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1. Загальні відомості 

 

Малинський лісотехнічний коледж – сучасний конкурентоздатний 

освітній заклад, історія якого бере свій початок з 1927 року.  

Заклад освіти був створений відповідно до наказу Держкомлісу СРСР 

від 01.10.1927 року № 5759 і на початку своєї діяльності  мав назву 

«Білокоровицька лісова професійна школа». У 1931 році школу 

реорганізовано в Білокоровицький лісний технікум, який у жовтні 1931 року 

був перевезений на хутір Гамарня, біля міста Малин (колишній маєток 

родини відомого вченого, етнографа, мандрівника Миколи Миколайовича 

Миклухо-Маклая) та перейменований в  Малинський лісний технікум.  

До 2012 року коледж мав галузеве підпорядкування, із січня 2012 р. 

переданий до сфери управління Міністерства освіти і науки України.  

 Відповідно  до  наказу Держкомлісгоспу   України  від     15.11.2005 р. 

№ 482  технікум був реорганізований у коледж. 

Наразі розпочато процедуру перейменування Малинського 

лісотехнічного  коледжу в Малинський фаховий коледж (наказ Міністерства 

освіти і науки від 16.04.2020 р. № 527). 

Коледж проводить підготовку фахівців для лісогосподарської  та 

інших галузей економіки  України, зокрема для підприємств Житомирської, 

Одеської, Вінницької, Чернігівської, Київської, Рівненської та інших 

областей. Налагоджена тісна співпраця з лісогосподарськими та 

лісомисливськими підприємствами, що дає можливість залучити на 

навчання до коледжу як студентів денної форми здобуття освіти, так і 

заочної.  

За роки своєї діяльності освітній заклад підготував понад 24 тисяч 

спеціалістів. 

Відповідно до Статуту, коледж надає освітні послуги пов’язані з 

одержанням освітнього ступеня «бакалавр», освітньо-професійного ступеня 

«фаховий молодший бакалавр», освітньо–кваліфікаційного рівня  

«молодший спеціаліст» до моменту завершення навчання особами, що 

зараховані до коледжу до 31.12.2019 року  та освітньо–кваліфікаційного 

рівня «Кваліфікований робітник».  

Коледж здійснює свою діяльність на підставі:  

- Статуту Малинського лісотехнічного коледжу, затвердженого 

наказом МОН України від 06.11.2018 р. № 1214; 

- Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, серія АОО   

№ 130869 від 29.07.1997 року;  
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- Витягу з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій 

України (ЄДРПОУ), виданого 03.03.2015 року;   

- Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців від 19.02.2015 року;  

- Довідки про внесення вищого навчального закладу до Державного 

реєстру вищих навчальних закладів України № 06-Д-85 від 29.01.2008 року; 

- Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 

20.12.2011 року № 1591 «Про передачу вищих навчальних закладів із сфери 

управління Держлісагентства України до сфери управління МОН 

молодьспорту України»;  

- Свідоцтва на право власності на нерухоме майно серія САЕ 

№085845 від 13.01.2014 року;  

- Державного акту на право постійного користування земельною 

ділянкою серія ЯЯ № 071823 від 28.03.2006 року;  

- Санітарного паспорта будівель Малинського лісотехнічного 

коледжу; 

- Акту прийому готовності Малинського лісотехнічного коледжу до 

нового 2020-2021 навчального року, затвердженого 21.08. 2020 року. 

Відповідно до Статуту в освітньому закладі акредитовані 

спеціальності та освітньо-професійні  програми за І рівнем акредитації, що 

підтверджено сертифікатами: 

- для спеціальності 193 Геодезія та землеустрій (ОПП  

«Землевпорядкування») - від 03.06.2020 року серії КД №06009681; 

-  для спеціальності 206 Садово-паркове господарство (ОПП «Зелене 

будівництво та садово-паркове господарство») - від 18.01.2019 року серії КД 

№ 06006893; 

-  для спеціальності 208 Агроінженерія (ОПП «Експлуатація та ремонт 

обладнання лісового комплексу») - від 18.01.2019 року серії КД                   

№ 06006895; 

- для спеціальності 205 Лісове господарство (ОПП «Лісове 

господарство», «Мисливське господарство», «Лісозаготівля та первинна 

обробка деревини», «Обробка деревини») - від 18.01.2019 року серії 

КД № 06006894; 

-  для спеціальності 071 Облік і оподаткування (ОПП «Бухгалтерський 

облік») - від 12.06.2019 року серії КД № 06010513. 

У 2020 році коледж здійснював підготовку за спеціальностями та 

освітньо-професійними програмами з обсягами прийому відповідно до 

наявних ліцензій за денною та заочною формами здобуття освіти (табл. 1). 

Крім  здобуття  фахової    освіти,   студенти    денної форми   навчання,  
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Таблиця 1 

Перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими 

здійснюється освітня діяльність у Малинському лісотехнічному коледжі 

 

№ 

з/п 

Шифр та найменування 

галузі знань 
Код та найменування спеціальності  

Підготовка бакалаврів 

1 20  Аграрні науки та 

продовольство 

205 Лісове господарство 

ОПП «Лісове господарство» 

Підготовка молодших спеціалістів, фахових молодших бакалаврів 

1 07  Управління та 

адміністрування 

071  Облік і оподаткування 

ОПП «Бухгалтерський  облік» 

2 19  Архітектура та 

будівництво 

193  Геодезія та землеустрій 

ОПП «Землевпорядкування» 

3 20  Аграрні науки та 

продовольство 

205 Лісове господарство 

ОПП «Лісове господарство» 

ОПП «Лісозаготівля та первинна обробка 

деревини» 

ОПП «Обробка деревини» 

ОПП «Мисливське господарство» 

206 Садово-паркове господарство 

ОПП «Зелене будівництво і садово-

паркове господарство» 

208 Агроінженерія 

ОП Ек           ОПП «Експлуатація та ремонт обладнання 

лісового комплексу» 

 

відповідно до спеціальності, здобувають робітничі професії: 6141 Лісник, 

6141 Лісоруб, 6113 Озеленювач, 7233 Слюсар-ремонтник, 4121 Офісний 

службовець (бухгалтерія), 7423 Верстатник деревообробних верстатів, 

4112 Оператор комп’ютерного набору, 8322 Водій автотранспортних засобів 

(категорія «В»), 8322 Водій автотранспортних засобів (категорія «С») 

(Свідоцтво МОН України про атестацію: серія РД № 040767 від 

05.07.2016 р., термін дії свідоцтва до 16.06.2026 р.). 

