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1. Загальна характеристика Великоанадольського лісового коледжу 

 

Великоанадольський лісовий коледж державний заклад вищої освіти I рівня 

акредитації, підпорядкований Міністерству освіти і науки України, який здійснює 

підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», 

підготовку кадрів робітничих професій. 

 Великоанадольський лісовий коледж розташований за адресою: вул. Алімова, 

5, смт. Графське,  Волноваський р-н, Донецька область, 85727. 

У 2018 році Великоанадольський лісовий коледж відзначатиме 175 – річницю 

з дня заснування закладу. 

З 1843 р. до 1866 р. – це школа лісників, яка складалася із 3 – х класів з 

трирічним терміном навчання. Першим управляючим Великоанадольським 

степовим лісництвом і першим завідуючим школою лісівників був В.Є. фон Графф. 

У 1922 році школу лісників реорганізовано в професійну лісну школу, яка 

проіснувала до 1929 року. 

У 1929 році професійну лісну школу перетворено в лісний технікум. 

У 2005 році згідно наказу Державного комітету лісового господарства України 

№ 487 – К від 11.11.2005 року Великоанадольський лісний технікум було 

реорганізовано шляхом перетворення його у Великоанадольський лісовий коледж. 

Основним напрямом діяльності коледжу згідно з державним замовленням і 

договірними зобов’язаннями є підготовка висококваліфікованих фахівців для такої 

галузі народного господарства, як лісогосподарське виробництво. 

За весь період існування коледж підготував більше 10000 спеціалістів, які 

своєю благородною працею примножують славу навчального закладу.  

Коледж – самостійний освітянський статутний суб’єкт, має права юридичної 

особи, рахунки в установах банку, печатку і штамп, веде самостійний баланс та 

здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, Указів, 

розпоряджень Президента України, Наказів Міністерства освіти і науки України, 

Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту», власного Статуту та іншими 

нормативними актами. 

Основними завданнями педагогічного колективу закладу освіти  є підготовка 

висококваліфікованих фахівців, адаптованих до сучасних ринкових умов ведення 

господарської діяльності, що володіють сучасними технікою та технологіями, 

спроможними успішно вирішувати практичні завдання на виробництві. Для 

виконання поставленого завдання педагогічний колектив постійно перебуває в 

творчому пошуку, направленому на вдосконалення навчально-виховного процесу. 

Директор Великоанадольського лісового коледжу – Пятигорець Наталія 

Степанівна, 1961 року народження.  
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У 1992 році закінчила Маріупольський металургійний інститут за 

спеціальністю «Економіка і організація металургійної промисловості» і отримала 

кваліфікацію інженер - економіст. 

Пятигорець Н.С. працює в коледжі з 11 листопада 2015 року(наказ №537-К), 

викладає  економічні  дисципліни. Педагогічний стаж – 25 роки, кваліфікаційна 

категорія – «спеціаліст вищої категорії». 

За час роботи в коледжі  нагороджена  Почесною  грамотою Департаменту 

освіти і науки України Донецької облдержадміністрації.  

На   сьогоднішній день  коледж здійснює підготовку молодших спеціалістів за 

трьома спеціальностями, підготовку кадрів робітничих професій. Підготовка 

кваліфікованих робітників і молодших спеціалістів  здійснюється в коледжі із 

таких професій і спеціальностей: 

№ 

з/п 

Шифр і 

найменування галузі 

знань 

Код та назва 

спеціальності 

Ліцензований 

обсяг 

денна   заочна 

Підготовка молодшого спеціаліста 

1     20 Аграрні науки 

 та продовольство 

205  Лісове господарство 

206 Садово - паркове 

господарство 

60 

 

30 

60 

 

30 

2    20 Аграрні науки   та 

продовольство 

208 Агроінженерія 30 30 

Професійно-технічне навчання 

3 6141 Лісоруб 30 

4 8331 Тракторист - машиніст 

сільськогосподарського 

(лісогосподарського) 

виробництва (категорія «А1») 

30 

5 Підвищення кваліфікації «Лісоруб» 30 

 

 

Загальна навчальна площа навчально-лабораторних корпусів коледжу –  

12340 м
2
, чотири гуртожитки з загальною житловою площею 4297 м

2
 на 170 

місць (гуртожиток № 2 не функціонує), тренувальна база з одним стадіоном, 

навчально-виробниче господарство на території Великоанадольського лісництва.  
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Навчальні, побутові, адміністративно-господарські приміщення, територія 

навчального закладу знаходяться у належному санітарно-технічному стані, що 

підтверджують щорічні перевірки санітарних служб Волноваського району. По 

закінченню навчального року проводиться поточний ремонт будівель коледжу, 

кабінетів, лабораторій, майстерень. Територія коледжу, загальною площею - 7,1 га, 

має упорядкований вигляд, розбиті квітники, газони, є міні дендрарій. 

Навчальні і соціально-побутові приміщення коледжу в оренду не передаються, 

а використовуються за своїм призначенням. 

Підготовка студентів у коледжі ведеться за навчальними планами, які складені 

за новими галузевими стандартами вищої освіти. Колектив постійно оновлює і 

вдосконалює навчальні програми з усіх навчальних дисциплін відповідних 

спеціальностей. 

Для підготовки фахівців за всіма спеціальностями коледж має необхідну 

матеріальну базу, методичне забезпечення, навчальну літературу. 

Розподіл випускників коледжу здебільшого здійснюється в межах південно-

східної України. Багато випускників коледжу  працюють на  Державних 

підприємствах лісового господарства України, комунальних підприємствах 

зеленого будівництва, агрофірмах, заказниках та заповідниках України. 

Цілеспрямована робота директора на співпрацю з вищими  освітніми 

закладами ІІІ - ІV рівнів акредитації дає змогу випускникам коледжу  

продовжувати навчання.  

Наявність кваліфікованих педагогічних кадрів, необхідної матеріально - 

технічної бази, відповідного навчально-методичного забезпечення, якісна 

практична підготовка студентів дозволяють коледжу готувати молодших 

спеціалістів, які користуються попитом на підприємствах України. 

Діяльність колективу коледжу нині спрямована на подальше вирішення 

питань комп’ютеризації і використання інформаційних можливостей Internet, 

реалізацію концепції безперервної підготовки у рамках коледж - університет, 

укріпленню зв'язків з профільними підприємствами - базами практичної підготовки 

студентів, а в цілому, на подальше підвищення якості підготовки спеціалістів. 

Об’єктом підвищеної уваги директора є питання співпраці адміністрації та 

викладацького складу з органами студентського самоврядування, що сприяє 

розвитку лідерського потенціалу студентської молоді, її громадської ініціативи, 

набуттю нею через соціальну практику досвіду активної і компетентної участі в 

громадському житті.  

Директор коледжу постійно здійснює контроль за якістю освітнього процесу.   

Освітній процес коледжу, діяльність студентського самоврядування, 

святкування визначних дат та співпраця з батьківським комітетом постійно 

висвітлюється на сайті коледжу: http:// www.valk.dn.ua 
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 Щорічно педагогічний колектив визначає науково методичні цілі та 

завдання на навчальний рік. Реалізація завдань знаходить своє відображення в 

плануванні і практичній діяльності коледжу, забезпечує ефективний і стійкий 

фінансово-економічний та господарській стан закладу освіти. 

 

2. Формування та збереження контингенту студентів 

Формування контингенту – одна з основних ланок роботи керівника та всього 

педагогічного колективу коледжу. 

В коледжі постійно удосконалюють існуючі та вишукуються нові форми 

профорієнтаційної роботи, роботи приймальної комісії з метою стабільного 

притоку молоді на навчання. 

