ІНФОРМАЦІЯ про наслідки діяльності

Львівського державного коледжу декоративного і ужиткового
мистецтва
ім. І. Труша в 2013-14 н.р.
І. Керівник навчального закладу
1.1. Фінансово-господарська діяльність станом на 01.07.2014 р.
Показники
Загальний обсяг обласного фінансування
Кошти отримані за
– навчання студентів
– проживання в гуртожитку
– комерційну діяльність
– виробничу діяльність
– здачу в оренду приміщень та обладнання

в тис. грн.
10157,3
526,2
-

1.2. Про зміцнення матеріальної бази навчального закладу за рахунок
позабюджетних коштів та додаткові заходи щодо утримання
матеріально-технічної бази навчального закладу.
За 2013/14 н.р. подаровано літератури для бібліотеки на суму 5497,0
з них
підручники - 55 прим.,
енциклопедій – 5 прим.,
художньої літератури 33 прим.
Виготовлено під час навчання 28 мольбертів для рисунку і живопису.
Подаровано меблі для відділу художнього ткацтва на суму 1820 грн.
Для учбових цілей подаровано полотно для відділу розпису в сумі - 216 грн.
та камінь на відділ скульптури на суму 1500 грн.
1.3.
Кількість навчальних кабінетів всього:
17
в т.ч. нововведених з 01.09.2013 р.
Лабораторій всього
9
в т.ч. нововведених з 01.09.2013 р.
Майстерень всього
22
в т.ч. нововведених з 01.09.2013 р.
Кількість філій всього
-
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1.4.
Кількість спеціальностей всього:
в т. ч. запроваджених з 01.09.2013 р.
Кількість навчально-виробничих підрозділів
Кількість комерційних підрозділів і малих
підприємств
Кількість місць у гуртожитку
Кількість місць в їдальнях, буфетах, кафе

6
1
-

«Образотворче мистецтво» 5.02020501.
«Декоративно-прикладне мистецтво» 5.02020801.
«Дизайн» 5.02020701.
«Образотворче мистецтво» 6.020205.
«Реставрація творів мистецтва»
6.020206.
«Декоративно-прикладне мистецтво»
6.020208.
1.5.
Кількість навчально-науково-виробничих
комплексів, до складу яких входить навчальний
заклад всього
в т.ч. діючих з 01.09. 2012 р
Кількість випускників зарахованих на старші курси
ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації всього
в т.ч. бакалаврів

Навчально-науковотворчий комплекс з
ЛНАМ.
1

молодших спеціалістів
1.6.

1.7.

Про поповнення бібліотеки підручниками та посібниками
Кількість 93 примірника
на суму 5497,0 грн.
Про кількісну характеристику замовлення на підготовку фахівців
в обсязі плану прийому:
Показники
Денне Заочне (вечірнє) Екстернат

Всього ОКР
«Молодший спеціаліст»
в т.ч. держзамовлення
фізичні та юридичні особи
Всього ОКР
«Бакалавр»
в т.ч. держзамовлення
фізичні та юридичні особи

90
60
30

-

-

60
30
30

-
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Найбільш характерні приклади із соціального забезпечення
викладачів та студентів, зокрема тих, хто потребує захищеності.
Студенти:
1. Матеріальна допомога – 24664 грн. - з неї мат. допомога сиріт –
1842 грн.
2. Премія – 10450 грн.
3. Харчування сиріт - 39195 грн.
4. Матеріальна допомога студентам-інвалідам – 3026 грн.
5. Матеріальна допомога студентам-чорнобильцям – 800 грн.
6. Матеріальна допомога студентам – напівсиротам
- 2900 грн.
7. Матеріальна допомога студентам з багатодітних
і
малозабезпечених сімей - 16096 грн.
Викладачі:
1. Матеріальна допомога на оздоровлення - 180472,50грн.
2. Премії до ювілеїв – 3894 грн.
3. Премії до Дня Матері – 6000 грн.
4. Премії за успіхи в роботі – 85025 грн.
5. Щорічна грошова винагорода – 177883грн.
6. Матеріальна допомога на поховання – .
7. Премії до дня коледжу – 19176 грн.
8. Матеріальна допомога на лікування – 4850 грн.
1.9. Міжнародні зв’язки (вказати характер спілкування)
Розпочато підготовку до участі у Міжнародному культурному проекті
каменярів в Німеччині (Федеральна земля Райнланд – Пфальц) у 2014 році,
який полягає у обміні скульпторів у камені з коледжу та з Німеччини..
1.8.

