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КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» 

галузі знань 07  «Управління та адміністрування» 

за освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр» 

у Малинському лісотехнічному коледжі 

 

Загальні положення 

 

Код та найменування спеціальності: спеціальність 071 «Облік і 

оподаткування» галузі знань 07  «Управління та адміністрування»  

Освітньо-професійний ступінь:фаховий молодший бакалавр 

Обсяг освітньо-професійної програми: 120 кредитів ЄКТС 

Освітньо-професійна програма: Бухгалтерський облік 

Освітньо-професійна програма «Бухгалтерський облік» за спеціальністю 071 

«Облік і оподаткування» галузі знань 07  «Управління та адміністрування» за 

освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр» розроблена  і 

затверджена педагогічною радою Малинського лісотехнічного коледжу 

(протокол № 11 від 25.06.2020 року) розроблена відповідно до вимог  МОН 

України  із врахуванням даних Класифікатора  професій ДК 003: 2010 та 

Класифікатора видів економічної діяльності ДК 009:2010: 

 

Програмні компетентності: інтегральні (Здатність вирішувати типові 

спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері обліку та оподаткування 

або у процесі навчання, що вимагає застосування положень і методів 

економічних наук, та може характеризуватися певною невизначеністю умов; 

нести відповідальність за результати своєї діяльності; здійснювати контроль 

інших осіб у визначених ситуаціях.);  



загальні (здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і 

свобод людини і громадянина в Україні; здатність зберігати та примножувати 

моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі 

розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у 

загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя; 

здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність 

спілкуватися іноземною мовою; здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації; здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; знання 

предметної області та розуміння професійної діяльності; здатність 

використовувати інформаційні системи та комунікаційні технології);  

спеціальні (здатність аналізувати економічні події та явища з урахуванням 

сучасних теоретичних та методичних основ обліку і оподаткування; здатність 

використовувати математичний інструментарій для розв’язання прикладних 

економічних та оптимізаційних завдань в сфері обліку і оподаткування; 

здатність до відображення інформації про господарські операції суб’єктів 

господарювання в обліку, їх систематизації, узагальнення у звітності та 

інтерпретації для задоволення інформаційних потреб осіб, що приймають 

управлінські рішення; здатність застосовувати норми права та податкового 

законодавства України в практичній діяльності суб’єктів господарювання; 

здатність оцінювати результати господарської діяльності підприємств на 

основі знань сучасних методик аналізу; здатність здійснювати обліково-

аналітичні процедури із застосуванням спеціалізованих програмних засобів 

та комп’ютерних технологій; здатність перевіряти законність, достовірність, 

економічну доцільність господарських і фінансових операцій з метою 

збереження власності, попередження порушень та зловживань; здатність 

використовувати методи обліку і оподаткування на підприємстві; здатність 

використовувати знання принципів національних та міжнародних стандартів 

обліку; здатність демонструвати розуміння вимог щодо професійної 

діяльності, зумовлених необхідністю забезпечення сталого розвитку України, 

її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави; здатність 

організовувати власну професійну діяльність, застосовувати знання для 

розв’язання практичних ситуацій, приймати рішення відповідно до чинного 

законодавства; здатність застосовувати етичні принципи під час виконання 

професійних обов’язків).  

 



Орієнтовний  перелік професійних кваліфікацій: випускники  коледжу 

отримують кваліфікацію «бухгалтер» та можуть працювати, згідно з 

Класифікатором  професій ДК 003: 2010, на посадах: 

3433 Бухгалтери та касири-експерти 

3433 Асистент бухгалтера-експерта   

3433 Бухгалтер   

3433 Касир-експерт  

3439 Інші технічні фахівці в галузі управління 

3439 Ревізор  

3439 Інспектор  

3439 Інспектор з інвентаризації  

3439 Інспектор-ревізор   

3442 Інспектори податкової служби 

3442 Державний податковий інспектор 

3442 Ревізор-інспектор податковий. 

