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1. Загальні відомості.
Станом на 01 жовтня 2016 року у коледжі працюють 135 педагогічних
працівників, з них викладачів 130, 125 на постійній основі.
Розподіл педагогічних працівників (викладачів) за категоріями подано у формі
таблиці.
категорія
кількість
58
вища категорія
24
І категорія
26
ІІ категорія
22
без категорії
На постійній основі у Коледжі працюють 3 кандидати наук, педагогічні звання
«старший викладач» має 17 осіб, «викладач-методист» - 8 осіб.
Контингент студентів станом на 01 жовтня 2016 року складає 1280 осіб (856
осіб навчаються за кошти державного бюджету, 424 особи – за кошти фізичних та
юридичних осіб).
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2. Результати вступної кампанії 2016 року.
Вступна кампанія 2016 року у Відокремленому структурному підрозділі
Технологічному коледжі Національного університету «Львівська політехніка»
пройшла відкрито та прозоро. Обсяг державного замовлення на підготовку фахівців
за всіма спеціальностями та спеціалізаціями було виконано.

Державне замовлення у 2016 році складало - 249 осіб. Зарахованих на навчання
за кошти державного бюджету – 249 осіб. Кількість зарахованих на навчання за
кошти фізичних та юридичних осіб – 127 осіб. Всього поданих заяв до участі у
конкурсі у 2016 році – 883.
Конкурсний відбір вступників на основі базової загальної середньої освіти
здійснювався за рейтингом на підставі результатів вступних випробувань і творчих
конкурсів та середнього бала документа про освіту. Конкурсний відбір вступників на
базі повної загальної середньої освіти здійснювався за рейтингом на підставі
результатів зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), творчих конкурсів для
окремих категорій вступників та середнього бала документа про освіту. Вперше у
2016 році відбувався прийом на навчання за новим переліком спеціальностей.
Загальний конкурс за поданими заявами на одне місце державного замовлення
становив – 3,5.
Найкраща конкурсна ситуація під час вступної кампанії 2016 року склалася за
спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» - 9,0 (189
поданих заяв на 21 місце державного замовлення). Високі показники конкурсної
ситуації були і за спеціалізацією «Дизайн одягу» спеціальності 022 «Дизайн» (на базі
9 класу) - 7,7.
Найвищі прохідні бали вступників на основі базової загальної середньої освіти
під час вступної кампанії 2016 року були за спеціальностями:
 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» - 28,8;
 022 «Дизайн» спеціалізація «Дизайн одягу» – 25,0.
 081 «Право» - 22,5;
 123 «Комп’ютерна інженерія» - 22,0;
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3. Профорієнтаційна робота та працевлаштування.
Профорієнтаційна робота в коледжі проводиться в кількох напрямках. Це,
зокрема, рекламно-інформаційні, а також агітаційні заходи, які проводяться силами
викладачів колежу під час поїздок у загальноосвітні навчальні заклади. Важливою
складовою профорієнтаційної роботи є участь викладачів та студентів коледжу у
заходах, які проводились у звітному періоді, а саме:
 «Ярмарка кар’єри» (проводиться за сприяння Національного університету
«Львівська політехніка» та Львівського міського центру зайнятості);
 «День професійного самовизначення» (організовано Національним
університетом «Львівська політехніка»);
 В рамках співпраці з Львівською міською радою участь студентів у
програмі стажування «Перший кар’єрний крок»;
 Участь у семінарі-тренінгу «Професіцйна адаптація молоді на ринку
праці» за сприяння Львівської торгово-промислової палати;
 Зустріч з представниками «Нестле Бізнес Сервіс в Європі», які
ознайомили студентів з діючими програмами практики та стажування;
 Участь у «Наукових фестинах» Національного університету «Львівська
політехніка»;
 Семінар за сприяння фонду Ґорста Рогуша «Підприємницький успіх
можна спланувати».
Важливою складовою професійної орієнтації молоді є наявність ліцензованих
підготовчих курсів для вступу у вищі навчальні заклади. Підготовка здійснюється на
шести-, чотирьох- та одномісячних курсах. Слід зазначити, що згідно Правил
прийому до Відокремленого структурного підрозділу Технологічного коледжу
Національного університету «Львівська політехніка» у 2016 році (як і у 2015 році)
особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу успішно закінчили
підготовчі курси коледжу при вступі на природничо-математичні та інженерно
технічні спеціальності враховувалися додаткові бали (до 5 відсотків конкурсного
бала). Всього на підготовчих курсах в 2015/2016 навчальному році навчалося 300
слухачів.
Зведені результати
роботи підготовчих курсів упродовж 2013-2016 рр.
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Традиційно студенти коледжу укладають трьохсторонні угоди про підготовку
фахівців на замовлення підприємств різних форм власності. Всього, згідно
укладених угод, в 2016 році було видано скерування на працевлаштування 189
особам, які навчались за кошти державного бюджету, що склало 77,7%.
Аналіз працевлаштування випускників за спеціальностям подано в таблиці.
Аналіз працевлаштування випускників
2015/2016 н.р.
№п/п