Коледж також проводить освітню діяльність за рівнем повної 

загальної середньої освіти (Свідоцтво про атестацію: серія ЖТ № 044985 від 

30.05.2014 р.). 



6 

 

У структурі Малинського лісотехнічного коледжу функціонує 3 

відділення. Контингент студентів на кінець 2020 року становить 1057 осіб. 

Із них: 

- 570 осіб - на денній формі здобуття освіти, з яких 512 - навчаються за 

державним замовленням, 58 - на контрактній основі;  

- 487 осіб навчаються на заочній формі здобуття освіти, із них за 

державним замовленням – 52, за контрактом – 435.   

Освітня діяльність у коледжі проводиться на кафедрі лісівництва та 

захисту лісу і 6-ти циклових комісіях (табл. 2).  

Таблиця 2 

Аналіз показників діяльності Малинського лісотехнічного коледжу 

за 2020 рік 

  

№ 

з/п 
Показник Кількість 

1 Кількість ліцензованих спеціальностей 5 

 зокрема освітніх програм 8 

2 Кількість спеціальностей, акредитованих за:  

1 рівнем 5 

3 Контингент студентів, осіб 1057 

на денній формі навчання 570 

на заочній формі навчання 487 

первинна професійна підготовка - 

4 Кількість відділень 3 

5 Кількість циклових комісій 6 

6 Кількість кафедр 1 

7 Кількість співробітників, осіб 139 

8 Серед них (зокрема з сумісниками):   

докторів наук, професорів, осіб / % 2/2,9 

кандидатів наук, доцентів, осіб / % 7/10,1 

викладачів вищої категорії, осіб / % 40/58 

9 Кількість читальних залів / посадкових 

місць у читальних залах 

1/50 

10 Кількість робочих місць з ПК для студентів 53 

 

Викладацький колектив коледжу нараховує 69 осіб, з них 56 осіб – 

штатні викладачі, 7 - викладачі-сумісники, з яких 3 мають науковий ступінь 

та вчені звання. Усі педагогічні працівники  мають повну вищу освіту з 
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кваліфікацією, що відповідає дисциплінам, які викладають. Серед штатних 

педагогічних працівників: 

- докторів наук – 1 особа; 

- кандидатів наук – 5 осіб; 

- викладачів-методистів – 14;  

- старших викладачів - 10;  

- спеціалістів вищої категорії – 40;  

- спеціалістів першої категорії – 9;  

- Відмінників освіти України – 6;  

- Заслужений працівник освіти України – 1; 

- Заслужений лісівник України – 1. 

Науковою роботою займаються 13 осіб, із них пошукачі – 2 особи, 

аспіранти – 2 особи.  

Викладачі коледжу забезпечують проведення занять  із застосуванням 

сучасних форм, методів та технологій навчання. 

Підвищення кваліфікації у 2020 році пройшли – 65 педагогічних 

працівників, з них: 

- викладачів загальноосвітніх дисциплін – 19 осіб;  

- викладачів фундаментальних та спеціальних дисциплін – 41 особа. 

Відповідно до рішення атестаційної комісії у коледжі були створені 

робочі групи, які вивчали рівень роботи викладачів які атестувались, 

шляхом відвідування занять, проведення замірів знань студентів, вивчення 

методичних напрацювань. 

Коледжем укладені угоди про співробітництво з Національним 

лісотехнічним університетом України (м. Львів),  Поліським   національним   

університетом (м. Житомир), Науково-навчальним інститутом лісового та 

садово-паркового господарства Національного університету біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ) та Білоцерківським національним 

аграрним університетом (м. Біла Церква). У рамках угод, були розроблені 

навчальні плани, які дозволяють реалізувати ступеневу систему здобуття 

освіти  за спорідненими спеціальностями. 

У рамках Регіонального інноваційно-космічного кластеру «Полісся» 

коледж разом з іншими його засновниками   впроваджує сучасні методи і 

технології отримання, оброблення та використання інформації за 

результатами космічного моніторингу Землі та  інтелектуального аналізу 

даних для прийняття рішень у сфері екології та охорони навколишнього 

середовища, лісового господарства тощо.  

У 2020 році коледж став одним із розробників протипожежних заходів 

та концепції боротьби з лісовими пожежами. 
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Площа території коледжу становить 13,5 га. На якій розміщені три 

навчальні корпуси, виробничо-навчальні майстерні загальною навчальною 

площею 6487,5 м2, навчально-виробниче підсобне господарство, гараж, 

навчальне тепличне господарство, розсадник плодово-декоративних та 

лісових рослин, гуртожитки на 350 місць, медпункт, їдальня на 150 місць, 

молодіжний клуб «Юність». Загальна площа всіх будівель становить  

16756,6 м2.  

У коледжі функціонують  43 кабінети та 11 навчальних лабораторій. 

Для забезпечення успішного проведення занять та секцій з  фізичного 

виховання у  коледжі діє спортивний комплекс, до складу якого входять: 

стадіон з усіма необхідними об’єктами; спортивна зала з ігровою, 

борцівською, тренажерною залами та сауною; навчальний кабінет фізичного 

виховання (табл. 3).  

       Таблиця 3 

Характеристика матеріально-технічної бази коледжу 

 

№ 

з/п 
Показники 

Кількість, 

шт. 

Площа, 

м2 

1 Гуртожитки  3 4077,5 

 зокрема, медичний пункт 1 57,8 

2 Їдальні та буфети 2 1223,9 

3 Бібліотека/читальні зали 1/2 245,3 

4 Актова зала 1 260,0 

5 Історико-меморіальний музейний комплекс  1 570,0 

6 Спортивні зали 1 885,6 

7 Інші спортивні споруди, в т.ч. : стадіонів / 

спортивних майданчиків 

1/4 10000,0 

8 Студентський клуб «Юність» 1 412,5 

9 Інше, в т.ч. навчально-тепличне господарство 1 676,4 

 лазня-пральня 2 147,0 

 котельня 1 591,1 

 гаражі 3 833,4 

 

Для забезпечення життєдіяльності коледжу у заклад освіти має  

допоміжні об’єкти і споруди - артезіанська свердловина, водогінна та 

каналізаційна мережі, каналізаційно-насосна станція та інші.  



9 

 

У коледжі обладнані  4 комп’ютерні кабінети і лабораторії, у яких 

поступово проводиться оновлення комп’ютерного парку, встановлені 

мультимедійні проекти. 

Для забезпечення медичного обслуговування студентів у гуртожитку 

функціонує медичний пункт. 

