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1. Освітня діяльність Фахового коледжу базується на концептуальних 

засадах Національної доктрини розвитку освіти, законів України «Про освіту», 

«Про базову середню освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», 

«Про фахову передвищу освіту», «Про вищу освіту» та інших нормативно-

правових актів.  

Концепцію освітньої діяльності (далі – Концепція)розробляє група 

керівників структурних підрозділів та викладачів терміном на п’ять років, 

розглядає педагогічна рада Фахового коледжу та затверджує директор Фахового 

коледжу. 

Концепція Фахового коледжу містить мету, передбачає модернізацію 

освітнього процесу з урахуванням принципів освітньої діяльності закладу 

освіти, потенційні можливості щодо надання освітніх послуг та напрями 

співпраці із зацікавленими суб’єктами.   

Особливості надання освітніх послуг  обумовлені особливим місцем 

фахової передвищої освіти у розвитку економіки країни шляхом прискорення та 

інтенсифікації підготовки висококваліфікованих і конкурентоспроможних 

фахівців для вітчизняного ринку праці.  

Концепція Фахового коледжу спрямована на розв’язання проблем, які 

виникають в умовах глобалізації, посилення конкуренції, мобільності робочої 

сили, швидких економічних і технологічних змін. 

 

2. За Концепцією головною метою діяльності Коледжу є: 

- забезпечення високого рівня організації освітнього процесу відповідно 

до стандартів фахової передвищої освіти, необхідності здобуття особами якісної 

фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) та профільної 

середньої загальної освіти; 

- стимулювання прагнення й здатності навчатися протягом життя; 

- формування у здобувачів освіти світоглядних орієнтирів, громадянської 

позиції, патріотизму, почуття власної гідності, готовності до самостійного 

життя і праці. 

 

3. Досягнення мети Концепції обумовлює необхідність вирішення таких 

завдань:  

 забезпечення високого рівня професіоналізму та фахової майстерності 

педагогічних працівників, які здійснюють підготовку висококваліфікованих 

фахівців,  підготовку абітурієнтів до вступу до Коледжу, постійне підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників; 

 забезпечення модернізації та подальшого розвитку матеріально-технічної 

бази;  



 удосконалення інформаційного забезпечення освітньої діяльності;  

 удосконалення та подальший розвиток внутрішньої системи забезпечення 

якості освітньої діяльності та якості фахової передвищої, професійної 

(професійно-технічної) та профільної середньої загальної освіти;  

 забезпечення підготовки фахівців, попит на яких перевищував би обсяги 

їх підготовки;  

 забезпечення високого рівня виховної роботи та сприяння подальшому 

розвитку студентського самоврядування;  

 забезпечення позитивного іміджу Коледжу.   

 

4. Освітня діяльність Коледжу модернізується з урахуванням принципів 

гуманності, демократизації, оптимізації навчання, його неперервності й 

ступеневості, практичності й адаптованості, що визначають стратегічні завдання 

удосконалення фахової підготовки: 

здійснення освітньої діяльності з ліцензованих спеціальностей, яка 

забезпечує підготовку фахівців за освітньо-професійним ступенем фахового 

молодшого бакалавра та відповідає стандартам фахової передвищої освіти; 

впровадження нових форм роботи, пов'язаної з професійною орієнтацією і 

залученням молоді до навчання у Коледжі; 

забезпечення виконання регіонального замовлення та угод на підготовку 

фахівців з відповідною освітою; 

здійснення творчої, мистецької, культурно-виховної, спортивної та 

оздоровчої діяльності; 

виховання свідомих громадян Української держави, формування 

освіченої, творчої особистості, становлення її фізичного і морального здоров'я, 

забезпечення пріоритетності на ґрунті культурних і духовних досягнень 

людства; 

забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання 

осіб, які навчаються в Коледжі у дусі українського патріотизму і поваги до 

Конституції України; 

координація діяльності циклових комісій з підвищення якості загальної та 

професійної підготовки здобувачів освіти згідно з потребами суспільства; 

вивчення ринку освітніх послуг та потреб замовників спеціалістів і на цій 

основі відкриття нових спеціальностей, удосконалення змісту теоретичної й 

практичної підготовки з метою максимальної реалізації вимог освітньо-

професійної програми до компетентностей сучасного фахівця; 



вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці і сприяння 

працевлаштуванню випускників; 

поступове реформування структурних і організаційних  засад, 

методології, технології  освітнього процесу до рівня освіти розвинутих країн 

світу; 

надання платних освітніх та інших послуг відповідно до законодавства;  

розширення можливостей і створення умов для підготовки, 

перепідготовки й підвищення кваліфікації спеціалістів, розвиток дистанційної 

освіти. 