1
2
3
4
5
6
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Спеціальність
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підприємства»
5.03050702 «Комерційна
діяльність»
5.14010301 «Туристичне
обслуговування»
5.05010201 «Обслуговування
комп’ютерних систем і мереж»
5.02020701 «Дизайн»
5.02020702 «Перукарське
мистецтво та декоративна
косметика»
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4. Освітня діяльність.
Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у
Відокремленому структурному підрозділі Технологічному коледжі Національного
університету «Львівська політехніка» здійснювалася за 8 спеціальностями денної
форми навчання (за 7 спеціальностями згідно нового переліку):
 5.03050401 «Економіка підприємства»
 5.03050702 «Комерційна діяльність»
 5.14010301 «Туристичне обслуговування»
 5.03040101 «Правознавство»
 5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»
 5.05010101 «Обслуговування програмних систем і комплексів»
 5.02020701 «Дизайн»
 5.02020702 «Перукарське мистецтво та декоративна косметика»
Контингент студентів станом на 01 жовтня 2016 року складає 1280 осіб (856
особи навчаються за кошти державного бюджету, 424 особи – за кошти фізичних та
юридичних осіб, що складає 33% від загального контингенту).
Ліцензування та акредитація освітньої діяльності
У 2016 році успішно була проведена акредитаційна експертиза спеціальності
5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж» з ліцензованим обсягом
80 осіб. Підготовлена і здана на експертизу в Міністерство освіти і науки України
акредитаційна справа зі спеціальності 5.03050401 «Економіка підприємства».
Підсумки державної атестації студентів
Під час державної атестації 2015/2016 н.р. студенти показали високий рівень
теоретичних та практичних знань зі спеціальності, уміння та навички їх
використовувати під час виконання конкретних завдань. Підсумки державної
атестації випускників у 2015/2016 н.р. подано в таблиці.
Спеціальність
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5.03050401 «Економіка
підприємства»
5.03050702 «Комерційна
діяльність»
5.14010301 «Туристичне
обслуговування»
5.05010201 «Обслуговування
комп’ютерних систем і мереж»
5.02020701 «Дизайн»
5.02020702 «Перукарське
мистецтво та декоративна
косметика»
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16(41,0)

15(27,0)
21((38,0)
12(31,0)

33(60,0)
28(51,0)
11(28,0)
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14(40,0)
33(47,8)

12(34,3)
27(39,1)

9(25,7)
9(13,1)