Найважливішим фактором формування контингенту коледжу та забезпечення 

виконання державного замовлення є діяльність приймальної комісії навчального 

закладу, яку очолює директор. На основі Умов прийому до вищих навчальних 

закладів, Правил прийому, Положення про приймальну комісію ґрунтується 

злагоджена та цілеспрямована діяльність комісії. 

Уся документація з питань прийому до коледжу відповідає нормативним 

вимогам. 

В коледжі активно працює  профорієнтаційний центр, який  організовує та 

направляє агітаційну та профорієнтаційну роботу, щорічно проводяться Дні 

відкритих дверей, на сайті  коледжу висвітлюється    інформація щодо навчального 

закладу, оголошення про прийом. Реклама та агітаційна інформація надається в 

засобах масової інформації, виготовляються рекламні буклети тощо. 

Всі члени педагогічного колективу залучені до профорієнтаційної діяльності 

шляхом агітації випускників шкіл та професійних училищ, робітничої молоді, 

укладання угод з загальноосвітніми школами, ліцеями, професійно-технічними 

училищами. 

Важливим внеском у профорієнтацію роботу є діяльність комісії з 

працевлаштування випускників, яка налагоджує зв’язки з майбутніми 

роботодавцями, проводить активну агітаційну роботу серед працюючої молоді та 

батьків потенційних вступників на підприємствах. 

Для вдосконалення профорієнтаційної роботи керівник освітнього закладу 

постійно корегує участь викладачів та студентів коледжу у ярмарках  професій в 

містах Волноваха, Маріуполь,  виставках в районній бібліотеці, що сприяє 

популяризації спеціальностей коледжу. У цьому році представники 

профорієнтаційного центру відвідали ярмарок професій у м. Краматорськ, м. 

Вугледар. Проводиться моніторинг серед учнів шкіл для визначення пріоритетних 

професій на ринку праці. 
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Щорічно у коледжі складається план профорієнтаційної роботи та один раз на 

місяць відповідальний секретар приймальної комісії звітує про проведену роботу. З 

метою контролю, керівник визначає контрольні дати підведення результативності 

профорієнтаційної роботи, основні проблеми розглядаються на засіданнях 

педагогічної ради. Адміністрація коледжу співпрацює з центрами зайнятості 

району та області. Використовується наглядна агітація за спеціальностями 

коледжу. 

Роз’яснювальна робота серед населення та робота колективу коледжу, 

дозволила виконати план прийому за державним замовленням.  

 

Результати вступної кампанії 

 

Таблиця  1 

 

Назва показника 

Роки прийому  

2016 2017 

Зараховано (всього, осіб) 121 112 

За кошти державного 

бюджету(всього, осіб), в т.ч.: 

Денна 

Заочна 

102 

 

80 

22 

100 

 

80 

20 

За кошти фізичних та 

юридичних осіб (всього, осіб),в т.ч.: 

Денна 

Заочна 

 

19 

11 

8 

 

12 

8 

4 

Загальний конкурс 1,2 1,12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Результати вступної кампанії 
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В коледжі реалізується ряд заходів щодо збереження контингенту студентів: 

- всебічний аналіз причин неуспішності, пропусків занять та інших порушень 

навчальної дисципліни; 

- створення умов для ліквідації академічної заборгованості; 

- створення умов для самостійного навчання студентів; 

- адаптація студентів до умов навчання в коледжі. 

Перш за все приділяється значна увага питанню адаптації студентів першого 

року навчання. 

Для цього здійснюється: 

- знайомство зі студентами та їхніми родинами, анкетування студентів; 

- складання соціальних паспортів груп; 

- індивідуальні бесіди викладачів зі студентами з метою вивчення 

особистості студента; 

- координація завідувачем відділенням роботи викладачів, які працюють у 

групах; 

- диференційний підхід до студентів з боку викладачів, кураторів; 

- щоденний контроль явки студентів на заняття; 

- залучення студентів нового набору до роботи в органах студентського 

самоврядування, науково-дослідницької роботи, гуртках художньої самодіяльності, 

спортивних секціях тощо; 

- участь у колективних творчих справах: Туристичний зліт, конкурс «Міс 

Лісова красуня», День студента, огляд – конкурс «Дебют першокурсника» та ін.; 

- знайомство з традиціями коледжу та Великоанадольської лісової дачі, з 

Правилами внутрішнього розпорядку у закладі освіти; 

- запровадження впливу студентського самоврядування через проведення 

засідань студентської ради, Ради з профілактики правопорушень, на яких 

заслуховуються студенти, які мають пропуски занять без поважних причин, 

розробляються заходи щодо зміцнення дисципліни в групі.  

З метою адаптації студентів першого року навчання проводиться вхідний 

контроль знань, організовуються консультації, додаткові заняття, індивідуальна 

робота. Питання прийому, а також адаптація студентів нового набору щорічно 

розглядаються на засіданнях педагогічної ради коледжу. 

Для поліпшення успішності та якості знань проводяться додаткові заняття. 

З цією метою на початку кожного семестру розробляється і затверджується 

графіки додаткових занять. Крім того, організовано індивідуальну роботу зі 

студентами, що мають заборгованості та пропуски заняття без поважної причини.  
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Динаміка змін чисельності студентів денного відділення 

 

Таблиця 2 

Навчальні роки 2016-2017 2017-2018 

Загальна чисельність студентів 267 276 

В тому числі: бюджет 225 242 

В тому числі: контракт 42 34 
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Рис. 2 Динаміка змін чисельності студентів денного відділення 

 

Динаміка змін чисельності студентів заочного відділення 

Таблиця 3 

Навчальні роки 2016-2017 2017-2018 

Загальна чисельність студентів 105 92 

В тому числі: бюджет 80 61 

В тому числі: контракт 25 31 
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Рис. 3 Динаміка змін чисельності студентів заочного відділення 
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3. Зміст підготовки фахівців 

 

Професійна підготовка фахівців у Великоанадольському лісовому коледжі 

проводиться на рівні державних галузевих стандартів вищої освіти України за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» за напрямом 20 Аграрні 

науки та продовольство з трьох спеціальностей. 

Зміст освіти ліцензованих спеціальностей у Великоанадольському лісовому 

коледжі – це науково обґрунтована система дидактичного та методичного 

матеріалу для освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», який 

визначається освітньо-професійною програмою, структурно-логічною схемою 

підготовки, навчальними програмами дисциплін, відображається у відповідних 

підручниках, навчальних посібниках, методичному забезпеченні, дидактичних 

засобах. 

Освітньо-кваліфікаційні характеристики та освітньо-професійні програми, які 

є галузевими нормативними документами з підготовки студентів з кожної 

спеціальності коледжу визначають місце фахівця в структурі галузевої економіки 

держави і вимоги до його компетентності, а також нормативний термін навчання та 

нормативні форми державної атестації. 

Основним нормативним документом навчального закладу, що визначає зміст 

та організацію освітнього процесу за ліцензованими спеціальностями коледжу, є 

навчальний план. 

Зміст підготовки фахівців зі спеціальностей спрямований на забезпечення 

формування кінцевих професійних якостей майбутнього спеціаліста та визначений 

обсягом дисциплін, включених до навчальних планів зі спеціальностей. 

У навчальних планах дотримано вимоги співвідношення навчального часу між 

циклами підготовки, переліком дисциплін та обсягом годин на їх вивчення, які 

визначені у відповідності до освітньо-професійної програми підготовки молодшого 

спеціаліста. 

Усі дисципліни теоретичного та практичного циклів навчальних планів 

спеціальностей, у тому числі і всі види практик, забезпечені навчальними 

програмами, зміст яких повністю відповідає освітньо-професійним програмам 

підготовки молодшого спеціаліста за спеціальностями. 

