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1. Загальна характеристика закладу освіти 

Комунальний заклад Львівської обласної ради «Самбірський фаховий 

педагогічний коледж імені Івана Филипчака» є візитною карткою мальовничого 

Прикарпатського краю – міста Самбора, яке розташоване на березі Дністра.  

Навчальний заклад проводить освітню діяльність на підставі Відомості щодо 

здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти (19.03.2021 р.), Відомості 

щодо здійснення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти 

(19.03.2021 р.) та Положення про коледж. 

Поштова адреса: вул. Івана Филипчака, 14, м. Самбір, Львівська область, 

81400 

Телефон (факс): 03(236)3-22-56 

Електронна пошта: e-mail: pedcollege@ukr.net 

Належність до відомства – Департамент освіти і науки Львівської обласної 

державної адміністрації 

Форма власності – комунальна. 

Рівень акредитації – І. 

Вищий заклад освіти має досить цікаву та багатогранну історію, власні 

традиції, що передаються із покоління в покоління. Історія педагогічного коледжу 

бере початок з 1939 році, коли в умовах зростання потреби в учительських кадрах 

в Самборі, у будівлі колишньої польської жіночої гімназії імені Марії 

Конопніцької, було засновано педагогічну школу. Згодом педагогічну школу 

перейменовано у педагогічне училище. Кабінет Міністрів України (1999 р.) 

присвоїв навчальному закладові ім’я Івана Филипчака, краянина, педагога, 

письменника, патріота, історика, видавця, який залишив помітний слід у культурі 

самбірського краю. 
          Рішенням Львівської обласної ради від 11 липня 2002 року № 29 "Про 

реорганізацію Бродівського та Самбірського педагогічних училищ у педагогічні 

коледжі" Самбірське педагогічне училище імені Івана Филипчака реорганізовано 

у Самбірський державний педагогічний коледж імені Івана Филипчака. 

На підставі наказу Управління майном спільної власності Львівської 

обласної ради №14-с від 19.03.2012 р. «Про затвердження нової редакції статуту 

комунальної власності Львівської обласної ради «Самбірський педагогічний 

коледж імені Івана  Филипчака» Самбірський державний педагогічний коледж 

імені Івана Филипчака  перейменовано в Комунальний заклад Львівської обласної 

ради «Самбірський педагогічний коледж імені Івана Филипчака» (КЗЛОР 

«Самбірський педагогічний коледж імені Івана Филипчака»). 

         На підставі наказу Управлінням майном спільної власності Львівської 

обласної ради № 109-3 від 19.05.2020 р.  «Про затвердження нового виду 

діяльності комунального закладу Львівської обласної ради «Самбірський 

педагогічний коледж імені Івана Филипчака» та  наказу Управлінням майном 

спільної власності Львівської обласної ради № 26-с від 20.05.2020 р. «Про 

затвердження нової редакції статуту комунального закладу Львівської обласної 

ради «Самбірський фаховий педагогічний коледж імені Івана Филипчака», 

«Комунальний заклад Львівської обласної ради «Самбірський педагогічний 

коледж імені Івана Филипчака» перейменовано в «Комунальний заклад Львівської 
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обласної ради «Самбірський фаховий педагогічний коледж імені Івана 

Филипчака». 

Комунальний заклад Львівської обласної ради «Самбірський фаховий 

педагогічний коледж імені Івана Филипчака» здійснює освітню діяльність у сфері 

фахової передвищої освіти і здійснює підготовку за освітньо-кваліфікаційним  

рівнем молодший спеціаліст та освітньо-професійним ступенем фаховий 

молодший бакалавр за денною формою навчання за спеціальностями (таблиця 

1.1): 

У 2022 році ліцензовано освітньо-професійні програми: 

- 122 Комп′ютерні науки; 

- 035 Філологія. Германські мови та літератури (англо-український переклад) 

галузі знань 03 «Гуманітарні науки». 

 

Перелік ліцензованих і акредитованих спеціальностей 
Галузь знань Шифр і назва 

спеціальності 

 

Сертифікат 

про 

акредитацію 

Ліцензований 

обсяг прийому 

1 2 3 4 

01Освіта/Педагогіка 012 Дошкільна освіта Серія КК  

№ 14013177 

Термін дії 

01.07.2027 

50 

01Освіта/Педагогіка 013 Початкова освіта Серія КК  

№ 14009745 

Термін дії 

01.07.2025 

130 

01Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта     

(Фізична культура) 

Серія КК  

№ 14009746 

Термін дії 

01.07.2025 

30 

01Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта     

(Образотворче  

мистецтво) 

Серія КК  

№14009747 

Термін дії 

01.07.2025 

30 

12  Інформаційні      

      технології 

122 Комп′ютерні    

       науки 

Ліцензія  

Наказ  МОН 

від 

07.04.2022  

№ 59-л 

50 

03 Гуманітарні науки 035 Філологія 

 

Ліцензія 

Наказ МОН 

від 

20.06.2022 

№ 115-л 

50 
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Коледж має право на надання повної загальної середньої освіти. 

Проведено планову акредитацію спеціальностей 013 «Початкова освіта», 014 

«Дошкільна освіта», 014 «Фізична культура», 014 «Образотворче мистецтво». 

Основним структурним підрозділом навчального закладу є п′ять відділеннь: 

- початкова освіта; 

- дошкільна освіта; 

- образотворче мистецтво; 

- фізичне виховання; 

- комп′ютерні науки 

Загальна кількість студентів коледжу станом на 01.01.2023р. складає – 602особи, 

у тому числі навчаються: 

за держаним замовленням – 597; 

за кошти фізичних осіб –5. 

Загальна кількість штатних працівників на 01.01.2023 року складає122особи, 

з них: 

педагогічних працівників -  79;  

адмінперсоналу - 28; 

техперсоналу -  15. 

Педагогічні працівники об′єднані у 10 циклових комісій: 

- філологічних дисциплін; 

- іноземних мов; 

- суспільних дисциплін; 

- фізико-математичних дисциплін; 

- комп′ютерних дисциплін; 

- природничих дисциплін; 

- психолого-педагогічних дисциплін; 

- образотворчого мистецтва; 

- фізичного виховання; 

- музичних дисциплін. 

За звітний період коледж здійснював свою діяльність відповідно до чинного 

законодавства України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», Державних 

стандартів, інших законодавчих актів, наказів Міністерства освіти і науки 

України, Концепції діяльності коледжу, Положення про коледж. 

Роботу різних структурних підрозділів коледжу регламентують внутрішні 

положення, затверджені наказами у встановленому порядку, та посадові 

інструкції. 