Кількість студентів, які склали державну атестацію у 2016 році – 292 особи.
Видано дипломів з відзнакою – 12 (4,1%).
Участь студентів в олімпіадах та конкурсах
Студенти коледжу брали участь та ставали переможцями обласних олімпіад і
конкурсів, зокрема:
 Обласні олімпіади серед студентів ВНЗ I-II рівня акредитації Львівської
області:
- ІІ місце з правознавства,
- ІІ місце з інформатики і комп’ютерної техніки;
 Обласний творчий конкурс з іноземних мов:
- І місце в номінації «Артистизм»;
 XVIII Молодіжний фестиваль української туристичної пісні:
- І місце в номінації «Краще виконання патріотичної пісні»,
 Обласний конкурс патріотичної та авторської пісні:
- ІІI місце в номінації «Патріотична пісня»;
 Відкритий відбірковий тур Чемпіонату України з перукарського
мистецтва та нігтьової естетики, макіяжу та з нарощування та
декорування вій;
 Урочистості присвячені 18-тій річниці заснування виставки-конкурсу
«Імідж Краси»;
 Спеціалізована виставка для майстрів б'юті індустрії «Імідж Краси»
(презентація колекції пастижорних виробів та макіяжу «Коктейль» та у
конкурсі «Галицький талант»).
Нові нормативні документи Технологічного коледжу Національного
університету «Львівська політехніка»
Відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту» за звітній період у
коледжі розроблені, затверджені Педагогічною радою та введені в дію наказами
директора коледжу наступні нормативні документи:
 «Положення про відділення Відокремленого структурного підрозділу
Технологічного коледжу Національного університету «Львівська
політехніка»;
 «Положення про переведення студентів, які навчаються за рахунок коштів
фізичних (юридичних) осіб, на вакантні місця державного замовлення»;
 «Положення про Педагогічну раду коледжу»;
 «Положення про конференцію трудового колективу Відокремленого
структурного підрозділу Технологічного коледжу Національного
університету «Львівська політехніка».

5. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення.
З метою якісного проведення навчально-практичних занять в коледжі
обладнано 41 кабінет, 5 лабораторій, 2 швейні майстерні, 1 навчально-виробнича
майстерня, 4 перукарські навчальні салони, які повністю забезпечені технічними
засобами і необхідним обладнанням і в повному обсязі забезпечують, згідно
акредитацій ним вимогам, отримання студентами як повної загальної середньої
освіти так і відповідної фахової освіти. Всі навчальні та допоміжні підрозділи
коледжу оснащені комп’ютерною, мультимедійною та офісною множильною
технікою.
Одним із функціональних підрозділів Коледжу є бібліотека з читальними
залами. Читальні зали оснащені комп’ютерною технікою з вільним доступом до
мережі Інтернет, офісною та мультимедійною технікою. Загальний фонд бібліотеки
складає 26730 примірників, в тому числі: навчальної літератури понад 18,5 тисяч
примірників, художньої – понад 8 тисяч примірників. Протягом 2016 року
бібліотечний фонд поповнено на 135 примірників навчальної літератури на суму
20265 грн. Здійснена підписка на 19 назв періодичної літератури на суму понад
14 тис. грн. Бібліотека оснащена інформаційною системою «УФД/Бібліотека», яка
призначена для автоматизації всіх основних виробничих циклів бібліотеки. У
бібліотеці сформована електронна база навчально-методичного забезпечення усіх
дисциплін навчальних планів спеціальностей, за якими здійснюється підготовка у
Коледжі.
Коледжі має офіційний веб-сайт, на якому розміщена основна інформація про
його діяльність. Новини веб-сайту постійно оновлюються, висвітлюючи всі заходи,
які проводяться в коледжі.
В Коледжі облаштовано чотири навчальних комп’ютерних класи. Всі
комп’ютери об’єднані в локальну мережу і підключені до Інтернету. У корпусах
коледжу для викладацького складу і студентів реалізований вільний доступ до
мережі Інтернет за технологією Wi-Fi. Станом на 15.12.2016р. в Коледжі налічується
135 персональних комп’ютерів, 35 принтерів, 8 багатофункціональних пристроїв, 6
мультимедійних проекторів, 5 ксероксів. У тому числі, у 2016 році придбано
комп’ютерної та офісної техніки на 91949 грн.
Сформоване технічне завдання та здійснено проектування нової комп’ютерної
мережі в першому навчальному корпусі з урахуванням перспективи розвитку
навчального закладу.
Упродовж звітного року виконано ремонтно-відновлювальні роботи на таких
об’єктах коледжу:
1. Перший корпус (м. Львів, вул. Демнянська,15):
- оновлено фасад корпусу;
- здійснено ремонт покрівлі даху - 410 м2;
- замінено 14 дерев’яних віконних блоків на металопластикові;

