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Без минулого нема
майбутнього
Без минулого нема майбутнього
… з історії розвитку ТК Луцького НТУ
Історія створення та розвитку
сучасного ТК Луцького НТУ бере свій
початок з кінця 70-х р. минулого століття.
Виникнення навчального закладу стало
можливим завдяки одному із найбільших
текстильних підприємств колишнього
СРСР – Луцької меланжевої прядильноткацької
та оздоблювальної фабрики
шовкових тканин.

Корпус навчально-виробничих майстерень

Корпус гуртожитку

Головний корпус

Так, 12 квітня 1978 року під
керівництвом Орєхової Марії Степанівни
вперше відчинились двері Луцького
Технічного училища №2, було сформовано
дві навчальні групи. Першого вересня
поріг училища переступили ще 328 учнів.
Розпочалась підготовка кваліфікованих
робітників за професіями:
- прядильник;
- рівняльник;
- ткач ткацьких безчовникових
верстатів;
- оператор стрічкового та рівняльного
обладнання;

Виробничі потужності підприємства
дозволили,
відповідно
до
наказу
Державного комітету Ради Міністрів
УРСР з професійно-технічної освіти та
Міністерства легкої промисловості СРСР
від 14 червня 1977 року №110/222,
з
метою
забезпечення
підготовки
кваліфікованих робітників відкрити у
другому кварталі 1978 року технічне
училище із плановим контингентом учнів
600 чоловік у побудованих фабрикою
приміщеннях: навчального, виробничого
корпусів та гуртожитку.
4

БЕЗ МИНУЛОГО НЕМА МАЙБУТНЬОГО
- оператор мотальних автоматів;
- слюсар-ремонтник;
- слюсар-ремонтник контрольновимірювальних приладів та апаратів;
- електромонтер;
- помічник майстра.

розвиток навчального закладу та й усієї
профтехосвіти Волині зробили: заступник
директора
з
навчально-виробничої
роботи Аврахова Тетяна Олександрівна,
Ігнатенко Галина Пилипівна; з виховної
роботи – Вишневецька Раїса Петрівна;
завучі Руденко Валерій Броніславович,
Семенович Віктор Іванович; старший
майстер Климчук Галина Михайлівна.

Базове підприємство училища,
1980 рік

Збільшує оберти потужний комбінат,
а молодий навчальний заклад тішить
досягненнями. Вже в 1981р. Технічне
училище
№2
стало
переможцем
соціалістичного змагання серед училищ
області. Навчальний заклад нагороджено
перехідним Червоним прапором за
зайняте перше місце в спортивно-масовій
роботі серед колективів технічних училищ
країни.

Орєхова М. С., директор ТУ №2
(1977 – 1986 р.р.)

Базове підприємство училища –
Луцька меланжева прядильно-ткацька та
оздоблювальна фабрика шовкових тканин
(з 1980 р. ВАТ «Луцький шовковий
комбінат») потребувала все більше й
більше кваліфікованих кадрів.
Згодом було відкрито Нововолинську
філію Луцького Технічного училища №2,
випускники
якої
віддавали
свій трудовий потенціал ще й
Нововолинській бавовняній фабриці.
Колектив
навчального
закладу
зростав і поповнювався педагогічними
працівниками та майстрами виробничого
навчання.
Разом із директором Орєховою
Марією Степанівною значний внесок у

Зустріч в Музеї жінки-трудівниці
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Зустріч з Олімпійським чемпіоном

Семенович В. І., заступник начальника
управління профтехосвіти та Орєхова М. С.
директор училища

Навчально-виробничий процес
забезпечують адміністративні працівники,
викладачі, майстри виробничого навчання,
господарський персонал у кількості
140 чоловік.
У 1982 році училище починає набір
на базі неповної середньої школи. Також
разом зі спеціальністю учні почали
отримувати атестати про середню освіту.
На повну силу працюють актова
та спортивна зали, вирує життя у
гуртожитку, учні на весь період навчання
забезпечуються триразовим харчуванням,
одягом, предметами особистої гігієни.
Виконання планів виробничої діяльності
дає можливості зміцнювати та розвивати
матеріально технічну базу училища, а для
учнів – заробляти власні кошти.

Змагання в стінах спортивного залу

Костюмоване дійство в актовій залі
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База практики училища

База практики училища

Ткацька майстерня училища

Виробниче навчання у швейній майстерні

Майстерня художньої вишивки, майстер
виробничого навчання Стрижевська Т. Р.

Урок виробничого навчання в прядильній майстерні проводять
майстри виробничого навчання Лоборук Г. Д. та Соловей Л. О.
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Українські вечорниці в училищі

Дівочий духовий оркестр училища

Самодіяльний вокальний ансамбль
«Чарівниці», керівник Мельник Л. А.

Посиденьки, керівник гуртка
Малиновський В. Я.

В
училищі
вперше
формують
танцювальний колектив під керівництвом
О. С. Смагіна та хоровий під керівництвом
В. І. Штихалюка.

Виступ хорового колективу та духового
оркестру

А в 1979 році створюється
самодіяльний вокальний ансамбль
«Чарівниці»
під
керівництвом
Л. А. Мельника, якому вже в 1986 році
буде присвоєно звання «Народного».

Художній керівник Мельник Л. А.
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Самодіяльний вокальний ансамбль «Чарівниці»

Усього за п’ять років існування за
підсумками Всесоюзного соціалістичного
змагання
ко л е к т и в
училища
нагороджують Дипломом Держкомвидаву
СРСР
професійно-технічної
освіти,
Міністерства легкої промисловості СРСР,
ЦК профспілки робітників текстильної
промисловості. Така відзнака вирізняла
молодий навчальний заклад як один із
кращих не лише на теренах професійнотехнічної освіти Волині, а й далеко за її
межами.
Відповідно до наказу №114 від
01 серпня 1984 року Волинського
обласного управління освіти, Луцьке
технічне училище №2 перейменовано
у Луцьке профе сійно-технічне
училище №10.
У тому ж році колективу Луцького
СПТУ №10 присвоєно диплом та премію
ВЦРПС «За успіхи у навчально-виховній
роботі». Становленню добрих традицій

навчального закладу сприяла праця
відданих педагогів, майстрів виробничого
навчання,
вихователів,
бухгалтерів,
технічних працівників. Колектив училища
в ті роки налічував майже 150 чоловік, а
контингент учнів – 1500.

Директор коледжу Орєхова М. С.,
заступник директора Аврахова Т. О.,
викладач біології Білоус Г. П.
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У серпні 1986 року училище очолив
Денеко Олександр Юхимович – провідний
ф ахівець т ка ць ко го в ир о б ни ц т ва ,
талановитий організатор і керівник.

Майстер виробничого навчання Сімонік Т. А.
з учнями в цеху базового підприємства

Директор училища Денеко О. Ю.
(1986-1997 р.р.)

Майстер виробничого навчання Чосік Т. В.
з учнями в цеху базового підприємства

Директор училища Денеко О. Ю., заступник директора з НВР Куропатенко Г. В.
та колектив майстрів виробничого навчання, кінець 90-х років
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Молодим
людям
пропонуються
нові
спеціальності
з
подальшим
працевлаштуванням:
- контролер якості готових виробів;
- оператор спеціального обладнання;
- швачка-мотористка;
- квіткарка-кравець;
- в’язальниця;
- килимарниця;
- мереживниця;
- ткач ручного ткацтва;
- вишивальниця машинної вишивки;
- кравець;
- затяжчик взуття;
- оператор мотальних автоматів;
- м а й с т е р з ви г о т о вле н н я м ’як ої
іграшки.

Засідання школи вивчення передового
досвіду майстра виробничого навчання
Лоборук Г. Д.

Зліва направо майстри виробничого навчання
Лоборук Г. Д., Міткалик Л. У., Тимощук З. Р.
з учнями

Згодом приміщення училища усіх
охочих отримати професію вже не
вміщали, сам комбінат для додаткового
надання
освітніх
послуг
виділяє
свої площі, так паралельно почав
функціонувати ще й навчально-курсовий
комбінат.
Значно
розширюється
перелік
спеціальностей, а деякі з них просто
унікальні.

Вироби учнів спеціальності «Квіткарка»
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Вироби виготовлені учнями професій «Вишивальниця» та «Мереживниця»

Учасники гуртка «Макраме»
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Заняття учнів спеціальності «Квіткаркакравець», майстер виробничого навчання
Крищук К. В.

Викладач Жумик І. С.

Випускники
училища
успішно
проходять
виробничу
практику
та
працевлаштовуються
як
на
підприємствах Волинської області,
так і за її межами: Луцький шовковий
комбінат, Луцькі швейна та взуттєва
фабрики,
Рожищенська
фабрика
спортивних
виробів,
Чернігівський
комвольно-суконний комбінат, бавовнянопаперовий комбінат м. Донецьк.

У 1990 році апробовується перший
«дисплейний» клас, де почали проводити
заняття з основ інформатики та
обчислювальної техніки.

Викладач Нікітчіна С. О.

1994 рік – викладач Г. А. Козлинець
виборює перше місце в обласному конкурсі
«Викладач ПТУ 1994 року». У 1996
році їй присвоєно звання «Заслуженого
працівника України».
Спеціальним дипломом за
впровадження нових педагогічних
технологій в навчальний проце с
нагороджено викладача Мігель Л. С.

Учасники олімпіади

1982 рік – училище приймає учасників
п’ятої республіканської олімпіади з
правознавства.
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Зліва направо заступник директора
Козачук Л. В., директор Денеко О. Ю.,
заступник директора Вишневецька Р. П.,
викладач Мігель Л. С.