І. Заступник директора з навчальної роботи
2.1. Штатна чисельність педагогічних кадрів
всього
в т.ч. з них:
- науковців
- викладачів, які мають почесні державні звання
- вищої категорії
- І категорії
- ІІ категорії
- викладачів-методистів
- пенсіонерів
Кількість сумісників
в т.ч. науковців
Захистило кандидатські дисертації
Захистило докторські дисертації
Кількість аспірантів та пошукачів
Звільнено викладачів всього
в т.ч. у зв’язку з виходом на пенсію

93

2
4
55
14
22
24
40
14
4
2
1
3

Зараховано викладачів
Кількість викладачів,
підвищення кваліфікації

які

пройшли

2
13

курси

2.2. Про результати впровадження нових технологій навчання, що
характеризують лекційно-семінарську, лабораторно-практичну форму
навчання і самостійну роботу студентів під керівництвом викладача.
Розроблено систему модульного оцінювання навчальних досягнень
студентів, пристосовану до специфіки мистецьких професійно-практичних
дисциплін..
2.3. Про кращий досвід роботи викладачів
№ з/п

Навчальний заклад

Прізвище, ім’я, по
батькові
викладача, який
предмет викладає

Анотація досвіду

*
*

*
*
*
*
*
*
2.4. Заходи щодо впровадження науки у навчально-виховний
процес
№
з/п

Прізвище,
ім’я,
по батькові
викладача

Дисципліна

Мета роботи

Актуальність
проблеми

Результативність

*

*

*

*

*

*

2.5. Захистили кандидатські та докторські дисертації
Прізвище, ім’я,
по-батькові

Тема дисертації

Науковий ступінь

-

-

-

2.6. Загальний показник наукової діяльності.
Кількість виданих наукових
праць у 2013 – 2014 н. р.
1

Кількість підготовлених до друку
наукових праць
1

2.7. Видані наукові праці у 2013-2014 н. р.
№
п/п

Прізвище та
ініціали автора

Назва наукової праці

Назва видання, рік видання

«Українське золотарство.

О.Валько
1.
упорядник

Дукачі» від ІКУМП при

2014

НТШ
4

Р.
2.
Загайська

Готується до друку у
видавництві
Львів—Апріорі 2014 р.

Личаківський цвинтар та
інші некрополі Львова

2.8. Динаміка змін контингенту студентів
Денне
Заочне
Показники
Всього студентів навчалося
Всього студентів вибуло
в т. ч. за академзаборгованість
за грубі порушення
інші причини
Студентів, поновлених на навчання
Студентів, переведених з інших ВНЗ

439
12

5
7
4
5

Екстернат

(вечірнє)
-

-

-

-

2.9. Результати випуску 2012-2013 н. р.
Показники
Денне Заочне (вечірнє) Екстернат
Випускників всього
123
в т.ч. бакалаврів
45
молодших спеціалістів
78
Випускників, що отримали диплом з
16
відзнакою, всього
в т.ч. бакалаврів
11
молодших спеціалістів
5
Випускників,
які
отримали
місця
95
призначення , всього
в т.ч. на посади, що відповідають
кваліфікаційним вимогам
95
Випускників, яким відмовлено у прийомі
на роботу згідно направлення
Випускників, яким надана можливість
самостійного працевлаштування
28
Випускників, призваних до військової
служби
-

ІІІ. Заступник директора з гуманітарної освіти та виховання.
3.1 Новітні технології проведення виховних заходів щодо
національно-патріотичного виховання студентської молоді.
- Тематичний вечір, присвячений Дню проголошення ЗУНР;
- Тематичний вечір-реквієм присвячений пам’яті голодомору 20-30
роках з переглядом фільму «Жнива скорботи»;
- Тематичний вечір, присвячений дню Соборності України;
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- тематичний вечір, присвячений 70-річниці УПА – документальна драма
«Двадцятилітні»;
- Літературно-тематичний вечір присвячений до дня народження
Т.Г.Шевченка;
- Тематичний вечір присвячений 71-річниці УПА.
- Літературно-тематичний вечір, присвячений 200-річчю з дня
народження Т.Г.Шевченка.
- Зустріч з художником-графіком І.Остафійчуком.
- Вечір пам’яті Б.Антонича.
- Творчий вечір композитора, музиканта Михайла Бубецького.
- Вечір пам’яті революції на граніті.
- Участь викладачів та студентів коледжу в заході присвяченому
підтримці «Революції гідності».
3.2. Про найбільш дієві форми роботи студентського
самоврядування щодо організації дозвілля та соціального забезпечення
студентської молоді.
Тематичний вечір, присвячений Дню вчителя.
Урочистості з нагоди Дня матері, проведені студентами коледжу.
Проведення майстер-класу з писанкарства.
Участь студентів коледжу в заходах присвячених Дням памяті
І.Франка, які проходили у Львівському національному літературномеморіальному музеї ім.. Ів.Франку.
5. Екскурсійна поїздка студентів коледжу за маршрутом Словіта - Унів.
1.
2.
3.
4.

