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І. Керівник навчального закладу 

 

1.1. Фінансово-господарська діяльність станом на 01.07.2022 р. 

 

Показники в тис. грн. 

Загальний обсяг держбюджету фінансування 24606,1 

Кошти отримані за  

– навчання студентів 118,9 

– проживання в гуртожитку - 

– комерційну діяльність - 

– виробничу діяльність - 

– здачу в оренду приміщень та обладнання 

 

7,4 

 

1.2. Про зміцнення матеріальної бази навчального закладу за рахунок 

позабюджетних коштів та додаткові заходи щодо утримання матеріально-

технічної бази навчального закладу. 

 

* 

 

1.3.  

Кількість навчальних кабінетів всього:   35 

              в т.ч. нововведених з 01.09.2021 р. - 

     Лабораторій всього - 

          в т.ч. нововведених з 01.09.2021р. - 

     Майстерень всього  12 

           в т.ч. нововведених з 01.09.2021 р.  - 

     Кількість філій всього  

 

- 

 

 

1.4.  

Кількість спеціальностей всього:  4 

в т. ч. запроваджених з 01.09.2021 р. - 

Кількість навчально-виробничих підрозділів  - 

Кількість комерційних підрозділів і малих 

підприємств  

 

- 

Кількість місць у гуртожитку  75 

Кількість місць в їдальнях, буфетах, кафе  270 
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№  

з/п 

Шифр 

галузі 

Найменування галузі / 

напрям підготовки 

Код напряму / 

освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Назва 

спеціальності 

1 01 Освіта/педагогіка 012 Дошкільна освіта 

2 01 Освіта/педагогіка 013 Початкова освіта 

3 01 Освіта/педагогіка 014 Середня освіта 

(фізична культура) 

4 01 Освіта/педагогіка 014 Середня освіта 

(образотворче 

мистецтво) 

 

 

1.5.  

Кількість навчально-науково-виробничих 

комплексів, до складу яких входить навчальний 

заклад всього 

* 

в т.ч. діючих з 01.09.2021 р * 

Кількість випускників зарахованих на старші курси 

ВНЗ ІІІ-ІV рівнів  акредитації всього 

* 

в т.ч. бакалаврів    

* 

молодших спеціалістів   * 

 

 

1.6. Про поповнення бібліотеки підручниками та посібниками   

  Кількість -   561  примірник 

  на суму    -   21167,56  грн. 

 

 

1.7. Про кількісну характеристику замовлення на підготовку фахівців в 

обсязі плану прийому: 

 

Показники Денне Заочне (вечірнє) Екстернат 

Всього  

     в т.ч. держзамовлення 

     фізичні та юридичні особи 

240 

185 

55 

- 

- 

- 

-  

- 

- 
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1.8. Найбільш характерні приклади із соціального забезпечення викладачів 

та студентів, зокрема тих, хто потребує захищеності. 

з 01.09.2021 – 30.06.2022р. Кількість  Сума, грн. 

 

Соціальна стипендія студентам,  

з них: 

сироти 

 

 

8 

 

 

295524 

внутрішньо переміщені особи 1 5340 

особи, батьки яких є учасниками АТО 9 82770 

малозабезпечені 19 169990 

інваліди 8 67640 

Матеріальна допомога студентам 34 33320 

Преміювання студентів - - 

Листок непрацездатності 44 449100,21 

 

Первинна профспілкова організація студентів КЗЛОР “Самбірський 

педагогічний коледж імені Івана Филипчака” виплатила за період вересень 2021 - 

червень 2022р.р. матеріальну допомогу 18 студентам на суму 7200 грн. 

Первинна профспілкова організація працівників КЗЛОР “Самбірський 

педагогічний коледж імені Івана Филипчака” виплатила матеріальну допомогу на 

суму 31900 грн. 

 

1.9. Міжнародні зв’язки (вказати характер спілкування) 

 

Заклад співпрацює з Корпусом Миру  США в Україні 

24.11.2021 року викладач англійської мови Зубрицька О.З. провела 

дистанційне заняття з навчальної дисципліни «Практичний курс іноземної мови» у 

групі ДО-41 на тему «Географічне положення США», під час якого відбулася 

онлайн відео-конференція з колишнім волонтером Корпусу Миру США в Україні 

Джо Деттмаром, який зараз проживає в штаті Вірджінія. 

01.12.2021 року викладач англійської мови Зубрицька О.З. провела відкрите 

заняття з навчальної дисципліни «Практикум усного і писемного мовлення з 

іноземної мови» у групі ПО-44 на тему «Famous Universities in the USA» 

(«Знамениті університети у США»), під час якого було проведено онлайн 

відеоконференцію з колишнім волонтером Корпусу Миру США в Україні Джо 

Деттмаром, який працював у нашому коледжі в 2015-2018 роках.  

21.10.2021р. викладач німецької та англійської мов Дзяма Р.Є. взяла участь у 

міжнародній науковій онлайн-конференції «Німеччина – Україна: 30 років 

співпраці з історичним корінням», організованій Львівським національним 

університетом ім. Івана Франка, Посольством Федеративної Республіки Німеччини 

в Україні та університетом міста Байройт (ФРН).  

 02.11.2021р. – 09.12. 2021 р. викладач Зубрицька О.З.  взяла участь в онлайн-

тренінгу від Корпусу Миру США в Україні для вчителів іноземної мови в обсязі 

27,5 годин. 

 



 4 

ІІ. Заступник директора з навчальної роботи 

2.1.  

Штатна чисельність педагогічних кадрів всього 80 

в т.ч. з них: 

- науковців     

 

4 

- вищої категорії   66 

- І категорії   10 

- ІІ категорії 3 

- старших викладачів   18 

- викладачів-методистів   41 

- пенсіонерів 27 

Кількість сумісників   6 

           в т.ч. науковців   - 

Захистило кандидатські дисертації   - 

Захистило докторські дисертації   - 

Кількість аспірантів та пошукачів   - 

Звільнено викладачів всього 3 

          в т.ч. у зв’язку з виходом на пенсію   2 

Зараховано викладачів   - 

Кількість викладачів, які пройшли курси 

підвищення кваліфікації   

 

 

20 

 

 

2.2. Про результати впровадження нових технологій навчання, що 

характеризують лекційно-семінарську, лабораторно-практичну форму 

навчання і самостійну роботу студентів  під керівництвом викладача. 