Нестабільність суспільної ситуації та
економічна криза 90-х років спричинили
нелегкі часи як для комбінату, так і
для училища. Нестача сировини на
самому комбінаті зумовила ліквідацію
багатьох спеціальностей, інтеграцію
професій. Контингент учнів суттєво
зменшується, скорочується чисельний
штат викладачів, майстрів виробничого
навчання, виникають значні труднощі у
профорієнтаційній роботі.
Училище відходить від комбінату і
шукає нові можливості для існування та
надання освітніх послуг.
В грудні 1997 року директором
училища №10 обирають Козачука
Святослава Миколайовича, який разом
з колективом шукає для навчального
закладу новий вектор розвитку.

Викладач Козлинець Г. А.

Директор новоствореного навчального
закладу Козачук С. М. (1997-2016 рр.)

Викладач Мігель Л. С.
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Директор коледжу Козачук С. М. з колективом кінець 90-х років

Заступники директора Бондарук Т. М. та
Козачук Л. В.

Заступники директора Свірська І. В. та
Плевако С. О.

За наказом, виданим Міністерства
освіти і науки України від 19.07.2000 року
№327 «Про створення професійнотехнічного
училища
Луцького
державного технічного університету»

Професійно-технічне училище №10 було
перейменовано у Професійно-технічне
училище Луцького державного технічного
університету.
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На той час ринок праці диктував нові
умови. Закривається ряд спеціальностей:
ткачі, прядильниці, в’язальниці,
мереживниці. Проте училище успішно
набирає групи за професіями: соціальний
робітник, слюсар-ремонтник, квітникар,
швачка, кравець. Також триває підготовка
кваліфікованих робітників на замовлення
центру зайнятості.
Завдячуючи підтримці та високому
професіоналізму
ректора
Луцького
державного технічного університету
Божидарніка В. В., навчальний заклад
перегорнув
нову
сторінку
своєї
історії. Училище увійшло в структуру
університету, подальша співпраця з яким
стала сходинкою до створення у 2003 році
Технічного коледжу. 13 листопада
2003 року наказом Міністерства освіти
і науки України
№756 на площах
п р о ф е с і й н о - т е х н і ч н о го у ч и л и щ а
створюється Технічний коледж Луцького
державного технічного університету.
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Зліва направо Козачук С. М., Швабюк В. І., Жумик І. С.

1 вересня 2004 року розпочинають
навчання
дві
групи
коледжу
за
напрямками «Інженерна механіка» та
«Електромеханіка».

Заняття проводить майстер виробничого
навчання Трушко А. П.

. Заняття в майстерні обслуговування та
ремонту автомобілів та двигунів

Студенти та учні коледжу проходять
практику на підприємствах міста
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У процесі підготовки молодших
спеціалістів беруть участь викладачі
кафедр Луцького НТУ. Університет надає
свої кабінети та лабораторії для навчання
та практики студентів коледжу.
У 2007 та 2008 роках відбулися
перші випуски студентів коледжу за
спеціальностями «Обслуговування
та ремонт електропобутової техніки»
та «Моделювання та конструювання
промислових виробів».

Долю більшості випускників вирішила
обрана професія. Продовживши навчання
у вищих навчальних закладах, багато
учнів зуміли реалізувати свій потенціал,
стати успішними людьми.
У 2008 році вперше було здійснено
набір на заочну форму навчання н а
базі о світньо-кваліфікаційного
рівня «кваліфікований робітник» за
спеціальністю «Обслуговування та ремонт
автомобілів та двигунів».

Перші випуски студентів коледжу спеціальності

Перше вересня. Директор ПАТ «Волинь-АВТО» Корольчук Ю. С., ректор Луцького НТУ
Божидарнік В. В., комерційний директор ПРАТ «Едельвіка» Скорич О.Б., директор коледжу
Козачук С. М., Плевако С. О.
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2010 рік – ліцензування спеціальності
5.05070103 «Електропостачання».
2011 рік – ліцензування
спеціальностей 5.02020701 «Дизайн»,
5.03060101 «Організація виробництва».
Впродовж свого п’ятнадцятирічного
існування коледжу вдалося модернізувати
освітню діяльність, надавати якісні освітні
послуги, дати дорогу в життя більше 3000
випускників.
У 2015 році колектив коледжу
підтримав обрання ректором Луцького
національного технічного університету
Савчука П. П.. Університет сприяє
інтеграції професій та спеціальностей,
надає матеріально-технічну базу, кадрову
підтримку.

Перше вересня. Передача Ключа знань
першокурсникам

Коледж здійснює підготовку за
освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст». Студенти випускники
отримують
унікальну
можливість
продовжити навчання на третьому курсі
Луцького
національного
технічного
університету. Така практика та співпраця
стає додатковою мотивацією при виборі
навчального закладу.
Підтримуючи розвиток ступеневої
освіти в Україні, коледжу вдалося
проліцензувати
ряд
перспективних
спеціальностей:
2004 рік – ліцензування спеціальності
5.07010602
«Обслуговування
та
ремонт автомобілів і двигунів»,
5.14010201 «Обслуговування та ремонт
електропобутової техніки», 5.05160203
«Моделювання і конструювання
промислових виробів».
2006 рік – ліцензування спеціальності
5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж».
2009 рік – розпочато навчання
студентів
спеціальності
5.07010602
«Обслуговування та ремонт автомобілів
і
двигунів»
на
основі
диплому
кваліфікованого робітника за заочною
формою навчання.

Ректор Луцького НТУ Савчук П. П.

19

40 РОКІВ ТЕХНІЧНОМУ КОЛЕДЖУ ЛУЦЬКОГО НТУ
У 2016 році колектив обрав
директором
Герасимчука
Олега
Олександровича, кандидата технічних
наук, доцента, відмінника освіти України.

У перспективі – забезпечення набору
абітурієнтів на нові спеціальності та
робітничі професії:
- живописець;
- електрозварник ручного зварювання;
- слюсар з ремонту та обслуговування
систем вентиляції та кондиціювання;
- майстер з діагностики та
налагодження електронного устаткування
автомобільних засобів.
Сьогодні
у
стінах
Технічного
коледжу молодим людям надаються
широкі можливості для оволодіння
знаннями,
створено
умови
для
гармонійного розвитку, професійного
росту та самовдосконалення, а освіта
спрямована на виховання вже нового
покоління українців, де інтелектуальний
потенціал поєднується з духовністю та
професіоналізмом.

Директор коледжу Герасимчук О. О.

Підтримуючи
кращі
традиції
навчального закладу в системі сучасного
реформування
освіти
України,
відбуваються
інтенсивні
пошуки
нових
шляхів
щодо
задоволення
потреб населення в якісних освітніх
послугах найвищого рівня, забезпеченні
підприємств
міста
кваліфікованими
кадрами.

Традиційна передача Ключа знань
першокурсникам

Колектив коледжу з директором Герасимчуком О. О., 2017 рік
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Ректор Луцького НТУ Савчук П. П., директор Герасимчук О. О.
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Мислити – творчо, планувати –
правильно, діяти – конкретно!
Слюсар-ремонтник. Ця професія
необхідна і в машинобудуванні, і на
будівництві, і в хімічній промисловості, і
в фермерському господарстві, бо машини
і механізми стали невід’ємною частиною
нашого життя. Переоцінити важливість
даної професії складно, адже безперебійну
роботу будь-якого виробництва забезпечує
саме слюсар-ремонтник.

Мислити – творчо, планувати –
правильно, діяти – конкретно!
(Навчально-методична робота)
Технічний коледж постійно проводить
моніторинг затребуваних на ринку
праці спеціальностей та професій. У
відповідності до вимог сьогодення
коледжем ліцензуються нові напрямки
підготовки та розвиваються діючі.

Вишивальник, швачка. Підготовка
спеціалістів даної професії передбачає
виконання на машинках або вручну
операцій різної складності пошиву
виробів з різноманітного матеріалу
та оздоблення їх ручною та машинною
вишивкою. Працюють швачки на швейних
фабриках, у цехах та текстильних
підприємств, на фабриках індивідуального
пошиття одягу.

Коледж
готує
кваліфікованих
робітників:
- Слюсар з ремонту колісних
транспортних засобів;
- Слюсар-ремонтник;
- Вишивальник, швачка;
- Майстер з діагностики та
налаштування електроустаткування
автомобільних засобів;
- Електрозварювальник ручного
зварювання;
- Живописець;
- Флорист, квітникар;
- Соціальний робітник.

Електрозварник ручного
зварювання. Важко знайти галузь в
народному господарстві, у якій можна
було би обійтися без електрозварника.
Суть роботи електрозварника ручного
зварювання полягає у ручниму дуговому
зварюванні деталей, вузлів та конструкцій
з вуглецевих та летованих сталей середньої
складності, простих деталей із кольорових
металів та сплавів чавуна.

Слюсар
з
ремонту
колісних
транспортних засобів. Популярність
і престижність цієї професії в Україні
в останній період значно зросла.
Основні операції, які виконує фахівець:
р о з б и р а н н я , р е м о н т, с к л а д а н н я ,
регулювання, комплексне випробування
відповідно до технічних умов
е кспл уат аці ї а гр е гатів і ву з лі в
автомобілів різних марок. Бе з
автослюсаря не буде працювати жоден
автомобіль, яким би престижним він не
був.

