural 
Sector». International Journal of Advanced Research in Engineering and 
Technology (IJARET), 11(4), 2020, pp. 246-255  
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3598173 

Світлана Добровольська та ін. «Fatty acid composition of 
curd spread with different flax oil content» Nova Biotechnol 
Chim (2020) 19(2): 216-222 
https://journals.scicell.org/index.php/NBC/article/view/776
/510 

Марія Баб’юк та ін. «Social Responsibility as a 
Performance Indicator of Public Authorities». 
Academic Journal of Interdisciplinary Studies. 2021. 
Vol 10 No 3 May 2021. Р.111–122.  
https://www.richtmann.org/journal/index.php/ajis/a
rticle/view/12454 
 

Томчук Інна,  
Денисовський Михайло,  
Гелецька Ірина та ін.  «Diia. Digital state’ and E-
Government Practices as Anti-Corruption Tools in 
Ukraine» WSEAS Transactions on Environment and 
Development. 2021. Vol. 17. Р. 885–897. 
https://wseas.com/journals/articles.php?id=470 Наталія Бажанова та ін., Management of the development of the 

tourist industry in the condition of a pandemic. Фінансово-
кредитна діяльність: проблеми теорії та практики.  Том 5. № 40 
(2021). — С. 184-190. ISSN 2306-4994 (print); ISSN 2310-8770 
https://fkd.net.ua/index.php/fkd/article/view/3477 

Максим Майка. The Implementation of E-justice 
within the Framework of the Right to a Fair Trial in 
Ukraine: Problems and Prospects. Access to 
Justice in Eastern Europe.  2022.  Вип.3.  
С.123-129. http://surl.li/cxhnq 

7 викладачів Коледжу мають  
публікації за 2020-2022 роки  

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3598173
https://journals.scicell.org/index.php/NBC/article/view/776/510
https://journals.scicell.org/index.php/NBC/article/view/776/510
https://www.richtmann.org/journal/index.php/ajis/article/view/12454
https://www.richtmann.org/journal/index.php/ajis/article/view/12454
https://wseas.com/journals/articles.php?id=470
https://fkd.net.ua/index.php/fkd/article/view/3477
http://surl.li/cxhnq


ПУБЛІКАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ  

НПП та ПП В в розрізі ЦК/кафедр 

№ з/п ЦК/кафедра Прізвище, ім’я викладача 

Scopus/ 

Web of 

Science 

Статті у 

фахових 

виданнях 

категорії «В» 

Тези 

конференцій 

 

 

 

 

 

1. 

Права 

Томчук І.О.      2   4 

Денисовський М.Д.      3   4 

Руденко О.А.      2   5 

Майка М.Б. 1    2   2 

Заплітна І.А.     3   4 

Скиба В.М.     2   1 

Гелецька І.О.     1   2 

Баб’юк М.П.     1   1 

Заставна О.П.     -   - 

Разом по ЦК/кафедрі 1 16 23 



ПУБЛІКАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ  

НПП та ПП В в розрізі ЦК/кафедр 

№ з/п ЦК/кафедра 
Прізвище, ім’я 

викладача 

Scopus/ 

Web of 

Science 

Статті у 

фахових 

виданнях 

категорії «В» 

Тези 

конференцій 

2. 
Видавничої справи та 

медіакомунікацій  

Вишневська Г.Б.  - 1 3 

Фінклер Ю.Е.  - 2 4 

Гайда О.М.  - 2 6 

Борсук Н.І.  - 1 4 

Бездіжа А.А.  - - 4 

Путькалець Л.А.  - - 1 

Подаряща О.І.  - - 1 

Разом по кафедрі (у співавторстві - 7)  - 6 23  



ПУБЛІКАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ  

НПП та ПП В в розрізі ЦК/кафедр 

№ з/п ЦК/кафедра Прізвище, ім’я викладача 

Scopus/ 

Web of 

Science 

Статті у 

фахових 

виданнях 

категорії «В» 

Тези 

конференцій 

 

3. ЦК готельно-ресторанної 

справи та туризму 

Добровольська С.Я. -   - 7 

Паршин Л.А.  -  - 3 

Вовчук О.М.  -  - 1 

Рунців-Королюк О.І.  -  - 1 

Разом по ЦК (у співавторстві - 2)  -  - 12 

 