Коледж проводить пошукову роботу, зберігає та досліджує історію 

краю де він розташований.  Основою цієї роботи є історико-меморіальний 

музейний комплекс Малинського лісотехнічного коледжу, до складу якого 

входять такі експозиції: 

- Родина Миклух і Малинщина; 

- Історико-краєзнавча;  

- Історія Малинського лісотехнічного коледжу; 

- Історія лісового господарства Малинщини;  

- 100 років боротьби за незалежність; 

- музей М. М. Миклухи-Маклая.  

Значну роль в освітньому процесі та національно-культурному  

вихованні здобувачів освіти відіграє Шевченківська світлиця, яка постійно 

поповнюється новими експонатами. На її базі проводяться навчально-

просвітницькі та культурно-масові заходи. 

     Для досягнення освітніх та виховних цілей головними напрямками 

діяльності педагогічного колективу коледжу були і залишаються: 

- оновлення змісту навчання з урахуванням стану і перспектив 

розвитку лісогосподарського, лісозаготівельного та деревообробного 

виробництв, потреб ринку праці;  

- впровадження сучасних інноваційних педагогічних технологій, 

спрямованих на підвищення якості підготовки фахівців;  

- розробка та вдосконалення методичних рекомендацій щодо 

організації освітнього процесу в умовах карантинних обмежень. 

- удосконалення змісту і структури навчально-методичного 

забезпечення освітнього процесу з урахуванням нових реалій сьогодення;  

- оновлення навчально-матеріальної бази, забезпечення кабінетів, 

лабораторій, майстерень сучасним обладнанням;  

- впровадження автоматизованої системи управління освітнім 

процесом на основі хмарних технологій;  

- вдосконалення технологій дистанційної освіти  та змішаного 

навчання; 

- впровадження елементів дуальної освіти в освітній процес. 
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У коледжі розроблені та здійснюються заходи щодо безпеки 

життєдіяльності учасників освітнього процесу, а також заходи щодо  

попередження травматизму.  

 

2. Навчально-методична робота 
 

Педагогічний колектив коледжу прагне досягти позитивних результатів 

у роботі шляхом покращення навчально-методичної роботи, застосування 

новітніх педагогічних технологій, впровадження досвіду роботи передових 

вітчизняних та зарубіжних закладів освіти, зміцнення та модернізації 

навчально-матеріальної бази. 

Для координації діяльності здобувачів освіти, адміністрації і 

зацікавлених сторін, сконцентрованої роботи, направленої на удосконалення 

та покращення якості підготовки майбутніх фахівців проводить свою роботу 

Рада стейкхолдерів, діяльність якої регламентована «Положенням про 

стейкхолдерів освітніх програм». 

До розробки та періодичного перегляду освітніх програм з метою їх 

удосконалення в рамках проєктних груп, програмних рад забезпечується  

залучення роботодавців, професіоналів, представників  органів 

студентського самоврядування. Зокрема, 25.05.2020 року відбулося в 

дистанційному режимі на платформі Zoom засідання програмної ради, де 

було обговорено і схвалено проєкт ОПП спеціальності 205 Лісове 

господарство (ОС «бакалавр»). 

Розроблені та затверджені 8 ОПП за ОПС «фаховий молодший 

бакалавр», внесені зміни до ОПП «Лісове господарство» ОС «бакалавр».  

Значна частина освітнього процесу, поточного року, відповідно до 

чинних нормативних документів Кабінету Міністрів України, МОН України 

проводилася в умовах використання дистанційної та змішаної форм 

навчання. Для переходу на вказані форми навчання в коледжі були 

розроблені «Положення про впровадження технологій  дистанційного 

навчання» та Тимчасові регламенти, що унормували організацію освітнього 

процесу в період карантинних обмежень.  

Для організації дистанційного навчання для кожної навчальної групи  

створена відповідна Viber-група. Забезпечено вільний доступ до навчально-

методичних комплексів навчальних дисциплін,  розміщених в електронній 

бібліотеці коледжу. Під час роботи у  Viber-групах використовуються 

розміщенні в мережі Інтернет мультимедійні матеріали (презентації, 

відеоролики аудіо матеріали тощо), посилання на які подано на сайті 

коледжу та у Viber-групах.  Організовано щоденне навчальне спілкування зі 

http://mltk.co.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D1%85-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2.pdf
http://mltk.co.ua/wp-content/uploads/2020/01/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5.pdf
http://mltk.co.ua/wp-content/uploads/2020/01/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5.pdf
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студентами відповідно до розкладу та замін через засоби комунікації Viber, 

Telegram, Skype, Zoom, Meet тощо. Студентам надано перелік інтернет-

джерел, які використовуються для самостійного опрацювання програмового 

матеріалу. В освітньому процесі коледжу в умовах дистанційного навчання 

активно використовується навчальна платформа коледжу lCloud, в 

середовищі якої створені і використовуються дидактичні матеріали до 

окремих занять та тести для онлайн-тестування. Зручними і ефективними 

інструментами для дистанційного навчання виявилися сервіси системи 

Google (Classroom, Slides, Forms, Sites), а також платформи Kahoot, Quzizz, 

IDroo, Miro, що допомагають швидко підібрати (чи розробити власні) 

завдання для своїх груп на самостійне опрацювання і зробити їх доступними 

для використання. Для обміну навчальними матеріалами між викладачами і 

студентами активно використовується електронна пошта. 

На Google-диску створені для всіх навчальних груп електронні журнали 

для дистанційного обліку навчальної роботи. 

Протягом навчального року здійснено широкий комплекс навчально-

методичних заходів: тижні циклових комісій, олімпіади з предметів та 

дисциплін (24), показові заняття та позаурочні освітніх заходи (22), 

різноманітні конкурси, вікторини, конференції, творчі звіти, що сприяють 

поглибленню знань студентів, підвищенню інтересу до навчання. Серед них 

- написання Всеукраїнського диктанту національної єдності; конкурс 

композицій з природнього матеріалу «Осінній оберіг»; участь у 

Всеукраїнському дні заощаджень та Всеукраїнському тижні фінансової 

грамотності» (тренінг з планування власного бюджету, олімпіада з 

фінансової грамотності, виставка стінних газет «Як зберегти гроші?»); 

мотиваційний тренінг «Шлях до успіху» (для студентів денного відділення); 

флеш-семінар професора Фучила Я. Д. з лісових культур для студентів 

коледжу спеціальності 205 Лісове господарство (тема: «Системний підхід до 

проектування лісогосподарських заходів»); форум-зустріч студентів 

випускних груп з потенційними роботодавцями - фахівцями підприємств 

лісової галузі Житомирської області; лекція-практикум головного лісничого 

ДП «Овручське лісове господарство» Захарчука В. А.; для студентів 

спеціальності 205 Лісове господарство (ОС «бакалавр») з питань 

використання електронного обліку деревини; лекція професора НУБіП  

Гриба В. М. на тему: «Сучасна технологія звалювання дерев»; презентація 

збірки диктантів з української мови, підготовленої за участю викладача 

коледжу Лісовського Б. В. та інші. 