На підставі освітньо-професійних програм, навчальних програм нормативних 

дисциплін викладачами коледжу складені робочі навчальні програми та тематичні 

плани, в яких викладено зміст конкретних навчальних дисциплін, послідовність 

вивчення змістових складових дисциплін, організаційні форми та засоби 

проведення поточного і підсумкового контролю знань, методичні вказівки до 

самостійного вивчення дисципліни, списки навчальної та методичної літератури. У 

робочих навчальних програмах передбачаються лекції, семінари, лабораторні і 
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практичні заняття. Робочі навчальні програми розглядаються цикловими комісіями 

та затверджуються заступником директора з навчальної роботи. Питання їх якості 

розглядаються на педагогічних та методичних радах. 

Навчальні програми, зміст навчального матеріалу систематично 

поновлюються з урахуванням змін, які відбуваються в сфері освіти та економіки, 

запровадження у діяльність підприємств нової техніки і сучасних технологій, 

прийняття нових законів та нормативних актів. Інформацію про ці зміни викладачі 

знаходять у періодичних виданнях, безпосередньо на виробництві під час 

керівництва технологічною практикою. 

Відповідно до освітньо-професійної програми підготовки молодших 

спеціалістів за ліцензованими спеціальностями у Великоанадольському лісовому 

коледжі державна атестація випускників проводиться у вигляді захисту 

дипломного проекту та Державного комплексного кваліфікаційного іспиту.  

Результати виконання та захисту дипломних проектів, Держані комплексні 

кваліфікаційні іспити, уміння та навички набуті випускниками коледжу, 

підтверджують достатній рівень підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем «молодший спеціаліст», що відповідає стандартним вимогам 

спеціальностей згідно з напрямками їх діяльності, визначеними освітньо-

професійними характеристиками, про що свідчать результати захисту та відгуки 

керівників підприємств лісової галузі. 

Основним напрямком діяльності коледжу з ступеневої підготовки фахівців є 

розроблення інтегрованих планів для підготовки спеціалістів на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник». 

 Педагогічний колектив коледжу забезпечує якісний зміст підготовки 

студентів зі спеціальностей, орієнтується на сучасні вимоги до вищої освіти, 

впроваджує у освітній процес новітні педагогічні технології з використанням 

електронних носіїв інформації, джерел Internet, найсучасніші виробничі технології 

та обладнання, спрямовує навчальний процес на особливості ринкової економіки та 

його гнучкого реагування на об’єктивні зміни в лісовій галузі. 

Таким чином, зміст підготовки фахівців у коледжі відповідає стандартам, 

потребам ринку праці, вирішенню питань безперервності та ступеневої підготовки 

фахівців. 

 

4. Навчально-методичне та інформаційне забезпечення 

освітнього процесу 

Освітній  процес у Великоанадольському лісовому коледжі спрямований на 

досягнення основної мети – підготовку кваліфікованого  конкурентоспроможного 

фахівця для лісової та аграрної галузей України. 
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В організації освітнього  процесу, керівник враховує педагогічний потенціал, 

матеріальну і навчально-методичну базу коледжу, сучасні інформаційні технології. 

Він зорієнтований на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, 

здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та 

швидкої адаптації до динамічних процесів в освітній і соціально-культурній 

сферах, галузях техніки і технологій, системах управління й організації праці в 

умовах ринкової економіки. 

Планування освітнього процесу здійснюється наступним чином: 

- розробка та затвердження щорічного плану роботи Великоанадольського 

лісового коледжу; 

- розробка робочих навчальних планів на поточний навчальний рік; 

- розподіл педагогічного навантаження шляхом формування оптимальної 

системи якісного забезпечення викладання всіх навчальних дисциплін; 

- розробка та затвердження річних планів роботи циклових комісій; 

- розробка і затвердження індивідуальних планів роботи педагогів на новий 

навчальний рік. 

На основі навчальних планів розробляються графіки навчального процесу, які 

затверджуються директором коледжу. 

Контроль виконання робочих навчальних планів і робочих навчальних 

програм здійснюються директором, заступником директора з навчальної роботи. 

Контроль за успішністю, відвідуванням занять та якістю навчального процесу 

здійснюється шляхом проведення тематичних атестацій, здачі семестрових і 

державних екзаменів, заліків, проведення обов’язкових та директорських 

контрольних робіт. Результати контролю обговорюються на засіданнях циклових 

комісій, методичної ради, методичних семінарах. 

Протягом року педагогічний колектив коледжу працює над впровадженням 

особистісно-орієнтованих технологій навчання, які сприяють: 

- забезпеченню психолого-педагогічного спрямування освітнього процесу; 

- визначенню психологічних критеріїв ефективного навчання та розвитку 

студентів; 

- розробці та впровадженню психолого-педагогічних інноваційних форм і 

методів як умов успішного навчання, розвитку та адаптації студентів. 

Для ефективної методичної роботи проводиться моніторинг педагогічних ідей. 

Методична  робота проводиться згідно Законів «Про освіту», «Про вищу освіту» та 

нових освітніх програм. 

У коледжі працюють 5 предметно - циклових комісій, які очолюють 

досвідчені викладачі. 

Пріоритетними  питаннями методичної роботи у коледжі є: 

- якісна підготовка молодших спеціалістів  та збереження престижу коледжу; 
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- атестація загальноосвітньої та професійної діяльності коледжу; 

- підвищення кваліфікації та атестації викладачів;  

- наставницька діяльність та робота з викладачами-початківцями; 

- виконання графіків методичного навантаження; 

- активізація використання інноваційних та новітніх технологій на заняттях. 

Цикловими комісіями коледжу традиційно  проводяться  науково-практичні 

конференції та тематичні тижні: «Право та безпека…», «Мови та літератури», 

«Соціальних та економічних дисциплін», «Безпеки дорожнього руху», «Садово-

паркових дисциплін». 

 У звітному році було проведено майстер-класи, де  викладачі вищої 

кваліфікаційної категорії ділились досвідом своєї роботи.   

За традицією у коледжі постійно проводяться виставки методичної роботи та 

досягнень викладачів. Педагогічний колектив приймає активну участь у роботі 

методичних об’єднань в м. Маріуполь. І в результаті студенти коледжу 

продемонстрували хороші знання, набравши високу кількість балів у  конкурсах з 

української мови та літератури(ім. П. Яцика, Т.Г. Шевченка). 

У жовтні 2017 року в коледжі проведена перша Міжнародна науково-

практична конференція «Екологія Донбасу: уроки історії та виклики сьогодення». 

Показники організаційного забезпечення навчально-виховного процесу 

Таблиця 4 

№ з/п 
 

Показник 

роки 

  2016-2017  2017-2018 
1 2 3 4 

1 
Кількість спеціальностей, за якими здійснюється 

 підготовка фахівців, осіб 

3 3 

2 
Частка спеціальностей, які забезпечені 

галузевими стандартами (%) 

100 100 

3 
Частка спеціальностей, для яких розроблені 

структурно-логічні схеми підготовки (%) 

100 100 

4 
Частка спеціальностей, які забезпечені 

навчальними планами і програмами (%) 

100 100 

5 
Частка спеціальностей, які забезпечені робочими 

навчальними планами (%) 

100 100 

6 
Частка спеціальностей, які повністю забезпечені 

робочими навчальними програмами (%) 

100 100 

7 
Частка спеціальностей, які мають варіативну 

складову державних стандартів (%) 

100 100 

8 
Частка спеціальностей, в робочі плани і програми 

яких своєчасно внесені зміни та доповнення (%) 

100 100 

9 
Частка спеціальностей, для яких розроблені 

засоби діагностики якості знань студентів (%) 

100 100 

10 
Частка спеціальностей, які мають засоби 

діагностики якості підготовки фахівців (%) 

100 100 
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Показники організаційно-методичного забезпечення 

виробничої практики, курсового і дипломного проекту 

Таблиця 5 

 

 

В 2017 році коледж успішно пройшов акредитацію спеціальності 

«Експлуатація і ремонт обладнання лісового комплексу», атестацію робітничих 

професій 6141 «Лісоруб», 8331 «Тракторист - машиніст сільськогосподарського 

(лісогосподарського) виробництва (категорія «А1»)». В поточному році готує 

справи до ліцензування  робітничих професій 6731 «Флорист», 7231 «Слюсар з 

ремонту автомобілів», 7241 «Електрик з ремонту та обслуговуванню 

електроустаткування»,  4121 «Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних». 