У коледжі функціонують педагогічна рада, методична рада, адміністративна 

рада, студентська рада. Засідання педагогічної ради проводиться не менше одного 

разу на два місяці, методичної ради -  один раз на місяць відповідно до 

затверджених планів роботи, студентської ради -  один раз на місяць,  

адміністративної ради -  щотижня. 

За звітний період проводилася велика робота з утвердження позитивного 

іміджу закладу. Вона ґрунтувалася на вивченні досвіду, набутого коледжем, та 

застосування досвіду інших ЗВО.  Працівники коледжу брали постійну участь в 
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обласних методичних об′єднаннях директорів, заступників директорів, завідувачів 

відділень, викладачів, психологів, бібліотекарів. 

 

2. Формування контингенту студентів 

У звітному періоді значна увага адміністрації приділялася виконанню 

державного замовлення, формуванню та збереженню контингенту студентів. У 

коледжі організована профорієнтаційна робота, головним  завданням якої є 

організація агітаційно-роз′яснювальної роботи в загальноосвітніх закладах освіти. 

За звітний період було організовано та проведено низку профорієнтаційних 

заходів із залученням викладачів коледжу, а саме: 

- кожна циклова комісія створила відео презентації спеціальностей та 

розмістили у соціальних мережах; 

- проведення Днів відкритих дверей; 

- викладачами циклової комісії образотворчого мистецтва були розроблені 

роздаткові матеріали  із спеціальностей (банери, візитки, буклети); 

- працювали підготовчі курси, слухачі, які зараз є студентами. 

Згідно правил прийому до коледжу кожного року формується відбіркова 

комісія, оформляються кабінети приймальної комісії, де зосереджені всі 

інформаційні матеріали.  

Показники формування контингенту студентів 
№ 

з/п 

Показник 2022 рік 

1. Прийнято на навчання, всього (осіб)  

  денна форма 170 

 - на основі базової загальної середньої освіти 143 

 - на основі повної загальної середньої освіти 27 

2. Подано заяв за формами навчання  

  денна форма 225 

 - на основі базової загальної середньої освіти 169 

 - на основі повної загальної середньої освіти 56 

3. Конкурс абітурієнтів на місця державного 

замовлення (денна форма) 

1,1 

 
Показники формування контингенту студентів  за спеціальностями 

№ 

з/п 

Спеціальність 2022 рік 

1. 012 Дошкільна освіта 95 

2. 013 Початкова освіта 299 

3. 014 Середня освіта    

      (Фізична культура) 

96 

4. 014 Середня освіта  

      (Образотворче мистецтво) 

78 

5. 122  Комп′ютерні науки 21 
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За період діяльності навчальний заклад випустив понад 15 тисяч 

висококваліфікованих вчителів різного профілю. 

Сьогодні багато вихованців коледжу займають високі посади в сфері науки і 

освіти. Це - академіки, професори, доктори наук, доценти, кандидати наук, 

начальники управління освітою, директори шкіл і просто чудові вчителі. 

Випускники коледжу працевлаштовуються. Значна частина четвертокурсників 

навчається за індивідуальним планом, у зв′язку із працевлаштуванням за 

спеціальністю.  

 

3. Зміст підготовки фахівців 

Нормативна база формування змісту освіти підготовки фахівців створена 

повністю. 

Навчальні плани спеціальностей складені на підставі освітньо-професійних 

програм і визначають перелік та обсяг нормативних і вибіркових навчальних 

дисциплін, послідовність їх вивчення, конкретні форми проведення занять та їх 

обсяг, графік освітнього процесу, форми проведення підсумкового контролю та 

підсумкової атестації. 

 

4.Організаційне та науково-методичне забезпечення освітнього процесу 

У коледжі розроблені Комплексні плани роботи на кожний навчальний рік, в 

які включені : 

- план роботи навчальної частини; 

- навчально-методичної роботи; 

- науково-дослідницької роботи викладачів та студентів; 

- план роботи завідувачів відділень; 

- план навчально-виробничої роботи; 

- план виховної роботи; 

- план роботи методичної ради; 

- план роботи практичного психолога; 

- план роботи інженера з охорони праці; 

- план роботи бібліотеки тощо. 

Плани розглянуті на засіданнях педагогічної ради, методичної ради, 

засіданнях циклових комісій та затверджені в установленому порядку.  

Крім річних планів  розроблені перспективні плани методичної, виховної 

роботи, план роботи атестаційної комісії, план підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників на кожен рік тощо.  

У коледжі створене організаційне забезпечення контролю якості освітнього 

процесу, на основі якого розроблений план-графік проведення внутрішнього 

контролю. Відповідно до плану-графіку проводяться перевірки реалізації 

затверджених освітньо-професійних програм, навчальних робочих планів, 

навчальних програм, робочих начальних програм; вивчаються та своєчасно 

вносяться зміни в зміст роботи з урахуванням досягнень науки, передового 

досвіду відповідної галузі знань. 

Навчально-методичне забезпечення процесу навчання є комплексним і 

гарантує сучасну і якісну підготовку навчальних посібників, розробку навчально-
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методичних матеріалів для проведення усіх видів занять. Наслідки перевірки 

навчально-методичних матеріалів з усіх дисциплін і предметів навчальних планів 

обговорені на засіданнях циклових комісій, педагогічної ради,  відображені у 

наказах по коледжу. За наслідками контролю можна зробити висновок, що всі 

викладачі мають методичні комплекси з дисциплін та предметів, забезпеченість 

спеціальною літературою відповідає нормативам.  

 Все передбачене методичне забезпечення навчальних дисциплін 

зосереджене у відповідних навчальних кабінетах.  

У коледжі проводиться директорський контроль стійкості знань, вмінь та 

навичок студентів з дисциплін навчальних планів усіх спеціальностей. Результати 

директорського контролю обговорюються на засіданнях педагогічної ради, 

засіданнях циклових комісій; розроблені заходи щодо підвищення успішності 

студентів та якості викладання дисциплін викладачами, які на сьогодні успішно 

реалізуються. 

Якість навчання студентів аналізується за результатами заліків і екзаменів, 

результатами захисту курсових робіт. Цей контроль здійснюють директор, 

заступник директора з навчальної роботи, завідувачі відділень, голови циклових 

комісій, методист. Результати перевірок дають можливість зробити висновок про 

зростання педагогічної майстерності, якість підготовки спеціалістів, роботу 

викладачів, участь викладачів у вдосконаленні навчально-методичної роботи і 

матеріально-технічної бази. 

Контроль якості викладання передбачає також роботу з підвищення 

кваліфікації педагогічного працівника, його педагогічної майстерності. Кожного 

року проводяться фронтальні перевірки роботи викладачів, які атестуються. 