Протягом навчального року значна увага приділялася методичній 

роботі: підготовці навчально-методичної літератури, взаємовідвідуванню 
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навчальних занять, вивченню та поширенню передового педагогічного 

досвіду. Зокрема, за навчальний рік викладачами підготовлено 3 монографії 

(у складі авторських колективів - викладач коледжу, професор             

Фучило Я. Д.), 1 підручник, 13 навчальних посібників, 122 методичні 

розробки (конспекти лекцій, практикуми, збірники тестових завдань, робочі 

зошити для виконання лабораторних і практичних робіт, завдань практик 

тощо), укладено 64 навчальні програми.  

Ряд посібників та методичних розробок отримали позитивну 

зовнішню оцінку і використовуються в інших освітніх закладах: підручник 

«Лісове насінництво та виробництво садивного матеріалу», автори 

Ганжалюк Т. С., Степанчук Ю. С.; навчальний посібник  «Лісопатологія з 

основами моніторингу», Левченко В. Б.; «Дендрологія. Збірник завдань та 

тестів для перевірки рівня знань студентів за освітнім ступенем бакалавра 

спеціальності  205  Лісове господарство»,  Куркуленко О. М.,              

Ковальчук Л. О.; «Практикум з маркетингу», Вербицька Т. Є.; «Тестові 

завдання з фізики для модульного контролю», Шовкун О. П. 

Значна увага викладачів, як і в минулому році, приділялася науковій 

роботі. Протягом навчального року викладачами коледжу підготовлено і 

розміщено у наукових виданнях, збірниках конференцій 104 наукові статті 

за тематикою відповідних досліджень, з них 5 статей - у фахових журналах, 

віднесених до міжнародних наукометричних баз. Студентами коледжу 

підготовлені і опубліковані 9 наукових статтей. У березні 2020 р. коледжем 

організовано дистанційне проведення ІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції на тему: «Лісівнича освіта і наука: стан, проблеми та 

перспективи розвитку» за участю науковців, представників 

лісогосподарських підприємств, викладачів, аспірантів та студентів закладів 

вищої та передвищої фахової освіти України, а також Казахстану, Білорусі, 

Норвегії, Іспанії, Німеччини. У конференції взяли участь 33 викладачі та 8 

студентів  Малинського лісотехнічного коледжу.  

Викладачі коледжу Левченко В. Б. та Фучило Я. Д. у складі наукових 

груп отримали патенти, відповідно, на винахід (102346А. Україна. МПК Н 

08 В09 1/00. Спосіб прогнозування стану пожежної небезпеки в лісах 

України на Didgitals-платформі) та на корисну модель (141874 Україна, 

МПК A01В 79/00 Спосіб хімічного захисту посадок тополі чорної від 

бур’янів). 

Були продовжені наукові дослідження, що стосуються стійкості та 

продуктивності лісових насаджень в умовах техногенезу Житомирського 

Полісся.  
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З метою підвищення методичної та психолого-педагогічної 

майстерності викладачів, протягом навчального року, проведені 5 семінарів 

підвищення методичної та психолого-педагогічної майстерності викладачів  

та 5 засідань школи педагогічного зростання викладачів-початківців. На  

семінарах розглядалися питання вдосконалення організації освітнього 

процесу, використання технологій дистанційного  та змішаного навчання, 

обміну педагогічним досвідом, психологічні аспекти взаємовідносин 

учасників освітнього процесу. На заняттях школи викладачі-початківці 

знайомилися з дидактичними вимогами до сучасного заняття; набували 

практичних навиків з розробки комплексів методичного забезпечення 

дисциплін, планування та проведення занять; обговорювали разом з 

досвідченими колегами шляхи вдосконалення педагогічної майстерності.  

 Найважливіші питання навчально-методичної роботи виносилися на 

засідання педагогічної та методичної рад коледжу (проведено, відповідно, 9 

і 12 засідань). Згідно плану внутрішнього контролю протягом року 

проведено 100 директорських контрольних робіт (відділення лісового 

господарства – 69, відділення експлуатації лісових ресурсів – 31). 

Адміністративними особами з метою контролю здійснено 64 відвідування 

навчальних занять та 78 - позааудиторних навчальних і виховних заходів.  

Завідувачами відділення, методистами здійснюється систематичний 

контроль за навчально-методичними комплексами викладачів, рівнем 

організації проведення лабораторних, практичних, розрахункових, курсових 

робіт, проєктів; надається необхідна допомога в питаннях дистанційного 

проведення занять, підготовки навчально-методичної та звітно-облікової 

документації.  

Традиційно, станом на 1 листопада та 1 квітня проводиться рубіжний 

контроль, за результатами якого розробляються заходи, спрямовані на 

покращення результатів навчальної роботи, більш якісну підготовку 

студентів до семестрового контролю.  

Продовжується робота з впровадження АСУ освітнім процесом 

lCloud, функціонування якої ґрунтується на хмарних технологіях. Наразі 

викладачі наповнюють систему відповідним навчальним контентом і в 

умовах дистанційного навчання активно використовують можливості 

системи для проведення навчальних занять та контролю знань студентів. 

З метою поглиблення методичного рівня та ділової кваліфікації 

педагогічних працівників у рамках методичних семінарів коледжу були 

проведені: круглий стіл на тему: «Формування життєвих та професійних 

компетенцій студентів і учнів», семінар-практикум на тему: «Використання 

інформаційних технологій в освітньому процесі», семінар-презентація 
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методичних напрацювань викладачів, які атестувалися в поточному році, 

круглий стіл на тему: «Педагогічне спілкування», семінар-практикум з 

використання технологій дистанційного навчання.  

Протягом року 54 викладачі пройшли навчання за дистанційною 

формою на базі НУБІП (тема: «Інноваційна спрямованість педагогічної 

діяльності»), ряд викладачів брали участь у різноманітних тренінгах, 

майстер-класах, онлайн - курсах-практикумах, серед яких – «Професійна 

розробка електронного освітнього контенту», міжнародний фестиваль арт-

терапії та саморегуляції особистості «Арт-практик», онлайн тренінги від 

ТОВ «Дінтернал Ед’юкейшн» на тему: «Формула успіху підготовки до 

іспитів на уроці англійської», соціальний проект «Sholarship в Україні» 

тощо. 