Як керівник коледжу, Пятигорець Н.С. є активним членом обласної ради 

директорів, бере участь в засіданнях ради директорів ЗВО І-ІІ рівня акредитації 

Донецької області.  

№ 

з/п 

 

Назва показника 

Роки 

  2016 р.  2017 р. 

 

 

1 

Частка курсових робіт і проектів,що виконуються у 

навчальному закладі забезпечена сучасною 

тематикою, яка щорічно оновлюється(%) у т.ч. – має 

практичне спрямування (%) 

 

100 

 

100 

 

2 

Частка курсових робіт і проектів, що 

використовується у навчальному закладі забезпечена 

методичними вказівками щодо їх виконання (%) 

 

100 

 

100 

 

3 

Частка спеціальностей, на яких виконується дипломні 

проекти (роботи) забезпечене методичними 

вказівками (%) 

100 100 

4 Частка дипломних проектів (робіт) виконана із 

застосуванням ПЕОМ (%) 

100 100 

5 Забезпеченість програми усіх видів практик на 

виробництві (%) 

100 100 

6 Забезпеченість методичними рекомендаціями усіх 

видів практик на виробництві(%) 

100 100 

7 Забезпеченість місцями виробничої практики на 

підприємствах, установах, організаціях усіх студентів 

відповідно до заключених договорів (%) 

 

100 

 

100 

8 Частка студентів-практикантів, які повністю виконали 

програму практики і своєчасно підготували і 

захистили звіт (%) 

100 100 

9 Частка студентів, які своєчасно підготували і 

захистили дипломні проекти (роботи) (%) 

100 100 
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У поточному році навчально-методична робота у коледжі направлена  на 

вирішення виховних психолого-педагогічних питань та  проблем підвищення 

якості підготовки спеціалістів.  

 

5. Кадрове забезпечення освітнього процесу 

 

Навчально-практичну підготовку та виховний процес у Великоанадольському 

лісовому коледжі забезпечує 36 штатних педагогічних працівника. 

Найважливішими принципами, що покладено в систему підбору управління 

педагогічним колективом коледжу, вважаю: 

- формування професійного колективу та впровадження системи підбору і 

підготовки кадрів; 

- своєчасну координацію роботи колективу з метою самореалізації кожного 

працівника на своєму робочому місці; 

- здійснення принципового  контролю за результатами діяльності 

працівників. 

Склад викладачів за категоріями 

Таблиця 6 

 
Навчальний 

рік 

Спеціаліст 

осіб 

ІІ 

категорія 

осіб 

І 

категорія 

осіб 

Вища 

категорія 

осіб 

Викладач 

методист, 

осіб 

Всього 

осіб 

2016-2017 4 4 11 12 6 31 

2017-2018 6 4 11 12 6 33 
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Рис. 4 Склад викладачів за категоріями 
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На сучасному етапі, як керівник, особливу увагу приділяю роботі молодих 

викладачів. Однією з умов  розвитку навчального закладу, його педагогічного 

колективу  є навчання та підвищення кваліфікації. 

Атестація педагогічних працівників Великоанадольського лісового коледжу 

проводиться з дотриманням всіх вимог «Типового положення про атестацію 

педагогічних працівників України» затверджено наказом МОН України.  

З метою вдосконалення менеджменту, у коледжі створено дієвий резерв на 

керівні посади.  

Аналіз підсумків атестації за останні роки свідчить про те, що атестація дійсно 

стала фактором зростання професіоналізму та продуктивної діяльності 

педагогічних працівників коледжу. На сьогоднішній день викладачі вищої категорії 

складають 36,4%. Також значну частину складають викладачі І категорії 33,3%, 

викладачі ІІ категорії та категорії «спеціаліст» відповідно складають 12,1% та 

18,1%. 
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Рис. 5 Склад викладачів за категоріями, % 

 

За результатами аналізу, можна зробити висновок, що педагогічний колектив 

має потенціал для підвищення кваліфікації та професійного рівня. 

Всі викладачі, які проходили атестацію попередньо пройшли курси 

підвищення кваліфікації та стажування в інституті післядипломної освіти: 

Донецький національний університет, м. Вінниця; Полтавський університет 

економіки і торгівлі. 

За останній рік вивчено та узагальнено передовий педагогічний досвід шести 

викладачів коледжу. 
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Викладачі коледжу вивчають педагогічний досвід інших педагогів та активно 

впроваджують його в своїй діяльності. Цьому сприяє участь у роботі обласних 

методичних об’єднань, науково-практичних конференціях, конкурсах тощо. 

Результатом роботи з педагогічним колективом є підвищення кваліфікаційних 

категорій та присвоєння педагогічних звань. 

У 2016-2017 н. р. підвищення кваліфікацій викладачів Великоанадольського 

лісового коледжу виконано в повному обсязі.  

 

6. Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу 

 

Для ефективного проведення освітнього процесу у Великоанадольському 

лісовому коледжі створена достатня матеріально-технічна база, яка постійно 

розвивається та удосконалюється, що дозволяє забезпечити необхідні умови для 

підготовки фахівців з ліцензованих спеціальностей згідно з вимогами Державних 

стандартів вищої освіти. 

Загальна та навчальні площі приміщень коледжу є достатніми, що дозволяє 

здійснювати освітній процес в одну зміну.  

Коледж  має триповерховий навчальний корпус, збудований в 1953 році, 

загальною площею 12340 м
2
. В навчальному корпусі розташована  актова зала. 

Бібліотека та читальний зал розташовані в гуртожитку № 5 і мають загальну площу 

120 м
2 

, у тому ж гуртожитку розташований медичний пункт площею 205 м
2
. 

Їдальня розташована в окремому приміщенні площею 332,3 м
2
 на 100 посадочних 

місць, обладнана згідно санітарних норм, здійснює харчування студентів гарячими 

стравами. 

Біля головного навчального корпусу розташовані три філії навчальних 

корпусів. На одного студента коледжу припадає 11,5 м
2
 навчальної площі. 

Три гуртожитки,  загальною площею 4297 м
2
, обладнані кімнатами 

самопідготовки, відпочинку, гігієнічними та побутовими кімнатами.   

Кабінети і лабораторії оформлені стендами і плакатами інформативного та 

тематичного характеру, куточками з охорони праці. Вони відповідають вимогам 

навчального процесу, оформлені естетично та відповідно до змісту навчальних 

програм дисциплін. 

Розвиток і утримання приміщень проводиться на основі концепції та 

перспективного плану розвитку коледжу, які передбачають оснащення аудиторій 

сучасним обладнанням, комп’ютерною технікою, технічними засобами навчання. 