- відремонтовано 4 аудиторії і 1 кабінет, коридор 4-го та 3-го поверхів;
- настелено 100 м2 бруківки на пішохідній доріжці в подвір’ї коледжу та
замінено 110 м2 асфальтового покриття;
- замінено 45 учнівських столів та 30 стільців;
2. Другий корпус (м. Львів, вул. О.Кульчицької, 2):
- відремонтовано 870 м2 покрівлі даху;
- відремонтовано 5 кабінетів в навчальному корпусі;
- замінено 67 учнівських столів, 134 стільці, 15 столів, 7 учнівських дошок;
3. Гуртожиток (м. Львів, вул. О. Кульчицької, 10):
- проведено ремонт та обладнано примусовою витяжною вентиляцією душову
кімнату;
- замінено троє дверей в житлових кімнатах;
- здійснено заміну 4 дерев’яних віконних блоків на металопластикові;
- здійснена заміна та доукомплектування гуртожитку меблями (ліжок – 34,
матраців – 136).
6. Виховна та культурно-масова робота
За звітний період в коледжі проведено такі культурно-масові та просвітницькі
заходи:
до Дня знань «Урочиста церемонія та посвята в студенти коледжу»
(відповідальна – Касіян О.Ю.),
до свята Покрови та Дня захисника України – «Козацькі забави»
(відповідальний – керівник фізичного виховання Леськів В.В.),
до Дня української писемності та мови «Збережемо наш скарб – рідну мову»
(відповідальна – викладач української мови та літератури Галянчук Н.С.),
до відзначення 150-річчя від Дня народження Михайла Грушевського лекція на
тему «Життєвий шлях Михайла Сергійовича Грушевського» від Державного
меморіального музею Михайла Грушевського (відповідальна – Касіян О.Ю.),
до вшанування пам’яті жертв голодомору навчальна експозиція «Люди правди
були ті, хто говорив правду, щоб світ знав». (відповідальна – викладач історії
України Приставська В.А.),
до вшанування подвигу учасників Революції Гідності та пам’яті Героїв Небесної
Сотні «А сотню вже зустріли небеса…», (відповідальна – викладач географії
Вишнянчин Л.І.),
до 202 річниці від Дня народження Великого Кобзаря – Шевченківські читання
«В душі народу – Кобзареве слово», (відповідальна – Касіян О.Ю.),
до 30-х роковин Чорнобильської катастрофи «Чорнобиль не має минулого часу»
(відповідальна – Касіян О.Ю.),
до Дня Памяті та Примирення і до Дня матері «Низький уклін всім матерям на
світі» (відповідальна – Касіян О.Ю.),

до завершення курсу вивчення дисципліни «Захист Вітчизни» захід «Юний
захисник Вітчизни» (відповідальний – викладач дисципліни «Захист Вітчизни»
Тимофієв Є.В.),
до 10-ої річниці Всесвітнього Дня вишиванки патріотична акція флешмоб
«Живий тризуб»,
майстер-клас з писанкарства «Малюємо писанки», за участю Майстрині
п.Вікторії з м. Славське, (відповідальна – Бойко Н.М.),
лекція-бесіда «Профілактика негативних явищ серед молоді» (представники
спільноти «Благословення»),
лекція-тренінг «Профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі:
ВІЛ, СНІД і вживання наркотиків» (представники Сихівського відділу соціальної
роботи Львівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді),
зустріч з представниками патрульної поліції Франківського району м. Львова
«Моя нова поліція – моя безпека».
Конкурси: «Вислови про мову», вокальний «1+1».
Тематичні тижні: туризму, української писемності та мови, математичноприродничих дисциплін, права, комп’ютерних дисциплін, іноземної мови.
Доброчинні акції: зібрані кошти для немовлят комунального будинку дитини
№1 м. Львова, неодноразово для української армії, «Великодний кошик» для бійців
АТО, для Червоного хреста.
Долучилися студенти та викладачі до п'ятої всеукраїнської акції «Зробимо
Україну чистою разом!» та до передвеликодньої толоки «З нами місто розквітає».
Спортивно-масова робота
Студенти коледжу приймали участь та стали призерами у спортивних
змаганнях, а саме:
 Обласних змаганнях серед студентів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації Львівської
області:
- II місце волейбол (дівчата) – березень;
- III місце бадмінтон (дівчата) – квітень;
- III місце туризм (збірна команда) – травень;
- III місце легка атлетика (дівчата) – травень;
- III місце пляжний волейбол (дівчата) – вересень;
- II місце баскетбол(дівчата) – листопад;
- II місце гирьовий спорт (дівчата) – листопад;
- II місце настільний теніс (дівчата) – грудень;
 І місце на ХХІІI відкритому чемпіонаті Львівського обласного відділення
Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки
України зі спортивного туризму «Кубок Карпат-2015» на дистанції 60 км.
В коледжі проведено:
 матчеві зустрічі з різних видів спорту, спартакіаду з 14 видів спорту серед
студентів та працівників;