Нові напрямки в освіті – це не тільки ідеї, підходи, методи та технології, які 

не використовувалися раніше, це і комплекс результативних складових 

педагогічного процесу, які дозволяють ефективно вирішувати завдання освіти та 

виховання. Їх розв'язання можливе за умови впровадження сучасних прийомів 

педагогічної техніки та інноваційних технологій навчання.  

Сучасні реалії такі, що доводиться поєднувати очне та дистанційне навчання. 

У зв’язку з адаптивним карантином для дистанційного навчання у коледжі 

розгорнуто та впроваджено платформу за допомогою сервісу G Suite for Education. 

Після всіх процедур реєстрацій та активації був наданий безкоштовний домен: 

sfpc.ukr.education. 

Можливості використання мережі Інтернет на заняттях полягають в 

наступному: вільний пошук Інтернет-ресурсів на задану тематику; вивчення 

конкретного Інтернет-ресурсу за методичними вказівками викладача; 

використання Інтернет-ресурсу в якості дидактичного засобу на заняттях; пошук 

інформації в Інтернеті може супроводжувати такі види навчальної роботи, як: 

написання рефератів, збір матеріалу по темі, ілюстрування своїх текстів 

матеріалами з Інтернету. 

Основні напрями застосування комп’ютерної техніки на заняттях: 
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- підготовка друкованих роздаткових матеріалів (контрольні, самостійні 

роботи, дидактичні картки для індивідуальної роботи); 

- мультимедійний супровід пояснення нового матеріалу (презентації, ау- діо-, 

відеозаписи реальних лекцій, навчальні відеоролики); 

- інтерактивне навчання в індивідуальному режимі; 

- проведення комп’ютерних практичних робіт; 

- обробка студентами отриманих даних (побудова таблиць, графіків, 

створення звітів); 

- контроль рівня знань з використанням тестових завдань; 

- використання на заняттях і при підготовці до них інтернет-ресурсів. 

Викладачі, готуючи студентів до роботи у Новій українській школі, активно 

впроваджують сучасні педагогічні технології в освітній процес коледжу. Серед 

таких – особистісно орієнтовані, розвивальні, рефлексивні, проєктні, інформаційно-

комунікаційні, дослідницькі, технології проблемного навчання, розвитку критичного 

мислення, технології формування творчої особистості, саморозвитку; технології 

музейної педагогіки,  технології партнерської взаємодії, інтегрованого навчання.  

Цей вид навчання сприяв активізації самоосвітньої роботи студентів, 

самостійної роботи з навчальними матеріалами, а також  опануванню ними змістом 

курсів, вебінарів психолого-педагогічного спрямування. Викладачі створювали 

умови для обміну думками, враженнями від почутого на курсах та вебінарах у 

студентській аудиторії. 

На заняттях  використовують технологію групової навчальної діяльності, 

технологію розвивального навчання, навчання як дослідження, враховуючи при 

цьому особистісний підхід до кожного студента. Використовують такі методи: 

створи рекламу, цитатний ключик, метод незакінчених речень, кольорових 

запитань, лінгвістичні, ділові, рольові та імітаційні ігри, мультимедійний супровід 

до лекцій, записи телепередач, демонстрація творів живопису,  аудіозаписи.   

Розвитку мовленнєвої компетентності студентів сприяють навчальні дискусії, 

які включають в себе мозковий штурм, ток-шоу, дерево рішень, дебати, кейс-метод 

Ефективним є проведення захисту студентами проєктів-мультимедійних 

презентацій на теми, запропоновані викладачем. Серед найцікавіших – «Приватні 

школи Львівщини», «Методичний інструментарій учителя початкових класів 

НУШ», «Оцінювання без знецінювання», «Сучасний урок в НУШ», 

«Професіограма сучасного вчителя», дослідницький проєкт «Театр Леся Курбаса 

«Березіль». 

Досягнути добрих результатів у процесі дистанційного навчання дозволяє 

технологія «Перевернутий клас», за якої студенти самостійно опрацьовують текст 

лекції, рекомендовані викладачем відео і презентації для підготовки до навчального 

дистанційного заняття, готують творчі завдання; а потім безпосередньо на 

дистанційному занятті викладач організовує дискусію за матеріалами лекції, 

обговорюються проблемні питання, виконуються практичні завдання. 

Формуванню професійного мислення студентів сприяють проблемні лекції, 

лекції-дискусії, відеолекції, лекції-огляди, ілюстровані лекції, що дають змогу 

активізувати їх пізнавальну діяльність, підсилити доказовість певних тез викладу. 
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Викладачі практикують проведення проблемних семінарів, у підготовці до 

яких студенти готують авторські міні-проєкти, мультимедійні презентації, 

аналізують матеріали з інтернет-джерел, періодичних видань, а також досвід  

власної педагогічної практики.  

Активно використовується метод моделювання уроків, зокрема, інтегрованих, 

а також інтегрованих днів, тижнів, виховних занять з використанням сучасних 

технологій початкової освіти в НУШ (стратегій розвитку критичного мислення, 

емоційного інтелекту, рефлексивних технологій тощо). Значний професійний 

інтерес для студентів викликає завдання стати рецензентами підручників 

інтегрованих курсів «Я досліджую світ», «Мистецтво» різних авторів.  

Практикується використання елементів  тренінгу, зокрема при вивченні 

емоційної сфери особистості, індивідуальних якостей розуму. 

Обов’язковою складовою кожного навчального заняття є рефлексія: рефлексія 

настрою та емоційного стану, змісту навчального матеріалу, власної діяльності на 

занятті. Викладачі практикують вправи «Незавершені тези», есе, прийом «знаю, 

хочу, дізнався». 

На заняттях з основ педагогічної майстерності студенти стають учасниками 

педагогічного рингу «Творчість вчителя – це необхідність чи данина моди?», 

вернісажу педагогічних ідей «Як створити урок ефектним та ефективним?», 

конкурсу педагогічної майстерності, який презентує творчі можливості студентів, 

їх артистичні здібності. 