Перевірка роботи навчальних кабінетів проводиться в межах циклових 

комісій. При кабінетах працюють гуртки.  

Координуючим центром всієї методичної роботи є методична рада,  яка 

сприяє роботі педагогічної ради. На засіданнях методичної ради обговорюються 

актуальні методичні доповіді, рекомендації, які є обов′язковими для всього 

педагогічного колективу. 

Педагогічні  працівники коледжу тісно співпрацюють з науковими 

працівниками Дрогобицького педагогічного університету імені Івана Франка, 

Львівським навчально-науковим центром професійної освіти, Тернопільським 

державним університетом щодо вирішення актуальних питань інтенсифікації 

світоглядно-методичної та професійної підготовки майбутніх учителів, 

вихователів. Навчальний заклад тісно співпрацює з Корпусом Миру США в 

Україні, консульством Польщі у Львові та навчальними закладами Перемишля, 

Вроцлава, де навчаються наші випускники. 

Вивчено досвід фахового сучасного управління колег інших вищих 

навчальних  закладів Львівщини та областей України. 

Результати впровадження нових технологій навчання. 

Нові напрямки в освіті – це нетільки ідеї, підходи, методи 

татехнології,якіневикористовувалисяраніше,цеікомплексрезультативнихскладови

хпедагогічного процесу, які дозволяютьефективно вирішувати завдання 
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освітитавиховання.Їхрозв'язанняможливезаумовивпровадженнясучаснихприйомів

педагогічноїтехнікитаінноваційнихтехнологійнавчання. 

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

У зв’язку з адаптивним карантиномдля дистанційного навчання у коледжі 

розгорнуто та впроваджено платформу за допомогою сервісу G SuiteforEducation. 

Після всіх процедур реєстрацій та активації був наданий безкоштовний домен: 

sfpc.ukr.education. 

МожливостівикористаннямережіІнтернетна заняттяхполягаютьвнаступному: 

вільнийпошукІнтернет-ресурсів на задану 

тематику;вивченняконкретногоІнтернет-

ресурсузаметодичнимивказівкамивикладача;використанняІнтернет-ресурсу в 

якості дидактичного засобу на заняттях; пошукінформації в 

Інтернетіможесупроводжуватитаківидинавчальноїроботи, 

як:написаннярефератів,збірматеріалупотемі,ілюструваннясвоїхтекстівматеріалами 

зІнтернету. 

Основнінапрямизастосуваннякомп’ютерноїтехнікиназаняттях: 

- підготовкадрукованихроздатковихматеріалів (контрольні, 

самостійніроботи,дидактичнікарткидляіндивідуальноїроботи); 

- мультимедійнийсупровідпояснення нового матеріалу (презентації, ау-діо-

,відеозаписиреальнихлекцій,навчальнівідеоролики); 

- інтерактивненавчаннявіндивідуальномурежимі; 

- проведеннякомп’ютернихпрактичнихробіт; 

- обробкастудентамиотриманихданих(побудоватаблиць,графіків,створеннязві

тів); 

- контрольрівнязнаньзвикористаннямтестовихзавдань; 

- використанняназаняттяхіприпідготовцідонихінтернет-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 такожопануванню 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.   



10 
 

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. 

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 

педагогічноїмайстерностістудентистаютьучасникамипедагогічного рингу 

«Творчістьвчителя – ценеобхідністьчиданинамоди?», вернісажупедагогічнихідей 

«Як створити урок ефектним та ефективним?», конкурсу 

педагогічноїмайстерності, якийпрезентуєтворчіможливостістудентів, 

їхартистичніздібності. 

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 
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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. 

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. 
Видані наукові праці: 

 

№ 

з/п 

Прізвище та ініціали 

автора 

   Назва наукової  праці Назва видання, рік 

видання 

1. Оксененко С.М. Сучасний педагог - тренер з 

розвитку творчої особистості 

молодшого школяра.  

Навчально-методичний посібник 

Самбір: СПК, 2022. -78 с. 

 

2. Рондяк Л.М. 

Пасіцька Л.М. 

Інноваціївдошкіллі. 

Навчально-методичнийпосібник 

Самбір: СПК, 2022. –144 с. 

 

3. Рондяк Л.М. 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 

4. Войтків Л.В.   

Вантух В.П. 

Соціологія 

Навчально-методичний посібник 

для студентів фахових коледжів 

Самбір, СФПК, 2022. 

- 155 с. 
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5. Войтків Л.В.  Філософсько-освітній вимір 

концепту «глибоке серце» 

 Матеріали Всеукраїнської 

наукової конференції (з 

міжнародною участю) 

Раціональне та 

ірраціональне в науці й 

освіті. Пам’яті Валерія 

Григоровича Скотного. 

 10-11 лютого 2022 року, 

Дрогобич, ДДПУ імені 

Івана Франка 

 (Електронна версія на 

сайті ДДПУ імені Івана 

Франка, 

6. Сарахман О.М.  Л.Костенко. Роман у віршах 

«Маруся Чурай» п 

Самбір: СФПК Лютий,  

2022 

7. Рондяк Л.С.     

 

 

 

 

Кейс-технологія як форма 

інтерактивного навчання 

молодших школярів в умовах 

НУШ. 

Самбір: СФПК Березень ,  

2022 

 

 

 

8. 
Попович І.О. 

Сарахман Р.І. 

 Основи механіки, молекулярної 

фізики та термодинаміки 

Навчальний посібник з фізики 

Самбір, СФПК, 2022 р. 94 с. 

9. Нам'як І.І. Технологія олійного живопису 

Методичні рекомендації до 

виконання практичних  робіт  з 

дисципліни «Живопис» 

Самбір: СФПК, 2022. – 48 с. 

10. Заріцька Л.І. Художньо-прикладна графіка. 

Методичні рекомендації для 

вивчення курсу 

Самбір: СФПК, 2022.- 50 с. 

11. Мількович Г.І. 

 

Методика проведення уроків  

образотворчого мистецтва в НУШ 

Методичні рекомендації 

Самбір: СФПК, 2022.- 68 с. 

12. Собковська О.М. 

Захарко О.В. 

Розквас Л.І. 

Методичні рекомендації до 

проведення уроків метематики у 

початкових класах. 

Посібник 

Самбір: СФПК, 2022.- 56 с. 

 

З метою ефективності навчально-виховного процесу вивчаються, 

узагальнюються та впроваджуються кращий педагогічний досвід 

викладачівВойтківЛ.В., Вантуха В.П. – Навчально-методичний посібник з курсу 

«Соціологія». 