План визначає заходи з відновлення лабораторного обладнання, виготовлення 

наочних інформаційних стендів для кабінетів і лабораторій, придбання нового 

сучасного обладнання, капітального і поточного ремонту навчальних аудиторій, 

розвитку локальної мережі Internet тощо.  
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Навчальні майстерні відповідають всім вимогам навчальних планів та програм 

з кожної спеціальності. Майстерні оснащені необхідним обладнанням, мають 

навчальний клас та необхідні інструменти, мають всю необхідну документацію, 

ТЗН. 

Поновлення матеріально-технічної бази дає змогу систематизувати, закріпити 

і розширити теоретичні та практичні знання студентів зі спеціальностей, розвивати 

у них пізнавальну активність. 

В цілому матеріально – технічне забезпечення освітнього процесу відповідає 

стандартам і дає можливість готувати висококваліфікованих фахівців для лісових 

підприємств України. 

В ході підготовки чемпіонату Європи з футболу «ЄВРО-2012» на базі коледжу 

була побудована тренувальна база з одним стадіоном для учасників чемпіонату. На 

теперішній час спортивний комплекс використовується для проведення занять з 

фізичного виховання, районних і обласних спортивних змагань.  

В 2017 році були проведені ремонтні роботи в гуртожитках (частково замінено 

електропровід, відремонтовані душеві кімнати, обладнані побутові кімнати), в 

котельні (відремонтовані котли), в учбовому корпусі № 2 замінено покриття даху, в 

учбових майстернях, студентському центрі, їдальні, читальній залі бібліотеки. 

В головному корпусі зроблено косметичний ремонт в аудиторіях та 

коридорах, актовій залі, відремонтовано та обладнано методичний кабінет коледжу 

та кабінет приймальної комісії 

Загальна площа приміщень та її розподіл 

Таблиця 7 

Назви приміщень за 

функціональним призначенням 

Загальна 

 Площа 

приміщень, 

(м
2
)

 

У тому числі 

власна 

(м
2
)

 
орендо

вана 

(м
2
) 

здано в 

оренду 

(м
2
) 

1. Площа всіх приміщень, що 

використовуються, усього: 

- у т. ч. приміщень для занять 

студентів (курсантів, слухачів 

тощо) (аудиторні приміщення, 

кабінети, лабораторії тощо) 

-  спортивна зала 

12340 

 

3080 

 

 

 

502 

12340 

 

3080 

 

 

 

502 

 

 

- 

 

 

- 

2. Приміщення для науково-

педагогічних (педагогічних) 

працівників 

413,9 413,9 - - 

3. Службові приміщення 265,4 265,4 - - 

4. Бібліотека, 

у т. ч. читальні зали 

120 

60 

120 

60 

- 

- 

- 

- 

5. Гуртожитки 4297 4297 - - 
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6. Їдальні, буфети 332,3 332,3 - - 

7. Профілакторії, бази 

відпочинку 

- - - - 

8. Медичні пункти 205 - - - 

 

На території коледжу поновлено газонне покриття, розбиті і озеленені нові 

квітники, зони відпочинку, збудована Альтанка Мрій та спроектовано декілька 

ландшафтних груп з малими архітектурними формами. 

Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу у коледжі має 

системний характер і спрямоване на стабільне зміцнення навчально-методичної 

бази закладу, у зв’язку з чим поповнення матеріально-технічної бази здійснюється 

після ретельного вивчення потреб коледжу. 

Щорічно складається акт перевірки готовності матеріально-технічної бази 

коледжу до нового навчального року, який погоджується з необхідними 

установами. 

Матеріально-технічне забезпечення усіх спеціальностей коледжу є 

задовільним та гарантує здійснення освітнього процесу згідно з акредитаційними 

вимогами до якості підготовки молодших спеціалістів. 

 

7. Виховна робота та розвиток студентського самоврядування 

 

Головною метою виховання студентської молоді в коледжі є формування 

свідомого громадянина, патріота України, активного провідника національної ідеї, 

справжнього представника української еліти. Саме на виконання цієї мети 

спрямована концепція виховної роботи у коледжі. 

 Вважаю, що головними складовими системами виховної роботи є: 

- спрямування всієї навчально-виховної, позааудиторної діяльності 

викладачів на підготовку висококваліфікованих фахівців для роботи в ринкових 

умовах розвитку суспільства, формування їх соціальної активності, чітких 

громадянських цінностей; 

- національний та загальнолюдський зміст освіти і виховання студентської 

молоді; 

- формування системи основних компонентів духовного світу особистості, 

використовуючи досвід духовності, звичаї і традиції українців; 

- використання виховних можливостей студентського самоврядування; 

- активне використання інновацій у виховній роботі; 

- формування правової культури; 

- формування екологічної культури, особистої санітарно-гігієнічної культури; 

- пропаганда здорового способу життя молоді;  
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- створення умов для розвитку індивідуальних здібностей, талантів 

студентської молоді;  

- соціально-психологічна допомога. 

Вважаю, що вимогою до організації виховної роботи є планування на 

навчальний рік. 

Єдиний план виховної роботи доповнюють: 

- план  роботи кураторів, плани роботи органів студентського 

самоврядування; 

- додаткові заходи щодо соціального захисту та підтримки осіб з числа 

студентів-сиріт, студентів з обмеженими можливостями  та студентів із 

малозабезпечених сімей, які навчаються у коледжі. 

Процес виховання підпорядкований педагогічним закономірностям. 

На засіданнях педагогічної  ради коледжу розглядалися  актуальні проблеми 

стану виховної роботи, заслуховувалися звіти заступника директора з виховної 

роботи, кураторів. 

Студентське самоврядування – невід’ємна складова освітнього процесу 

сучасного закладу. 

У коледжі діють органи студентського самоврядування, а саме студентська 

рада коледжу, студентська рада гуртожитку. Саме ці органи приймають участь у 

вирішенні питань організації, планування і удосконалення освітнього процесу в 

коледжі.  

У вересні 2017 року було проведено звітно-виборну студентську 

конференцію, на якій проаналізовано роботу студентського самоврядування у 

коледжі за звітний період, обраний новий склад виконавчого органу студентського 

самоврядування. 

  За сприяння студентської ради коледжу проведені такі заходи: 

- Посвята у Великоанадольці; 

- Вечір знайомств «Вчора – школяр, сьогодні - студент»; 

- Урок пам’яті «Брама смерті» - до річниці трагедії у Бабиному Яру; 

- Акція «Добро починається з тебе»; 

-  Відкрита виховна до Дня миру; 

- Відкрита виховна година «Страта голодом»,присвячена трагічній річниці 

голодомору1932–1933 рр.; 

- Відкрита виховна година до Дня Героїв Небесної Сотні «У кожного часу 

свої герої»; 

- проведення профорієнтаційної роботи серед шкільної молоді, Днів 

відкритих дверей. 
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Морально-правове виховання в коледжі спрямоване на формування в 

студентів правової свідомості та правової культури, в якій проявляється розуміння 

правових норм, співвідношення своїх вчинків з ними. 

Основними напрямками діяльності є: 

- Ознайомлення  студентів зі Статутом коледжу, з правилами внутрішнього 

розпорядку. 

- Проведення кінолекторіїв «Здоров’я у твоїх руках», «Тютюнопалінню та 

алкоголю – НІ!», «Наркоманія – зло всього людства». 

- Індивідуальні бесіди, консультації щодо правового виховання студентів. 

- Проведення засідань комісії профілактики правопорушень. 

- Робота з дільничним інспектором, поліцією, службами  у справах дітей в 

рамках програми «Діловий контакт». 