Майстер з діагностики та
налагодження електронного
устаткування автомобільних засобів.
Електрообладнання сучасного автомобіля
є складною системою, що забезпечує
автоматизацію робочих проце сів,
економію пального, безпеку руху.
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Сучасний автомобільний засіб – це
складний механізм електронних датчиків,
приладів та систем, якими вправно керує
майстер з діагностики. Він виконує
діагностування усіх систем автомобіля:
двигуна, трансмісії та допоміжного
обладнання.

вимогам, які ставлять перед ними
підприємства-замовники
робітничих
кадрів.
Під час навчання учні робітничих
професій мають можливість проходити
виробничу та переддипломну практику
та отримати перше робоче місце на
підприємствах
ПрАТ
«Едельвіка»,
ТзОВ «Мода-Текс», ТзОВ «АНЕКС
ПЛЮС», Фабрика чоловічого костюму
«LiLus»,
ПП
магазин
«Орхідея»,
ПП магазин «У Наталі», КП «Парки та
сквери м. Луцька», ВКФ ТОВ «ВітаАвто», ТзОВ «Захід-Агро-Техніка», ТзОВ
«Холодтехсервіс», ДП АЗС №1 «АТ, АК
Богдан Моторс», ПАТ «Волинь-Авто», ПП
«Луцьксервіс», ТзОВ «Луцьк-Експо».
З метою підвищення якісного рівня
професійної підготовки учнів коледжу
та надання подальших можливостей
щодо працевлаштування випускників,
між коледжем та даними підприємтвами
укладено довори про співпрацю. Як
наслідок, майже 95% випускників
закладу ще до закінчення навчання
вирішують питання щодо подальшого
працевлаштування.
Отримавши диплом кваліфікованого
р о б і т н и к а , в и п у с к н и к и м ож у т ь
продовжити навчання в коледжі для
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста.

Живописець – це фахівець, який
працює в різних видах образотворчого
мистецтва, передає зорові образи шляхом
нанесення фарби на тверді, гнучкі або
тканеві поверхні, створюючи твори
мистецтва. На сьогодні це дуже популярна
професія.
Флорист – це фахівець, який
оформлює приміщення за допомогою
живих чи штучних квітів і рослин та
створює квіткові композиції з нагоди
різноманітних подій. Дуже тісно з цим
пов’язана і професія квітникар, адже
це спеціаліст, який вміє обробляти
та вирощувати квіти та декоративнолистяні рослини. Він може працювати
над створенням
дизайну вулиці чи
присадибної території.
Соціальний робітник – це та
особа, яка постає між людиною та її
проблемами. Своєю увагою, турботою,
допомогою повертає людині втрачені нею
соціальні функції, реабілітує її в очах
оточуючих, повертає до повноцінного
життя, підтримує у кризових ситуаціях,
допомагає у самовираженні, оцінюванні
власних можливостей, прийнятті рішень.

Практична підготовка кваліфікованих
робітників

Матеріально-технічна база коледжу
дозволяє підготувати кваліфікованих
робітників, які відповідають сучасним
вимогам ринку праці, мають достатні
практичні навички і вміння. Навчальні
плани
та
програми
підготовки
кваліфікованих робітників відповідають
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Коледж готує молодших спеціалістів
за спеціальностями:
- Автомобільний транспорт;
- Комп’ютерна інженерія;
- Електроенергетика, електротехніка
та електромеханіка;
- Менеджмент;
- Дизайн;
- Технології легкої промисловості.
Менеджмент – спеціальність, яка
дає можливість отримати поглиблені
економічні, теоретичні та практичні
знання,
необхідні
для
прийняття
обґрунтованих управлінських рішень та
аналізу реальних економічних процесів.
Посади,
які
може
обіймати
випускник спеціальності МД:
- Помічник керівника підприємства;
- Адміністратор;
- Інспектор з контролю за виконанням
доручення;
- Менеджер з продажу та постачання;
- Організатор з персоналу;
- Агент з продажу.
Фахові компетенції:
- наявність глибоких обґрунтованих
знань
в
галузі
управління
та
адміністрування, детальне розуміння
процесів, що протікають як в економіці
в цілому, так і на рівні окремих суб’єктів
господарювання зокрема;
- здатність до ефективного управління
персоналом;
- здатність адаптувати виробництво
відповідно до змін потреб ринку;
- здатність використовувати знання
і практичні навички у сфері планування,
раціональної
організації
виробничої
діяльності підприємства;
- здатність приймати тактичні
та стратегічні рішення, пов’язані з
управлінням та адмініструванням.

Урок-гра «Економічний калейдоскоп»

Комплексний кваліфікаційний екзамен
студентів спеціальності «Організація
виробництва»

П і д ч а с н а в ч а н н я с т уд е н т и
спеціально сті мають можливість
проходити практику та отримати
перше робоче місце на підприємствах:
СП ТОВ «Модерн-Експо», ТОВ «Кромберг
е н д Ш убе рт » , П р АТ « Е д е л ь в і ка » ,
ПАТ «Теремно Хліб».
Автомобільний
транспорт
–
спеціальність, яка вивчає експлуатацію,
технічне обслуговування, діагностування,
ремонт автомобілів та автомобільного
обладнання.
Посади,
які
може
обіймати
випускник спеціальності АТ:
- Механік;
- Механік автомобільної колони,
гаража, дільниці, цеху, виробництва;
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- Механік з ремонту транспорту;
- Технік-конструктор, технік-технолог;
- Технік з підготовки виробництва;
- Директор СТО.
Під
час
навчання
студенти
отримують компетенції:
- заповнення встановлених форм
обліку наявності, руху, технічного
обслуговування, ремонту і пробігу
рухомого складу і агрегатів;
- заповнення технічного паспорту
рухомого складу і занесення до нього змін;
- визначення виробничого завдання
бригадам, окремим робітникам, розробка
змінно-добового плану дільниці;
- перевірка якості виконаних робіт
кожним виконавцем;
- виконання економічних розрахунків,
направлених на підвищення ефективності
виробництва і підвищення продуктивності
праці на дільницях з ремонту;
- розподіл
завдань
ремонтним
робітникам і доцільне розміщення їх по
робочих місцях;
- виконання роботи з технічного
обслуговування і ремонту рухомого
складу з використанням технологічного
оснащення, пристроїв та інструментів;
- виконання
розрахунків,
які
необхідні для складання заявок на
постачання ремонтного фонду, запасних
частин і експлуатаційних матеріалів для
дільниць;
- проведення інструктажів ремонтних
робітників, забезпечення
дотримання
ними правил техніки безпеки, промислової
санітарії і пожежної безпеки.
Випускники спеціальності «Автомобільний транспорт» підготовлені до
активної творчої професійної та спеціальної
діяльності, вміють приймати професійні
рішення з урахуванням соціальних
наслідків, самостійно здобувати нові
знання, мають навики організаторської і
управлінської діяльності.

Навчальний процес проходить в
обладнаних кабінетах та лабораторіях,
у яких студенти вивчають будову
автомобілів,
технологічні
процеси
діагностики, технычного обслуговування
і ремонту автомобілів.

Технології легкої промисловості –
це спеціальність, яка вивчає методи та
способи проектування і конструювання
швейних виробів; технології та методики
в и гото вл е н н я ш в е й н и х в и р о б і в ;
властивості матеріалів.
Посади,
які
може
обіймати
випускник спеціальності ТЛП:
- Технік-конструктор;
- Художник-модельєр;
- Лекальник;
- Закрійник;
- Конфекціонер;
- Дизайнер одягу.
Під
час
навчання
студенти
отримують компетенції:
- р о з р о б ка к р е с л е н ь б а з о в и х
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Дизайн – спеціальність, яка вивчає
естетичну організацію світу речей, які
оточують людей та створюються людьми.
Дизайнер не просто проектує речі, він
формує світ навколо нас.
П о са д и , я к і м ож е о б і й м а т и
випускник спеціальності Д:
- Дизайнер, дизайнер інтер’єру,
графічний дизайнер;
- Декоратор;
- Ландшафтний дизайнер;
- Дизайнер промислових виробів;
- Технік-дизайнер;
- Дизайнер мультимедійних об’єктів;
- Дизайнер пакування.
П і д ч а с н а в ч а н н я с туд енти
отримують компетенції:
- проектування фірмового стилю
підприємств, організацій, установ;
- дизайн упаковки;
- про ектування інформаційних
джерел (літератури, газетно-журнальної
продукції, плакатів);

конструкцій виробів для різних статевовікових груп;
- проектування модельних
конструкцій виробів на основі ескізу або
моделі;
- розробка робочої конструкторської
документації;
- методи обробки деталей та вузлів
швейних виробів;
- послідовність процесу монтажу
деталей та вузлів виробів;
- сучасні системи автоматизованого
проектування.
Випускники
спеціальності
«Технології легкої промисловості»
володіють арсеналом сучасних знань
та практичних навиків, здатні успішно
вирішувати з а вд а ння м о б іл ь н о го
реагування на потреби ринку, проектуючи
конкурентноздатні швейні вироби для усіх
категорій споживачів.
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- дизайн внутрішнього середовища
будівель та споруд різного функціонального
призначення;
- архітектурно-ландшафтний дизайн.
Спеціальність «Дизайн»
передбачає підготовку фахівців здатних
вирішити завдання розробки дизайну
внутрішнього середовища будівель
та споруд різного функціонального
призначення, архітектурно-ландшафтного
дизайну, проектування та візуалізації
інформаційних джерел, проектування та
дизайн сучасної упаковки.