Викладачібрали участь у міжнароднихта міжвузівських конференціях, 

семінарах, вебінарах, конкурсах, виставках тощо: 

- Міжнародна науково-практична конференція «Дуальна форма здобуття 

освіти: успіхи та проблеми третього року запровадження пілотного проєкту у 

закладах вищої та передвищої освіти України) (викладач Войтків Л.В.); 

   - Міжнародна конференція других академічних читань пам′яті Романа 

Арцишевського (світоглядна освіта молоді: філософський та психолого-

педагогічний аспекти (викладач Войтків Л.В.); 
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      -  Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Сучасні підходи та 

інструменти профорієнтації у закладах освіти» (викладач Тишко Н.Й.). 

- Регіональний науково-методичний семінар «Олімпійський рух на теренах 

Західної України – минуле та сьогодення» (викладачі Кругляк О.Я., 

Кругляк Т.О.). 

Під керівництвом викладачів студенти брали участь у  міжнародних, 

всеукраїнських, обласних олімпіадах, конкурсах та зайняли призові місця: 

 

Прізвище та ім’я Курс Рівень олімпіади (конкурсу) Результат 

Студентки  

Гуль Вікторія 

 

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 

Студентки  

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. 

ІІ Конкурс  відеоробіт Самбірської 

міської ради «Самбір – місто 

історій»; 

відеоролик 

 «Історія педагогічної освіти у 

Самборі» 

Переможці у 

номінації – 

«Змістовність 

ідеї» 
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Ванів М.І.   

Студентка 

Морда Олена 

 

Викладач 

Ванів М.І. 

І Обласний етап ХХІІІ 

Міжнародного конкурсу з 

української мови імені Петра 

Яцика 

І місце 

Студентка 

Мишковська 

Катерина 

 

Викладач 

Гарасимчук Н.В. 

ІІІ Обласний етап ХХІІІ 

Міжнародного конкурсу з 

української мови імені Петра 

Яцика 

ІІ місце 

Студентка 

Кипаца Мар′яна 

 

Викладач 

Гарасимчук Н.В. 

 

ІІІ Обласний етап ХІІІ 

Міжнародного мовно-

літературного конкурсу імені 

Тараса Шевченка 

ІІ місце 

Команда  (дівчата) 

 

Викладач  

Буклів І.М. 

І-ІV Обласні змагання з пляжного 

волейболу серед студентів ВЗО  

І-ІІ р.а 

І місце 

 

Іменні стипендіати 

 

Прізвище та ім’я Курс Стипендія 

Ляхович Наталія 

 

ІІ Стипендія Президента України 

 

5. Виховна робота 

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 

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: 
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- 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  2022 року в коледжі були проведені наступні заходи: 

до Дня захисника та захисниць України: 

- єдина година спілкування «Слава героям України»;  

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

сучасність» 

до Дня української писемності та мови: 

- квест «Мово моя українська» 

- тематичні виховні години 
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- захід «Мова – код нації» 

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. 

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 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. 
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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.  

Як відомо, розбудова української держави ставить на порядок денний  

надзвичайно важливе і невідкладне завдання – виховання справжнього 

громадянина і патріота рідної землі. 

Мета, що стоїть перед навчальним закладом:  

- формування  національної інтелігенції,сприяння збагаченню і оновленню 

інтелектуального генофонду нації, виховання її духовної еліти. 
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Побудова  всього нового демократичного суспільства, яке орієнтується на 

високі національні і  загальнолюдські цінності, набуває, насамперед, виховного 

характеру. 

З огляду на викладене, актуальним є наукове розроблення і практичне 

забезпечення по суті нової  системи національно-патріотичного виховання. 

Ефективність формування творчої особистості, розвитку новітніх  

технологій, проведення виховних заходів забезпечується: 

- використанням педагогіки народознавства; 

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

життя; 

-організацією творчої патріотичної діяльності студентів у позаурочний час; 

-формуванням патріотизму і національної свідомості, поваги та любові  до 

України, вшанування її історії та належне оволодіння державною мовою. 

Значний виховний потенціал мають такі дисципліни, як історія України, 

українська мова, культурологія, дисципліни професійної підготовки. 

Актуалізація ідеї соборності та суверенності держави - головних передумов 

розвитку незалежності України – було представлено  на заході «Україна –соборна 

держава». 

Літературно-музична композиція «Від проголошення незалежності до нової 

України» ознайомила студентів з основними історичними подіями становлення 

державності України. 

Проведено низку заходів національно-патріотичного спрямування: 

- екскурсія «Фронтові шляхи»; 

-вечір-реквієм «Пам’яті героям», присвячений воїнам АТО, В.Юричку, 

Д.Демковському; 

-драма смутку і нації «Над плином пам’яті та болю», присвячена воїнам 

АТО, майдану; 

-виховний захід «Ми зродились із крові народу»( до УПА); 

-виховний захід «Сила нескорених» (Крути); 

-вечір пам’яті «Голодомор 1932-33 рр.»; 

-флеш-моб «Спортивні досягнення студентів», присвячені Захисникам 

Вітчизни; 

- флеш-моб «Прапор, герб України»; 

-літературно-музична композиція «Кобзарем його ми звемо»; 

-літературно-музична композиція «Моя Україно єдина, моя ти мова 

солов’їна, моя ти пісня легкокрила»; 

-творчий конкурс «НАТО у новітній історії: український контекст»; 

- інтегрований виховний захід «Прийди до серця, Україно, благослови 

добром мене»; 

-волонтерська робота педагогічно-студентського колективів «Все для воїнів 

АТО»; 

-зустріч з випускниками, учасниками АТО,ООС, з воїнами АТО в в/ч 

м.Самбора. 

З метою вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні проведено флеш-моб 

«Ангели демократії». 
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Збережено подальший розвиток кращих традицій коледжу, якому 

виповнилося 75 років. 

У період війни, яку російська федерація розв'язала і веде проти України, 

виникла нагальна необхідність переосмислення зробленого і здійснення 

системних заходів, спрямованих на посилення національно-патріотичного 

виховання студентів, формування нового українця, що діє на основі національних 

та європейських цінностей. 

Розроблено та затверджено педагогічною радою цільову програму 

національно-патріотичного виховання студентів коледжу. 