Значна увага педагогічного колективу приділяється дотриманню 

положень та принципів академічної доброчесності. Впроваджена перевірка 

дипломних робіт на плагіат з використанням спеціального програмного 

забезпечення. Розроблені та запроваджені заходи щодо антикорупційних 

проявів в освітньому процесі. Проведені анкетування студентів та 

ознайомлення їх з антикорупційним законодавством України. Питання щодо 

попередження та виявлення корупційних проявів розглядалось на засіданні 

педагогічної ради.  

Завідувачами відділення, методистами здійснюється систематичний 

контроль за повнотою навчально-методичних комплексів викладачів, рівнем 

організації проведення лабораторних, практичних, розрахункових, курсових 

робіт, проектів; надається необхідна допомога в питаннях підготовки 

навчально-методичної та звітно-облікової документації. 

Бібліографічно-інформаційне обслуговування студентів та викладачів 

коледжу здійснює бібліотека коледжу. Станом на сьогоднішній день 

книжковий фонд бібліотеки становить 45761 примірник книг. У 2020 році 

було передплачено 23 періодичних педагогічних, фахових та інших видань. 

З метою інформування студентів та з виховними цілями протягом року 

бібліотекою організовано 47 книжкових виставок.  

У зв’язку з карантинними обмеженнями в цьому році проводилася 

менша кількість змагань і турнірів різного рівня. Але й в цих умовах ми 

проявили активність і мали певні досягнення за результатами змагань. Так, 

студент коледжу здобув диплом ІІ ступеня на Всеукраїнській олімпіаді з 

бухгалтерського обліку і оподаткування серед студентів коледжів України, 

що відбулася у травні на базі Національного університету «Львівська 

політехніка». Коледж був учасником ХІ Міжнародної виставки «Інноватика 

в сучасній освіті», на якій представив свої напрацювання з питань 
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організації освітнього процесу, навчально-методичної та виховної роботи. 

За підсумками виставкового конкурсу здобув срібну медаль у конкурсі з 

номінації «Мультидисциплінарний підхід до вирішення проблем сучасної 

освіти».  

Педагогічна діяльність 13 працівників коледжу у поточному році 

відзначена Міністерством освіти і науки України: 2 працівники нагороджені 

нагрудним знаком «Відмінник освіти України», 3 - Почесною грамотою, 3 – 

Грамотами, 5 – Подяками. 

 

3. Вступ та профорієнтаційна робота 
 

Приймальна комісія коледжу була створена наказом директора від 

27.12.2019 р. № 319 і діяла відповідно до Положення та проводила свою 

роботу згідно до законодавства України, відкрито і прозоро. 

Вступна кампанія у 2020 році проведена на принципах  відкритості, 

прозорості та доброзичливості. Фактів оскарження результатів вступних 

екзаменів та подання апеляції не зареєстровано. 

Кількість зарахованих на навчання осіб у звітному році становить 460  з 

урахуванням 75 осіб, які  вступили для здобуття ОС «бакалавр» 

(ліцензійний обсяг у 2020 році виконано в повному обсязі) (табл. 4). 

Таблиця 4 

Прийом студентів денної та заочної форм навчання 

 за 2020 рік 

 

Назва рівнів освіти  

 

Зараховано 

осіб у 2020 

році 

У тому числі 

бюджет контракт 

Бакалавр 75 35 40 

Фаховий молодший 

бакалавр 
385 130 255 

РАЗОМ 460 165 295 

 

З метою активізації профорієнтаційної роботи у коледжі були 

сформовані робочі групи, які до 12 березня 2020 року відвідали 

загальноосвітні та професійно–технічні заклади освіти центри зайнятості, 

лісогосподарські підприємства у Житомирській, Київській, Рівненській, 

Вінницькій, Чернігівській, Черкаській та інших областях. Починаючи з 

12.03.2020 р. профорієнтаційна робота проводилася дистанційно. 
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У звітному періоді були проведені офлайн і онлайн «Дні відчинених 

дверей». Коледж приймав участь у ярмарках професій які проводились у 

регіонах.  

Питання щодо організації вступної кампанії відповідно до 

комплексного плану розглядалися на засіданнях педагогічної, 

адміністративної, методичної радах коледжу, засіданнях циклових комісій. 

 

4. Практичне навчання 

 
 

Практичне навчання студентів є обов'язковою складовою частиною 

освітнього процесу з підготовки фахівців у  коледжі. Організація практичної 

підготовки студентів  регламентується Положенням про проведення 

практики студентів та учнів у Малинському лісотехнічному коледжі. 

Заклад освіти проводить значну роботу щодо підвищення якості 

практичного навчання співпрацюючи з підприємствами  лісової, 

деревообробної та інших галузей економіки України. 

Відповідно до Розпорядження КМ України від 19.09.2018 р. № 660-р 

«Про схвалення Концепції підготовки фахівців за дуальною формою 

здобуття освіти» проводиться практичне навчання з використанням 

елементів  дуальної форми освіти.  

З метою покращення практичної підготовки студентів у коледжі 

здійснюється ряд заходів: 

- впроваджена система ранньої адаптації студентів на виробничих 

об’єктах; 

- укладені договори з підприємствами про використання їх баз для 

проходження студентами та учнями навчальних і виробничих практик; 

- проводиться стажування викладачів, майстрів виробничого 

навчання на підприємствах, відповідного профілю; 

- відбувається поповнення матеріальної бази коледжу для створення 

освітнього середовища, яке наближене до виробничих умов; 

- студентам надається можливість отримати робітничу професію 

паралельно з дипломом фахового молодшого бакалавра, молодшого 

спеціаліста; 

- здійснюється використання новітніх технологій навчання під час 

проведення практичних, лабораторних робіт та навчальних практик; 

- застосовується  сучасне програмне забезпечення для виконання  

завдань під час практичного навчання; 

-  налагоджується тісна співпраця з роботодавцями. 
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Згідно навчальних планів у поточному році нараховується 68 видів 

навчальних та виробничих практик, значна частина яких проходить 

безпосередньо на робочому місці за участі представників підприємств. 

Тісні навчально-виробничі відносини коледж підтримує з лісовими та 

лісомисливськими господарствами Держлісагентства, дочірніми 

підприємствами ЖОКАП «Житомироблагроліс» та деревообробними 

підприємствами області, а саме: 

-  Малинською меблевою фабрикою; 

-  ТОВ «МОСТ-МАЛИН»; 

-  Коростенським заводом МДФ; 

-  Українською холдинговою лісопильною компанією,                   

м. Коростень; 

- підприємством «МЕБЛЕВА ФАБРИКА МІРТ», м. Новоград-

Волинський; 

-  ТОВ «ВІВАД 09», смт. Романів; 

-  ТОВ «ФОРЕСТ ТЕХНОЛОДЖІ», с. Українка, Малинський р-н 

та інші. 