електроустаткування;
- організація та здійснення надійної
експлуатації
електроустаткування
з
дотриманням вимог електробезпеки;
- локалізація та ліквідація
аварійних режимів роботи в системах
електропостачання;
Під
час
навчання
студенти
проходять практику на підприємствах:
СП ТОВ «Модерн-Експо»; ТОВ «Кромберг
енд Шуберт»; ПрАТ «Волиньобленерго»;
Т з ОВ « В и р о бн и ч е п і дп р и є мство
«ЕЛЕКТРОСЕРВІС».

Електроенергетика – спеціальність,
яка вивчає генерацію електричної
енергії, керування режимами роботи
енергосистем, розподілу електричної
енергії та електропостачання, розробки та
впровадження електромеханічних систем.
Посад и , я кі м оже о б ійм а т и
випускник спеціальності ЕТ:
- Енергетик;
- Енергодиспечер;
- Технік-електрик;
- Електоромеханік;
- Технік з експлуатації та ремонту
електроустаткування;
- Майстер з ремонту приладів та
апаратів;
- Майстер по виконанню робіт з
ремонту та налагодження енергетичного
обладнання.
Фахові компетенції:
- розроблення і підбір необхідної
технічної документації на виконання
електромонтажних, налагоджувальних і
ремонтних робіт;
- виконання необхідних розрахунків
економічної ефективності проведення
електромонтажних та електроремонтних
робіт;
розроблення та використання
безпечних, надійних та
енергозберігаючих режимів експлуатації

Комп’ютерна
інженерія
–
це
спеціальність, що об’єднує інформатику
та комп’ютерні мережеві технології,
частково електротехніку та програмну
інженерію, необхідні для проектування та
розроблення інформаційно-комп’ютерних
систем та мереж.
Посади,
які
може
обіймати
випускник спеціальності КІ:
- Сервіс-інженер;
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- Технік-програміст;
- Адміністратор комп’ютерних мереж;
- Фахівець з інформаційних технологій;
- Web-розробник;
- Тех н і ч н и й ф а х і ве ц ь в г а л у з і
електротехніки та телекомунікацій.
Освітня програма підготовки студентів
відповідає рекомендаціям АСМ/ІЕЕЕ - CS
(The Association for Computer Machinery/
The Institute of Elеctrical and Electronics
Engіnееrs - Computer Society) – світового
авторитета з питань розробки навчальних
планів та програм у галузі комп’ютерної
інженерії.

- встановлення та супровід
програмного забезпечення;
- розробка та проектування
мікропроцесорних
та
комп’ютерних
пристроїв різноманітного призначення;
- розробка засобів технічного
діагностування комп’ютерних систем та
мереж;
- побудова систем віртуальної
інфраструктури для хмарних середовищ та
систем інтернет-речей (Internet of Things);
- ремонт і технічне обслуговування
комп’ютерних систем та мереж.
Розвиток освітнього процесу в Україні
та розширення переліку спеціальностей,
які повинні відповідати потребам ринку
праці, стали передумовами для активізації
методичної роботи у технічному коледжі.
Методична робота спонукає кожного
викладача до підвищення свого фахового
рівня, сприяє взаємному збагаченню
членів
колективу
педагогічними
знахідками, дає змогу молодим вчитися
педагогічної майстерності у старших
і
досвідченіших
колег,
забезпечує
підтримання в педагогічному колективі
духу творчості, прагнення до пошуку.
Очолювала методичну роботу в коледжі
методист Клеха Л. В., на даний момент –
Хом’як Л. К.
Метою
методичної
роботи
в
коледжі є створення цілісної системи
взаємопов’язаних дій і заходів, які
ґрунтуються на досягненнях науки,
педагогічного досвіду й конкретному
аналізі
педагогічної
діяльності
викладачів, спрямованих на всебічне
підвищення професійної майстерності
кожного викладача, на досягнення якісних
результатів навчання.
Організація роботи над науковометодичною проблемою «Створення
психолого-педагогічних
умов
для
формування професійних компетенцій

Під
час
навчання
студенти
спеціальності «Комп’ютерна інженерія»
отримують теоретичні та практичні
навички і вміння розв’язувати такі
завдання:
- монтаж, встановлення та
налагодження комп’ютерних систем та
мереж;
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молодшого спеціаліста та кваліфікованого
робітника
засобами
інформаційнокомунікаційних і вітагенних технологій
з урахуванням сучасних тенденцій
вищої та професійної освіти відповідно
до вимог ринку праці, проведення
прикладних
наукових
досліджень,
впровадження
новітніх
технологій,
формування інформаційного суспільства»
допомагає
педагогічному
колективу
переорієнтуватися на новий підхід в
організації навчально-виховного процесу.
Координуючим органом методичної
роботи в коледжі є методична рада, яка
розглядає найбільш важливі питання
удосконалення методичної та навчальнов и хо в н о ї р о б от и , в п р о ва д же н н я
інноваційних технологій і прогресивних
форм організації навчання в освітній
процес, контролю і координації роботи
випускаючих, методичних, циклових
комісій, розробки заходів з підвищення
професійної майстерності викладачів.
Голова методичної ради коледжу заступник
директора з НР Радіщук Т. П.
Координуючим органом методичної
роботи в коледжі є методична рада, яка
розглядає найбільш важливі питання
удосконалення методичної та навчальновиховної роботи в коледжі, сприяє
впровадженню інноваційних технологій в
навчальний процес.
Викладачі є активними учасниками
обласних методичних об’єднань, науково-

практичних
та
науково-методичних
конференцій, що проводяться вищими
навчальними закладами області, Луцьким
національним технічним університетом,
що в свою чергу дозволяє підвищити
педагогічний та методичний рівень
викладачів.
Технічний коледж Луцького НТУ
є
співорганізатором
та
учасником
Всеукраїнської наукової конференції
м ол од и х вч е н и х , а с п і р а н т і в т а
студентів «Перспективи розвитку
легкої промисловості» (спільно з
кафедрою машин легкої промисловості
Луцького НТУ) та науково-практичного
семінару «Сучасні технології та
обладнання в виробництві та навчальному
процесі» (спільно з кафедрою машин та
апаратів Хмельницького університету).
Навчально-виробничий процес в
коледжі забезпечують 98 працівників,
із них – 83 викладачі, 15 – майстри
виробничого навчання, 4 – Відмінники
освіти України, 22 – кандидати технічних,
економічних наук, 11 викладачів мають
вчене звання «доцент», педагогічне звання
«викладач-методист» мають 4 викладачі,
7 – «старший викладач», 41 викладач –
«спеціалісти
вищої
категорії»,
13 викладачів – «спеціалісти першої
категорії», 8 викладачів – «спеціалісти
другої категорії», 23 викладачі –
«спеціалісти».

Рада директорів ВНЗ I-III рівня акретитації, м. Ковель
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Випускаюча циклова комісія
«Обслуговування та ремонт
автомобілів і двигунів»
ВЦК здійснює підготовку фахівців
спеціальності 274 – Автомобільний
транспорт, «галузь знань» 27 Транспорт.
Кваліфікація – механік.

Хороші результати показали студенти
коледжу Шершень Віктор, Гайдучик
Богдан
(керівник
к.т.н.,
викладач
Дембіцький В. М.) у змаганнях серед
практикантів коледжів у дилерській
мережі «Тойота», які організовувала
«Тойота Центр Львів».
На високому рівні пройшла друга
регіональна навчально-методична
конференція «Методи та засоби побудови
інтегрованої освіти фахівця автомобільної
галузі»
(Технічний
коледж
ТНТУ
ім. І. Пулюя), у якій прийняли участь
від ТК Луцького НТУ викладач Гріцаєв
Я.В, майстер виробничого навчання
Кальмук Д. Ю., студенти групи 31-ОРА
Мазелюк П. О. та Лошук В. В.

Зліва направо: Гріцаєв Я. В, Захарчук О. В.,
Дембіцький В. М., Придюк В. М.,
Грабовець В. В., Самостян В. Р.,
Дубицький О. С.

Сфери діяльності: конструювання,
експлуатація, ремонт та виробництво
автомобілів.
Молодший
спеціаліст
готується для праці в конструкторських
та технологічних відділах підприємств,
інститутах та бюро, ремонтних службах.
Навчальні практики організовуються
на базі навчальних майстерень коледжу,
а також в умовах провідних діючих
автотранспортних
та
авторемонтних
підприємств міста та області.
Проходження практик студентів та
їх працевлаштування забезпечують такі
підприємства різної форми власності:
АК «Богдан Моторс», ВАТ «Волиньавто»,
ВАТ Луцький АРЗ, компанія «ModernEXPO», сервісні центри: «Toyota»,
«ŠKODA», «Mitsubishi», «Renault».

Учасники змагання серед практикантів
коледжів у дилерській мережі «Тойота»,
Львів 04.06.2016 р.

Студенти ТК Луцького НТУ під
керівництвом викладачів циклової комісії
приймають активну участь у конкурсах,
майстер-класах, змаганнях, конференціях,
семінарах тощо.
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Випускаюча циклова комісія
«Обслуговування комп’ютерних систем
та мереж»
Випускаюча циклова комісія має
значний
досвід
роботи,
достатню
професійну та педагогічну майстерність.
До складу комісії входять: кандидат
технічних наук, доцент, Відмінник освіти
України, 2 викладачі мають кваліфікаційну
категорію «спеціаліст вищої категорії», 2
викладачі - «спеціаліст першої категорії», 3
викладачі мають кваліфікаційну категорію
«спеціаліст».
В и п у с к а юч а ц и к л о в а ко м і с і я
«Обслуговування комп’ютерних систем
та мереж» забезпечує фахову підготовку
студентів освітньо-кваліфікаційного рівня
«молодший спеціаліст» у галузі знань
12 Інформаційні технології.