У план заходів увійшли завдання формування ціннісних орієнтирів і 

громадянської самосвідомості у студентів на прикладах героїчної боротьби 

Українського народу та самовизначення і творення власної держави, ідеалів 

свободи, соборності та державності, зокрема, від княжої доби, українських 

козаків, Українських Січових Стрільців, армії УНР та ЗУНР, Української 

повстанської армії, українців-повстанців у сталінських концтаборах, учасників 

дисидентського руху. Також національно-патріотичне виховання здійснюється на 

прикладах мужності та героїзму учасників революційних подій в Україні у 2004, 

2013-2014 рр., Героїв Небесної Сотні, учасників антитерористичних операцій та 

операцій ООС сил у Донецькій та Луганській областях, спротив окупації та 

анексії Автономної Республіки Крим російською федерацією, війни російською 

федерацією проти України. 

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. Члени ради організовували екскурсії: на гору Говерлу (присвячену 

захисникам Вітчизни); у міста Київ, Одеса, Львів, Буковель; у Монастирі 

Львівщини, Тернопільщини, Закарпаття.  

 Студенти добровільно 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 
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проводиться один раз на місяць. На розгляд зборів виносять найважливіші 

питання життєдіяльності студентів.  

Волонтерська діяльність та допомога ЗСУ. 

Відколи українські воїні мужньо протистоять російським загарбникам, не 

припиняється волонтерська діяльність у коледжі під гаслом «Заради нашої 

Перемоги». 

Педагоги і студенти активно працюють над збиранням матеріалу для 

плетіння маскувальних сіток, виготовленням бліндажних свічок, розпалювачів. 

Відбувається збір і відправлення на передову воїнам теплих рукавиць, шапок, 

шкарпеток, білизни, продуктових наборів та інше.  

Серед студентів проводяться конкурси «З Україною в серці». Кращі подячні 

листівки, малюнки, написи на державному прапорі передаються воїнам ЗСУ. 

Волонтерськими групами коледжу організовуються і здійснюються благодійні 

ярмарки «Все для ЗСУ», де реалізуються смаколики, вироби художньо-

ужиткового мистецтва, виготовлені студентами. Зібрані кошти направляються для 

закупівлі необхідного устаткування для ЗСУ. 

Профспілковою організацією працівників коледжу передано воїнам ЗСУ  

25 тисяч гривень. 

 

6. Навчально-виробнича робота 

Важливою складовою фахової підготовки студентів коледжу є виробниче 

навчання. Сьогодні воно ґрунтується на запровадженні елементів дуальної форми 

здобуття освіти, посиленні ролі роботодавців у професійному становленні 

майбутніх педагогів, оптимальному поєднанні теоретичного навчання студентів з 

практичним досвідом роботи в освітніх установах різних типів. Саме тому коледж 

активно співпрацює з базовими закладами загальної середньої та дошкільної 

освіти Львівської області.  

Для ефективної підготовки студентів до різних видів практики головами 

циклових комісій, викладачами коледжу розроблено нормативну, планувальну та 

звітно-облікову документацію з виробничого навчання, створено відповідну 

навчально-методичну базу. 

 Особливістю практичної підготовки студентів коледжу за останні два 

навчальні  роки було те, що значна частина пробних уроків та виховних занять 

відбувалась з використанням елементів дистанційного навчання, студенти 

створювали також відеоуроки. 

Враховуючи це, внесено відповідні зміни в окремі робочі навчальні 

програми, адаптовано зміст практики до можливостей навчання в онлайн-режимі, 

оновлено критерії оцінювання. Особливу увагу  приділено навчально-

методичному супроводу практичної підготовки – відкоректовано комплекси 

дидактичних матеріалів на допомогу студентам-практикантам, систематизовано 

відеозаписи показових уроків , занять та заходів, оцифровано авторські методичні 

розробки. Доступ практикантів до текстових документів, аудіо-, фото-відеофайлів 

здійснюється шляхом використання хмарних технологій. Віртуальні сховища 

використовуються для зберігання та файлового обміну інформацією між 

методистами практики, студентами, зокрема: планування, зміст, оцінювання 
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результатів практики. Консультації та обговорення проведених уроків теж 

здійснювались як очно, так і в онлайн-режимі. 

Створено мультимедійні презентації до уроків різних навчальних предметів: 

української мови, математики, ЯДС, англійської мови, природознавства, 

музики,образотворчого мистецтва, дизайну та технологій тощо. 

У коледжі постійно, як очно, так і в онлайн-режимі проводяться науково-

методичні заходи, спрямовані на адаптацію змісту практичної  підготовки 

студентів до роботи в умовах Нової української школи, творчі звіти-презентації з 

різних видів практики, інструктивні наради та конференції, на які запрошуються 

педагогічні працівники базових закладів дошкільної та загальної середньої освіти, 

випускники коледжу , наукові працівники Львівського ОІППО, Львівського НУ 

ім. Івана Франка, Дрогобицького ДПУ ім. Івана Франка. 

На сайті коледжу в рубриці «Практика», у ФБ систематично подається 

оновлена текстова інформація про результати практичної підготовки студентів, а 

також відповідні фото- і відеоматеріали. 

Виробниче навчання студентів коледжу здійснюється з урахуванням 

сучасних освітніх реформ, сприяє конкурентоспроможності, затребуваності 

молодих спеціалістів ринку освітніх послуг. 

Урізноманітнено форми і методи профорієнтаційної роботи, а саме: створено 

профорієнтаційні групи з числа студентів та педагогів під час проходження 

практики, видано розпорядження про проведення професійної орієнтації у школах 

Львівщини, розширено рекламну діяльність в соціальних мережах. 

Укладено договори про партнерство з новоутвореними територіальними 

громадами Львівщини, Закарпатської області про проведення моніторингу 

майбутніх вакансій вчителів у школах на їх територіях. 

Здійснено комплексні заходи щодо подальшого вдосконалення практичної 

підготовки студентів за рахунок індивідуалізації завдань майбутньої професії 

випускника. Розширено бази проходження практики студентами коледжу. 

 

7. Робота соціально-психологічної служби 

Основною метою роботи соціально-психологічної служби є створення 

сприятливих умов для особистісного розвитку студента (інтелектуального, 

духовно-морального,  соціального, фізичного), надати комплексну соціально-

психолого-педагогічну допомогу у саморозвитку та самореалізації, а також захист 

прав дитини у її життєвому просторі. 

У коледжі  створено банк даних студентів пільгових категорій : 

- студенти сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; 

- студенти напівсироти; 

- студенти з інвалідністю; 

- студенти з багатодітних сімей; 

- студенти з малозабезпечених сімей; 

- студенти, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС; 

- студенти-внутрішньо переміщені особи; 

- студенти,  батьки яких є учасниками бойових дій; 

- студентка, батько якої загинув у районі проведення АТО; 
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- студенти, які мають академічну стипендію; 

- студенти, які мають соціальну стипендію; 

- студенти-матері. 

Для кожної категорії є необхідний перелік документів, що підтверджує 

пільговий статус. 