Під час проходження  практик на підприємствах, які використовують 

сучасне обладнання та технології, студенти в реальних виробничих умовах 

набувають практичних навичок роботи з новим устаткуванням та 

технологічними процесами, що сприяє підвищенню їх конкурентоздатності 

на ринку праці.  

У 2020 році розпочато роботу з модернізації п’яти навчальних 

лабораторій: розроблені проекти їх переобладнання; закуплене нове 

обладнання; встановлені макети та проведені ремонтні роботи.  

Під час практичного навчання студенти коледжу опановують 

комп’ютерні програми із проєктування та конструювання меблів (Астра 

Конструктор Меблів ), а також для виконання землепроєктувальних робіт 

(AutoCAD-2010, Autodesk) та інших програм, які застосовуються на 

виробництві. 

Протягом 2020 року коледж здійснював  професійно-технічне навчання 

за робітничими професіями «Лісоруб», «Верстатник деревообробних 

верстатів» та «Водій транспортних засобів категорії «В» і «С» (табл. 5).  

У звітному році значно розширилися зв’язки коледжу з виробниками 

мотоінструменту АО «МОТОР-СІЧ», компаніями STIHL та  Husqvarna. У 

результаті  співпраці  матеріальна   база   коледжу     поповнилася  макетами 

деревообробного обладнання та макетом мотокущоріза, вимірювальним 

інструментом, наочними посібниками. 
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Таблиця 5 

Обсяги професійного (професійно-технічного) навчання у 

Малинському лісотехнічному коледжі в 2020 році 

 

№ 

п/п 
Назва професії Осіб 

1  Лісоруб 102 

2 Верстатник деревообробних верстатів  212  

3  Водій автотранспортних засобів категорії:                                        

«В» 

«С»  

 

25  

21  

Разом 360 

 

Невід’ємною базою практики у коледжі є навчально-дослідне поле. У 

2020 році науково-педагогічні працівники коледжу, спільно з НУБіП 

України, в рамках європейського проекту федерації агролісівників за 

напрямком:  «Вивчення головних аспектів процесу формування ландшафтів 

агролісівничого спрямування в умовах Житомирського Полісся» заклали  3 

дослідні ділянки, в тому числі:   Горіха грецького (Juglans regia L.), Горіха 

чорного (Juglans nigra L.)  та  Ліщини звичайної (Corylus avellana L.). 

Студенти коледжу долучились до цієї роботи і здобули практичні навички 

створення та догляду за цими ділянками. Також на дослідному полі 

протягом вегетаційного періоду проведені лісівничі та агротехнічні догляди.  

Навчальна теплиця коледжу слугує базою практичного навчання для 

студентів зі спеціальностей 206 Садово-паркове господарство, 205 Лісове 

господарство. Цьогоріч у навчальній теплиці провели живцювання для 

вирощування саджанців таких рослин: Бруслина Форчуна (Euonymus fortunei 

ʻRadicansʼ), Ялівець звичайний (Juniperus communis L.),  Ялівець козацький 

(Juniperus sabina L.),  Самшит вічнозелений (Buxus sempervirens L.), Верба 

Матсудана (Salix matsudana Koidz.), Спірея японська  (Spiraea japonica 

ʻGolden princessʼ), Спірея Вангутта  ( Spiraea  vanhouttei Zab.), Барбарис 

Тумберга (Berberis thunbergii DS ʻRed pillarʼ), Гортензія крупнолиста  

(Hydrángea macrophýlla DS ), Троянди кущові (ʻPinkʼ, ʻBarbadosʼ, ʻRedʼ, 

ʻCaprecʼ), Хризонтема шаровидна (ʻCamina Redʼ, ʻWhite ʼ, ʻPetit Purpleʼ).  

У співпраці  із Національним університетом водного господарства та 

природокористування, Українською горіховою асоціацією (Рівненська 

філія) закладена дослідна ділянка  Горіха грецького, сотроформа Шугіна 

друге покоління  (олійний  горіх). 
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Для забезпечення вдалого проходження практичного навчання в період 

карантину, за рекомендаціями МОН України (наказ МОНУ від 16.03.2020 р. 

№ 406 «Про організаційні заходи для запобігання поширенню 

коронавірусної інфекції COVID-19» листа МОНУ від 27.03.2020 р. № 1/9 – 

178 «Щодо завершення 2019-2020 навчального року»), рішення циклових 

комісій, адміністративної ради коледжу (протокол від 03.04.2020 р.№ 15) 

розроблено «Тимчасовий порядок проведення практик в період карантину» 

та «Інструкцію з виробничої практики під час дистанційного навчання». 

Створені електронні «путівники» для навчальних практик, відеоролики  із 

демонстрацією виробничих процесів, внесені зміни до методичних 

рекомендацій проведення навчальних та інших видів практик.  

 

5. Виховна робота 

 

Цілеспрямована і систематична навчально-виховна робота  

педагогічного колективу дозволяє відкрити перед студентами престижність 

майбутньої професії і перспективи самореалізації в ній. 

Національно-патріотичне виховання посідає значне місце в освітньому 

процесі коледжу й спрямоване на прищеплення любові до України, її мови 

та звичаїв. Так, у його межах, було проведено: відкритий захід «Ще юнаки, 

ще майже діти», присвячений героям Крут; тематичний лекторій - «Соборна 

Україна», до Дня Соборності; День української мови та писемності; День 

соборності України; День вишиванки; День матері та християнські свята, 

які щорічно проходять у коледжі. 

В умовах адаптивного карантину виховна робота проводилася 

дистанційно у формі відео презентацій, фільмів, тощо, створених силами 

молодіжного об’єднання коледжу «МІХ». Традиційно з творчим 

натхненням проведені заходи:  

- Радіодиктант національної єдності; 

- відкритий захід «Герої не вмирають», пам’яті Героїв Небесної сотні; 

- відкрита тематична виховна година «Подвиг підпільно- 

партизанського руху в роки Другої світової війни»; 

- День Державного Прапора України та круглий стіл «Україна: шлях до 

незалежності»; 

- відеолекторій документального фільму «Партизанський рух»; 

- відкритий захід «Наші захисники – захисники країни», до Дня 

захисника Вітчизни; 

- відеолекторій «Наша армія», до Дня Збройних сил України; 

- відкритий захід «Моя земля – моя історія жива», до річниці звільнення 
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держави від фашистських загарбників. 