На заняттях з педагогіки (спеціальність «Дошкільна освіта») викладачі 

ознайомлюють студентів з сучасними технологіями та новітніми методиками в 

галузі дошкільної освіти. Зокрема, такі: методикою застосування паличок Кюїзенера 

та блоків Дьєнеша у навчанні дошкільників математики; Монтессорі-педагогікою; 

музейною педагогікою;  використанні прийомів ейдетики, мнемотехніки; 

коректурних таблиць Гавриш; лепбуків, лепбоксів, кругів Лулія; технологію 

фізичного виховання дітей М.Єфименка «Театр фізичного розвитку та оздоровлення 

дітей»;  студенти  ознайомлюються з теорією розв’язання винахідницьких завдань, 

LEGO-технологією, інтелектуальними картами, методикою розвитку творчих 

здібностей у процесі малювання Людмили Шульги; на заняттях з народознавства з 

методикою викладання застосовуються прийоми «Фішбоун», «Скрайбінг»,  «Дерево 

передбачень», «Кластер», «Кошик ідей», «Ромашка Блума». 

Щороку під керівництвом викладачів студенти готують курсові проєкти, в 

яких вони успішно презентують результати власних досліджень. У цьому 

навчальному році студенти досліджували проблеми формування емоційного 

інтелекту учнів початкових класів в освітньому процесі Нової української школи, 

формування підприємливості та фінансової грамотності учнів початкових класів 

Нової української школи; діяльність асистента вчителя в інклюзивному класі Нової 

української школи; вивчення впливу сучасної мультиплікаційної продукції на 

психічний розвиток молодших школярів. Заслуговують на увагу дослідження  

проблеми формування лідерських якостей молодших школярів Нової української 

школи, професійного вдосконалення вчителя,  виховання патріотизму через 

використання краєзнавчого та народознавчого матеріалу. 
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Впровадження інноваційних методів значно покращує якість подачі 

навчального матеріалу й результативність його засвоєння, збагачує зміст 

освітнього процесу, підвищує мотивацію, створює умови для більш тісного 

партнерства між викладачем та студентами. 
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 2.3. Про кращий досвід роботи викладачів 

 

№ 

з/

п 

Тема Анотація досвіду Контактни

й телефон 

Форма узагальнення Спеціальніст

ь, дисципліна 

Автор, 

назва ВНЗ 

1 Формуван

ня 

духовності 

особистост

і студента 

Проблема духовності посідає 

особливе місце у філософській 

думці України. Оскільки 

Україна переживає війну, 

політичну, економічну і 

духовну кризи, які негативно 

впливають на всі верстви 

населення України. В цих 

умовах найнебезпечнішою є 

саме духовна криза, яка 

спричинена тим, що старі 

цінності ще не повністю 

відійшли в минуле, а нова 

система цінностей ще тільки 

формується. Тому саме сьогодні 

особливо актуальним є 

звернення до національних 

традицій, до тих джерел, з яких і 

розпочинається наша духовність 

– до «серця» власного народу. 

До цих традицій належить й 

історія вітчизняної філософської 

думки.  

Особливості духу народу 

репрезентовані у «філософії 

серця».  

0962753503 Статті: 

Войтків Л.В. «Глибоке  

серце»: екзистенційний 

вимір./Л.В. Войтків   //  

Феномен мистецтва як 

проблема філософії 

культури російського 

срібного віку. Випуск 22.- 

Дрогобич. ТзОВ «Трек-

ЛТД»,2018. – 259 с.  

2. Войтків Л.В. 

Філософсько-освітнє 

значеня «філософії  серця» 

Памфіла Юркевича./Л.В. 

Войтків   //  Актуальні 

проблеми філософії освіти: 

Загальнофілософські, 

психолого-педагогічні та 

організаційні виміри. 

Випуск 22.- Дрогобич: 

Редакційно-видавничого 

відділу ДДПУ імені  Івана 

Франка, 2018. – 292 с  

3. Возняк Володимир, 

Войтків Леся. Іновації в 

освіті: діалектика якісних 

Початкова 

освіт, 

дошкільна 

освіта 

 

Соціологія 

Войтків  

Леся 

Василівна. 

Кандидат 

філософськ

их наук, 

викладач, 

КЗЛОР 

«Самбірсь

кий 

фаховий 

педагогічн

ий коледж 

імені Івана 

Филипчака

» 
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Залучення глибини людського 

серця у педагогічний процес 

відбувається лише у межах 

такого спілкування, яке 

трансцендує власну поверхню і 

йде онтологічно вглиб. Тільки 

таким чином серця студентів 

можна залучити у процес 

педагогічного спілкування, 

тільки тоді щось істотне 

залишиться в серці, а не просто 

«в голові» як корисна або 

байдужа «інформація».  

Такий  підхід дає змогу 

поглибити розуміння концепту 

«серце» в педагогічній практиці. 

Його висновки є асимільовані 

сучасним педагогічним 

мисленням для проектування 

такої освітньої діяльності, яка 

здатна долати відчуженість, 

безсердечність, бездушність та 

бездуховність людських 

стосунків у процесі навчання та 

виховання, реально 

орієнтуватись на таку 

екзистенційну засаду духу, як 

серце людини. 

змін./ Возняк Володимир, 

Войтків Леся.// 

Людинознавчі студії. 

Збірник наукових праць 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету 

імені Івана  Франка. Серія 

«Філософія». Випуск 41.-

Дрогобич: Видавничий дім 

«Гельветика», 2020. – 340с. 

4. Войтків Л.В. Наскільки 

зло є злим: «Непомітне зло» 

Гоголя і сучасність./ 

Войтків Л.В.// Scientific 

Journal Virtus, February # 

51, 2021.  

5. Возняк В.С.  Войтків 

Л.В. Кілька зауважень про 

«інтеріоризацію»/ Возняк 

В.С.  Войтків 

Л.В//Філософські пошуки 

до 250-річчя з дня 

народження Георга 

Вільгельма Фрідріха 

Гегеля. Випуск 2(12)/2020 

ІФЛІС. Видавництво 

«Новий світ» Львів 2020. -

172с. 
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2.4. Заходи щодо впровадження науки у навчально-виховний процес 

 

Прізвище, 

ім’я, 

по 

батькові 

викладача 

 

Дисципліна 

 

Мета роботи 

 

Актуальність 

проблеми 

 

Результативність 

- - - - - 

 

2.5. Захистили кандидатські та докторські  дисертації  у 2021-2022 н. р. 

 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Тема дисертації Наукова ступінь 

- - - 

 

2.6. Загальний показник наукової діяльності.  

 

Кількість виданих наукових 

праць у 2021– 2022 н.р.  

Кількість підготовлених до друку 

наукових праць 

25 5 

 

 

2.7. Видані наукові праці у 2021-2022 н. р.  

 

№ 

з/п 

Прізвище та 

ініціали автора 

   Назва наукової  праці Назва видання, 

рік видання 

1 Войтків Л.В.   