Станом на сьогоднішній день у коледж навчається 7 сиріт та дітей, які 

позбавлені батьківського піклування знаходяться на повному державному 

утриманні, 7 з них має опікунів.  

Також навчається 8 студентів з інвалідністю, вони отримують соціальну 

стипендію. Щорічно здійснюється моніторинг студентів, які проживають в 

багатодітних сім’ях, таких налічується 112. Відповідно до змін в законодавстві 

про соціальний захист багатодітних родин, проводимо індивідуальні консультації 

з студентами зазначеної категорії, щодо оформлення документів та отримання 

певних пільг. У коледжі навчається 24 студенти, батьки яких є учасниками 

бойових дій. Студенти цієї пільгової категорії отримують соціальну стипендію. 

Із внутрішньо переміщених осіб (Луганська обл.) у коледжі навчається  

4 студенти, які отримують соціальну стипендію відповідно чинного 

законодавства.  

Також навчається 2 студенти, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. Їм 

надається матеріальна допомога за потребою. 

У коледжі навчається 2 студентів-матерів, їм постійно надається психолого-

педагогічна підтримка та при потребі надається матеріальна допомога. 

Для повної продуктивної роботи соціального захисту дітей пільгових 

категорій налагоджена співпраця на всіх ланках освітнього процесу. 

 

8. Кадрове забезпечення освітнього процесу 

Найважливішими принципами, що покладено в систему кадрового 

забезпечення освітнього процесу коледжу є система підбору та підготовки 

насамперед молодих, висококваліфікованих кадрів, підвищення їх кваліфікації, 

відповідальності та розвитку творчої ініціативи кожного працівника. 

Керівний склад коледжу укомплектований виходячи з фахової підготовки та 

досвіду роботи і забезпечує належну організацію освітнього процесу. Керівні 

кадри формуються із числа працівників коледжу.  

Підбір та розстановка викладацького складу коледжу здійснюється 

систематично. Формування педагогічних працівників відбувається відповідно до 

фахової освіти та досвіду роботи. Сьогодні кадровий склад педагогічного 

колективу вирізняється високою професійною і методичною майстерністю, 

педагогічною творчістю, гідними моральними якостями. 

У коледжі щорічно запроваджено конкурс за номінацією «Кращий викладач 

коледжу». 

 

Дані про особовий склад викладачів по категоріях 
Навчальний 

рік 

КАТЕГОРІЯ Всього 

Науковці Вища 

категорія 

І ІІ Викладач-

методист 

Старший 

викладач 



23 
 

2022 4 65 11 3 40 18 79 

 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється відповідно 

до Положення про підвищення кваліфікації педагогічних працівників коледжу, а 

також щороку складається річний план підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників, який затверджується рішенням педагогічної ради. 

У 2022 році курси підвищення кваліфікації пройшли 20 викладачів. 

Проведена робота щодо збільшення частки педагогічних працівників із 

присвоєнням звання методиста, старшого викладача. 

Усі рішення атестаційної комісії коледжу щодо присвоєння або 

підтвердження кваліфікаційних категорій та педагогічних звань викладачам були 

підтверджені атестаційною комісією департаменту освіти і науки Львівської 

облдержадміністрації. 

У 2022 році атестувались 19 педагогічних працівників.  

 

9. Охорона праці та пожежна безпека 

Робота служби охорони праці направлена для організації виконання 

правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних 

і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на збереження життя, здоров′я 

і працездатності працівників у процесі трудової діяльності та контроль за 

дотриманням працівниками вимог законодавчих та нормативно правових актів з 

охорони праці,  положень, інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки, що 

діють в межах коледжу. 

Було розроблено і затверджено Положення про службу охорони праці, 

безпеки життєдіяльності в коледжі; посадову інструкцію інженера з охорони 

праці; інструкції з охорони праці, що діють у структурних підрозділах коледжу; 

екзаменаційні білети з охорони праці та техніки безпеки для всіх працівників 

коледжу;  план роботи інженера з охорони праці.  

Щороку проводились перевірки журналів реєстрації інструктажів з безпеки 

життєдіяльності; проведення інструктажів з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності зі студентами: під час проведення занять в кабінетах, під час 

проходження різних видівпрактик, під час проведення екскурсій та під час літніх 

та зимових канікул; інструктажів з охорони праці, пожежної безпеки, з 

працівниками коледжу; перевірки технічного та санітарного стану кабінетів, 

майстерень; проходження медичних оглядів працівників коледжу. 

Проводилась перевірка технічного стану вогнегасників, електричних мереж, 

електрообладнання в приміщеннях коледжу, стан евакуаційних виходів з 

приміщень навчального закладу. 

В усіх приміщеннях дотримуються необхідні вимоги щодо техніки безпеки 

та протипожежної безпеки, є відповідні інструкції, плани евакуації. Стан 

освітлення навчальних аудиторій та санітарні норми приміщень відповідають усім 

необхідним нормам та вимогам.  

 

10.Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу 
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Навчання здобувачів освіти здійснюється в одному триповерховому 

навчальному корпусі, розміщеному в житловій зоні на території міста. Площа 

земельної ділянки – 1.0340 га.  

Загальна площа будівлі навчального закладу – 4942 кв.м. 

Загальна площа навчально-лабораторних приміщень складає 4270,5 кв.м. 

Забезпеченість власними площами становить 100%, при цьому: 

- кількість кабінетів і лабораторій – 37; 

- загальна площа приміщень для занять студентів  – 3420 кв.м. 

- площа комп’ютерних лабораторій – 322,5 кв.м. 

У навчальний комплекс також входять: 

- бібліотека – 160,5 кв.м, у т.ч. читальний зал на 70 місць, 

- актовий зал на 220 місць; 

- їдальня на 270 посадкових місць; 

- спортивні приміщення і майданчики (ігровий спортивний зал – 268 кв.м, 

зал гімнастики і хореографії –125 кв.м, тренажерний зал – 135 кв. м, лижна база із 

35-а парами лиж, гімнастичне містечко, відкритий спортивний ігровий майданчик 

із штучним покриттям –648 кв.м). Для навчальних занять з фізичного виховання 

також використовується міський стадіон імені Лева Броварського, який 

розташований на відстані 100 м від навчального закладу. 

Для забезпечення освітнього процесу в коледжі  відповідно обладнані 

аудиторії, приміщення для проведення лекційних, семінарських і практичних 

занять, комп’ютерні класи, спортивні та тренажерний зали, майданчики. Вони 

оснащені різноманітними приладами та обладнанням, навчальними макетами, 

демонстративними стендами, навчальними стендами, графічним матеріалом, 

комп'ютерною технікою з використанням мультимедійних проєкторів та великого 

екрана. 