Молодь коледжу демонструє стійку громадянську позицію, беручи 

участь у благодійних акціях та волонтерському русі. Волонтерський рух у 

коледжі – один з провідних видів діяльності студентського колективу. 

Щорічно нашими волонтерами надається допомога учасникам ООС, 

дитячим будинкам та школі-інтернату с. Потіївка. 

Керівники груп проводять класні години, на яких виховують поважне 

ставлення до осіб з інвалідністю. Така діяльність розкриває у молоді 

толерантне ставлення до людей, прагнення допомагати й підтримувати, 

усвідомлення єдності всієї країни в скрутну хвилину. 

У коледжі сформовано традиції проведення заходів: 

- Свято Першого дзвоника - «День знань»; 

- Посвята в першокурсники; 

- День працівника лісу; 

- День вчителя; 

- Свято квітів; 

- Виставка групових експозицій із природного матеріалу; 

- До дня Святого Валентина; 

Були створені і презентовані відеофільми: 

- Андріївські вечорниці; 

- До Дня Святого Миколая; 

- Випуск молодших спеціалістів; 

- Зустріч випускників минулих років. 

Активна робота в коледжі проводиться з пропаганди здорового  

способу життя. Освітні лекції та групові заняття регулярно проводяться 

викладачами коледжу, спеціалістами Центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді, працівниками правоохоронних органів, лікарями за темами: 

«Торгівля людьми», «Боротьба з браконьєрством», «Негативні прояви у 

студентському середовищі», «Стоп – наркотик!», «Твоя безпека у твоїх 

руках», «Кір – вбивця року», «Перша медична допомога у різних випадках». 

З метою запобігання нещасних випадків, пов’язаних із порушенням правил 

пожежної безпеки, навчання дітей і підлітків діям у різноманітних 

надзвичайних та екстремальних ситуаціях регулярно проводяться зустрічі з 

представниками ДСНС у Малинському районі. Проведені тренування з 

використання вогнегасників працівниками і студентами під час гасіння 

вогню, тренування з евакуації учасників освітнього процесу за сигналом: 

«Пожежа в коледжі», а також вправляння у наданні першої медичної 

допомоги. 

Протягом звітного періоду значна увага надавалась спортивно-масовій 
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роботі коледжу. Протягом календарного року були проведені змагання на 

першість коледжу за такими видами спорту як міні-футбол, волейбол, 

настільний теніс, вільна боротьба. З метою реалізації принципу ціннісного 

ставлення до себе на початку вересня, в закладі проходив Олімпійський 

тиждень. В умовах адаптивного карантину дистанційно проведені змагання 

зі стрибків із скакалкою та віджимання. Викладачі і студенти коледжу 

запустили спортивний челендж «Роби як ми!». 

Займаючись у спортивних секціях, наші студенти постійно підвищують 

свою спортивну майстерність, виконують спортивні нормативи. Так четверо 

студентів стали кандидатами у майстри спорту, пʼятеро – 

першорозрядниками з вільної боротьби. 

З метою морально-правового виховання студентів було проведено 

Тиждень правової освіти, в рамках якого відбулися виховні години на тему: 

«Права людини», проведено шляхом анкетування соціальне опитування на 

тему: «Корупція в повсякденному житті». 

У коледжі постійно проводиться робота щодо попередження расизму і 

ксенофобії, виховання толерантного відношення до людей. 

Важливе місце у виховній роботі посідає екологічне виховання. 

Провідною в цьому напрямку є діяльність викладачів відділення лісового 

господарства. Студенти і їх наставники брали  участь у загальноукраїнських 

природоохоронних акціях «За чисте довкілля», «Майбутнє лісу – в твоїх 

руках», створенні лісових культур, заходах по благоустрою навколишньої 

території. 

Свої здібності студенти розвивають у гуртках художньої 

самодіяльності: хореографічному, вокальному, хоровому. 

За ініціативи адміністрації закладу, власними силами викладачів та 

працівників у музейно-меморіальному комплексі Малинського 

лісотехнічного коледжу на другому поверсі історичної будівлі родини 

Миклух була створена розширена експозиція на тему: «100 років боротьби 

за незалежність».  

Проведені тижні знань правил дорожнього руху, пропаганди 

безпечного користування газом та електроенергією у побуті, пожежної 

безпеки, знань з основ безпеки життєдіяльності на тему: «Наша безпека - в 

наших руках!». 

У коледжі значна увага приділяється розвитку студентського 

самоврядування. Студентська рада, відповідно до законодавства, бере 

безпосередню участь у вирішенні питань, що стосуються всіх напрямків 

діяльності коледжу. Представники студради є членами педагогічної ради, 

приймальної комісії, стипендіальної комісії коледжу та  комісії, що 
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розглядає питання переведення студентів з контрактної форми навчання на 

навчання за регіональним замовленням, впливають на вирішення питань 

поселення студентів у гуртожитки. 

Студентська рада коледжу бере активну участь у вихованні 

відповідального відношення здобувачів освіти до навчання, сприяє 

запобіганню порушень правил внутрішнього розпорядку, сприяє 

дотриманню правил проживання, пропонує ідеї для покращення щоденного 

побуту молоді, контролює санітарний стан кімнат, допомагає студентам 

нового набору адаптуватися до умов самостійної життєдіяльності, генерує 

нові ідеї масових культурно-розважальних заходів та наполегливо втілює їх 

у життя. 

Таким чином, органи студентського самоврядування не тільки надають 

підтримку педагогічному колективу, а й виконують важливу функцію 

покращення комунікації між представниками адміністрації, викладачами та 

молоддю. 

6. Фінансова діяльність 
 

У звітному році виплата заробітної плати та стипендій проводилася у 

повному обсязі та у встановлені колективним договором терміни. Загальна 

сума виплаченої заробітної плати за 2020 рік становить 22,2 млн. грн., 

стипендії – 3,4 млн. грн. Використання коштів загального і спеціального 

фондів у 2020 році наведені в таблицях 7 і 8. 