 

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання: Базова 

загальна середня освіта,  повна загальна середня освіта, освітньо-

кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник». 

Порядок  оцінювання  результатів навчання: письмові та усні екзамени і 

заліки з навчальних дисциплін, захист курсової роботи та індивідуальних 

робіт, презентації, заліки з практичної підготовки,  атестація. 

 

Вступ 

 У сучасних умовах реформування освіти нагальною є проблема 

підготовки  конкурентоспроможних фахівців, здатних до самовдосконалення 

та самореалізації. Відтак, модернізація всіх освітніх галузей України вимагає 

прискореного  інноваційного розвитку  всіх суспільних процесів, створення 

сприятливих умов для творчого, особистісно-професійного зростання, 

зокрема фахівців з бухгалтерського обліку.  

Закон України «Про фахову передвищу освіту» створює можливість у 

підготовці фахівців-професіоналів середньої ланки, управлінців для малого 

бізнесу, а також надають ринку праці необхідні кадри, які є вирішальними 

для економічного і соціального поступу  країни. 

 

Характеристика коледжу 

Малинський  лісотехнічний  коледж – державний навчальний заклад І-го 

рівня акредитації, початкового рівня вищої освіти, підпорядкований 



Міністерству освіти і науки України, є юридичною особою, має самостійний 

баланс, бюджетний і розрахунковий рахунок. 

Коледж діє на підставі Статуту, який погоджено Загальними зборами 

трудового колективу, затверджено Міністерством освіти і науки України 

(наказ №1214 від 06.11.2018 року).   

Відповідно до рішень АК (ДА) України коледж визнано акредитованим 

за статусом вищого закладу освіти І-го рівня акредитації. Ліцензований обсяг 

прийому – 620 осіб. 

Строк дії ліцензії безстроковий. 

Малинський лісотехнічний коледж розпочав свою діяльність                    

в 1927 році, коли за ініціативи Всеукраїнського  управління лісами та 

Коростенського окружного виконкому на базі Білокоровицького головного 

лісництва Олевського району було створено лісову професійну школу. 

Весною 1931 року лісову профшколу було реорганізовано в 

Білокоровицький лісний технікум із підпорядкуванням його тресту 

"Украиналес". 

В жовтні 1931 року технікум було переведено на  хутір Гамарня біля 

Малина.  

В 1937 році технікум став самостійним навчальним закладом і отримав 

назву «Малинський лісотехнічний технікум».  

В довоєнний період в технікумі готувалися спеціалісти на трьох 

відділеннях: 

- Лісове господарство; 

- Лісоексплуатація; 

- Будівництво і експлуатація лісових доріг. 

Після визволення Малинщини від німецьких окупантів, Малинський 

лісотехнічний технікум із 1 жовтня 1944 року розпочав навчання на двох 

відділеннях:  

- Технологія лісозаготівель;  

- Сухопутний транспорт. 

Протягом своєї історії технікум профілю не міняв, але відповідно до 

потреб народного господарства в окремі роки вводились одні спеціальності, 

закривалися інші. 

Так, в 1952 р. була відкрита спеціальність "Промислове та цивільне 

будівництво" (відбулося три випуски, підготовлено 302 фахівці). 

Починаючи з 1960 року в освітньому закладі здійснювалося професійно-

технічне навчання з робітничих професій: Тракторист-машиніст, Вальник 

лісу, Слюсар-ремонтник, Розмітчик хлистів, Водії автотранспортних засобів 



категорії «В» та «С», Оператор по управлінню багатоопераційними 

машинами, Секретар-друкарка. 

В 1962 році, коли розпочалося розширення Малинської паперової 

фабрики, технікум тимчасово відкрив спеціальності:  

- Технологія целюлозно-паперового виробництва (підготовлено 383 

особи);  

- Обладнання целюлозно-паперового виробництва (305);  

- Лісохімічне виробництво (93). 