4. 
Готельно-ресторанної 

справи 

Муха Р.А.  - 2 6 

Бажанова Н.В. 1 1 - 

Куницька Н.М.  - - 1 

Разом по кафедрі 1 3 7 



ПУБЛІКАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ  

НПП та ПП В в розрізі ЦК/кафедр 

№ 

з/п 
ЦК/кафедра 

Прізвище, ім’я 

викладача 

Scopus/ 

Web of 

Science 

Статті у 

фахових 

виданнях 

категорії «В» 

Тези 

конференцій 

 

5. Суспільних дисциплін 

Городиська Н. -  -  2 

Лубкович Н.З  -  - 3 

Рудик М.С.  -  - 3 

Разом по ЦК  -  - 8 

 

6. 
Юридичних дисциплін 

Самойлова І.А.  - 1 2 

Прокопчук Н.Р.  - -  1 

Данилюк С.М.  - 1 -  

Бачинська Н.О.  - -  1 Разом по ЦК  -  2 3 



ПУБЛІКАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ  

НПП та ПП В в розрізі ЦК/кафедр 

№ з/п ЦК/кафедра Прізвище, ім’я викладача 

Scopus/ 

Web of 

Science 

Статті у фахових 

виданнях 

категорії «В» 

Тези 

конференцій 

  7. Природничих дисциплін 

Павленко Л.  -  - 1 

Банах С.В.  -  - 1 

Слабіцька Н.П. - - 1 

Разом по ЦК   -  - 3 

8. 
Інформатики та комп’ютерних 

дисциплін 

Посвятовська О.Б.   -  - 1 

Сиротюк О.Б.  -  - 1 

Разом по ЦК - - 2 

9. 
Фізико-математичних 

дисциплін 

Стефурак Н.А. -  - 1 

Чорноока Л.М.  -   - 1 

Разом по ЦК  -  - 2  



ПУБЛІКАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ  

НПП та ПП В в розрізі ЦК/кафедр 

№ з/п ЦК/кафедра 
Прізвище, ім’я 

викладача 

Scopus/ 

Web of 

Science 

Статті у 

фахових 

виданнях 

категорії «В» 

Тези 

конференцій 

10. Іноземних мов Галонжка О.В. - -  1 

Разом по ЦК - - 1 

11. 
Перукарського  

мистецтва 

Кульчицька Л.Л. - -  1 

Зайкіна І.П. - - 1 

Разом по ЦК  -  - 2 

12. Автомобільного транспорту Чорній Л.Н. -  - 2 

Разом по ЦК  -  - 2  



НАЙВИЩІ  

РЕЗУЛЬТАТИ ПУБЛІКАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ 
у 2021-2022 н.р. 

Роксолана Муха – 8 

публікацій 

 

Світлана Добровольська 

– 7 публікацій 

 

  

 

 

 кафедра готельно-

ресторанної справи 

 

Михайло Денисовський – 7 

публікацій 

 Олена Руденко – 7 публікацій 

 Ірина Заплітна – 7 публікацій 

Інна Томчук – 6 публікацій 

Максим Майка – 5 публікацій 

 

 

 

кафедра  

права 

Ольга Гайда – 8 публікацій 

Юрій Фінклер – 6 публікацій 

Наталія Борсук – 5 публікацій 

Галина Вишневська – 4 публікації  

Алла Бездіжа – 4 публікації 

 

 

 

кафедра видавничої  

справи та  

медіакомунікацій 



 

ПОКАЗНИКИ КОЛЕДЖУ У  

• Створення сторінки Коледжу у пошуковій системі   Google Scholar або 
Google Академія 

• У цій системі присутні індивідуальні профілі викладачів нашого закладу 
• Ця система індексує повний текст наукових публікацій всіх форматів і 

дисциплін 
• Сервіс забезпечує користувачів даними про індекси цитування 

документів і списками семантично споріднених матеріалів 
• У світі на основі бази даних вільно доступних профілів дослідників у 

Google Академії складаються рейтинги науковців та закладів освіти 
• Сторінка закладу постійно поновлюється новими академічними 

текстами викладачів та студентів закладу.  Наразі на сторінці Коледжу 
розміщено інформацію про 359  наукових доробків його працівників та 
здобувачів освіти. На цій же сторінці як і у профілі науковця автоматично 
укладається діаграма кількості цитувань документів автора за роками, 
та обраховуються два наукометричні показники – h-індекс та i 10-індекс 