З метою виховання духовної культури особистості та створення умов для 

вільного формування нею власної позиції за звітний період у коледжі були 

проведені такі заходи: 

- урочистості до Дня визволення Донбасу від фашистсько-німецьких 

загарбників; 

- молодіжний туристичній зліт «Ліс – майбутнє України» до Дня працівників 

лісу; 

- святковий концерт до Дня Захисника України; 

- флешмоб, присвячений річницям УПА; 

- виставка до Дня працівника освіти «Осінній сюжет»; 

- зустріч – інтервʼ ю з представниками військовослужбовців до Дня гідності 

та свободи України; 

- конкурс-огляд груп нового набору «Дебют першокурсника»; 

- святковий концерт до Дня Збройних сил України; 

- виставка новорічних поробок «Новорічний серпантин» та новорічних 

привітальних листівок; 

- концертно-розважальні програми до Міжнародних свят; 

- фестиваль груп КВН на Кубок коледжу; 

- випускні вечори. 

З метою формування творчої, працелюбної особистості, вмілого господаря, 

що володіє відповідними навичками та вміннями, професійною майстерністю 

студенти  приймають активну участь в озелененні та благоустрою території  

коледжу, організоване постійне прибирання студентами закріплених ділянок біля 

навчального корпусу, гуртожитків, дендропарку.  

Щовесни студенти та працівники коледжу є активними учасниками 

Всеукраїнської акції «Майбутнє лісу у твоїх руках» і місячника по озелененню та 

благоустрою навколишніх територій. 
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Навчальні заняття з фізичної культури та фізичного виховання проводяться 

за розкладом на базі власного спорткомплексу: стадіоні, спортивному майданчику, 

спортивній залі відповідно до навчальних програм за календарно-тематичними 

планами. Практичні заняття проводяться з легкої атлетики (біг на короткі, середні 

та довгі дистанції, стрибки у довжину і висоту, метання гранати, естафетний біг, 

крос), баскетболу, волейболу, футболу, настільного тенісу, гирьового спорту. 

 В коледжі  організована  робота із залучення студентів до занять 

фізкультурою та спортом, з профілактиці травматизму та захворювань.  

У поточному році на достатньому рівні проводиться робота за календарем 

спортивно-масових і оздоровчих заходів: Олімпійський тиждень, кубок коледжу з 

міні-футболу до Дня працівників лісу,  першість коледжу з настільного тенісу,  з 

шахів, з волейболу, з баскетболу, туристський зліт. 

Згідно графіків працюють спортивні секції. В коледжі щороку проводтьтя 

Спартакіада (першість коледжу з волейболу, міні- футболу, баскетболу, силового 

двоборства, настільного тенісу), метою якої є залучення студентів до занять 

фізичною культурою і спортом, відбір кращих спортсменів до збірних команд 

коледжу. 

Збірні команди коледжу брали участь у районних та міських  змаганнях з 

настільного тенісу, волейболу, займані призові місця. 

На початку вересня в коледжі проведено Тиждень фізичної культури і 

спорту,    Олімпійський тиждень. Згідно програми тижня проведені наступні 

заходи: 

 • кубок коледжу з міні-футболу; 

 • матч з міні-футболу,  волейболу, настільному тенісу  між командами 

переможцями і командами викладачів; 

  • конкурс стіннівок «Спорт»; 

 • інформаційний флешмоб; 

 • вулична акція «Здоровим бути модно». 

Студенти з задоволенням приймають  участь в запланованих заходах. 

Пропаганда фізичної культури й здорового способу життя серед студентів 

проводиться у вигляді бесід, лекцій, рефератів, наочної агітації.  

       Викладачі фізичного виховання приймають участь в роботі засідання 

методичного об’єднання викладачів фізичного виховання м. Маріуполь.  

Основним пріоритетним напрямом в організації виховного процесу є 

індивідуальний підхід до виховання кожного студента, стимулювання 

саморозвитку і самовиховання. 
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8. Фінансово – господарська діяльність 

 

Великоанадольський лісовий коледж – бюджетна установа, яка 

підпорядкована Міністерству освіти і науки України і фінансується за рахунок 

коштів загального фонду Державного бюджету, власних надходжень спеціального 

фонду, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами 

згідно із законодавством та надходжень від отриманих благодійних внесків та 

дарунків. Всі фінансові надходження створюють єдиний фонд фінансування 

коледжу. Фінансово – господарська діяльність коледжу здійснюється в межах 

єдиного кошторису і штатного розпису, затверджених Міністерством освіти і 

науки України. 

Згідно з кошторисом та планом використання бюджетних коштів за загальним 

фондом від Міністерства освіти було отримано фінансування на поточні видатки у 

таких обсягах: 

у 2016 році – 6485,8 тис. грн. 

у 2017 році – 8884,1 тис. грн. 

Кошти загального та спеціального фондів за 2016 та 2017 роки 

використовувались виключно за цільовим призначенням. Надходження 

фінансування за джерелами та напрямками використання коштів відображено у 

Таблиці 8. 

Стан фінансування в основному забезпечує  основну діяльність коледжу. Але 

фізичне зношення основних засобів, необхідність капітального та поточного 

ремонтів, оновлення комп’ютерної та офісної техніки, подорожчання  плати за 

енергоносії вимагають більше коштів. Для покращення рівня господарювання 

коледж знаходив вихід у посиленні догляду за основними засобами, дотримувався 

постійного режиму економії. 

Щорічно в літній період власними силами виконується комплекс робіт з 

поточного ремонту  приміщень навчальних корпусів, гуртожитків та інших 

будівель коледжу. 

На балансі коледжу рахуються два навчальних корпуси, чотири гуртожитки, 

їдальня, тренувальна база з одним стадіоном, станція переробки стічних вод, 

котельня на твердому паливі, гаражі, механічні майстерні та інше. 
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Джерела фінансування та напрями використання коштів 

 

Таблиця 8 

Джерела фінансування, 

видатки / періоди 
2016 2017 

1.Державний бюджет 

(надходження), тис.грн. 
6485,8 8884,1 

Видатки, усього: в тому числі 6485,8 8884,1 

-заробітна плата 3474,1 5428,1 

-нарахування на заробітну плату 759,7 1184,0 

-стипендія 1348,8 1117,0 

-матеріали.обладнання та інвентар 218,5 6,7 

-продукти харчування 153,5 244,7 

-оплата комунальних послуг та 

енер-    гоносіїв 
512,0 862,0 

-допомога для дітей-сиріт 19,2 41,6 

2. Спеціальний фонд 

(надходження) у тому числі: плата за 

навчання, кошти від господарської 

діяльності, оренда 

1169,4 

132,2 

852,6 

0,0 

705,3 

254,2 

451,1 

0,0 

Видатки, усього: 

в тому числі 
1169,4 912,5 

-заробітна плата 410,0 414,0 

-нарахування на заробітну плату 90,2 91,0 

-оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв 
200,0 271,7 

-матеріали, обладнання та інвентар 177,6 12,8 

-інші видатки 86,1 52,6 

-оплата послуг 25,0 40,4 

-основні засоби, обладнання 180,5 30,0 

3.Спонсорська допомога, 

надходження 
57,2 104,6 

Видатки, усього 

в тому числі: 
92,7 104,6 

-матеріали, обладнання, інвентар 66,0 95,8 

-оплата послуг 0,0 0,0 

-основні засоби, обладнання 26,7 8,8 

 

Бухгалтерський облік у коледжі ведеться відповідно до Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХIV. 

Відображення бухгалтерських операцій ведеться у меморіальних ордерах з планом 

рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженим наказом 

Головного управління Державного казначейства України від 10.12.1999р. №114. 
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Призначення, нарахування та виплата стипендій студентам 

Великоанадольського лісового коледжу здійснюється відповідно до постанови 

КМУ від 12 липня 2004 року № 882 (із змінами). 