У 1994 році у коледжі була відкрита спеціальність «Бухгалтерський 

облік»,  у  2002 році «Технологія деревообробки»,  у 2012 році «Мисливське 

господарство»  та «Землевпорядкування», у 2013 році «Зелене будівництво  і 

садово-паркове господарство». 

Із часу  відкриття спеціальності «Бухгалтерський облік» отримали 

кваліфікацію «бухгалтер» 925 осіб. Станом на  01.10.2020 року на ОПП 

«Бухгалтерський облік» навчається 78 осіб. 

У 2005 році технікум отримав статус коледжу ( наказ Держкомлісгоспу 

України від 15.11.2005 р. №482). 

Всього в коледжі  з дня  його створення  підготовлено  понад 24 тисяч 

спеціалістів для лісового господарства, лісової, целюлозно-паперової.  

деревообробної  промисловості та інших галузей народного господарства.  

На даний час в коледжі ведеться підготовка ОС «бакалавр» зі 

спеціальності 205 Лісове господарство,   ОКР «молодший спеціаліст» та ОПС 

«фаховий молодший бакалавр» зі  спеціальностей:  

- 205 Лісове господарство (ОПП «Лісове господарство», ОПП 

«Мисливське господарство», ОПП «Лісозаготівля та первинна обробка 

деревини», ОПП «Обробка деревини»); 

- 208 Агроінженерія (ОПП «Експлуатація та ремонт обладнання лісового 

комплексу»; 

- 071 Облік та оподаткування (ОПП «Бухгалтерський облік»); 

- 193 Геодезія та землеустрій  (ОПП « Землевпорядкування»); 

- 206 Садово-паркове господарство (ОПП «Зелене будівництво і садово-

паркове господарство». 

           Здійснюється первинна професійна підготовка робітничих кадрів за 

професіями за ОКР «кваліфікований робітник»: Лісник, Лісоруб, Верстатник 

деревообробних верстатів, Слюсар-ремонтник; Озеленювач, Офісний 

службовець (бухгалтерія);  професійно-технічне навчання за професіями: 

Оператор комп’ютерного набору, Лісоруб, Верстатник деревообробних 

верстатів, Водій автотранспортних засобів (категорія «В»), Водій 

автотранспортних засобів (категорія «С»), Озеленювач.  



В 1994 році Малинський лісотехнічний коледж отримав ліцензію на 

право провадження освітньої діяльності за рівнем повної загальної середньої 

освіти, а наказом управління освіти і науки Житомирської обласної 

державної адміністрації від 17 квітня 2014 року за №164 коледж  визнано 

атестованим за напрямом «Повна загальна середня освіта» (свідоцтво про 

атестацію - серія ЖТ № 044985 від 30.05.14 р.). 

Чисельність студентів  в середньому становить 1000 - 1500 осіб денної 

та заочної форми навчання. 

Освітній  процес забезпечується викладацьким складом - 64 штатних 

одиниць викладачів із них 1 професор та 5 кандадатів наук, які працюють на 

кафедрі та на 6 циклових комісіях, з яких 4 - випускаючі. За результатами 

атестації 37 спеціалістів вищої категорії, 10 викладачам присвоєно 

педагогічне звання «викладач-методист» 9 викладачам присвоєно звання 

«старший викладач». Висока педагогічна майстерність викладачів 

підтверджується тим, що 12 з них відзначені званнями «Відмінник освіти 

України» та «Відмінник лісового господарства України», 1 особа – 

Заслужений працівник освіти та 1 особа – Заслужений лісівник,  багатьох з 

них відзначено почесними відзнаками Міністерства освіти і науки України та  

Державного агентства лісових ресурсів України. 

В цілому педагогічний колектив коледжу має значний досвід роботи в 

лісівничій, деревообробній та інших галузях, педагогічну майстерність, 

своєчасно підвищує свою кваліфікацію і здатний забезпечити якісну 

підготовку робітників  із заявлених спеціальностей. 