виданнях, близько 80 методичних видань,
7 електронних видань, 6 навчальних
посібників.
С т уд е н т и п і д к е р і в н и ц т в о м
викладачів ВЦК беруть активну участь
у предметних та міжнародних олімпіадах
і конкурсах, зокрема: міжнародній
олімпіаді зі спортивного програмування
(ACM ICPC), міжнародній ІТ-олімпіаді
«ІТ-Universe», конкурсах ІВМ «System
z/Master», міжнародній олімпіаді «ІТПланета», апробації проектів компанії
D-Link.
Викладачі ВЦК у тісній співпраці з
керівниками ІТ-компаній з врахуванням
вимог ринку праці постійно шукають
шляхи підготовки конкурентоспроможних
фахівців. Наші партнери: регіональне
в і д д і л е н н я ко р п о р а ц і ї D - L i n k ,
ПП «ВІЗОР», ТзОВ «Лафіт»,
ТзОВ «Апельсин», Волинська філія
ПрАТ «Датагруп» та інші.

Зліва направо: Великий О. А., Чумак В. С.,
Вовк П. Б., Соколюк Н. П., Герасимчук О. О.,
Яцишина Т. А.

Викладачі комісії беруть активну
участь у міжнародних наукових та
науково-практичних конференціях,
міжвузівських фахових та методичних
семінарах, відвідують фахові виставки,
р е г ул я р н о п р о в о д я т ь в і д к р и т і
з аняття, ма йс те р -кл а с и, в ис т а вк и
т е х н і ч н о ї т в о р ч о с т і с т уд е н т і в .
Творчий доробок кафедри за останні
роки складає: більше 40 публікацій
у фахових збірниках та наукових
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Випускаюча циклова комісія
«Моделювання та конструювання
промислових виробів» та «Дизайн»
До складу комісії входять:
два
кандидати мистецтвознавства, викдадач
вищої кваліфікаційної категорії, один
спеціаліст першої категорії, два – другої
категорії і три спеціалісти.
В и п у с к а юч а ц и к л о в а ко м і с і я
«Моделювання т а конст руювання
промислових виробів» та «Дизайн»
забезпечує фахову підготовку студентів
о світньо-ква ліфікаційного рівня
«молодший спеціаліст» у галузі знань
18 «Виробництво і технології» та галузі
знань 02 «Культура і мистецтво»

Викладачі
та
студенти
беруть
активну участь у науково-практичних
конференціях, інтернет-конференціях,
міжвузівських фахових семінарах,
відвідують фахові виставки, проводять
відкриті заняття, майстер-класи, виставки
технічної творчості, художні виставки.
Традиційною стала участь студентів
коледжу в міжрегіональному конкурсі
«Калинове намисто».
У 2012 році колекція моделей одягу
«Фрея», спеціальність «Технології легкої
промисловості», зайняла третє призове місце
у міжрегіональному конкурсі моделей одягу
«Калинове намисто – 2012» серед студентів
вищих навчальних закладів України.

Зліва направо: Панасюк В. В., Борисюк О. В.,
Табун Н. В., Даценко О. Л., Григор’єва К. Є.,
Петюк О. О., Іванченко Г. П.

Педагогічна
діяльність
викладачів
циклової
комісії
спрямована
на
впровадження у навчально-виховний процес
сучасних інноваційних підходів, форм та
методів навчання, які дозволяють розвивати
самостійність, критичне мислення, творчі
здібності студентів спеціальностей «Дизайн»,
«Технології легкої промисловості».

Учасники міжрегіонального конкурсу моделей
одягу «Калинове намисто - 2012»

Узагальненям досвіду викладачівп р е д м е т н и к і в ц и к л о в о ї ко м і с і ї
є електронні навчальні посібники з
дисциплін «Матеріалознавство», 2017 р.,
с п е ц і а л ь н і с т ь « Тех н ол о г і ї л е г ко ї
промисловості», викладач Панасюк В.В.;
« Худ ож н є п р о е к т у в а н н я » , 2 0 1 5 р .
с п е ц і а ль н і с т ь « Д и з а й н » , ви к лад ач
Бондарчук Ю. С.

Майстер-клас «Розфарбуй футболку бійцю
АТО», Табун Н. В.
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Випускаюча циклова комісія
викладачів спеціальності
«Електропостачання»
Д о с к л а д у ко м і с і ї в х о д я т ь
3 кандидати технічних наук, 2 кандидати
сільськогосподарських наук, Відмінник
освіти України, 8 викладачів мають
кваліфікаційну категорію «спеціаліст
вищої категорії», 1 викладач – «спеціаліст
другої
категорії»,
1
викладач
–
«спеціаліст», звання «викладач методист»
присвоєно 2 викладачам комісії.
Випускаюча циклова комісія
викладачів спеціальності
« Е л е к т р о п о с т ач а н н я » з а б е з п еч у є
фахову підготовку студентів освітньокваліфікаційного
рівня
молодший
спеціаліст у галузі знань 14 Електрична
інженерія.

роботи викладачів випускаючої циклової
комісії, застосовують інтерактивні методи
навчання, беруть участь в обласних
методичних об’єднаннях.

VІ-й науково-практичний семінар «Сучасні
технології та обладнання у виробництві
та навчальному процесі», 2016 р.,
Хмельницький національний університет

Зліва направо: Євсюк М. М., Бондарук Т. М.,
Величко В. Л., Літковець С. П.,
Бондарчук Л. Ф., Клак Ю. В., Романюк М. В.,
Дудич Н. Л., Лишук В. В., Бондарчук С. П.

Екскурсія на базове підприємство

Викладачі циклової комісії постійно
працюють над поповненням та оновленням
методичного забезпечення з дисциплін
(20 публікацій у фахових збірниках
та наукових виданнях, 25 методичних
видань, електронний посібник), а також
над підвищенням своєї професійної
майстерно сті: проводять відкриті
заняття, бесіди, круглі столи з метою
обговорення та узагальнення досвіду
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Випускаюча циклова комісія
спеціальності «Організація
виробництва»
До складу комісії входять: 3 кандидати
економічних наук, спеціаліст вищої
категорії, спеціаліст першої категорії.
В ипускаюч а цикл о ва ком і с і я
спеціальності «Організація виробництва»
забезпечує фахову підготовку студентів
о світньо-ква ліфікаційного рівня
«молодший спеціаліст» у галузі знань
07 Управління та адміністрування.

д е р ж а в и » , Т К Лу ц ь ко го Н Т У
(Давидюк О. С.);
- V Міжнародна науково-практична
конференція «Перспективи інноваційного
р о з в и т к у Р е с п у бл і к и Б і л о р у с і ї »
(Войтович О. О.);
- ІІ міжнародний науковий семінар
«Формування економіки знань як базису
інформаційного суспільства», Чехія
(Войтович О. О.)
- ІІІ Міжнародна науково-практична
конференція «Актуальні проблеми
менеджменту в умовах інноваційного
розвитку економіки», Луцький НТУ
(Войтович О. О.).

Зліва направо: Войтович О. О.,
Давидюк О. С., Білик О. С., Динько І. М.,
Андрощук І. І.

Викладачі циклової комісії постійно
працюють над підвищенням своєї
професійної майстерності: запроваджують
нетрадиційні форми та методи навчання,
проводять відкриті заняття, бесіди за
круглим столом на яких обговорюється та
узагальнюється досвід роботи викладачів
циклової комісії, беруть участь в обласних
методичних
об’єднаннях,
постійно
працюють над поповненням та оновленням
методичного забезпечення з дисциплін.
Творчий доробок ВЦК за останні роки
складає 35 публікацій у фахових збірниках
та наукових виданнях, 25 методичних
видань, електронний посібник.
Викладачі і студенти беруть активну
участь у різних наукових конференціях:
- Науково-теоретична конференція
«Сучасні проблеми правового,
економічного та соціального розвитку

Обласне методичне об’єднання викладачів
економічних дисциплін

Екскурсія на ПАТ «Теремно Хліб»
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Циклова комісія викладачів словесних
та суспільних дисциплін
Знання словесних та суспільних
дисциплін є умовою ефективної участі
людини в суспільному житті. В комісії
поєдналися багаторічний досвід і авторитет
викладачів-наставників з креативністю й
молодим запалом тих, хто тільки починає
свій шлях на педагогічній ниві.
Циклова
комісія
працює
над
створенням психолого-педагогічних умов
для формування професійних компетенцій
молодшого спеціаліста та кваліфікованого
робітника
засобами
інформаційнокомунікаційних і вітагенних технологій
при викладанні словесних та суспільногуманітарних дисциплін.

Викладачі комісії беруть активну
у ч а с т ь у н ау ко в о - п р а кт и ч н и х
конференціях, методичних семінарах,
регулярно проводять відкриті заняття.
Зокрема, Семенюк Я. О. учасник IV
Всеукраїнської наукової конференції
студентів та молодих вчених «Українська
перекладознавча традиція: історія,
методика, сучасні концепції» 2010 року. А
2016 року в матеріалах до Всеукраїнської
наукової історико-краєзнавчої конференції
«Модест Левицький в історії України
і Волині та проблеми формування
інтелектуальної еліти» Найдюк Т. П.
підготувала статтю «Дитячий світ в
оповіданнях циклу «Казенні діти (Із
спогадів лікаря)» Модеста Левицького.