Нарахування та виплата заробітної плати у коледжі здійснюється на підставі 

штатного розпису, тарифікаційних списків педагогічних працівників на відповідні 

дати, наказів по коледжу. У 2017 році  заробітна плата  виплачувалась без затримки 

у встановлені строки. Заробітна плата, відпускні, лікарняні та матеріальна 

допомога на оздоровлення виплачені у повному обсязі та в установлені строки. 

Заборгованості з виплати заробітної плати немає. 

Адміністрація коледжу з профспілковим комітетом виконує всі пункти 

колективного договору, в тому числі і з питань охорони праці. 

Грошове забезпечення дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського 

піклування здійснюється  відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

05.04.1994 р. № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та 

матеріального забезпечення дітей – сиріт і дітей, позбавлених батьківського 

піклування» (із змінами і доповненнями). 

Виплати усіх соціальних гарантій дітям - сиротам здійснено своєчасно та у 

повному обсязі. Для забезпечення господарської діяльності коледж укладає угоди з 

підприємствами, які надають комунальні та інші послуги: 

- ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» Волноваський РЕМ 

- КП «Компанія Вода Донбасу» Волноваське УВКГ 

- ПП «Володимирівське будинкоуправління» 

- ПАТ «Укртелеком» 

- ПАТ «Донецькоблгаз» Красноармійське УГГ 

- ДП «Великоанадольське лісове господарство». 

За 2017 рік коледж своєчасно та в повному обсязі розраховувався за спожиті 

енергоносії та комунальні послуги відповідно до укладених угод. Договірні 

зобов’язання виконувались у відповідні терміни. Оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв здійснювалась як за кошти загального фонду, так і за рахунок коштів 

спецфонду. 

Кожного року проводиться інвентаризація основних засобів і інших 

матеріальних цінностей, що знаходяться у під звіті матеріально-відповідальних 

працівників. Списання матеріалів фізично та морально застарілого обладнання 

проводиться спеціальною комісією, про що складається акт, який затверджується 

директором коледжу. 
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9. Розвиток соціальної сфери 

 

Виконання програми соціального розвитку у Великоанадольському лісовому 

коледжі проводиться за напрямками: 

- духовний і соціальний розвиток студентської молоді; 

- духовний і соціальний розвиток викладачів і співробітників. 

У Великоанадольському лісовому коледжі застосовуються заходи щодо 

соціального захисту студентів: 

- створено належні умови для отримання освіти; 

- створено фонд соціальної допомоги відповідно «Положення про порядок 

використання коштів, передбачених на виплату стипендії, для надання 

матеріальної допомоги та преміювання студентів коледжу»; 

- реалізуються Державні програми соціального захисту пільгових категорій 

студентів; 

- надається консультаційна допомога з питань законодавчого забезпечення 

захисту студентів пільгових категорій; 

- забезпечуються умови для проходження безкоштовного медичного 

обслуговування; 

- працевлаштовуються випускники пільгових категорій і випускники, які 

навчаються за рахунок державного бюджету та ін. 

У навчальному закладі організовано роботу зі студентами пільгових категорій, 

зокрема зі студентами-сиротами. Хід виховної роботи зі студентами даної категорії 

контролюється заступником директора з виховної роботи. Для них раз на семестр 

проводяться загальні збори, де за участю адміністрації навчального закладу 

розглядаються важливі питання, вирішуються окремі проблеми, за необхідністю 

роз’яснюються правила внутрішнього розпорядку, правила і обов’язки студентів 

пільгових категорій та ін. Фінансове забезпечення студентів-сиріт здійснюються 

щомісячно, з виплатою усіх належних їм державних та соціальних виплат, 

стипендії. 

Колективний договір укладено відповідно до чинного законодавства про 

працю та освіту строком на 5 років. Згідно з колективним договором було 

застосовано заходи морального та матеріального стимулювання за якість праці 

робітників. 

Робота з покращення духовності і розвитку соціальної сфери починається з 

проведення у кожній навчальній групі виховних годин на різноманітні теми, які 

хвилюють студентську молодь. Постійно проводяться загальні заходи: тематичні 

концерти, екскурсії в музеї, походи у театр на вистави, на виставки, екскурсії, 

відвідування ботанічного саду, поїздки визначними місцями України. Щорічно 
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проводяться ознайомчі екскурсії по Великоанадольському лісу для студентів 

нового набору. 

Слід відзначити  активну участь студентів і викладачів у художній 

самодіяльності та  центрах професійного розвитку. Студенти коледжу повністю 

забезпечені місцями в гуртожитках. В гуртожитках функціонують кімнати 

відпочинку та самопідготовки, тренажерна зала, у дворі гуртожитку діє обладнаний 

спортивний майданчик. У коледжі створено всі умови для оздоровлення студентів 

та заняття спортом: діють секції з гирьового спорту, футболу, волейболу, тенісу, 

баскетболу та шахів. 

В гуртожитку постійно проводяться ремонтно-відновлювальні роботи кімнат 

проживання та місць загального користування, поточні ремонти, придбання 

обладнання. 

Усі студенти, які мають відповідну успішність, своєчасно отримують 

стипендію, за успішне навчання та за активну участь у громадському житті 

коледжу. Велика увага приділяється соціальному захисту дітей-сиріт та дітей з 

особливими потребами. Цій категорії студентів, відповідно до діючого 

законодавства України, щомісячно виплачується соціальна стипендія. 

Режим роботи, графіки освітнього процесу, тривалість занять та перерв 

встановлені Правилами внутрішнього розпорядку для працівників 

Великоанадольського лісового коледжу. Всі питання, що пов’язані з режимом 

роботи в закладі, узгоджувалися з профспілковим комітетом. Робочий час 

педагогічних працівників визначався розкладом занять і посадовими інструкціями. 

Для всіх працюючих забезпечені необхідні умови праці. Своєчасно 

виплачується заробітна плата, в разі необхідності матеріальна допомога, один раз 

на рік кошти на оздоровлення. 

Відповідно до діючого законодавства викладачі і співробітники коледжу за 

досягнення високих показників у навчальному процесі отримують премії. 

Великоанадольський лісовий коледж вдало поєднує багаті традиції, 

сформовані впродовж десятиліть із новими тенденціями розвитку вищої школи, 

визначеними програмними документами Міністерства освіти і науки України.  

Значно розширились зв’язки з ЗВО ІІІ-ІV рівня акредитації. 

Зміцнена матеріально-технічна база коледжу. 

Але попри досягнуті результати, не всі можливості й ресурси були задіяні й 

використані для вирішення актуальних стратегічних завдань: 

- залишається нагальною потреба у зміцненні та модернізації матеріально-

технічної бази коледжу; 

- реорганізація виробничого навчання з урахуванням нових технологій та 

реконструкція виробничих майстерень. 
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10. Якість підготовки і працевлаштування випускників 

 

Заходи щодо вдосконалення освітнього процесу дають позитивний результат.  