Вантух В.П. 

Соціологія 

Навчально-методичний 

посібник для студентів 

фахових коледжів 

Самбір, СФПК, -155 с. 

2 Білинська Н.Я. 

 

Формування особистості 

школяра засобами 

народознавства (години 

спілкування та ранкові 

зустрічі з учнями 1-4 класів). 

Навчально-методичний 

посібник /Упорядник 

Н.Я.Білинська 

Самбір: СПК, 2021.  

-95 с. 

 

3 Гнип Г.І.   Психологія фізичного 

виховання і спорту у 

таблицях та схемах. 

Навчально-методичний 

посібник 

Самбір: СПК, 2021 р.,  

-88 с. 
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4 Оксененко С.М. Сучасний педагог - тренер з 

розвитку творчої особистості 

молодшого школяра.  

Навчально-методичний 

посібник 

Самбір: СПК, 2022.  

-78 с. 

 

5 Рондяк Л.,  

Пасіцька Л. 

Інновації в дошкіллі.  

Навчально-методичний 

посібник 

Самбір: СПК, 2022.  

–144 с. 

 

6 Рондяк Л. Формування професійної 

мотивації майбутніх учителів 

початкових класів засобами 

педагогічних інновацій 

Подано рукопис до 

збірника тез ІІІ 

Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції «Фахова 

передвища і професійна 

освіта: теорія, 

методика, практика». 

К., березень, 2022 

7 Войтків Л.В.    Глибоке серце як джерело 

людяності 

Матеріали ХХХІ-их 

Міжнародних 

людинознавчих 

філософських читань 

Гуманізм. Людина. 

Людяність :  / Ред. 

колегія:       В.С. Возняк 

(головний редактор), 

В.В. Лімонченко, М.С. 

Галущак.  – Дрогобич : 

Редакційно-видавничий 

відділ ДДПУ імені 

Івана Франка, 23-24 

жовтня 2021 р. 

Електронна версія на 

сайті ДДПУ імені Івана 

Франка. 

8 Радик Ю.М. Формування правової 

компетентності майбутнього 

педагога   

Навчально-методичний 

журнал «Фахова 

передвища освіта» №3, 

2021. 

9  Войтків Л.В.   Філософсько-освітній вимір 

концепту «глибоке серце» 

 Матеріали 

Всеукраїнської 

наукової конференції (з 

міжнародною участю) 

Раціональне та 

ірраціональне в науці й 
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освіті. Пам’яті Валерія 

Григоровича Скотного. 

 10-11 лютого 2022 

року, Дрогобич, ДДПУ 

імені Івана Франка 

 (Електронна версія на 

сайті  ДДПУ імені 

Івана Франка, 

10 Тишко Н.Й. Філософська спадщина 

Г.Сковороди та її значення 

для сучасної молоді. 

V щорічні 

Сковородинські 

читання «Актуальні 

проблеми 

сковородинознавства» 

(у рамках 

Всеукраїнських 

Сковородинських 

навчань «Пізнай себе»), 

22-26 листопада 2021 

року, м. Львів, 

Національний 

лісотехнічний 

університет України 

(Електронна версія на 

сайті університету) 

11 Філіпова Т.П. 

Янчак О.В. 

Фляк Р.Р. 

Пакет хмарних сервісів G 

Suite for Education 

Посібник-практикум для 

студентів та викладачів 

фахових педагогічних 

коледжів 

Самбір: СФПК, 2021 р.,  

146 с. 

 

12 Данилів 

Олена, 

Гошман 

Ірина, 

науковий 

керівник 

Сколець 

Ольга 

Використання музики на 

уроках іноземної мови у 

початкових класах 

Збірник матеріалів ХІ 

Всеукраїнської 

науково-практичної 

інтернет-конференції 

«Вектор пошуку в 

сучасному освітньому 

просторі» («The 

Research Vector in the 

Modern Educational 

Space). 22 грудня 2021 

р., м. Луцьк, Луцький 

педагогічний коледж. 

Луцьк : 

Волиньполіграф, 2021. 
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С. 109–112. 

13 Марія 

Ліховин, 

Руслана 

Дзяма 

Praktisches Deutsch:  

Навчально-методичний 

посібник з практичного курсу 

німецької мови 

Самбір : СПК, 2021 

 -62 с. 

14 Ліховин М.І., 

Дзяма Р.Є. 

Веди урок німецькою мовою: 

Довідник з іноземної мови за 

професійним спрямуванням 

(німецька) та методики її 

викладання  

Самбір: СФПК, 2021 

 -56 с. 

15 Федько Я.Б 

Сурма О.І. 

Інноваційні технології 

навчання в системі музичного 

виховання 

Матеріали 

Всеукраїнського 

семінару-практикуму 

«Інноваційні технології 

в сучасному освітньому 

просторі» с.124-131 

23-24.11.2021 р.  

Львів-Броди 

16 Дзюба М.І.  Методичні рекомендації до 

проведення лабораторних та 

практичних робіт з біології 

Навчально-методичний 

посібник 

Самбір СФПК, 2021, 

 -65с. 

17 Рондяк Л.С.     

 

 

 

Кейс-технологія як форма 

інтерактивного навчання 

молодших школярів в умовах 

НУШ. 

Самбір: СФПК 

Березень ,  2022, -25с. 

 

 

18 Попович І.О. Реалізація проблемного 

підходу до навчання фізики 

засобами фізичного 

експерименту 

Навчально–методичний 

журнал «Фахова 

передвища освіта» №4 

2021 р. с.48-54 

19 Попович І.О.,  

Сарахман Р.І. 

 Основи механіки, 

молекулярної фізики та 

термодинаміки Навчальний 

посібник з фізики 

Самбір, СФПК, 2022 р. 

-94 с. 

20  Кругляк О.Я. Загальні основи теорії і 

методики фізичного 

виховання молодших 

школярів : навчально–

методичний посібник–

практикум для студентів 

фахових педагогічних 

Навчально–методичний 

посібник–практикум 

для студентів фахових 

педагогічних коледжів 

– Т. : ТАЙП, 2021.  

– 168 с.  
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коледжів 

21 Кругляк О.Я. Загальні основи теорії і 

методики фізичного 

виховання школярів : 

навчально–методичний 

посібник–практикум для 

студентів фахових 

педагогічних коледжів. – 2–е 

видання перероблене та 

доповнене 

 Підручники і 

посібники, Т. : ТАЙП, 

2021. – 324 с.  