Зліва направо: Косарук С. І., Васькіна Н. М., Семенюк Я. О.,
Найдюк Т. П., Мігель Л. С., Міськів О. В., Чигринюк І. В.,
Сафатюк В. П., Плевако С. О., Кльоц О. Ю.

Натхненно й творчо викладачі
працюють над формуванням
гуманістичного світогляду студентів,
у т в е р д ж е н н я м з а г а л ь н о л юд с ь к и х
т а м о р а ль н о - е т и ч н и х о р і є н т ирів ,
національним усвідомленням і водночас
над стійким відчуттям приналежності до
європейської спільноти.

Педагоги вміло створюють оптимальні
умови
для
реалізації
потенційних
можливостей студентів, забезпечують
індивідуальний підхід до молоді. Студенти
під керівництвом викладачів комісії
беруть участь в обласних олімпіадах з
української мови, Міжнародному конкурсі
з української мови ім. Петра Яцика,
Міжнародному мовно-літературному
конкурсі учнівської та студентської молоді
імені Т. Шевченка, де виборюють призові
місця.
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Циклова комісія кураторів, класних
керівників
До складу циклової комісії кураторів,
класних керівників навчальних груп
входить 38 досвідчених педагогів, які у
своїй роботі з молоддю пріоритетними
я ко с тя м и в ва ж а ют ь н а ц і о н а л ь н у
гідність, громадянську відповідальність,
духовність, милосердя, співчуття, любов
до обраної професії. Очолює циклову
комісію кураторів, класних керівників
навчальних груп Ромашко Олена
Миколаївна.

- вільний мікрофон «Патріотизм
та громадська активність студентів».
- семінар-практикум «Сучасні виховні
технології в системі роботи куратора
навчальної групи»;
- к р у гл и й с т і л « В з а є м и н и у
системі «викладач-студент»;
- круглий стіл: «Пошукова діяльність
студентів в рамках гурткової роботи з
обдарованою молоддю».

Зліва на право: Давидюк О. С., Нискогуз О. А., Боровська Ю. В., Степасюк О. В.,
Бочкарьова Н. О., Басиста А. В., Случик Н. В., Філюк Л. П., Соколюк Н. П., Бондарук
Т. М., Гріцаєв Я. В., Даценко О. Л., Табун Н. В., Лукашук М. І., заступник директора з
НВР Міськів О. В., Аббасова Р. І., Бичук Я. І., Войтович О. О., Вржещ І. В., Панасюк В. В.,
Великий О. А., Онофрійчук Л. П., Борисюк О. В., Ромашко О. М., Білик О. С., Вовк П. Б.

В коледжі проводяться виховні
години, бесіди, відкриті заходи, святкові
концерти, конкурси, змагання, виставки,
тематичні тижні, екскурсії, батьківські
збори, благодійні, патріотичні, екологічні
акції.
З метою підвищення методичного та
наукового рівня кураторів навчальних
груп в рамках роботи циклової комісії у
2017-2018 навчальному році заплановано
та проведено:
- методично-організаційний семінар
«Організація виховної роботи. Планування
виховної роботи куратора навчальної
групи. Основні вимоги до документації»;

Засідання циклової комісії кураторів та
класних керівників
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Циклова комісія
природничо-математичних дисциплін
Циклова комісія природничоматематичних
дисциплін
забезпечує
викладання дисциплін з циклу
природничо-математичної підготовки для
усіх спеціальностей коледжу. Навчальна
робота циклової комісії організована
з
урахуванням
навчально-виховного
процесу та направлена на формування
знань, умінь та навичок студентів із
фундаментальних дисциплін.

надплинному гелії-4» о. Світязь. Також
студенти щорічно беруть участь у ІІ етапі
Всеукраїнської олімпіади з математики
серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації
Волинської області.
З метою використання у навчальному
процесі та для організації самостійної
роботи студентів з дисциплін природничоматематичного напряку, викладачами
розроблено методичні рекомендації до
практичних, лаборанторних робіт, до
виконання самостійної роботи, електронні

Зліва направо: Вржещ І.В., Ромашко О.М., Аббасова Р.І.,
Онуфрійчук Л.П., Новосад В.О. Кирилюк О.В, Філюк Л.П.,
Случик Н.В., Боровська Ю.В

Студенти під керівництвом викладачів
циклової комісії беруть участь у наукових
конференціях: студентська конференція
в ТК Луцького НТУ «Сучасні технології
в системі освіти, науки та виробництві»,
доповідь «Гістотехнології. Можливості
т а п е р с п е кт и в и в и ко р и с т а н н я » ;
ХІІІ Міжнародна науково-практична
інтернет-конференція м. Вінниця,
доповідь «Значення хімічної освіти
та перспективи її розвитку в Україні»;
ІІ Міжнародна конференція «Актуальні
проблеми
фундаментальних
наук»,
доповідь «Механоелектричний ефект у

посібники: електронний посібник з
дисципліни «Електрика і магнетизм»,
електронний посібник з дисципліни
«Алгебра і початки аналізу», електронний
посібник
з
дисципліни
«Основи
електроніки».
Традиційною формою роботи циклової
ком і с і ї п р и р одн и ч о - мат е мат и ч них
дисциплін є проведення тижня циклової
комісії.
Протягом
тижня
циклова
комісія проводить заходи, розкриваючи
рівень своєї методичної роботи та її
різноманітність.
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Урок фізики, викладач Філюк Л. П.

Урок математики, викладач Случик Н. В.

Урок математики, викладач Абассова Р. І.

Урок хімії, викладач Ромашко О. М.
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Методична комісія педагогічних
працівників професій технічних
дисциплін
Члени МК працюють над створенням
психолого-педагогічних
умов
для
формування професійних компетенцій
кваліфікованого робітника
професій:
слюсар з ремонту автомобілів, слюсарремонтник,
електрозварник
ручного
зварювання, майстер з діагностики та
налагодження електронного устаткування
автомобільних засобів.

Забезпечують зв’язок теоретичного
і виробничого навчання в навчальному
процесі і підготовку учнів до життя в
сучасних умовах.
Учень
навчального
закладу
Тачинський Олександр став переможцем
обласного
конкурсу
та
учасником
Всеукраїнського
конкурсу
фахової
майстерності за професією «слюсар з
ремонту автомобілів». Члени методичної
комісії проводять екскурсії учням першого
курсу на ПрАТ «Волинь-Авто», на
ТзОВ «Модерн-Експо», на «Віта-Авто».
Організовують зустрічі з передовиками
виробництва та з кращими випускниками.

Зліва направо: Скорейко Л. В., Іванюк Я. В.,
Галащук В. С., заст. директора з НВР
Андрощук І. І., Кальмук Д. Ю.,
Гесь В. Д.,Чиж О. В.
Вивчення передового досвіду випускника
ТК Луцького НТУ Деркача Сергія на
ПрАТ «Волинь-Авто»

VІІ-й науково-практичний семінар «Сучасні технології та обладнання у виробництві та
навчальному процесі», 2017 р., Хмельницький національний університет
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Методична комісія «Сфери побуту та
народних промислів»
Методична комісія «Сфери побуту та
народних промислів» забезпечує фахову
підготовку кваліфікованих робітників
з професій 8263, 7436 «Вишивальник,
швачка» та 7331 «Флорист-квітникар».
До складу комісії входять 6 майстрів
виробничого навчання, двоє з яких є
викладачами ІІ категорії та 1 викладач
І категорії.

200-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка,
що проходив в арт-галереї «Луцьк» у
березні 2014 року та у обласній олімпіаді
з професії «Вишивальник», де зайняли ІІІ
місце у 2015 році.

Ірина Шевчик

Учні під керівництвом викладачів
методичної комісії беруть участь у
предметних олімпіадах і конкурсах.
Викладачі та майстри виробничого
навчання разом з учнями займаються
оформленням навчального закладу до
тематичних свят.
Викладачі МК у тісній співпраці з
керівниками підприємств, враховуючи
вимоги ринку праці постійно шукають
шляхи підготовки конкурентоспроможних
фахівців
професій
«Вишивальник,
швачка» та «Флорист-квітникар». Так
нашими партнерами є ПрАТ «Едельвіка»,
ТзОВ «Мода-Текс», Фабрика чоловічого
костюму «LiLus», ТзОВ «АНЕКС
ПЛЮС», КП «Парки та сквери м. Луцька»,
ПП Магазин «Орхідея», ПП Магазин «У
Наталі».

Зліва направо: Даценко О. Л., Іванченко Г. П.,
Петюк О. О., Лукашук М. І., Табун Н. В.,
Лисюк О. В, Григор’єва К. Є.

Методична комісія має значний
досвід роботи, достатню професійну та
педагогічну майстерність. Викладачі та
майстри виробничого навчання комісії
беруть активну участь в засіданнях
предметних обласних секцій нашого
напрямку, відвідують фахові виставки,
регулярно проводять відкриті заняття,
майстер-класи, виставки та ярмаркипродажі робіт учнів.
Учениця ПТУ ЛДТУ спеціальності
«Вишивальниця» Шевчик Ірина зайняла
ІІІ місце на Всеукраїнському конкурсі
фахової майстерності у м. Рівне, 2007 р.
Учні під керівництвом Даценко О. Л.
брали участь у конкурсі-виставці «Тарас
Шевченко. Погляд крізь століття» до
42
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Методична комісія педагогічних
працівників фізичного виховання та
захисту вітчизни
Методична
комісія має значний
досвід роботи, достатню професійну
та педагогічну майстерність. Викладачі
комісії беруть активну участь у наукових
та науково-практичних конференціях,
міжвузівських фахових та методичних
семінарах, регулярно проводять відкриті
заняття. Творчий доробок кафедри за
останні роки складає: більше 10 публікацій
у фахових збірниках та наукових
виданнях, близько 20 методичних видань,
2 електронних видання, 2 навчальних
посібники.