• h-індекс науковця дорівнює N якщо він є автором щонайменше N 
статей, кожну з яких було цитовано не менше ніж N разів 

• 10-індекс рівний кількості статей автора, які були процитовані не менше 
ніж 10 разів 



у порівнянні з минулим роком 
кількість цитувань наукових праць 

викладачів Коледжу зросла 
приблизна на 79 раз 
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ПОКАЗНИКИ h-індексу  

викладачів Коледжу  

Вавричук 
Оксана  - 
2 
кількість 
цитувань 
16/8 

Муха 
Роксолан
а - 5 
кількість 
цитувань 
86/59 

Руденко 
Олена - 
2 
кількість 
цитуван
ь 35/32 
 

Добровольськ

а 
Світлана 
- 2 
кількість 
цитуван
ь 35/16 

Гелецька 
Ірина - 3 
кількість 
цитувань 
50/27 
 

Бажано
ва 
Наталія 
- 2 
кількіст
ь 
цитуван
ь 26/16 

Заставн
а Ольга  
- 2 
кількість 
цитуван
ь 19/13 

Баб’юк 
Оксана 
- 2 
кількіст
ь 
цитува
нь 
21/20 



 

7 ВИКЛАДАЧІВ КОЛЕДЖУ МАЮТЬ НАУКОВІ ПРАЦІ, ЯКІ ЦИТОВАНІ 

БІЛЬШЕ 10 РАЗІВ:  
 

•Руденко Олена «Правовий статус місцевих загальних судів в Україні» - 29 посилань; 

•Гелецька Ірина «Правове регулювання відносин представництва в цивільному праві» – 26 

посилань;  

•Томчук Інна «Порівняльно-правова характеристика відповідальності за давання хабара за 

вітчизняним та зарубіжним законодавством» – 17 посилань;  

•Слєпцова Ольга «Використання інформаційних технологій для підтримки прийняття рішень 

в туризмі» - 14 посилань; 

•Муха Роксолана «Продуктивність праці на підприємствах та основні напрями її підвищення» 

- 18 посилань. «Особливості здійснення маркетингової діяльності підприємствами», «Команда, її сутність 

та особливості розвитку» по 10 посилань 

•Баб’юк Оксана «Формування професійно орієнтованої англомовної компетентності в 

монологічному мовленні майбутніх фахівців сфери туризму» – 12 посилань 

•Добровольська Світлана «Зміна органолептичних показників сиркової пасти з лляною 

олією за різних умов зберігання» - 10 посилань 

 

Показники 10-індексу викладачів за даними Google Shcolar 
 

10-індекс рівний кількості статей автора, які були процитовані не 

менше ніж 10 разів. 

2021-2022 н.р. 
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РЕЦЕНЗУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ 

Стефурак Н.А.  
 
Навчальний посібник «Математика. 
Підготовка до зовнішнього незалежного 
оцінювання та державної підсумкової 
атестації. Частина I. Алгебра».  
 
Навчально-методичний посібник 
«Практикум розв’язування задач із 
стереометрії».  
 



Організація роботи секції журналістики від  МАН (регіональне відділення)  
 

У листопаді 2021 році на базі кафедри видавничої справи  

та медіакомунікацій розпочала роботу секція  

Журналістики МАН України.  

Керівник секції – Наталія Борсук.  

 

з однією зі своїх учениць з Української гімназії 
імені Івана Франка Валерією Сивак посіли 
друге місце (перше не присуджувалося) у 
Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-
дослідницьких робіт МАН України.  



СТУДЕНТСЬКІ ПУБЛІКАЦІЇ У М/Н ТА 

ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ВИДАННЯХ  

(одноосібно або у співавторстві) 

2021-2022 рік – 67 акад. текстів  

Кафедра права – 33 

 

Кафедра готельно- 

ресторанної справи -  6 

 

ЦК дизайну – 2  

Кафедра видавничої справи 

та медіакомунікацій – 18 

  

ЦК юридичних дисциплін – 

6 

 

ЦК суспільних дисциплін - 2 
 

 

  



 
Право - 18 
Дизайн, моделювання одягу, 
перукарське мистецтво - 10 
Філософія та суспільствознавство – 4 
Комп’ютерні технології – 8 
Готельно-ресторанна справа та туризм - 3 
Іноземні мови - 6 
Літературознавство та мовознавство  – 3 
Видавничі технології та журналістика  – 7 
Фізичне виховання - 1 
Геодезія, фінанси та з/е дисципліни  - 9 
Фізико-математичні дисципліни  – 3 