Модернізація змісту освіти планується з урахуванням вимог нових 

стандартів фахової передвищої освіти, освітньо-професійних програм та 

програм навчальних дисциплін.  

 

 

5. До основних завдань Коледжу належить виховання у здобувачів 

фахової передвищої освіти патріотизму, соціальної активності, громадянської 

позиції та відповідальності, академічної доброчесності, формування правової та 

екологічної культури, моральних цінностей, здорового способу життя, здатності 

критично мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах.  

Система виховання здобувачів освіти Коледжу спрямована на 

формування нового українця, що діє на основі національних та європейських 

цінностей: 

повага до національних символів (Герба, Прапора, Гімну України); 

участь у громадсько-політичному житті країни; 

повага до прав людини; 

верховенство права; 

толерантне ставлення до цінностей і переконань представників іншої 

культури, а також до регіональних та національно-мовних особливостей; 

рівність всіх перед законом; 

готовність захищати суверенітет і територіальну цілісність України. 

  

6. У реформуванні своєї діяльності Коледж визначає такі  шляхи:  

організація і проведення освітнього процесу в умовах імплементації 

положень і норм Закону України «Про фахову передвищу освіту»; 

запровадження у навчально-виховну роботу концепції освітньої 

діяльності, яка розроблена відповідно до Законів України «Про освіту», «Про 



фахову передвищу освіту», «Про загальну середню освіту» та сучасних 

педагогічних технологій і методичних досягнень; 

 підготовка фахівців на основі підвищення їх особистісного, 

інтелектуального, професійного та загальнокультурного рівня; 

створення умов для пошуково-дослідницької діяльності викладачів та 

здобувачів освіти; 

розробка навчальних планів, програм, документів для забезпечення 

роботи Коледжу у нових умовах з підготовки конкурентоспроможних фахівців 

за відповідним освітньо-професійним ступенем; 

вдосконалення профорієнтаційної роботи з відбору на навчання найбільш 

здібної молоді; 

проведення аналізу і дослідження рівня якості роботи випускників 

Коледжу; 

сприяння з працевлаштування випускників відповідно до потреб регіону у 

спеціалістах певної кваліфікації; 

впровадження сучасних освітніх технологій; 

оновлення обладнання лабораторій, комп’ютерних класів, навчальних 

кабінетів, ветеринарної клініки та навчально-дослідного господарства; 

оновлення інформаційного фонду – підручників, педагогічної, методичної 

та допоміжної літератури, навчально-методичного та матеріально-технічного 

забезпечення викладання дисциплін, програмного забезпечення комп’ютерної 

техніки; 

оновлення сучасної бази технічного супроводу, у тому числі 

комп’ютерного, що має забезпечити вдосконалення та впровадження у освітній 

процес новітніх інформаційних технологій, доступ до мережі високоякісних баз 

даних, розширення можливості сприйняття обсягу інформації, що постійно 

зростає; 

постійне вдосконалення форм і методів навчання, подальше якісне 

реформування викладацького складу, його психолого-педагогічної та фахової 

майстерності. 

 

7. Реалізація концепції забезпечить активізацію процесів зростання 

інтелектуального, культурного, духовно-матеріального потенціалу учасників 

освітнього процесу, що  зміцнить демократичні основи громадського 

суспільства і прискорить його розвиток. На забезпечення якості підготовки 

фахового молодшого бакалавра спрямовуються матеріальні, фінансові, кадрові і 



освітні ресурси Коледжу, суспільства і держави.  

Освіта, здобута в Коледжі, стане конкурентоспроможною в світовому 

освітньому просторі, а випускники – захищеними і мобільними на ринку праці.  

Розвиток освіти забезпечить залучення додаткових джерел фінансування 

освіти, можливість збільшення обсягів підготовки фахівців з фаховою 

передвищою освітою, належний рівень життя громадян України в майбутньому, 

утвердження авторитету держави на міжнародній арені. 

Реалізація Концепції Коледжу дозволить: забезпечити утвердження 

Коледжу як провідного закладу фахової передвищої освіти регіону;  

Забезпечити зростання академічної мобільності педагогічних працівників, 

здобувачів освіти, а також відповідність наданих освітніх послуг вітчизняним і 

європейським стандартам;  

Сприяти підвищенню іміджу Коледжу та забезпеченню його позитивного 

сприйняття громадськістю як закладу освіти нової формації.  
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