Всі кабінети мають навчально-методичні комплекси, що формуються за 

тематичним принципом і включають: плани-конспекти занять; опорні конспекти 

лекцій; роздаткову та демонстраційну наочність; матеріали для самостійної 

роботи студентів; комплекти завдань поточного, тематичного, семестрового та 

підсумкового контролю. 

В усіх приміщеннях дотримуються необхідні вимоги щодо техніки безпеки 

та протипожежної безпеки, є відповідні інструкції, плани евакуації. Стан 

освітлення навчальних аудиторій та санітарні норми приміщень відповідають усім 

необхідним нормам та вимогам. При проведенні практичних робіт, перед 

початком всіх видів практик студенти проходять необхідні інструктажі з 

реєстрацією у відповідних журналах.  

Територію коледжу, усі навчальні приміщення охоплює високошвидкісна 

WI-FI мережа, яка дозволяє використовувати мережу інтернет у навчальних  цілях 

за допомогою гаджетів, незалежно від місцезнаходження студента. 

Кабінети й лабораторії забезпечені як методичними матеріалами, так і 

технічними засобами навчання, які забезпечують проведення занять із 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій.  

Для навчальних потреб студентів і викладачів представлено: сучасних 

комп’ютерів 154 шт., ноутбуків – 23 шт., планшетів – 25 шт., мультимедійних 
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проекторів – 16 шт., мультимедійних систем (інтерактивна панель) – 1 шт., 

мультимедійних систем (інтерактивна дошка) – 1 шт., багатофункціональних 

пристроїв у складі принтера, сканера, копіра – 7 шт., сканерів – 3 шт., ксероксів – 

4 шт., телефонів-факсів – 3 шт. 

Лабораторно-практичні заняття студенти проводять у п’яти сучасних 

комп’ютерних кабінетах і лабораторіях, у яких наявні 61 комп’ютер останніх 

моделей із встановленим ліцензійним програмним забезпеченням. 

Комп’ютерні лабораторії обладнані багатофункціональними пристроями, 

що надає студентам можливість здійснювати якісну підготовку до занять. Кожна 

лабораторія об’єднана в локальну мережу та забезпечена безперешкодним 

доступом в інтернет.  

Комп’ютеризовано кабінети адміністрації, практичного психолога, 

бухгалтерію, бібліотеку, що сприяє організації діловодства та забезпечує якісний 

інформаційно-методичний супровід освітнього процесу. 

Матеріально-технічна база та інфраструктура соціально-побутової 

сфериосвітнього закладу ефективно використовується для забезпечення належних 

умов навчання та відпочинку студентів, що регулюються колективною угодою 

між адміністрацією та профспілковим комітетом коледжу. Умови праці 

викладачів та працівників  відповідають нормативним вимогам. 

У коледжі кабінетна система навчання, яка відповідає усім естетичним та 

санітарно-гігієнічним вимогам. Для праці й відпочинку викладачів створені 

викладацька кімната, лаборантські, методичний кабінет, кабінет психологічного 

розвантаження, читальний зал, бібліотека для студентів та викладачів.  

Бібліотечний комплекс включає бібліотеку з книгосховищем та читальний 

зал. Здобувачі освіти мають можливість користуватися комп’ютерами в 

читальному залі, які підключені до локальної мережі коледжу та Інтернету.  

Актова залаоблаштована мобільною музичною та мультимедійною 

апаратурою: демонстраційне, проєкційне та звукове обладнання.  

Всім охочим здобувачам освіти коледжу у залежності від потреб 

Самбірський технікум економіки та інформатики надає місця для проживання у 

гуртожитку. Поселення студентів у гуртожитках проводиться згідно з 

Положенням про студентський гуртожиток.  Для забезпечення правопорядку в 

гуртожитку організовано чергування викладачів та адміністрації. Систематично 

проводяться перевірки членами студентської ради коледжу. Кімнати для 

самостійної роботи обладнані комп’ютерами з виходом у систему «Інтернет». 

Соціально-побутові умови проживання в гуртожитку відповідають встановленим 

нормам. 

У навчальному закладі функціонує їдальня, у якій харчуються всі студенти 

та працівники коледжу, студенти-сироти харчуються безкоштовно. 

При коледжі діє медпункт.  

Самбірський фаховий педагогічний коледж імені Іван Филипчака має 

сучасну матеріально-технічну базу, яка постійно поповнюється й 

удосконалюється. Ведеться робота щодо покращення санітарно-епідемічного 

стану та заходи щодо поліпшення умов праці викладацько-студентського 

колективу. 
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11.Адміністративно-господарська робота 

Кожного року розробляється план заходів з підготовки до нового 

навчального року, проведення поточного ремонту, по організації роботи в 

осінньо-зимовий період, охороні праці та протипожежної безпеки, економії 

енергоносіїв. Зокрема, складається план поточного ремонту приміщень, споруд, 

до якого залучаються і працівники. В канікулярний час проводяться ремонти 

навчальних аудиторій, кабінетів адміністрації. Також проводиться ремонт та 

обслуговування опалювальної та водопровідної систем, поліпшені ремонти 

туалетних кімнат. 

Санітарний стан території, приміщень, аудиторій, залів коледжу 

задовільний. Він підтримується техпрацівниками та студентами. 

Тепловий та освітлювальний режим в навчальних кабінетах і залах 

відповідає санітарно-гігієнічним нормам. 

Велика увага дирекцією приділяється економії електроенергії, збереження 

тепла, раціонального використання води та палива. Зокрема, проводиться заміна 

старих люмінесцентних ламп на енергозберігаючі світлодіодні лампи.  

В спортивному залі було доставлено 20 секцій батарей опалення, для 

підвищення рівня тепла в ньому. 

В навчальних аудиторіях та кабінетах адміністрації було проведено поточні 

ремонти, освіжено стіни, помальовані підлоги. В коридорах коледжу також було 

освіжена побілка стін. Помальовані сходові клітки та перила до сходів. 

Виконаний поточний ремонт фасаду коледжу, проведено малярні та 

штукатурні роботи по ремонту цокольного поверху коледжу. 

З метою енергозбереження проведено заміну дверних блоків у кабінетах 

навчального корпусу та вікон їдальні. 

Проведено осучаснення спортивного майданчика та придбання нового 

спортивного інвентаря. 

Також постійно ведуться роботи з ремонту меблів, дверей та підлоги. 

Забезпечено ефективність використання матеріалів, безпечність та 

надійність експлуатації будівлі коледжу, інженерних мереж шляхом своєчасної 

профілактики, модернізації. 