традиційні сходження на г. Говерла для студентів I курсу (24 вересня), II
курсу (1 жовтня);
 спортивне свято присвячене Міжнародному дню студентського спорту, де
відбулася зустріч з наставниками чемпіонки світу з шахів М. Музичук;
 традиційне спортивне свято «Козацькі забави»;
 «Спортивний вечір», присвячений підсумкам спортивно-масової роботи
коледжу (відповідальний – керівник фізичного виховання Леськів В.В.).
У навчальному закладі діє Спортивний клуб «Серпантин» Технологічного
коледжу НУ «Львівська політехніка».
7. Фінансові надходження та видатки.
Обсяг надходжень по загальному та спеціальному фондах
упродовж 2012-2016 рр.
Рік

Надходження коштів
Загальний фонд

Спеціальний фонд

2012

14 478 377

1 586 975

2013

13 745 619

1 927 411

2014

14 598 045

2 184 446

2015

16 026 687

2 757 139

2016

16 316 019

3 438 242

Обсяги надходжень
по спеціальному фонду упродовж
2012-2016 рр.
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3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
2012

2013

2014

2015

2016

Витрати загального фонду у 2016 році
Показники
Оплата праці
Нарахування на заробітну плату
Предмети, матеріали,
обладнання та інвентар
Продукти харчування
Оплата комунальних послуг та
енергоносіїв
Стипендії
Інші виплати населенню
Всього

Сума , грн.
9 032 400
1 928 500
6 375
261 410
721 156
4 314 644
51 534
16 316 019

Стаття видатків «Продукти харчування» містить компенсаційні виплати на
харчування дітям-сиротам.
Стаття видатків «Інші виплати населенню» це матеріальна допомога та
допомога на придбання навчальної літератури дітям-сиротам.
Обсяг надходжень до спеціального фонду за 2016 рік
Надходження

№
1.
2.
3.
4.
5.

Сума, грн.

Навчання
Підготовчі курси
Дипломи, атестати,
студентські квитки
Гуртожиток
Реалізація майна

2 265 225
471 072

Всього

3 438 242

376
666 169
35 400

Витрати спеціального фонду за 2016 рік
Стаття видатків

Сума, грн.

Оплата праці
Нарахування на заробітну
плату
Предмети, матеріали,
обладнання та інвентар
Оплата послуг
Оплата комунальних послуг
та енергоносіїв
Відрядження
Інші видатки
Капітальні видатки

1 429 100

Всього

305 000
503 350
257 123
1 113 577
18 800
10 400
54 500
3 691 850

Стаття видатків «Оплата послуг» містить оплату всіх отриманих послуг, крім
комунальних (послуги охорони, зв’язку, страхування транспортих засобів, послуг
МРЕО, реклама, тощо).
У статті «Інші видатки» переважно податки.
У 2016 році на придбання основних засобів та нематеріальних активів
витрачено 373 822 грн., з них:
- комп’ютерна та офісна техніка
91 949
- меблі та інвентар
107 950
- віконні блоки
82 992
- придбання літератури
26 523
- руберіт
64 408

Директор

І.В. Костюк