Переможці змагань, I місце – волейбол

Зліва направо: Євченко І. В., Боярський С. А.,
Файдевич В. В., Гамалійчук М. Г.

Студенти та учні під керівництвом
членів методичної комісії постійно займають
призові місця в обласних та міських
спартакіада.

43

40 РОКІВ ТЕХНІЧНОМУ КОЛЕДЖУ ЛУЦЬКОГО НТУ

Розум не має ціни, а
виховання – кордонів
Навчально-виховна робота коледжу
реалізовується відповідно до Концепції
виховання молоді у новій, національній
моделі освіти України і спрямована на
формування гармонійного середовища,
яке розвиває, навчає та виховує.

Розум не має ціни, а виховання - кордонів
… виховна робота
Сучасний динамічний соціум вимагає
зростання інтелектуального та духовного
потенціалу нової генерації фахівців.

.

«Виховати людину – означає визначити долю нації»
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Політичні та соціальні процеси,
що відбуваються в Україні, вимагають
докорінної модернізації виховної
роботи вищих навчальних закладів.
Тому пріоритетним напрямком виховної
роботи коледжу є формування свідомої
особистості, громадянина України,
патріота, творця гармонійних відносин з

чітко сформованою системою пріоритетів
та цінностей.
Підвищенню
рівня
національної
свідомості сприяють проведення
відкритих виховних заходів, присвячених
загальнодержавним, знаменним і
пам’ятним датам.

Виховна година на тему: «Герої Крут –
Кіборги 1918 р.»

Вечір-реквієм: «Голодомор 1932-1933 рр.»

Перший урок на тему: «Я – громадянин України – європейської держави»
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Усі заходи національно-патріотичного
виховання відбуваються з використанням
державної символіки України, що
допомагає
формувати в студентів
почуття свідомого громадянина, здатного
захищати незалежність держави, брати
відповідальність за добробут та безпеку
свого народу.

«Запали свічку пам’яті»

Виховна
робота
коледжу
відзначається великим різноманіттям
форм та методів залучення молоді до
активного формування професійних рис
майбутнього фахівця, підготовки його до
життя, виховання творчої особистості,
зорієнтованої на загальнолюдські
цінності і високий професіоналізм. А
це забезпечує фахову мобільність та
конкурентоспроможність на ринку праці.
Студентство нашого навчального закладу
є допитливим, схильним до пізнання.
Це та рушійна сила, що знаходиться у
постійному пошуку реалізації власних
здібностей.
У навчальному закладі активно діє
Рада студентського самоврядування, що
сприяє формуванню у студентів почуття
відповідальності, допомагає виробити
вміння працювати в команді, розвиває
активну життєву позицію, організаторські
та лідерські риси характеру, спонукає до
новаторського і креативного підходу до
вирішення завдань.

Куточок пам’яті присвячений Героям
Небесної Сотні

Акція «Зігрій серце солдата»
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Органи студентського самоврядування
забезпечують
ефективну
співпрацю
між адміністрацією та студентською
спільнотою.
Самоврядування допомагає студентам
краще виражати свої інтереси, готує їх до
громадської діяльності, захисту своїх прав
і свобод та формує правову культуру. З
цією метою основними формами роботи
з студентами стають правові столи,
дискусійні клуби, участь у клубі «Дебати».

«Успіх – це вміння рухатися, не втрачаючи
ентузіазму»
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Представники Студенської ради є активними учасниками Школи лідерів Волині

«Не можна відчути розумом те, що можна зрозуміти почуттям»

«Формула успіху – бути світлом для інших»
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Учні та студенти коледжу щорічно
беруть участь у різноманітних акціях,
флешмобах, перфоменсах, волонтерській
роботі на теренах нашого міста.

Проведення свята квітів та врожаю було
започатковане ще в 1990 році, сучасні студети
із задаволенням підтримують цю традицію.

«Праця на благо інших є справжнім життям
людини»

Створено умови для раціональної
самоорганізації студентської діяльності,
культури праці та дозвілля, зміст, форми
та методи яких визначаються потребами
студентів, традиціями, що склались у
коледжі.
49
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З метою зайнятості студентів в
позаурочний час і змістовного проведення
дозвілля в коледжі, організовано роботу
творчих гуртків та спортивних секцій,
учасники яких беруть активну участь у
конкурсах, концертах, культурно-масових
заходах коледжу Луцького НТУ, що
зближує та єднає молодь. Це допомагає їм
розкрити власні таланти та здібності. Такі
заходи дають можливість проявити себе,
збагатитися духовно.

Щороку представники художньої
самодіяльності є призерами обласного
конкурсу української сучасної пісні
«Срібні дзвіночки».
Традиційним стало проведення щороку
у коледжі огляду-конкурсу «Наші таланти
тобі, Україно!», конкурсу патріотичної
пісні, конкурсу серед студентської молоді
на краще художнє читання «Солов’їна
барвінкова – українська наша мова»
та інші. Завдяки цим заходам вдається
виявити значну кількість обдарованої
молоді.

«Колектив – це дуже чутливий інструмент,
який творить музику виховання, необхідну
для впливу на душу кожного вихованця.
Творіть тільки тоді, коли цей інструмент
настроєний»
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Участь студентів у таких заходах
формує важливі якості: активність,
творчість, толерантність у стосунках.

- легка атлетика – ІV місце
- баскетбол (юнаки) – ІІ місце
- шашки – ІІІ місце
- шахи – ІІ місце
- настільний теніс – І місце
- міні футбол – V місце

«За кожен, навіть найскромніший успіх
людина заслуговує на похвалу»

Особливу увагу у коледжі приділяють
формуванню здорового способу життя.
Для зміцнення здоров’я студентів
засобами фізичного виховання створено
необхідні умови. У коледжі на повну
силу працюють секції з волейболу,
баскетболу, настільного тенісу, шахів та
шашок. Щороку студенти виборюють
призові місця у найрізноманітніших
спортивних змаганнях. Так, у 2017 році
у міській Спартакіаді серед ВНЗ І-ІІ р.а.
та ПТНЗ наш навчальний заклад посів
ІІІ загальнокомандне місце, у підсумку
проведення XXIV Обласної Спартакіади
серед закладів ВНЗ І-ІІ р.а. 2016-2017 н.р. –
ІІІ загальнокомандне місце:
- плавання – ІІІ місце
- волейбол (юнаки) – ІІ місце
- легкоатлетична естафета – ІІІ місце

Вихованці коледжу досягли значних успіхів і
в професійному спорті
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«Спорт стає засобом виховання тоді, коли він є улюбленим заняттям кожного»

Навчальний заклад має гарні традиції,
адже щороку проводиться спортивне свято
«День здоров’я », спортивно-розважальні
ігри до Дня українського козацтва

Участь у спортивних змаганнях
формує культуру оптимізму та життєвої
бадьорості
52
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з соціально-психологічною службою
організовують заходи, що сприяють
усуненню негативних явищ у молодіжному
середовища, прищепленню поваги до прав
і свобод людини і громадянина.
Формуванню правової культури сприяє
тісна співпраця нашого навчального
закладу з соціальними партнерами:
службою у справах дітей Луцької міської
ради,

Організація
спортивно-масової
роботи в навчальному закладі є реальною
можливістю зберегти працездатність,
здоров’я, повноцінне радісне життя та
сприяє формуванню у студентів свідомого
ставлення до свого здоров’я як найвищої
соціальної цінності.
Соціальний захист підлітків та
профілактика правопорушень – один з
пріоритетних напрямків роботи в сучасних
умовах. Педагогічний колектив разом
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сектором ювенальної превенції Луцького
ВП ГУНП у Волинській області,

Центром
планування
репродуктивного здоров’я.

сім’ї

та

Обласного центру здоров’я, Обласного
наркологічного диспансеру,
Така співпраця дає змогу здійснювати
інтегрований підхід до соціальнопедагогічного супроводу учнівської та
студентської молоді в сучасних умовах.
Сучасний навчально-виховний процес
складний і динамічний, важливу роль в
його організації відіграє інформаційне
забезпечення, з цією метою у гуртожитку
функціонує бібліотека, яка супроводжує
проведення культурно-масових заходів,
семінарів, виховних годин, предметних
тижнів. До знаменних і пам’ятних дат
оформляються
книжкові
виставки,
тематичні полиці, проводяться перегляди
літератури, бібліографічні огляди та інші
заходи для популяризації книжкового
фонду. В роботі бібліотеки застосовуються
новітні інформаційні та бібліотечні
технології, використовується Інтернет.
Бібліотека
систематично
поповнюється періодичними виданнями,
які є оперативним джерелом отримання
інформації з різних питань.
У межах співпраці з Волинською
обласною бібліотекою для юнацтва,
Волинською обласною універсальною
науковою бібліотекою ім. Олени Пчілки,
бібліотекою Луцького національного
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має різноманітні організаційні напрямки,
що
забезпечують функціонування
безперервного виховного процесу в
позаурочний час.
Основну виховну роль в гуртожитку
виконують вихователі, саме вони в
позанавчальний час залучають учнів
та студентів до ряду бесід, відкритих
виховних заходів, спрямованих до
національних
надбань
українського
народу, виховання любові до нашої
держави, рідної землі, навчального закладу
та його традицій. Допомагають в адаптації
до середовища гуртожитку, прищеплюють
навики культури спілкування, спільного
проживання,
побудови
толерантних
взаємовідносин.

