
ТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ 
ЛУЦЬКОГО НТУ

ТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ 
ЛУЦЬКОГО НТУ

http://tk.lntu.edu.ua

вул. Конякіна, 5
м. Луцьк

Волинська обл.
43023, Україна

+ 380 332 28-05-50

http://tk.lntu.edu.ua


Чи охоче сьогоднішня молодь здобуває 
професію?

Чи справляється з підготовкою кадрів 
професійно-технічна освіта?

Що буде з професійною освітою?

Яку освіту потребує суспільство?





ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА ВОЛИНІ

ВПУ
30%

Луцький ЦПО
5%

Професійні 
ліцеї
20%

ПТУ
20%

Відокремлені 
підрозділи ВНЗ

15%

Заклади 
закритого типу

10%

всього – 22 навчальні заклади



Навчається 9,9 тис. учнів

105 професій

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА ВОЛИНІ



Розподіл вступників та вакансій

Вища 
освіта

86%

ПТО
14%

Вища 
освіта

44%

Робітничі 
професії

56%



Державне\регіональне замовлення 2017Державне\регіональне замовлення 2017

бакалавр; 
82146

магістр; 62231

молодший 
спеціаліст; 57175

кваліфікований 
робітник; ≈120000



ТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ 
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Матеріально-технічне забезпечення

корпусикорпуси22 корпуси2 гуртожитокгуртожиток11 гуртожиток1 спортивний
зал та 
стадіон

спортивний
зал та 
стадіон

спортивний
зал та 
стадіон

ПРАЦЮЄ

67
викладачів

НАВЧАЄТЬСЯ 
699 студентів
273 учнів



СТРУКТУРА ТА КОНТИНГЕНТСТРУКТУРА ТА КОНТИНГЕНТ
Комп’ютерна
інженерія

94осіб

Технології легкої 
промисловості

16 осіб

Обслуговування
комп'ютерних
систем і мереж

59 осіб

Електропостачання
37 осіб

Oбслуговування та 
ремонт 

електропобутової
техніки
39 осіб

Заочна форма
Автомобільний 
транспорт

35 осіб

Дизайн
116 осіб

Менеджмент
21 осіб

Організація виробництва
26 осіб

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

74 осіб

Кваліфікований 
робітник

273 особа

Автомобільний 
транспорт

86 осіб
Обслуговування та 

ремонт авто
91 осіб



СТРУКТУРА ТА КОНТИНГЕНТСТРУКТУРА ТА КОНТИНГЕНТ
8263 Вишивальник

7436 Швачка
72 осіб

7324 Живописець

7331 Флорист
6113 Квітникар

24 осіб

7212 
Електрозварник

ручного 
зварювання

7241 Майстер з 
діагностики та 
налагодження
електронного

7233 Слюсар з ремонту 
та обслуговування 
систем вентиляції та 
кондиціонування

7233 Слюсар-
ремонтник

59 особа

7231 Слюсар з ремонту 
автомобілів

118 осіб



ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2017 РОКУВСТУПНА КАМПАНІЯ 2017 РОКУ
Спеціальності (після 9 та 11 кл.):
Комп’ютерна інженерія – 47 + 6 cтуд.,
Автомобільний транспорт – 45 +7 cтуд.,
Електроенергетика, техніка та механіка – 37 + 2 cтуд.,
Дизайн – 26 + 3 cтуд.,
Менеджмент – 12 cтуд.,
Технології легкої промисловості – 9 cтуд.,
Автомобільний транспорт (заочна) – 25 cтуд.

Слюсар з ремонту автомобілів – 31+28 учнів,
Слюсар – ремонтник – 33 учнів,
Вишивальник, швачка – 27 учнів,
Майстер з діагностики авто … – 25?

Професії:



Митті коледжу



Працевлаштування випускників ТК

ТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ



"Освіта – найпотужніша зброя, аби
змінити світ"

Нельсон Мандела



Освіта - залишається єдиною
галуззю в світі, яка використовує
масову і малопродуктивну ручну

працю вчителів
В. Співаковський



НЕДОЛІКИ КЛАСИЧНОЇ ОСВІТИ

• Консерватизм. Відставання отриманих
знань від рівня розвитку технологій

• Інерційність. Погана адаптація системи
освіти до різних соціально-економічних
умов.