 

22 О. Кругляк,  

Н. Кругляк,  

Т. Кругляк. 

Поурочне (календарно–

тематичне) планування 

уроків. 1–4 класи 

Підручники і 

посібники, Т. : ТАЙП, 

2021. – 96 с. 

23 Нам'як І.І. Технологія олійного 

живопису Методичні 

рекомендації до виконання 

практичних  робіт  з 

дисципліни «Живопис» 

Самбір: СФПК, 2022.  

– 48 с. 

24 Заріцька Л.І. Художньо-прикладна 

графіка. Методичні 

рекомендації для вивчення 

курсу 

Самбір: СФПК, 2022. 

- 50 с. 

25 Мількович Г.І. 

 

Методика проведення уроків  

образотворчого мистецтва в 

НУШ 

Методичні рекомендації 

Самбір: СФПК, 2022. 

- 68 с. 

 

 

 

2.8. Динаміка змін контингенту студентів 

 

Показники Денне Заочне 

(вечірнє) 

Екстернат 

Всього студентів навчалося 639 * * 

Всього студентів вибуло 9 * * 

           в т. ч. за академзаборгованість - * * 

           за грубі порушення - * * 

           інші причини 9 * * 

Студентів, поновлених на навчання 3 * * 

Студентів, переведених з інших ВНЗ - * * 
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              2.9. Результати випуску 2021-2022 н. р.  

 

Показники Денне Заочне (вечірнє) Екстернат 

Випускників всього  183 * * 

                       в т.ч. бакалаврів - * * 

                       молодших спеціалістів 183 * * 

Випускників, що отримали диплом з 

відзнакою, всього 

 

49 

 

* 

 

* 

                    в т.ч. бакалаврів - * * 

                    молодших спеціалістів 49 * * 

Випускників, які отримали місця 

призначення, всього 

 

* 

 

* 

 

* 

         в т.ч. на посади, що відповідають        

        кваліфікаційним вимогам 

 

* 

 

* 

 

* 

Випускників, яким відмовлено у прийомі 

на роботу згідно направлення 

 

* 

 

* 

 

* 

Випускників, яким надана можливість 

самостійного працевлаштування 

 

* 

 

* 

 

* 

Випускників, призваних до військової 

служби 

 

* 

 

* 

 

* 

 

 

 

ІІІ. Заступник директора з навчально-виховної роботи 

 

3.1  Новітні технології проведення виховних заходів щодо національно  – 

патріотичного виховання студентської молоді 

Сьогодні в умовах величезних змін у соціальному, економічному та 

політичному житті України постала проблема радикальної перебудови у сфері 

виховання, мета якої формувати всебічно й гармонійно розвинену, творчу та 

активну людину. Завдання коледжу сьогодні – забезпечити всебічний розвиток 

особистості кожного студента, створивши необхідні для цього умови. 

В Україні історично склалася своя система виховання, яка максимально 

враховує національні риси і самобутність українського народу. Головною метою 

національного виховання на сучасному етапі, як зазначено у Концепції 

національного виховання, є передача молодому поколінню соціального досвіду, 

багатства духовної культури народу, його національної ментальності, своєрідності 

погляду і на цій основі формування особистісних рис громадянина України, які 

включають в себе національну самосвідомість, розвинену духовність, моральну, 

художньо-естетичну, правову, трудову, розумову, фізичну, екологічну культуру, 

розвиток індивідуальних здібностей і таланту. 

Нинішній навчальний рік став роком викликів та випробувань не лише для 

всіх учасників освітнього процесу коледжу, а й для нашої держави. Але не 
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зважаючи на пандемію та введення воєнного стану, виховний процес в закладі 

освіти не припинявся: відповідно до ситуації обирався формат проведення заходів. 

Мета, що стоїть перед навчальними закладами: 

- формування національної інтелігенції, сприяння збагаченню і оновленню 

інтелектуального генофонду нації, виховання її духовної еліти. 

Побудова нового демократичного суспільства, яке орієнтується на високі 

національні і загальнолюдські цінності, набуває насамперед виховного характеру. 

Актуальним є наукове розроблення і практичне забезпечення нової системи 

національно-патріотичного виховання. 

Ефективне формування творчої особистості, формування патріотизму і 

національної свідомості, поваги та любові до України забезпечується: 

- використанням педагогіки народознавства 

- засвоєнням студентами знань про Вітчизну, народ, його культуру, спосіб життя 

- організацією творчої патріотичної діяльності студентів у позааудиторний час 

- належним оволодінням державною мовою. 

Отже, виховна діяльність у КЗЛОР «Самбірський фаховий педагогічний 

коледж імені Івана Филипчака» зорієнтована на забезпечення студента усіма 

необхідними знаннями, уміннями, навичками суспільного досвіду й поведінки, 

притаманним молодій людині української держави. 

У своїй роботі коледж керується Конституцією України, Конвенцією ООН про 

права дитини, Законами України “Про освіту”, “ Про фахову передвищу освіту”, 

“Про вищу освіту”,  іншими законодавчими і нормативно-правовими актами 

України та Статутом коледжу. 

Виховна система у коледжі побудована на основі поєднання класичних та 

сучасних підходів у вихованні молоді. Сучасний підхід у вихованні студентів 

сприяє реалізації такої структури виховної роботи, яка поєднує в собі діяльність не 

тільки адміністрації та педагогічного колективу, але й студентського 

самоврядування та батьків. 

Діяльність усіх суб’єктів виховного процесу: студентів, органів студентського 

самоврядування, заступників директора, завідувачів відділень, керівників груп – 

була спрямована на пошук нових педагогічних технологій, визнання пріоритету 

самовиховання студентів, індивідуальної діяльності, орієнтованої на розвиток 

власного потенціалу. 

 Виховна робота в коледжі носить системний характер, що дозволяє 

забезпечити комплексний підхід до виховного процесу в навчальному закладі.  

 Ми намагаємося виховувати наших студентів красою, творчістю, бажанням 

творити добро. 

     Одним із головних напрямків виховного процесу є національно-патріотичне 

виховання студентської молоді.   

