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На існуючій законодавчій базі, коли перспективи коледжів 

залежать від досі не прийнятих Законів «Про освіту», «Про професійну 
освіту» та інших нормативних документів, прогнозувати майбутнє 
дуже важко. Проте, аналізуючи останні тенденції розвитку вищої 
освіти в Україні, вважаю за обов′язкове проведення наступних заходів. 

По-перше. Впродовж 2016-2017 навчального року коледж 
повинен ліцензувати підготовку «молодшого бакалавра», адже цей рік останній, коли ведеться 
прийом на підготовку «молодших спеціалістів». Для забезпечення ліцензування усіх п′яти 
спеціальностей, згідно останніх умов, на кожній з випускаючих кафедр повинен бути щонайменше 
один працівник з науковим ступенем. Сьогодні у коледжі вже працюють два кандидати наук, ще двоє 
восени виходять на захист і один буде залучений до роботи у наступному навчальному році. 

По-друге. Коледж повинен навчитися заробляти та економити. Вважаю за необхідне 
повернутися до ідеї підготовки кваліфікованих робітників у технологічній, комп′ютерній та 
мистецькій галузях. Робити це необхідно на дольових засадах: частина годин навчального плану 
підготовки «молодшого спеціаліста», а частина у поза навчальний час за кошт замовника (студента). 
Крім того оптимізація навчальних планів, до яких нині не введено години практики, з 1 вересня 
дозволить зекономити певні кошти загального фонду. Окрему увагу ми повинні звернути на 
зменшення споживання енергоносіїв. Запровадження енергозберігаючих технологій, а також 
встановлення теплових пунктів, дозволить щороку економити від 100 до 500тис.грн., які можна буде 
спрямувати на посилення матеріально-технічної бази навчального закладу. 

По-третє. Не дивлячись на послаблення співпраці із Східноєвропейським національним 
університетом імені Лесі Українки, це єдиний ВНЗ, структурним підрозділом якого нам дозволять 
стати. Тому 2016-го необхідно поглибити співпрацю з цим вузом. Не слід обмежуватися лише 
педагогічним інститутом згаданого університету, необхідно продовжувати спільну діяльність із 
філологічним та фізико-математичним факультетами СНУ. Результатом активізації цієї співпраці я 
очікую посилення наукової складової у коледжі, спрощення системи продовження навчання наших 
випускників. 

По-четверте. Слід визначитися з кількома фахами, які визнати пріоритетними, і саме на 
розвиток цих спеціальностей спрямувати основні капіталовкладення. Серед наявних у коледжі 
спеціальностей, за трьома ми «не перетинаємося» із Луцьким педагогічним коледжем, це: 
«Технологічна освіта», «Образотворче мистецтво» та «Діловодство», вважаю, що розвиток саме цих 
напрямків і може стати локомотивом, який забезпечить комфортне майбутнє коледжу. 

І останнє – наше вдале географічне розташування саме спонукає до співпраці із аналогічними 
ВНЗ сусідньої Польщі. Перші кроки у цьому напрямку ми вже робимо, тому протягом наступних 
п′яти років ми повинні поглибити цю співпраця.   

Результатом проведення зазначених заходів мають стати збереження контингенту студентів 
на рівні 1000 осіб та збільшення кількості працівників, як педагогічних – до 130 осіб, так і не 
педагогічних – до 70 осіб. Створення комфортних умов для діяльності викладачів та навчання 
студентів, їх відпочинку та розвитку у позанавчальний час. Забезпечення якісних освітніх послуг на 
рівні європейських стандартів.  