Таблиця 7 

Використання коштів загального фонду 

 

КЕКВ Показники тис. грн % 

  Видатки, усього 24276,2 100 

2110 Оплата праці 14700,9 60,56 

2120 Нарахування на оплату праці 3186,1 13,12 

2210 

Предмети, матеріали, обладнання 

та інвентар 

246,5 1,02 

2220 Медикаменти 8,4 0,03 

2230 Продукти харчування 537,7 2,21 

2240 Оплата послуг 393,5 1,62 

2271 Оплата теплопостачання 1288,6 5,31 

2272 

Оплата водопостачання і 

водовідведення 

99,1 0,41 

2273 Оплата електроенергії 419,0 1,73 

2700 Стипендії 3396,4 13,99 
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Таблиця 8  

Використання коштів спеціального фонду 

 

КЕКВ Показники тис. грн % 

 Надходження 4898,1 100 

 Зокрема, за послуги, що надаються 

бюджетними установами згідно з їх 

основною діяльністю 

4176,9 85,28 

 Від додаткової (господарської 

діяльності) 

707,9 14,45 

 Від оренди майна бюджетних 

установ 

13,3 0,27 

 Видатки 5031,0 100 

2110 Оплата праці 3074,5 61,11 

2120 Нарахування на оплату праці 678,5 13,48 

2210 Предмети, матеріали,обладнання 745,6 14,82 

2220 Медикаменти 1,1 0,02 

2230 Продукти харчування 17,0 0,34 

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 291,3 5,79 

2250 Видатки на відрядження 2,4 0,04 

2271 Оплата теплопостачання 0,8 0,02 

2272 Оплата водопостачання і 

водовідведення 

0,0 0 

2273 Оплата електроенергії 64,2 1,28 

2275 Оплата інших енергоносіїв 27,5 0,55 

2800 Інші поточні видатки 24,1 0,48 

3100 Придбання основного капіталу 104,0 2,07 

 

У 2020 році коледж проводив свою діяльність на підставі фінансування 

з місцевого бюджету, згідно затвердженого управлінням освіти і науки 

Житомирської обласної державної адміністрації плану асигнувань 

загального фонду і власних надходжень від оплати за навчання відповідно 

до затвердженого кошторису по спеціальному фонду, а також надходжень 

від благодійної допомоги в грошовій формі. 

Протягом року кошти використовувалися за цільовим призначенням: 

на виплату заробітної плати працівникам, стипендій студентам, оплату 

комунальних послуг, господарських потреб, придбання предметів та 

матеріалів, обладнання. Оплата комунальних послуг здійснювалася на 
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підставі укладених договорів в межах кошторисних призначень.  

Від благодійних внесків надійшло на рахунок 96,2 тис. грн. 

Бюджетне фінансування за 2020 рік було спрямоване на покриття 

видатків із заробітної плати  та  стипендії   і   частково  комунальних послуг. 

Оплата праці працівників  коледжу  протягом 2020 року  здійснювалася  

на підставі штатних розписів, тарифікаційних списків, наказів. У фонд 

оплати праці увійшла матеріальна допомога на оздоровлення 600,0 тис.  грн.  

Витрати на господарські потреби, проведення ремонтних робіт, а також 

придбання обладнання проводились за рахунок спеціального фонду та 

благодійних внесків.  

 

7. Господарська діяльність та зміцнення матеріально – технічної 

бази 
 

Підтримка і розвиток матеріально-технічної бази є однією з основних 

умов успішного здійснення освітнього процесу.  

Господарська діяльність коледжу була спрямована на оновлення та 

зміцнення матеріально-технічної бази, створення сприятливого освітнього 

середовища та належних умов проживання і відпочинку здобувачів освіти. 

Протягом року вдалося здійснити низку практичних заходів, які 

суттєвим чином вплинули на удосконалення матеріально-технічної бази 

навчального закладу. Зокрема: 

- у навчальному корпусі №1 проведено поточний ремонт коридорів, 

стін, підлоги та стелі, покрівлі та слухових вікон, реконструкцію аудиторії 

№13;   

-   у спортивному комплексі виконано фарбування підлоги та стін; 

- у гуртожитках пофарбовані стіни та підлога кімнат та коридорів; 

- у гаражі та майстернях виконано фарбування стін, стелі та дверей; 

- проведено ремонт навчальної теплиці, встановлення крапельного 

поливу; 

- створено зону відпочинку із точкою доступу до Wi-Fi; 

- у навчальному корпусі №3 придбано та укладено протипожежний 

лінолеум; 

- у музеї коледжу встановлено нові сходи, вітрини, в коридорах 

зроблена декоративна шпаклівка стін; 

- на території частково проведено ремонт вуличного освітлення; 

- проведено фарбування автомобілів, причепів, тракторів,  техогляд; 

- виконано ямковий ремонт асфальтного покриття дороги, придбано 

бруківку, секції огорожі; 
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- здійснено ремонт та техогляд транспортних засобів коледжу; 

- перезаправлено 28 вогнегасників, проведені заміри опору ізоляції 

електромережі та блискавкозахисту;  

- встановлено протипожежну сигналізацію у навчальному корпусі 

№1 та мовне оповіщення в гуртожитках; 

- виконано ремонт насоса та придбано новий двигун для насосної 

станції. 

Протягом звітного періоду було також придбано меблі та  обладнання 

для навчальних лабораторій, актової зали, застраховано майно закладу 

освіти (корпус № 1, 2, 3, гуртожитки, їдальня, спортивний комплекс, 

територія площею 13,5 га.) та 6 членів добровільної пожежної дружини. 

Закуплено та встановлено запчастини до автомобілів та тракторів, 

придбаний компресор. 

Загальна сума витрат на зміцнення навчальної та матеріально-технічної 

бази становить – 1321,986 тис. грн.. 

У 2020 році на базі дослідного поля було засіяно 31 га зерновими 

культурами, доходи від продажу яких склали 110 тис.грн. 

Завдяки проведеним заходам з підтримки та розвитку матеріальної бази 

забезпечені умови для подальшого вдосконалення освітнього процесу, 

підготовки фахівців на рівні сучасних вимог. 

 

8. Міжнародне співробітництво 

 

        Коледж активно співпрацює з освітніми закладами Республік Польща 

та Литва  і продовжує працювати над розширенням кордонів співпраці, що 

включає  не лише освітню діяльність з питань організації розробки спільних 

методик навчання, засобів діагностики набутих знань, а й спільного 

використання наявних баз для проведення практичного навчання студентів. 

          Укладені договори дають можливість здійснювати обмін групами 

студентів для проходження практик, використовувати досвід зарубіжних 

колег у навчально-виховній роботі.  

         Досягнення навчального закладу – це результат наполегливої праці 

всього колективу, його прагнення постійно йти в ногу з часом, на 

належному рівні здійснювати підготовку спеціалістів середньої ланки, 

кваліфікованих робітників, здатних компетентно виконувати виробничі 

функції в умовах сучасного виробництва. 

Директор коледжу                                                                Ігор ІВАНЮК 