Протягом  2021-2022 навчального року в коледжі були проведені наступні 

заходи: 

до Дня захисника та захисниць України: 

- єдина година спілкування «Слава героям України»;  

- випуск стінівки «Свято Покрови та День українського козацтва: історія та 

сучасність» 
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до Дня української писемності та мови: 

- квест «Мово моя українська» 

- тематичні виховні години 

до Дня Гідності та Свободи України: 

- онлайн-конкурс читців патріотичних віршів до Дня гідності та свободи  

- акція «Запалимо свічки за єдину Україну», з метою вшанування пам’яті 

загиблих за гідність та свободу в Україні 

до Дня пам’яті жертв голодомору та політичних репресій: 

- акція «Запали свічку»  

- перегляд фільму «Ціна правди» 

       Окремої уваги заслуговує волонтерська діяльність студентства. В рамках 

проекту «Серце до серця» студенти з керівниками груп передавали продукти та 

необхідні речі у  сиротинець с. Лаврів та  дитячий інтернат у с.Добромиль.  

до Дня Соборності України проводились: 

- флешмоб «Україна – єдина соборна держава»  

- урок-квест «Соборна Україна» 

- перегляд фільму «Свято Злуки»  

до Дня пам’яті Героїв Крут: 

- виховні години  

- перегляд фільму «Крути: історія та головні факти». 

З метою вшанування Героїв Небесної Сотні та воїнів АТО, що віддали своє 

життя у боротьбі з російським агресором, проводилися виховні заходи: вечір-

реквієм «Герої не вмирають», виховні години, зустрічі з воїнами АТО, перегляд 

документальних фільмів з обговоренням,  присвячених подвигу Героїв Небесної 

Сотні.  

      Указами Президента України №64/2022 від 24 лютого та № 133/2022 від 14 

березня 2022 року у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти 

України введено воєнний стан.  

Організація освітнього процесу в умовах воєнного стану потребує іншого 

змісту та підходів до проведення виховної роботи. Основним цільовим напрямом 

стало забезпечення безпекової складової здоров'я особистості, забезпечення її 

фізичного, психічного, соціального і духовного благополуччя. 

 У зв’язку з цим проводились наступні бесіди та виховні години:  «Воєнний 

стан, надзвичайна ситуація, заборони та обмеження», «Що потрібно робити у 

надзвичайній ситуації?», « Що таке «тривожна валіза», як підготувати, що 

покласти», «Як діяти під час сигналу «повітряна тривога», під час онлайн уроків, 

якщо вмикається сигнал «повітряна тривога», «Правила спілкування в соціальних 

мережах в умовах воєнного стану (як вчиняти з інформацією, яка несе загрозу для 

України (не фотографувати місцевість, не публікувати, не репостити інформацію, 

яка містить фото з координатами інфраструктури населеного пункту, розташування 

ЗСУ тощо), «Як уникнути враження мінами та вибухонебезпечними предметами?» 

(що робити, якщо виявлено підозрілий або вибухонебезпечний предмет; як 

поводитися під час обстрілів стрілецькою зброєю, артобстрілах, артилерійських 

обстрілів системами залпового вогню; як діяти у разі виявлення диверсантів, на що 
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і на кого звертати увагу; як діяти в умовах хімічної атаки; перша домедична 

допомога під час обстрілів; домашня медична аптечка, що має бути). 

Щоденно онлайн проводилась загальнонаціональна хвилина мовчання за 

співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти 

України (Указ Президента України № 143/2022 від 16.03.22 року «Про 

загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії 

російської федерації проти України»).  

Також були проведені бесіди  за темою «Немає більшої сили, ніж стійкість 

духу добровольця»  до Дня українського добровольця. 

До Дня вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС 

проведені: онлайн відео-спогад «Чорнобильський набат», відеопрезентація «Дзвони 

Чорнобиля», єдиний тематичний онлайн урок «Мій біль – Чорнобиль», перегляд 

фільму «Метелики» з обговоренням. 

Керівники груп разом зі студентами провели онлайн марафони до Дня 

вишиванки «Вишиванка – наш оберіг».  

Пройшли онлайн заходи до Дня Європи в Україні: віртуальні подорож 

країнами Європи, а також виховні години у групах та круглий стіл – «Україна – 

серце Європи». 

Пріоритетним напрямом в організації виховного процесу в коледжі є 

індивідуальний підхід до виховання кожного студента, стимулювання 

саморозвитку й самовиховання, духовного пошуку, створення сприятливого 

виховного середовища, залучення студентів до здобутків духовної та моральної 

культури нації, виховання патріотів,  гідних громадян України.  

Гурткова робота – невід’ємна частина навчально-виховного процесу, яка 

розвиває і формує індивідуальні якості відповідно до вікових можливостей 

студентів та вирішує проблему дозвілля. В коледжі створено матеріальну базу для 

розвитку художньої самодіяльності, до керівництва якою залучаються 

висококваліфіковані спеціалісти, функціонують гуртки художньо-естетичного 

спрямування: вокального співу, хорового співу, хореографічний, читців, 

декламаторів. 

      Велика увага приділяється професійно-трудовому вихованню. В рамках 

виховної роботи проводяться заходи, під час яких у студентів закріплюється 

інтерес до обраної професії, розвиваються професійні вміння і навики практичної 

діяльності. 

Не менш важливою ділянкою роботи є психолого-педагогічна служба, а це 

робота керівника групи із психологом щодо вирішення студентських проблем. 

Протягом 2021-2022 навчального року для студентів були проведені такі тренінги, 

у тому числі в онлайн форматі: «Станція під назвою життя» (з протидії суїциду), 

«Моя самооцінка», «Булінг. Стоп агресії», «Агресія. Шляхи її подолання», «Ми 

проти насильства», «Моя життєва позиція», «Пізнай самого себе», «Життєві 

цінності вчора та сьогодні», «Стрес. Ефективні методи подолання стресу», 

«Страхи, породжені війною. Техніки зцілення від страхів». 

 Організація виховної роботи в коледжі постійно вдосконалюється відповідно 

до нових вимог часу, активізуються традиційні види діяльності, відпрацьовуються 

нові методики.  
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            3.2. Про найбільш дієві форми роботи студентського самоврядування 

щодо   організації дозвілля та соціального забезпечення студентської молоді  

У коледжі діє студентське самоврядування, яке приділяє особливу увагу 

формуванню соціально спрямованої молоді шляхом активізації діяльності  

студентського самоврядування. 

Найвищим органом студентського самоврядування у коледжі є загальні збори 

студентів, на яких затверджено Положення про студентське самоврядування. 