Щотижня проводиться обхід навчального корпусу для підтримання 

санітарно-гігієнічного стану та проводиться технічний огляд стану будівлі та 

приміщень коледжу. 

Своєчасно заключні договори на опалення, водопостачання та 

водовідведення, електрозабезпечення. 

Протягом року здійснюється контроль за проходженням опалювального 

сезону. 

Проведена повірка лічильників тепла, замінено старі лічильники на воду 

новими, виконано опломбування лічильників тепла та води. 

Здійснюються постійні заходи щодо прибирання, озеленення та 

благоустрою території коледжу: скошування трави та обстригання кущів 

живоплоту, приведення до порядку клумб. 
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Для безпеки студентів, працівників та для кращого збереження майна 

коледжу було встановлено 5 відеокамер зовнішнього спостереження. 

Для запобігання пожежі в коледжі функціонує протипожежна сигналізація 

яка підключена до пожежного пульта, куди передається інформація відразу, як 

спрацьовує сигнал «ПОЖЕЖА». Також для запобігання пожежі було проведено 

протипожежну обробку дерев’яних конструкцій горища коледжу. 

Перевірені засоби протипожежної безпеки, глухі металеві решітки 

півпідвального приміщення були переобладнані і вставлені в них частини, які 

відкриваються, для забезпечення додаткових аварійних виходів в кабінетах, які 

там знаходяться. 

Встановлено систему оповіщення «ПОВІТРЯНА ТРИВОГА».  

Для належного забезпечення системи електроживлення закуплено генератор 

за кошти обласного бюджету. 

 

14. Фінансово-господарська діяльність 

Фінансово-господарська діяльність педагогічного коледжу  здійснюється за 

рахунок надходжень коштів місцевого (обласного) бюджету, коштів за навчання, 

оренди приміщень (не за рахунок навчальних площ). 

Головним завданням фінансово-господарської діяльності є виконання 

бюджету. Відповідно до затвердженого кошторису доходів і видатків навчального 

закладу – основного планового документу, який надає повноваження бюджетній 

установі,  отримувати  доходи і здійснювати  видатки, визначає обсяг і 

спрямування коштів для виконання бюджетною установою своїх функцій та 

досягнення цілей, визначених на рік відповідно до бюджетних призначень. З 

метою контролю за витрачанням бюджетних коштів щоквартально формується 

бюджетна та фінансова звітність, яка містить усю необхідну інформацію та  

оприлюднюється на власному веб-порталі. 

 

Надходження  коштів  у 2022 році 

 

 2022 р. 

Кошти загального фонду 

бюджету  

32 809 910,00грн. 

Кошти освітньої 

субвенції 

4 356 243,45грн. 

Спеціальний фонд в т.ч.: 173 346,07гон. 

платне навчання 156 719,22грн. 

оренда  11028,85грн. 

від реалізації в 

установленому порядку 

майна (здача макулатури) 

5598,00грн. 

Інші джерела власних 

надходжень  

15907,34(отримано хромбуки від ДОН ЛОДА) 
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Важливим є планове, зважене управління витратною частиною бюджету,  

пошук шляхів економії та збільшення надходжень до спеціального фонду. 

У 2022 році планування та використання коштів на виплату зарплати 

працівникам, стипендії студентам здійснювалось у відповідності до чинних 

державних нормативних документів. Обґрунтована потреба в бюджетних коштах, 

підтверджена відповідними розрахунками, забезпечила своєчасне нарахування і 

виплату заробітної плати, стипендії та оплати за енергоносії.      

 

 Касові видатки за 2022рік 

 грн. 
Коди економічної класифікації 

видатків 

2022р. 

2111 Оплата праці 

 

19 015 063,05 

2120 Нарахування на оплату 

праці 

 

4 119 917,82 

2210 

Предмети,матеріали,обладнання 

та інвентар 
 

292 659,18 

2220 Медикаменти 

 

14 304,06 

2230 Харчування сиріт 

 

263 103,20 

2240 Оплата послуг (крім 

комунальних) 

418 616,21 

2250 Відрядження  43 571,23 

2271 Тетплопостачання 1 764 220,98 

2272 Водопостачання  12 403,72 

2273 Електроенергія 168 831,59 

2275 Вивіз сміття 

 

30 355,39 

2282 Оплата за курси з 

підвищення 

кваліфікаціїпрацівників 

27 770,72 

2720 Стипендії 6 196 653,89 

 

2730 Інші виплати(адресна 

виплата,виплати сиротам) 

309 676,00 

2800 Оплата за ліцензії та пеня 4 962,00 

Всього по загальному фонду 32 682 109,04 

Спеціальний фонд  

2111 Оплата праці 123 074,81 

 

2120 Нарахування на оплату праці 27 125,25 

2210  

Предмети,матеріали,обладнання 

та інвентар 

10 141,32 

2270 Оплата комунальних послуг 25 929,66 
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2800 Оплата за ліцензії та пеня 7 250,00 

3110 Література  

Всього по спеціальному  

фонду 

193 521,04 

 

 Аналізуючи касові видатки по загальному фонду  бачимо,що основна 

частина видатків – це заробітна плата, оплата комунальних послуг,стипендія. 

Матеріальна допомога на оздоровлення та щорічна грошова винагорода на 

підставі ст.57Закону «Про освіту»виплачувались педагогічним 

працівникамвчасно (розміри даних виплат наведені у таблиці): 

грн. 
Вид виплати 2022 р. 

Матеріальна допомога  на 

оздоровлення 

712148,60 

 

Щорічна грошова 

винагорода  

712148,60 

 

Всього: 1 424 297,20 

 

Значна увага приділяється зміцненню матеріальної бази кабінетів, поповнення 

їх навчальною літературою, оргтехнікою. 

 

Придбання предметів та обладнання у 2022 році : 

1.Генератор -       (1шт. на суму 300000,00грн.); 

2.Персональні комп’ютери -(2шт. на суму 23994,00грн.); 

3.Ноутбуки -(2шт. на  суму 19999,00грн.); 

4.Література на суму -4412,00грн; 

 

 

13. План роботи на 2023 рік 

1. Співпраця з педагогічними навчальними закладами Польщі, Швейцарії, 

Чехії. 

2. Співпраця з волонтерськими організаціями. 

3. Відновлення співпраці із Корпусом Миру США в Україні. 

4. Вдосконалення цифрової грамотності та впровадження хмарних 

технологій. 

5. Ліцензування нових освітньо-професійних програм відповідно до вимог 

ринку праці. 

6. Утеплення фасаду. 

7. Встановлення сонячних батарей. 

 

 

 