Наявність досвідченого викладацького складу дає змогу в достатній мірі 

реалізовувати головні завдання діяльності коледжу, про що свідчать 

результати випускних кваліфікаційних іспитів за оцінкою ЕК.  

Програма освітньої діяльності коледжу передбачає: 

- забезпечення відповідності освітнього закладу сучасним вимогам за 

рівнем матеріальної бази, науково-педагогічних кадрів, бібліотечного фонду, 

соціальної інфраструктури тощо; 

- сприяння реалізації принципів демократизації та гуманізації освіти; 

- забезпечення відповідності змісту освіти до постійно зростаючих вимог 

суспільства, його  професійного та культурного розвитку; 

- запровадження нових форм, методів і технологій навчання; 

- поглиблення взаємозв’язку теоретичної і практичної підготовки 

студентів; 

- модернізацію освітнього процесу, постійне удосконалення науково-

методичного забезпечення лекційних, практичних, семінарських, 

індивідуальних занять, самостійної роботи студентів. 



З метою підготовки висококваліфікованих кадрів з бухгалтерського 

обліку для лісової, деревообробної та інших галузей  господарювання  у  

коледжі впроваджено систему контролю знань та вмінь студентів, яка 

передбачає комплексний підхід в оцінюванні рівня їх навчальних досягнень з 

обов’язковим врахуванням якості змісту відповіді (цілісність, повнота, 

логічність, обґрунтованість), якості знань (осмисленість, глибина, гнучкість, 

системність, узагальненість, міцність), ступеня сформованості навчальних та 

фахових умінь і навичок, рівня володіння розумовими операціями (вміння 

аналізувати, синтезувати, порівнювати, абстрагувати, класифікувати, 

узагальнювати, робити висновки тощо); рівня виявлення творчості та 

самостійності у розв’язанні навчальних завдань. 

Національне виховання здійснюється через: 

- забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання 

студентської молоді в дусі патріотизму і поваги до Конституції України; 

- стимулювання у молоді прагнення до здорового способу життя; 

- формування у молоді потреби і вміння жити в громадянському 

суспільстві, духовності та фізичної досконалості, моральної, художньо-

естетичної, трудової, екологічної культури; 

- прищеплення здатності до самостійного мислення, суспільного вибору 

і діяльності, спрямованої на процвітання України; 

- сприяння розвитку мовної культури громадян, виховання поваги до 

державної мови та мов національних меншин України, толерантності у 

ставленні до носіїв різних мов і культур; 

- реалізацію мовної стратегії шляхом комплексного і послідовного 

впровадження просвітницьких, науково-методичних, роз’яснювальних 

заходів; 

- забезпечення становлення громадянина і патріота, консолідації 

суспільства на засадах пріоритету прав особистості, зменшення соціальної 

нерівності; 

- формування почуття відповідальності за власний добробут та стан 

суспільства. 

У коледжі забезпечується рівний доступ до здобуття освіти через: 

- запровадження ефективної системи інформування громадськості; 

- створення умов для одержання вищої освіти на конкурсних засадах; 

- дотримання правових норм надання освіти за рахунок бюджетів усіх 

рівнів та коштів юридичних та фізичних осіб; 

- розширення можливостей здобуття вищої освіти за рахунок 

індивідуального кредитування; 



- створення умов для навчання дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування та дітей-інвалідів; 

- інтегрування з іншими  освітніми закладами різних рівнів, з метою 

входження до освітньо-наукових комплексів з провідними закладами вищої 

освіти відповідного профілю (без втрати юридичної самостійності). 

Концепція визначає першочерговими завданнями – виховання 

студентської молоді в дусі українського патріотизму, поваги до 

національних, історичних, культурних цінностей України, принципів 

загальнолюдської моралі та підготовку фахівців конкурентноспроможних  на 

ринку праці  із деревообробних технологій та меблевого виробництва. 