Успішність студентів 

Таблиця 9 

Роки 2016 2017 

Усього студентів 116 102 

Абсолютна успішність 

студентів, % 

100 100 

Якісна успішність студентів, % 52,2 76,5 
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Рис. 6 Успішність студентів 

Якісний показник випуску студентів 

Таблиця 10 

 

Роки 2016 2017 

Усього випущено фахівців  116 102 

у т.ч. з відзнакою  12 6 

Випущено за денною формою 

навчання 

66 52 

у т.ч. з відзнакою 7 5 

Випущено за заочною формою 

навчання 

50 51 

у т.ч. з відзнакою 5 1 

Захист дипломних проектів і складання державних іспитів 

«Відмінно» 27 30 

«Добре»  61 48 
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«Задовільно»  28 24 

«Незадовільно» - - 

Якість захисту дипломних проектів і 

складання державних іспитів, % 

75,86 76,5 
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Рис. 7 Якісний показник випуску студентів (денна форма навчання) 

Структура випуску фахівців за джерелами фінансування 

Таблиця 11 

Роки 2016  2017 

Усього випущено  116 102 

У т.ч. денна форма навчання 66 52 

Заочна форма навчання 50 50 

У складі денної форми навчання:   

Держзамовлення 43 43 

Контрактники 23 9 

У складі заочної форми 

навчання: 

  

Держзамовлення 23 36 

Контрактники 27 14 

Стан розподілу випускників 

Таблиця 12 

Роки 2016 2017 

Випущено за держзамовленням  43 43 

Отримали направлення, % 72,1 56,0 

Отримали вільний диплом, % 2,3 4,6 
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Із числа випускників, які навчалися за контрактом 7 осіб отримали 

направлення на виробничі підприємства. Згідно з Постановою Кабінету Міністрів 

України від 22.07.1996 року № 992 «Про порядок працевлаштування випускників 

вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснюється за державним 

замовленням», в коледжі щорічно розробляється робочий план організації роботи 

по працевлаштуванню випускників. 

На підставі цього плану з усіма студентами, підготовка яких здійснюється за 

держзамовленням, підписані індивідуальні угоди. 

Наказом директора призначено відповідальні особи, у функціональні 

обов’язки яких входить організація моніторингу працевлаштування випускників, їх 

закріплення на першому робочому місці та професійного просування.  

 

Динаміка працевлаштування випускників коледжу, 

які навчалися за держзамовленням 

Таблиця 13 

 

Роки 

Кількість випускників 

за 

держзамовленням, 

осіб 

Кількість 

Працевлаштованих, 

осіб 

2016 43 31 

2017 43 24 

 

Кількість працевлаштованих випускників у 2017 році 24 особи, що становить 

46,2% від кількості випускників за державним замовленням. Це обумовлено 

продовженням навчання студентів за денною формою у закладах  вищої освіти ІІІ-

ІV р.а. 

Практична підготовка студентів здійснюється відповідно до Положення 

проведення практик у вищих навчальних закладах України, графіків освітнього 

процесу та навчальних програм, розроблених на всі види практики. 

Навчальні практики, зокрема з лісівництва, лісозахисту, лісокористування, 

лісових культур та ознайомлювальна здійснюються на базових підприємствах ДП 

«Великоанадольське ЛГ», а також на базі навчально-виробничих майстерень, в 

лабораторіях коледжу та в дендропарку. 

Технологічна та переддипломна практики студентів проводяться виключно на 

виробництві. З цією метою укладені угоди з підприємствами. Оволодіння 

студентами робітничими професіями лісоруба, тракториста-машиніста 

сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва «Категорія А1» 

здійснюється на об’єктах інфраструктури коледжу. 

Коледж тісно співпрацює з підприємствами щодо підготовки, перепідготовки і 

підвищення кваліфікації з робітничих професій, насамперед лісорубів. 
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З метою розширення співробітництва з закладами  вищої освіти ІІІ-ІV рівнів 

акредитації та поглиблення ступеневої підготовки випускників коледж уклав 

договори з: 

- Національним університетом біоресурсів і природокористування України  

(м. Київ); 

- Харківським національним аграрним університетом ім. В.В.Докучаєва; 

- Харківським національним університетом міського господарства ім. О.М. 

Бекетова; 

- Приазовським державним університетом; 

- Мелітопольським  педагогічним університетом ім. Б. Хмельницького; 

- Луганським національним аграрним університетом (м. Харків). 

Згідно з укладеними договорами випускники коледжу мають можливість 

навчатися за скороченим терміном на денній та заочній формах навчання. 

Щороку частина випускників (30-55%) продовжують навчання у вищих 

навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації за відповідними напрямами 

підготовки. 

 

11. Перспективи і напрямки розвитку 

 

З метою реалізації Національної стратегії розвитку освіти у 

Великоанадольському лісовому коледжі розроблено перспективний план розвитку 

коледжу, на виконання якого спрямовується робота адміністрації та педагогічного 

колективу. 

Пріоритетним у діяльності коледжу на наступні п’ять років є: 

- підготовка компетентних молодших спеціалістів за акредитованими 

спеціальностями; 

- розвиток творчої активності викладачів і студентів, що спирається на 

новітні технології процесу навчання; 

- виховання гармонійно розвиненої, високоосвіченої, соціально активної та 

національно свідомої людини; 

- реалізація прав громадян України на отримання ступеневої вищої освіти, як 

цього вимагає Національна доктрина розвитку освіти України в ХХІ столітті. 

Зазначені пріоритети будуть реалізовані шляхом вирішення таких основних 

завдань: 

- впровадження нових технологій навчання та практичної підготовки 

молодших спеціалістів шляхом відпрацювання соціального партнерства з 

підприємствами-замовниками кадрів; 

- розробка і впровадження новітніх форм і засобів провадження освітньої 

діяльності; 

- пошук та впровадження нових ефективних форм профорієнтаційної роботи 

серед учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів; 

- корегування договорів з підприємствами-замовниками кадрів; 
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- продовження інформатизації освітнього процесу, використання 

інформаційно-комунікаційних технологій у процесі вивчення дисциплін 

навчального плану та управлінській діяльності; 

- забезпечення подальшого розвитку студентського самоврядування, 

широкого залучення його до вирішення питань організації освітнього процесу; 

- створення необхідних умов для роботи з обдарованими та здібними 

студентами, систематичної та послідовної роботи щодо підготовки студентів до 

олімпіад та конкурсів; 

- зміцнення матеріально-технічної бази, покращення умов для якісної 

організації освітнього процесу, забезпечення дотримання законодавства про 

працю, правил та норм охорони праці. 
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12. Загальні показники розвитку Великоанадольського лісового  коледжу 

 

 

Таблиця 14 

№ 

з/п 

Показник Роки 

2016 2017 

1 Кількість ліцензованих спеціальностей 3 3 

2 Контингент студентів на всіх курсах навчання 

(всього) 

372 368 

 - в т.ч. денна форма навчання 267 276 

 - за державним замовленням 225 242 

 -  відрахованих 16  

 - поновлених 3  

3 Кількість відокремлених підрозділів навчального 

закладу інших ВНЗ на базі навчального закладу 

- - 

4 Кількість відділень 3 3 

5 Кількість циклових комісій  5 5 

6 Кількість співробітників (всього) 105  

 - в т.ч. педагогічних  39 39 

 - з них з науковим ступенем 

та науковим званням  

- - 

 - вищої категорії  12 12 

 - першої категорії 11 11 

7 Кількість будівель  12 12 

 - їх загальна площа  12340 м
2
     12340 м

2
 

 - на 1 студента контингенту 11,5  м
2
 11,5 м

2
 

8 Кількість комп’ютерів на 100 студентів 8 8 

9 Загальний фонд власної бібліотеки 36159 35424 

10 Забезпеченість студентів гуртожитками 

 (відсоток від потреби) 

100 100 

11 Частка випускників, що навчались 

 за держзамовленням, які отримали направлення  

на роботу,% 

72 46,2 

12 Загальний обсяг бюджетного фінансування (грн.) 6485,8 8884,1 

 - надходження коштів спеціального фонду 

бюджету (грн.), всього 

1226,6 1017,1 

 у т.ч. за рахунок:   

 за послуги, що надаються бюджетними 

установами згідно з їх основною діяльністю від 

додаткової (господарської) діяльності 

1169,4 912,5 

 від оренди майна бюджетних установ 0,0 0,0 
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