Діяльність органу студентського самоврядування направлене на удосконалення 

навчально-виховного процесу, спрямованого на якісне навчання, виховання 

духовності і культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної 

активності та відповідальності за доручену справу. Голова Ради студентського 

самоврядування коледжу та члени Ради забезпечують захист прав та інтересів 

студентів, сприяють організації роботи гуртків і секцій, клубів та об’єднань за 

інтересами, контролюють дотримання учасниками навчально – виховного процесу 

прав та обов’язків, Статуту коледжу, проводять огляди-конкурси на кращу 

навчальну групу коледжу, сприяють поселенню студентів у гуртожиток.  

Студенти з власної ініціативи надають допомогу воїнам ООС, сиротам. Ці 

процеси формують  позитивні моральні риси, милосердя. Позитивне ставлення 

студентів до волонтерської діяльності сприяло отримання бойового прапора з зони 

ООС. 

При  студентській раді створені комісії за такими напрямами роботи: 

навчальна, культурно-просвітницька, захисту прав студентів, спортивно-оздоровча, 

соціально-побутова. Засідання ради студентського самоврядування проводиться 

один раз на місяць. На розгляд зборів виносять найважливіші питання 

життєдіяльності студентів.  
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3.3 Про участь викладачів та студентів у міжнародних, всеукраїнських, 

обласних та міжвузівських конференціях, семінарах, виставках тощо  

 

Рівень заходу, місце та 

час проведення 

З якої 

проблеми 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

Тема виступу 

Перший обласний 

дидактико-педагогічний 

форум 

М.Львів, 6-7 жовтня 2021р. 

Формування 

педагога 

нового 

покоління 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Панельна 

дискусія 

«Інноваційна 

діяльність в 

закладах 

педагогічної 

освіти: реалії 

та 

потенціал» 

 

Майстер-

клас 

 

 

 

Майстер-

клас 

Вантух В.П. 

Білинська І.Я 

Собковська О.М. 

Охріменко Л.Т. 

Кругляк О.Я, 

Мількович Г.І. 

Захарко О.В. 

Гарасимчук Н.В. 

Фляк Р.Р. 

Бережницька 

Г.О 

Горохов’янка 

Р.П. 

 Заріцький С.М. 

 

Рондяк Л.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Білинська Н.Я. 

 

 

 

Білик О.М. 

Федько Я.Б. 

Сурма О.І.  

 

 

 

 

Сертифікати 

учасника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Організація 

навчального 

партнерства викладача 

і студентів (з досвіду 

роботи) 

 

 

 

 

 

Синдром 

професійного 

вигоряння педагога: 

пошук та відновлення 

ресурсів організму 

Інтеграція мистецьких 

дисциплін в НУШ як 

засіб розвитку 

емоційного інтелекту 

та творчих здібностей 

учнів початкових 

класів 

ХХХІ-і Міжнародні 

людинознавчі філософські 

читання Гуманізм. 

Людина. Людяність :  / 

Гуманізм. 

Людина. 

Людяність 

Войтків Л.В.  Глибоке серце як 

джерело людяності 

Сертифікат про участь 



 21 

Ред. колегія:       В.С. 

Возняк (головний 

редактор), В.В. 

Лімонченко, М.С. 

Галущак.  – Дрогобич : 

Редакційно-видавничий 

відділ ДДПУ імені Івана 

Франка, 23-24 жовтня 

2021 р. (постійно діючий  

філософський семінар). 

 у ХХХІ-их 

Міжнародних 

людинознавчих 

філософських 

читаннях ( 30 год)   

  

Всеукраїнська наукова 

конференція (з 

міжнародною участю) 

Раціональне та 

ірраціональне в науці й 

освіті.  

 10-11 лютого 2022 року 

Дрогобич, ДДПУ імені 

Івана Франка 

Раціональне 

та 

ірраціональне 

в науці й 

освіті  

Пам’яті 

Валерія 

Григоровича 

Скотного. 

Войтків Л.В. Філософсько-

освітній вимір 

концепту «глибоке 

серце» 

 

V щорічні Сковородинські 

читання «Актуальні 

проблеми 

сковородинознавства»  

м. Львів, Національний 

лісотехнічний університет 

України 

22-26 листопада 2021 року, 

Всеукраїнські 

Сковородинсь

кі навчання 

«Пізнай себе» 

Тишко Н.Й. Філософська 

спадщина 

Г.Сковороди та її 

значення для сучасної 

молоді. 

 

ХІ Всеукраїнська 

науковао-практична 

онлайн-конференція 

м. Луцьк, Луцький 

педагогічний коледж 

 22.12. 2021 р. 

 

«Вектор 

пошуку в 

сучасному 

освітньому 

просторі» 

(«The 

Research 

Vector in the 

Modern 

Educational 

Space). 

Данилів 

Олена, 

Гошман 

Ірина, 

науковий 

керівник 

Сколець 

Ольга 

Використання музики 

на уроках іноземної 

мови у початкових 

класах 

Всеукраїнська наукова 

онлайн-конференція 

ГО «РУХ Освіта» 

18.10.2021р. 

«Від теорії 

до практики: 

Освіта в 

умовах 2021-

2022 років» 

Тимчак М.В. 

 

Сертифікат учасника 
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Цікаві та 

ефективні 

уроки 

англійської 

мови у 

початковій 

школі НУШ 

Міжнародна наукова 

онлайн-конференція, 

організована ЛНУ ім. Івана 

Франка, Посольством ФРН 

в Україні та університетом 

міста Байройт (ФРН). 

21.10.2021р. 

«Німеччина 

– Україна: 

30 років 

співпраці з 

історичним 

корінням», 

Дзяма Р.Є. 

 

Сертифікат учасника 

Всеукраїнська практична 

онлайн-конференція 

31.10.2021р. 

Особливості 

впровадження 

інноваційних 

освітніх 

технологій 

ЗЗСО 

«СІІL, STEM 

– шлях до 

мотивації 

учнів на 

уроках 

англійської 

мови» 

Тимчак М.В. Сертифікат учасника 

ХІ Всеукраїнська наук.–

практ. інтернет-

конференція, 22 грудня 

2021 р.,  

м. Луцьк.  

 

Всеукраїнськоа наукова 

конференція з 

міжнародною участю 23 – 

24 грудня 2021 р. ТНПУ 

ім. В. Гнатюка.  

 

 

 

 

Регіональний наук.–метод. 

семінар Тернопіль, 2022.  