  

  

 

Можливості коледжу щодо надання освітніх послуг за спеціальністю  

071 «Облік і оподаткування»  

 

  Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу процесу 

Малинський лісотехнічний коледж для здійснення навчальної діяльності 

має три навчальні корпуси у яких обладнено 43 кабінети та 11 навчальних 

лабораторій, приміщення  навчальних майстерень, навчальної теплиці. 

Для проведення навчальних практик обладнано: 

      лабораторії: 

- інформатики,  обчислювальної та комп’ютерної  техніки;  

- персональних ЕОМ. 

 

При підготовці фахівців за освітньо-професійною програмою  

«Бухгалтерський облік» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

використовуються 19 спеціалізованих кабінетів та 3 навчальні лабораторії. 

У складі коледжу функціонують спортивний комплекс, до складу якого 

входять стадіон з усіма необхідними об’єктами, спортивний зал з ігровим, 

борцівським, тренажерним залами та сауною; машинно-тракторний парк з 

гаражами та відкритими стоянками; лазня з пральним відділенням тощо. 

Загальний фонд бібліотеки коледжу становить понад 44 тис. 

примірників. 

Бібліотека коледжу передплачує фахові періодичні видання, має власний 

web-сайт. 

Гуртожитки розміщені в двоповерховій та чотириповерховій будівлях із 

загальною кількістю місць – 420. У коледжі працює фельдшерсько-

акушерський пункт. 



Загальна площа діючих споруд становить 16756,6 квадратних метрів, в 

тому числі, площа навчально-лабораторних приміщень становить 6487,5 

квадратних метрів . 

У навчальних корпусах та гуртожитках встановлено протипожежну 

сигналізацію з виводом на пульт пожежної охорони, обладнану гучномовною 

системою сповіщення про надзвичайну ситуацію. 

Харчування студентів здійснюється в сучасній їдальні на 250 

посадкових місць, додатково працює кафе та буфет у гуртожитку. 

Для занять гуртків художньої самодіяльності функціонує клуб «Юність» 

з танцювальним залом,  малим актовим залом на 140 місць та приміщеннями 

для гурткових занять. В головному навчальному корпусі обладнано актову 

залу на 200 місць. 

До допоміжних приміщень і споруд відносяться артезіанська 

свердловина, водогінна та каналізаційна мережі, каналізаційно-насосна 

станція, три трансформаторні підстанції та інші об’єкти господарського 

призначення. 

В коледжі успішно функціонує історико-краєзнавчий меморіальний 

музейний комплекс до складу якого входить:  музей – історико-краєзнавчий 

та музей вченого-мандрівника М.М.Миклухо-Маклая, автором  експозиції 

якого є Заслужений  діяч мистецтв України Дєдов Б.С.  Музейний  комплекс 

коледжу  внесений у перелік  15 найцікавіших музеїв  Житомирщини. У 

травні 2015 року  за сприянням Гальченка С.А., заступника  директора з 

наукової діяльності Інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка  НАН України, 

кандидата філологічних наук, Заслуженого працівника  культури України в 

коледжу було відкрито Шевченківську світлицю. 

Стан соціальної сфери та умови праці й навчання регулюються 

Колективним договором та Правилами внутрішнього розпорядку та 

відповідають існуючим санітарно-гігієнічним нормам.  

 У коледжі приділяється належна увага питанням охорони праці та 

навчання. Ці питання обумовлені в Колективному договорі, який укладено 

між профспілковою організацією і адміністрацією коледжу та затверджено 

органами місцевого самоврядування встановленому Законодавством порядку, 

періодично розглядаються на зборах трудового колективу. Наявне окреме 

Положення, що регулює діяльність з охорони праці. Згідно з законом України 

“Про охорону праці” в коледжі розроблені нормативні положення з охорони 

праці та навчання. Постійно проводиться робота з виконання заходів, щодо 

дотримання умов праці і навчання згідно з вимогами, передбаченими 

колективним договором. 