3.3 Про участь викладачів та студентів у міжнародних,
всеукраїнських, обласних та міжвузівських конференціях, семінарах,
виставках тощо
Рівень заходу, місце та
час проведення

ХІІ міжнародний
фестиваль ковальського
мистецтва 9-11 травня
2014 р., Східниця
Конкурс Великодньої
листівки
Національний музей у
Львові ім.
А.Шептицького
художньомеморіальний музей
Олени Кульчицької
XIV міжнародний

З якої проблеми

Прізвище, ім’я,
по батькові

Тема виступу

О.Мельник, 5 к.
Т.Жук, 5 к.

Диплом
за краще вирішення
конкурсного
завдання та високу
майстерність
Тягнибок Д. 4 к. Гран-прі
Гураль Г. 5 к.
1 місце

Шуль О. 6 к.

3 місце в номінації
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конкурс молодих
модельєрів-дизайнерів
«Печерські каштани»
м.Київ 2014 р.

Савченко О.
Стадник І.
Садовська З.
Сало Н.
Соловій І., 6 к.
Грещук І.
Заяць О.

Міжнародний
конкурс живопису
«Дідова пивниця»
м.Львів
Обласний конкурс
малюнку з
настінного
розпису «Світ
очима дітей,
приурочений до
«Дня захисту
дітей»
Виставка дипломних та
курсових робіт відділу
художнього металу та
текстилю в м,Самбір
музей Бойківщина
лютий-травень 2014 р.
Виставка політичного
плакату присвяченого
голодомору та
політичним репресіям у
1933 – 1937 роках в
Львівському
технологічному
коледжі

1 місце в номінації –
текстиль
3 місце

Сірак Н.
Андрушко Я.
Зятик М.
Плугіна Ю.

2 місце

Безпалюк Р.
Рожак Г.

1 місце в номінації
лялька - текстиль
1 місце
в класичному
мистецтві

Угренюк Р. 6 к.

Савка З., 4 к.

3 місце

1 місце в номінації
«За цікавий
колорит, творчий
підхід та
композицію»

Студенти
відділу
графічного
дизайну

Данчишин А.
VII міжнародний
форум: «Дизайн освіта»
2013 р. м.Харків

FOLK одяг
1 місце в номінації –
вишивка текстиль

Холявінська Ю.

Диплом 3 ст. у
номінації
«Графічний дизайн»
Диплом 1 ст.
у конкурсі дизайнпроектів
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Лащ К.

Бішко О.
Савка З.

Виставка творчих робіт
студентів присвячених
Дню коледжу

Диплом 3 ст. –
у номінації
«Графічний дизайн»
Диплом 3 ст. у
номінації
«Графічний дизайн
1 місце

3.4 Переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних олімпіад,
конкурсів
Прізвище та ім’я

Курс

Рівень олімпіади (конкурсу)

Результати

Петренко Жанна

2 курс, ХТ

3 місце

Коломєєць
Софія

1 курс ХТ

Милян Роман

4 курс, ХМ

Обласна олімпіада з історії
України
XIV Міжнародний конкурс
знавців української мови
ім. П.Яцика
Обласний конкурс
авторського студентського
твору присвяченого 200річчю від Дня народження
Т.Шевченка м. Львів

5 курс, ХТ
Князєва Юлія
Тимчишин
Катерина
Бенях Устим
Якимчук Лука

Обласний творчий конкурс
з іноземних мов серед ВНЗ
І-ІІ рівнів акредитації

1 курс

3 місце в
обласному
етапі
1 місце у
номінації
«Філософські
роздуми»
2 місце
2 місце
«Вимова»
3 місце в
номінації
«Художній
задум»

3.5 Іменні стипендіати
Прізвище та ім’я

Савка Зоряна
Іванюк Софія
Гураль Ганна
Білінська Марія

Курс

4
2
5
3

Стипендія

Персональна премія ім..
В.Чорновола
Іменна стипендія ім.В.Турецького
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3.6 Підсумки конкурсу „Кращий керівник академічної групи 20132014 навчального року”:
Прізвище, ім’я по
батькові

З яким курсом
працював

Найбільш характерні форми та методи роботи

ІV. Заступник директора з навчально-виробничої роботи
4.1. Результати практичної підготовки студентів станом на 01.07.2013р.
Показники
Денне Заочне (вечірнє) Екстернат
Кількість дипломних проектів, всього
123
- в т.ч. виготовлених на замовлення
26
закладів
-рекомендованих ДЕК до
впровадження у виробництво
- впроваджених у виробництво
Отримали робочі професії (осіб)
4.2. Працевлаштовано випускників денної форми навчання станом на
01.07.2014 р.
2012/2013 н.р.
2013/2014 н.р.
Всього
випускників

Працевлаштов
ано

Передбачається
працевлаштування
(осіб)

Всього
випускників

112

90

100

123

Директор

Вже працеПередбачається
влаштован працевлаштування
о
(осіб)

95

-

В.Откович

Виконавець: Ярема С.В., заст.. директора з навчальної роботи тел.275-07-71 , моб.тел. 0974109803.
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