ДНІ НАУКИ 2022 - 72 наукових тез  



 
 
 
 

 I місце – РЕМЕНЕЦЬ Аліна, ВФ21 (керівники ЛУБКОВИЧ 
Наталія, РУДИК Марія), секція ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 

 I місце – КОТЛЯР Андрій,  Фі11  (керівник КУЗІВ Лариса), 
секція АНГЛІЙСЬКА  МОВА 

 
 II місце – УДИЧ Соломія, Ж11,  (керівник ЩЕРБА 

Зоряна),                                                                             секція 
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

 II місце – ДВИКАЛЮК Ірина, П21 (керівник МЕЛЬНИК 
Тетяна), секція ПРАВО 

 II місце – БОЙКО Наталія, Ф11 (керівник ГАЙДА Ольга), 
секція АНГЛІЙСЬКА МОВА 

 
 III місце - КЛИМ Діана, Д11 (керівник ЛИСА Віта) секція 

ХІМІЯ 

II ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ-
ЗАХИСТУ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ 
МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК  



 
 
 
 

 II місце – РЕМЕНЕЦЬ Аліна, ВФ21 (керівник ЛУБКОВИЧ 
Наталія, секція ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 

 II місце – КОТЛЯР Андрій,  Фі11  (керівник КУЗІВ 
Лариса), секція АНГЛІЙСЬКА  МОВА 

 
      

III ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ-
ЗАХИСТУ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ 
МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК  



ВСЕУКРАЇНСЬКІ СТУДЕНТСЬКІ НАУКОВІ КОНКУРСИ 

 ІІ Всеукраїнський конкурс з OSINT-аналітики 
V Міжнародний студентський 
науковий форум «Креативна 

економіка очима молоді» 



ТОП 

• Томчук І.О.  

• Руденко О.А.  

• Гайда О.М. 

• Борсук Н.І. 

• Вишневська 
Г.Б. 

• Мельник Т.М. 

• Лубкович Н.З. 

• Кузів Л.Б. 

 



МІЖНАРОДНІ 
ПРОЄКТИ 



6-11 листопада 2021 року у м. Кенти (Польща) 
відбувся тристоронній молодіжний обмін за 

програмою «Erasmus +».  

Участь у проєкті «Молодіжне 
підприємництво»  взяли студенти з Польщі, 

України та Латвії. Делегацію коледжу представляли 
студенти освітніх програм Право та Журналістика.  

Керівник – Вишневська Г.Б. 

. 



ВСЕУКРАЇНСЬКІ СТУДЕНТСЬКІ НАУКОВІ КОНКУРСИ 

Всеукраїнська 
інтернет-олімпіада 

«На урок» з 
математики 

II тур 
Всеукраїнського 

конкурсу з 
англійської місце 
«Мовознавець. 

Осінь 2021»  

II місце, Біляс Аліна, 
гр. ВФі21, керівник 

Кузів Лариса  
Диплом 1 
ступеня 

отримали 12 
студентів 

Диплом 2 
ступеня 

отримали 
11 

студентів  

Всеукраїнський конкурс 
творчих робіт серед 

молоді, присвячений Дню 
державної служби 



19-23 вересня 2022 року у м. Ниса  (Польща) відбудеться 
двосторонній молодіжний обмін за програмою підтримки 

«Польсько-Української ради обміну молоддю». 
Участь у проєкті 

«Міжкультурний діалог через спільну 
мистецьку діяльність молоді» 

 візьмуть  14 студентів Коледжу з  освітніх програм  

Право, Журналістика, Готельно-ресторанна справа, 
Туризм.  

 



 
 
Менеджмент 
якості освітніх 
послуг коледжу 

Матеріали річного звіту  
за результатами діяльності у 2021/2022році 
 
Доповідач – заступник директора  

з навчально-методичної роботи  Глинська М.Л. 



Розробка, впровадження та постійне 

підвищення результативності системи 

менеджменту якості освітніх послуг Коледжу – 

одна із стратегічних цілей Коледжу.  
• освітнє середовище 
• система оцінювання освітньої діяльності 

здобувачів освіти 
• система педагогічної діяльності 
• система управлінської діяльності 



 Основна ціль внутрішньої система забезпечення якості освіти – це 
формування системи ефективних освітніх та управлінських процесів, які, у 
першу чергу, впливають на якість результатів навчання здобувачів освіти, 
забезпечують формування їхніх ключових компетентностей.  