  



 

Навчально-методичне забезпечення 

Освітня діяльність коледжу ґрунтується на концептуальних засадах 

Національної доктрини розвитку освіти, Законів України «Про освіту», «Про 

вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», Державній національній 

програмі «Освіта» (Україна XXI століття). Вона передбачає поступове і 

неухильне покращення рівня підготовки спеціалістів з ліцензованих напрямів 

і спеціальностей за рахунок покращення матеріально-технічної бази, 

кадрового забезпечення освітнього процесу, його методичного забезпечення, 

удосконалення форм і методів навчальної і виховної роботи. 

Відповідно до ОПП та навчального плану  підготовки  фахівців за 

освітньо-професійним  ступенем «фаховий молодший бакалавр» 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування» будуть вивчатися:     

- обов’язкові компоненти ОПП: 

* дисципліни, що формують загальні компетентності (15 найменувань); 

* дисципліни, що формують спеціальні компетентності (7 найменувань); 

- вибіркові компоненти ОПП: 

* дисципліни, за вибором педагогічної ради коледжу (5 найменувань); 

* дисципліни, за вибором здобувача освіти (10 найменувань, студент обирає 

одну дисципліну із блоку); 

- практична підготовка ОПП (14,5 кредитів). 

 Всі дисципліни та практики мають навчально-методичне забезпечення, 

яке постійно оновлюється відповідно до вимог сьогодення. До пакету 

навчально-методичного комплексу належать: робочі навчальні програми, 

конспекти лекцій, завдання та методичні рекомендації для виконання  

практичних, лабораторних та семінарських занять, пакети  текстів та кейси  

для поточного та підсумкового контролю знань, методичне забезпечення 

самостійної роботи студентів, пакети комплексних контрольних робіт для 

проведення моніторингу набутих знань та вмінь студентів, презентації, 

силабуси дисциплін тощо.  

        Під час занять викладачі використовують  ресурси, що  розміщені в 

електронній  бібліотеці коледжу, на навчальній  платформі  коледжу lCloud, 

інших  доступних  платформах (Coursera, Microsoft Teams, EdEra та інші), на  

різноманітних  сайтах  мережі Інтернет, активно  використовуються  сервіси  

системи Google. 

        Освітня система коледжу безперервно модернізується і спрямована на: 

- урахування принципів гуманізації, демократизації, науковості, 

практичності; 



- оновлення змісту освіти з урахуванням нових державних, галузевих 

стандартів освіти; 

- розробка нових освітньо-професійних програм та програм навчальних 

дисциплін. 

Коледж створює умови для розвитку обдарованої молоді, вивчає ринок 

освітніх послуг та потреб замовників спеціалістів бухгалтерського обліку з 

метою відкриття нових спеціальностей і нових освітньо-професійних 

програм. 

З метою покращення методичного забезпечення освітнього процесу у 

коледжі передбачається повне залучення педагогічних працівників до 

написання методичних розробок, навчальних програм, рекомендацій з 

вивчення окремих дисциплін чи їх розділів, написання курсових, 

проходження навчальних практик. 

 Кожен викладач постійно дбає про поповнення навчально-методичного 

комплексу навчальної дисципліни та про розробку і вдосконалення 

навчально-методичного комплексу студента.  

3 метою підвищення ефективності освітнього процесу у коледжі 

постійно вдосконалюються форми і методи навчання. З цією метою 

широкого проводиться вивчення і поширення передового педагогічного 

досвіду, за результатами методичної роботи. По закінченню  навчального 

року проводяться виставки досягнень та напрацювань  викладачів коледжу. У 

коледжі  традиційно працює школа фахового зростання молодих викладачів, 

семінар з підвищення методичної та психолого-педагогічної майстерності 

викладачів.  

Навчальною частиною щорічно складаються робочі навчальні плани, які 

включають графіки освітнього процесу на поточний навчальний рік, 

співвідношення аудиторних годин та годин самостійної роботи студентів, 

передбачають терміни та форми підсумкового контролю. Керуючись 

нормативними документами Міністерства освіти і науки України, до робочих 

навчальних планів своєчасно вносяться відповідні зміни. 