 

Вектор 

пошуку в 

сучасному 

освітньому 

просторі  

 

Інноваційні 

підходи до 

фізичного 

виховання і 

спорту 

учнівської та 

студентської 

молоді 

 

Олімпійськи

й рух на 

теренах 

А.Мільчановсь

ка, Д.Лешко 

(студ.гр.ПО-

33) 

Викл.О.Кругляк 

 

О. Кругляк, Т. 

Кругляк, Н. 

Кругляк / За 

ред. 

Огнистого 

А.В., Огнистої 

К.М. 

 

 

О. Кругляк,  

Т. Кругляк,  

Н. Кругляк / 

Історичні витоки 

відділення початкової 

освіти рідного 

педагогічного 

коледжу  

 

Фрізбі на заняттях з 

фізичного виховання 

у фахових коледжах 

 

 

 

 

 

 

Витоки футболу на 

Самбірщині: 

Польські часи. 
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 Західної 

України – 

минуле та 

сьогодення 

за заг. ред. 

Огнистого 

А.В., Галана 

Я.П. 

Всеукраїнський 

багатожанровий 

фестиваль-конкурс 

мистецтв”Смайл-фест”за 

підтримки: Міністерства 

культури та інформаційної 

політики України  

м.Київ,  2021р. 

 Велика 

родина - моя 

Україна 

 

Мількович Г.І Образотворче 

мистецтво, живопис, 

 творча робота 

«Міцне коріння»  

Лауреат І ступеня  

Департамент освіти і науки 

Львiвської обласної 

державної адміністрації 

Перший обласний 

дидактико-педагогічний 

форум 

06-07 жовтня 2021р. м. 

Львів 

Формування 

педагога 

нового 

покоління: 

новий 

професійний 

стандарт 

вчителя 

Мількович Г.І Сертифікат учасника  

Онлайн засідання при 

ДДПУ 

грудень 2021 р. 

Дрогобицький 

педагогічний університет 

імені Івана Франка 

Моніторинг 

ОПП 023 

«Образотвор

че 

мистецтво, 

декоративне 

мистецтво» 

першого 

рівня вищої 

освіти 

(бакалавр), 

другого 

рівня вищої 

освіти 

(магістр)» 

 

Мількович Г.І, 

Заріцька Л.І. 

Учасники круглого 

столу 

Освітній проект «На урок» 

23.12.2021р  

 

 

 

 

 

 

Формування 

національно

ї свідомості 

та духовної 

культури 

учнів на 

уроках 

трудового 

навчання в 

Червецький 

В.І. 

 

Сертифікат  учасника 
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умовах 

Нової 

української 

школи 

Освітній проект «На урок» 

18.12.2021р. 

Метод 

проектів, як 

засіб 

формування 

творчих 

здібностей 

учнів на 

уроках 

трудового 

навчання 

Червецький 

В.І. 

 

Сертифікат учасника 

 

 

3.4. Переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних олімпіад, 

конкурсів   

Прізвище та 

ім’я 

   

Курс 

Рівень олімпіади 

(конкурсу) 

Результат 

  Студентки  

Вікторія Гуль 

 

Семків Мар’яна 

 

Іршак Марія  

 

Викладач 

Радик Ю.М.   

 

І 

 

 

  

Всеукраїнська олімпіада з 

правознавства  

«Всеосвіта. Зима 2021-2022»    

 

І місце 

 

ІІІ місце 

 

ІІІ  місце  

 

 

Студентка  

Мига Вікторія 

Викладач  

Німеровська 

Н.П. 

І  Всеукраїнська олімпіада з 

географії «Всеосвіта Весна – 

2021-2022».  

  

ІІІ місце 

Студентка  

Ляхович Наталія 

  

Викладачі  

Білинська І.Я. 

Тишко Н.Й. 

ІІ Конкурс проєктів, досліджень, 

стартапів та статтей,  які мають 

значення для Львівщини з 

ініціативи   ЛОДА.  

Дослідження «Постать 

сучасного вчителя очима 

здобувача освіти» 

 

Лауреат 

обласної 

премії імені 

В’ячеслава 

Чорновола 
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Ляхович Наталія  

Цванько Руслана 

Пелюшкевич 

Тетяна 

Пумпа Вероніка 

Смотрицька 

Марта 

Хавко Лілія 

Захарко 

Анастасія 

Голодович Марія 

Дзюба Христина 

 

Викладачі 

Славич Л.В. 

Собковський 

Т.В. 

Тишко Н.Й. 

Петречко О.М. 

Ванів М.І.   

ІІ Конкурс  відеоробіт Самбірської 

міської ради «Самбір – місто 

історій» -   

відеоролик 

 «Історія педагогічної освіти у 

Самборі» 

Переможці у 

номінації – 

«Змістовність 

ідеї» 

Команда  

(дівчата) 

Викладач  

Буклів І.М. 

І-ІV Обласні змагання з пляжного 

волейболу серед студентів ВЗО  

І-ІІ р.а 

І місце 

 

 

 

3.5 Іменні стипендіати 

 

Прізвище та ім’я Курс Стипендія 

Ляхович Наталія 

 

ІІ Стипендія Президента України 

 

3.6  Підсумки конкурсу «Кращий керівник академічної групи 2021-2022  

навчального року»: 

Прізвище, ім’я по 

батькові 

З яким 

курсом 

працювала 

Найбільш характерні форми та методи 

роботи 

Рондяк Л.М. IV Роль особистісно-орієнтованого виховання 

в становленні майбутнього вчителя як 

громадянина 

 

 



IV. Заступник директора з навчально-виробничої роботи

4.1. Результати практичної підготовки студентів станом на 01.07.2022р.

Показники Денне Заочне (вечірнє) Екстернат
Кількість дипломних проектів, всього * * *

- в т.ч. виготовлених на замовлення 
підприємств * * *

-рекомендованих ДЕК до 
впровадження у виробництво

* * *

- впроваджених у виробництво * * *
Отримали робочі професії (осіб) * * *

4.2. Працевлаштовано випускників денної форми навчання станом на 
01.07.2022 р.

2020-2021 н. р. 2021-2022 н. р.
Всього
випуск
ників

Праце
влашто
вано

%
праце

влаштування

Всього
випуск
ників

Вже
праце
влашто
вано

Передбачається
праце
влаштування
(осіб)

163 154 94 183 13 170

Виконавець: Собковська Ольга Михайлівна, 
заступник директора з навчальної роботи 
Тел. 03(236) 3-44-81, моб. 096 943 53 94
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