- моніторинг якості знань здобувачів освіти за 

результатами атестації та директорських 

контрольних робіт, сесій; 

- підвищення якості електронних навчально-

методичних комплексів освітніх компонент; 

- підвищення якості навчально-методичного 

забезпечення підсумкового контролю; 

- удосконалення системи оцінювання; 

- рейтингове оцінювання діяльності викладачів; 

- самоаналіз освітніх та освітньо-професійних 

програм; 

- оновлення освітньо-професійних програм, 

обговорення пропозицій  щодо вибіркових 

дисциплін, які формують загальні компетентності; 

- аналіз опитувань здобувачів освіти щодо якості 

навчально-методичного забезпечення та викладачів 

щодо покращення оцінювання тощо. 

Науково-методична рада з 
питань якості освіти 



підвищення якості 
освітніх програм, 

як в цілому, так і в 
контексті окремих 

освітніх 
компонент 

підвищення якості 
навчально-

методичного 
забезпечення  

підвищення якості 
освітнього 
процесу  

підвищення 
професійної 
кваліфікації 
викладачів 



Підвищення якості освітніх програм, як в цілому, 
так і в контексті окремих освітніх компонент 
 • обговорення та удосконалення програмних результатів 

навчання; 
• удосконалення структурно-логічної схеми ОП (ОПП); 
• введення нових освітніх компонент; 
• оптимізація вибіркової частини НП; 
• проведення зустрічей зі стейкхолдерами, обговорення пропозицій 

стейкхолдерів; 
• заходи формування фахових компетентностей здобувачів освіти 
• обговорення та удосконалення змісту освітніх компонент (окремих 

тем); 
• врахування наступності  та міждисциплінарних зв'язків  ОК; 
• обговорення тематики курсових та дипломних робіт; 
• удосконалення практик; 
• обговорення результатів опитування здобувачів освіти. 



Підвищення якості навчально-методичного 
забезпечення  

• обговорення та удосконалення навчальних та робочих програм; 
• сучасні технології та методики викладання; 
• обговорення е-курсів, навчально-методичних розробок, 

посібників; 
• удосконалення навчально-методичного забезпечення підсумкового 

контролю; 
• удосконалення технологій оцінювання; 
• аналіз та обговорення результатів опитуваннь з даного напряму 

тощо. 



Підвищення професійної кваліфікації викладачів 
 

• аналіз, обговорення заходів  удосконалення професійної 
майстерності; 

• обговорення методичних доповідей; 
• якість проведення навчальних занять; 
• аналіз діяльності викладачів, що атестуються. 



Підвищення  якості освітнього процесу  
 
 

• стан вивчення окремих дисциплін (рівень знань 
здобувачів освіти, якість викладання тощо) 

 
• підготовка до ЗНО 
 
• аналіз успішності  у розрізі викладач/ освітній 

компонент 
 
• аналіз успішності за результатами заліково-

екзаменаційних сесій 
 
• аналіз роботи ЕК підсумкової атестації 



1. Якість освіти: роль студентів та 
викладачів (листопад 2021) 

2. Робоча/типова програма 
навчальної дисципліни: критерії 
якості та шляхи удосконалення 
(18.02.2022р.) 

3. Оцінювання здобувачів освіти: 
ключові чинники та шляхи 
забезпечення якості (28.04.2022р.) 

запровадження процедур 
впливу студентів на процес 
забезпечення якості  
 

Школа  якості 

формування нової 
культури якості освіти на основі 

формування  механізмів  
удосконалення  
навчання та викладання 
 



Результати проєкту «РАЗОМ»  Розроблено систему 
інноваційних зразків 

організації електронного 
навчального курсу (ЕНК)  Сформовано банк інноваційних зразків навчально-методичних 

матеріалів, адаптованих до навчання в умовах змішаного та 
дистанційного навчання; 

 Вироблено критерії оцінки якості електронного навчального 
курсу; 

 Створено передумови для впровадження сертифікації 
електронних навчальних курсів; 

 Підвищено рівень фахових компетентностей викладачів щодо 
застосування інформаційних технологій навчання та формування 
електронний освітніх ресурсів; 

 Забезпечено передумови для імплементації вимог 
студентоцентрованого навчання в освітній процес коледжу. 