Розклад навчальних занять розробляється навчальною частиною, 

обговорюється та затверджується на засіданні адміністративної ради на 

кожне півріччя і затверджується директором коледжу. Протягом тижня з часу 

затвердження розклад оголошується на офіційному сайті коледжу. У 

розкладах враховуються вимоги щодо логічної послідовності вивчення 

дисциплін, рівномірності навантаження студентів, оптимального 

використання аудиторного фонду. 



Освітній процес у коледжі здійснюється у відповідності до Положень, 

які обумовлюють  організацію та здійснення  всіх видів діяльності освітнього 

закладу, Положення розміщені на офіційному сайті коледжу. 

Забезпечення дисциплін навчального плану необхідними навчально-

методичними матеріалами складає 100%. Всі матеріали вчасно 

переглядаються та коригуються згідно з планами роботи навчально-

методичних структурних підрозділів коледжу. Підготовка програм та 

робочих навчальних програм, методичних рекомендацій до самостійної та 

інших видів робіт здійснюється викладачами коледжу. 

Методична робота проводиться згідно з планами роботи методичної 

ради, що затверджені Педагогічною радою, й циклових комісій та 

спрямована на: 

- дослідження проблем педагогіки, психології, методик викладання 

спеціальних дисциплін; 

- розробку навчальних програм, комплексних контрольних робіт, 

методичних рекомендацій; 

- узагальнення досвіду роботи провідних викладачів, упровадження 

досягнень сучасної педагогічної науки; 

- проведення практичних заходів з урахуванням специфіки підготовки 

спеціалістів згідно з кваліфікаційними вимогами тощо. 

  

Кадрове забезпечення 

Освітній процес зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за 

освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр» 

забезпечують 19 викладачів (в т.ч. 10 осіб мають вищу категорію), які 

входять до складу шести циклових комісій, з яких чотири - випускаючі. 

Циклова комісія бухгалтерсько-економічних дисциплін налічує 7 викладачів 

( в т.ч. 4 особи мають вищу категорію) Всі викладачі мають вищу освіту, 

відповідний педагогічний стаж роботи, володіють теоретичними знаннями та 

практичним досвідом роботи. 

Покращенню професійної роботи викладачів сприяють індивідуальні та 

колективні форми методичної роботи. У коледжі систематично проводяться 

семінари-навчання, педагогічні читання та семінари-практикуми з питань 

методології різних типів занять, про що свідчать протоколи засідань 

циклових комісій. 

Коледж дбає про професійний ріст викладачів, сприяє залученню їх до 

наукової, методичної та видавницької діяльності. 



Підвищення кваліфікації викладацького складу відбувається у провідних 

наукових та освітньо-наукових закладах Києва, Львова, Житомира та інших 

міст відповідно до укладених угод про співпрацю. 

Кадрове забезпечення освітнього процесу здійснюється через: 

-  відповідність педагогічних кадрів вимогам до акредитації 

спеціальностей; 

-  стажування та підвищення кваліфікації педагогічних працівників; 

-  створення умов для ефективної професійної діяльності педагогічних 

працівників; 

-  забезпечення економічних і соціальних гарантій для професійної 

самореалізації педагогічних працівників, підвищення соціального статусу 

відповідно до їх ролі у суспільстві. 

  

Напрями та зміст розвитку коледжу   

 

1. Пріоритети розвитку: 

- забезпечення інноваційної спрямованості системи навчання у коледжі; 

- підвищення рівня комп’ютеризації; 

- впровадження активних форм і методів навчання; 

- розвиток неперервної системи освіти, впровадження інтегрованих 

навчальних планів і програм; 

- розвиток співпраці між галузевими освітніми закладами з питань 

програмного забезпечення освітнього процесу; 

- розширення сфери освітніх послуг, гнучке реагування на запити ринку 

праці; 

- збільшення переліку освітніх послуг за рахунок ліцензування нових 

освітньо-професійних програм спеціальності 071 «Облік і оподаткування»; 

- тісна співпраця зі спорідненими освітніми закладами та ЗВО. 