• Локальність. Специфічність освіти, яка є 
в окремому навчальному закладі.



ЕЛЕМЕНТИ ОСВІТИ



© О.О.Герасимчук

ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ

Work Spaces Work Spaces

Google Apps

Cтудент отримує доступ до 
документів через робочі області, 

використовуючи свій ID. 

Office 365Google Apps,
Office 365

для 
навчальних 
закладів



ЕЛЕКТРОННИЙ ПОРТАЛ 
ПТО ТК ЛУЦЬКОГО НТУ



ЕЛЕКТРОННИЙ РЕПОЗИТАРІЙ 
ЛУЦЬКОГО НТУ

http://repo.lntu.edu.ua

http://repo.lntu.edu.ua


ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА 
ТК ЛУЦЬКОГО НТУ



МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
СТВОРЕННЯ ЕНП



Національна рамка кваліфікацій



ЗМІНА КВАЛІФІКАЦІЙ  



ХАРАКТЕРИСТИКА ОСВІТНІХ 
ПАРАДИГМ 1.0–4.0



ХАРАКТЕРИСТИКА ОСВІТНІХ 
ПАРАДИГМ 1.0–4.0





ЧЕКАЄМО НА ВАС!ЧЕКАЄМО НА ВАС!

вул. Конякіна, 5, м. Луцьк, Волинська обл., 43023, Україна

+38 (0332) 28-05-50
Технічний коледж Луцького НТУ

стати висококласним спеціалістом
влаштувались на високооплачувану роботу

Я
КЩ

О

хочемо навчити ВАС
бути успішними

володіти професійними навиками
бути готовими до дорослого життя

та багато іншого

наполеглива та 
цілеспрямована людина

мрієте

то

http://tk.lntu.edu.ua

http://tk.lntu.edu.ua


ПРАЦЬОВИТІСТЬ + ЗНАННЯ + ТЕРПІННЯ = УСПІХ!!!

Технічний 
коледж –

наш шлях до 
успіху!



КУДИ РУХАТИСЯ ОСВІТІ?
1. У сфері законодавства: прискорити прийняття законів

України «Про передвищу освіту», «Про професійну
освіту»

2. У сфері формування й виконання державного 
замовлення: розробити механізм визначення потреби 
у фахівцях для ринку праці з урахуванням системи 
прогнозування розвитку ринку праці України

3. У сфері удосконалення змісту професійної освіти: 
оновити «Національний класифікатор професій»

4. У сфері розширення співпраці з роботодавцями: 
створити сучасну систему податкових і фінансово-
кредитних механізмів для залучення коштів 
роботодавців, приватного сектора в інвестування 
розвитку професійної освіти



КУДИ РУХАТИСЯ ОСВІТІ?
5. У сфері управління професійною освітою: 

забезпечувати поетапну, поступову оптимізацію
мережі професійно-технічних навчальних закладів та 
їх передачу до комунальної власності

6. У сфері підвищення престижності робітничих 
професій у суспільстві: розробити й запровадити 
державні і регіональні програми популяризації 
професійної освіти 

7. У сфері професійного навчання на виробництві: 
забезпечити формування ринку освітніх послуг для 
реалізації професійного навчання на виробництві



КУДИ РУХАТИСЯ ОСВІТІ?
8. У сфері підвищення якості педагогічного персоналу: 

удосконалити підготовку, перепідготовку і підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників закладів 
професійної освіти

9. У сфері фінансового та матеріально-технічного 
забезпечення професійної освіти: доцільно 
передбачити внесення змін у Бюджетний кодекс 
України в частині фінансування професійних 
навчальних закладів у формі субвенцій з державного 
бюджету місцевим бюджетам, державне замовлення 
на професійну підготовку кваліфікованих робітників і 
молодших спеціалістів за стратегічно важливими 
спеціальностями



Майбутнє української освіти?



Всім учасникам наради
плідної праці, 

цікавих обговорень та 
ефективних дискусій !!! 