- зміцнення навчально-матеріальної бази; 

- розвиток соціальної сфери; 

- співпраця з освітніми закладами регіону з питань обміну досвідом 

роботи;  

 

2.  Принципи розвитку 

- неперервність; 

- динамізм; 

- передбачливість; 

- творчий підхід до справи; 

- орієнтація на досвід передових  освітніх закладів; 



- сфокусованість на максимальному задоволенні освітніх потреб 

студентів; 

- зміцнення матеріальної бази і ріст ділової кваліфікації педагогічних 

працівників. 

 

3. Завдання розвитку: 

- створення умов для розвитку навчально-пізнавальних і професійних 

інтересів  студентів, їх реалізації в процесі навчання; 

- формування загальнокультурної, соціальної, комутативної, 

інформаційної,  громадянської та професійної компетентності  студентів; 

- створення умов для фізичного розвитку особистості; 

- створення умов для досконального оволодіння студентами державною 

та іноземними мовами; 

- оптимізація системи дидактичного та матеріально-технічного 

забезпечення освітнього процесу; 

- створення умов для неперервної освіти в системі «фаховий молодший 

бакалавр – бакалавр» на основі інтегрованих навчальних планів та програм; 

- формування орієнтації студентів на духовний розвиток та 

самовдосконалення, виховання високих стандартів моральності і професійної 

етики, виховання професійних ідеалів, а також прагнення до постійного 

підвищення професійних навичок; 

- сприяння розвитку особистості, яка самостійно навчається, 

забезпечивши її необхідними методичними матеріалами та навчальною 

літературою; 

- створення сприятливих соціальних умов для учасників  освітнього 

процесу;  

- підтримування у відповідному технічному і санітарному стані наявні 

навчальні та допоміжні споруди; 

- подальше обладнання навчальних кабінетів для групових занять 

інтерактивними дошками, технічними засобами навчання (CD- та DVD-

програвачами, телевізорами, персональними комп’ютерами та іншим); 

- оновлення меблів у навчальних кімнатах; 

- оновлення бібліотечного фонду та каталогу  електронних підручників, 

посібників  та аудіо-відеозаписів. 

 

4. Механізми розвитку: 

- поповнення  навчально-матеріальної бази за рахунок позабюджетних 

коштів (надходження від надання освітніх послуг на комерційній основі, 

власна господарська діяльність, благодійна та спонсорська допомога); 



- перативне реагування на зміни  ринку освітніх послуг та ринку праці; 

- вдосконалення роботи по підбору кадрів педагогічних працівників; 

- створення сприятливих умов для  підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників; 

- створення навчально-методичної бази для дистанційного навчання 

студентів та обміну педагогічним  досвідом (проведення майстер-класів, 

методичних занять, конкурсів, олімпіад, відкритих уроків тощо з трансляцією 

через Internet); 

- розробка системи заохочення з метою підвищення мотиваційної 

складової діяльності працівників коледжу; 

- зміцнення трудової дисципліни; 

- оптимізація структури діяльності педагога; 

- економія ресурсів, бережливе ставлення до майна коледжу.    

 

5.  Очікувані результати: 

- відповідність освіти європейським вимірам та стандартам; 

- навчально-матеріальна база, що відповідає сучасним вимогам; 

-створення баз практичної підготовки студентів у співпраці з 

деревообробними та меблевими підприємствами; 

- запровадження нетрадиційних та інноваційних технологій навчання; 

- координатор освітнього процесу – викладач, що має належний 

професійний рівень і відповідні моральні якості; 

- випускник коледжу – здорова, інтелектуально-розвинута, професійно 

підготовлена особистість.  

 

  

    Концепцію складено у відповідності до Постанови КМУ «Про 

затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» від 30 

грудня 2015 року №1187 та Змінами затвердженимиПостановою КМУ          

від 10 травня 2018 року №347   

 