технічного
університету
постійно
проводяться виїздні екскурсії, спільні
бібліотечні уроки, тематичні вечори.
Зусилля
бібліотеки
Технічного
коледжу спрямовані на те, щоб знайти,
підтримати, розвинути в учнівської та
студентської молоді кращі людські якості,
сформувати механізм самореалізації,
саморозвитку та самовиховання.
Виховна робота у гуртожитку коледжу
є організованим і цілеспрямованим
процесом формування особистості, який

«Виховання – велика справа: воно вирішує
долю людини»
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Традицій голос невмира «Вечорниці на Андрія»

З метою художньо-естетичного та
національного
виховання
протягом
навчального року за участю студентів, які
проживають в гуртожитку, проводиться
ряд різноманітних конкурсів, вечорів,
виховних годин, розважальних програм,
театральних дійств.
Виховна робота коледжу значною
мірою спрямована на формування
в студентів та учнів професійних
компетентностей. З цією метою
в н а вч а л ь н ом у з а к л а д і п о с т і й н о
організовуються майстер-класи, виставки
інсталяцій, ярмарки-продажі учнівських
та студентських робіт.
У межах співпраці з Державною
службою зайнято сті, за сприяння
Управління освіти, науки та молоді,
Волинської ОДА, було відкрито Центр

професійного розвитку. Його діяльність
спрямована на вивчення ринку праці
регіону, покращення рівня підготовки
випускників ТК Луцького НТУ, надання
допомоги у працевлаштуванні,
що
допоможе побудувати успішну кар’єру.
Традиційною стала участь викладачів
та студентів коледжу у ярмарці
професійно-технічної освіти Волині. Під
час таких заходів представники коледжу
презентують та популяризують навчальний
заклад і реалізовують профорієнтаційну
роботу,
яка в умовах реформування
системи вищої освіти є вкрай необхідною
та важливою. Адже на сьогодні коледжі
опинились у ситуації, коли варто
доводити свою необхідність, доцільність,
перспективність, відповідність високим
сучасним вимогам.

Відкриття Центру професійного розвитку –
крок у майбутнє

Обговорення перспектив розвитку Центру
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Креативність – це бальзам, який лікує лінь,
байдужість, сплячу думку.

Участь у ярмарці профтехосвіти Волині
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Продукція для популяризації коледжу

Презентація художніх робіт студентів

Презентація спеціальності
«Комп’ютерна інженерія»

Майстер-клас з діагностики автомобіля для
абітурієнтів

«Професійна спрямованість: ключ до успіху»
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«Дати людині щастя улюбленої праці –
означає допомогти їй знайти серед безлічі
доріг ту, на якій найяскравіше розкриваються
індивідуальні творчі сили і здібності її
особистості»

З цією метою в навчальному закладі
проводяться «Дні відкритих дверей».
Нормативно-правова база коледжу
дозволяє повністю забезпечити молодих
людей різносторонніми інформативними
засобами, що можуть допомогти їм при
формуванні свого світогляду. Завдяки
допомозі педагогічного колективу ТК
Луцького НТУ, їхніх зусиль у створенні
комфортної навчальної атмосфери та
постійній підтримці, юна особистість
формується у дусі найкращих моральних
цінностей.

«Сьогодні студент – завтра спеціаліст»
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«Майбутнє наступить значно швидше, якщо йти йому назустріч»
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АРХІВ НА ШПАЛЬТАХ

Архів на шпальтах
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НАШІ ВИПУСКНИКИ - НАША ГОРДІСТЬ

Наші випускники – наша
гордість
«Кожна людина народжується для якоїсь справи», - Ернест Хемінгуей
Наші випускники - наша гордість
Потейчук Станіслав Леонідович
У 1979 році закінчив училище за спеціальністю
«Помічник майстра ткацьких верстатів».
Директор житлово-комунального
підприємства № 11.

Шайдевич Лариса Ананіївна
У 1980 році закінчила училище за спеціальністю
«Прядильниця ПК».
У 1983 році закінчила Луцький індустріальний
інститут.
У 1986 році закінчила Хмельницький інститут
побутового обслуговування населення.
Директор виробництва «Стиль».

Чосік Леонід Васильович
Закінчив училище у 1981 року за спеціальністю
«Електромонтер». Упродовж 20-ти років обіймав
посаду головного енергетика заводу «Буддеталь».
Інженер служби відділу охорони праці у
«Волиньобленерго».

Приступа Ліна Василівна
У 1982 році закінчила училище за спеціальністю
«Вишивальниця».
У 1997 році закінчила Луцький національний
технічний університет.
Майстер виробничого навчання ЦПО.
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Селєзньов Вадим Едуардович
У 2011 році закінчив коледж за спеціальністю
«Обслуговування комп’ютерних систем і мереж». У 2014
році здобув освіту магістра в Луцькому національному
технічному університеті за спеціальністю «Комп’ютерні
системи і мережі». У 2017 року закінчив аспірантуру за
напрямом «Автомобілі і трактори».
				
В даний час працює на фірмі «Алерт-Ком».
		
Чосік Ольга Леонідівна
Закінчила училище у 2004 році за спеціальністю
«Квіткарка, кравець».
У 2009 році закінчила Хмельницький національний
університет за спеціальністю «Конструювання, технологія
і моделювання швейних виробів». Працювала на
Волинському ПрАТ «Едельвіка» дизайнером. Дизайнер на
підприємстві Торгової марки «Ляля» (м. Київ)
Решетніков Володимир Іванович
У 2009 році закінчив коледж за спеціальністю
«Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів».
У 2012 році закінчив магістратуру Луцького НТУ
за спеціальністю «Автомобілі та автомобільне
господарство». 2016 року закінчив аспірантуру в
Луцькому НТУ за напрямом «Автомобілі і трактори».
Мазилюк Павло Вікторович
У 2010 році закінчив коледж за спеціальністю
«Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів».
У 2013 році закінчив магістратуру в Луцькому НТУ
за спеціальністю «Автомобілі та автомобільне
господарство». Провідний інженер на кафедрі
«Автомобілів, транспортних технологій» Луцького НТУ.
Степко Мар’яна Олександрівна
У 2010 році закінчив коледж за спеціальністю
«Моделювання та конструювання промислових виробів»
У 2013 року закінчила Хмельницький національний
університет факультет технологій і дизайну.
ПрАТ «Едельвіка» начальник відділу перспективного
розвитку
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Випускники коледжу, які після здобуття вищої освіти повернулися на роботу в рідну
«Альма-матер»

Зліва направо:

Соколюк Наталія Петрівна
У 2011 році закінчила коледж за спеціальністю «Обслуговування комп’ютерних
систем і мереж». У 2014 році закінчила Луцький національний технічний університет за
спеціальністю «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж». Викладач спеціальних
дисциплін.
Григор’єва Катерина Євгенівна
У 2013 році закінчила коледж за спеціальністю «Моделювання, конструювання
промислових виробів». У 2018 році закінчила магістратуру Хмельницького національного
університету за спеціальністю «Технології легкої промисловості. Освітньо-професійна
програма «Художнє моделювання, конструювання та технології швейних виробів».
Майстер виробничого навчання.
Степасюк Олена Володимирівна
Закінчила училище 1999 року за спеціальністю «В’язальниця трикотажних виробів,
полотна». У 2001 році закінчила Волинське державне училище культури і мистецтв за
спеціальністю «Бібліотечна справа». Бібліотекар ТК Луцького НТУ.
Пилипчук Віра Олександрівна
У 2004 році закінчила училище за спеціальністю «Швачка, вишивальниця». У 2008
році закінчила Луцький державний університет за спеціальністю «Дизайн». Майстер
виробничого навчання та викладач ТК Луцького НТУ.
Петюк Олена Олександрівна
У 2013 році закінчила коледж за спеціальністю «Моделювання, конструювання
промислових виробів». У 2017 році закінчила Київський національний університет
технологій та дизайну за спеціальністю «Технологій легкої промисловості. Освітньої
програми «Моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої
промисловості». Майстер виробничого навчання.
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«Кожна людина народжується для великої справи»

Войтович Ярослав Володимирович
Закінчив училище у 2003 році за спеціальністю
«Слюсар-ремонтник».
Військовослужбовець Державної прикордонної
служби, прапорщик.
Брав участь в АТО у 2015-2016 роках.

Бондарук Сергій Віталійович
Училище закінчив у 2005 році за спеціальністю
«Електромонтер систем електроспоживання,
електрозв’язку і проводового мовлення».
Працює на СКФ «Україна», обіймає посаду
організатора ремонту.

Подзюбанчук Богдан Іванович
У 2008 році закінчив коледж за спеціальністю
«Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів».
У 2013 році закінчив Луцький національний
університет за напрямом «Машинобудування».
Учасник Майдану 2013-2014 р.р. У травні 2014 року
добровольцем пішов в зону АТО.

Щербатов Олег Ігорович
У 2008 році закінчив коледж за спеціальністю
«Слюсар з ремонту автомобілів».
У 2012 році закінчив коледж за спеціальністю
«Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів».
Учасник бойових дій 2014 року в зоні АТО.
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Ковальчук Дмитро Миколайович
У 2008 році закінчив коледж за спеціальністю
«Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів».
У 2011році закінчив Луцький національний технічний
університет за спеціальністю «Автомобілі та
автомобільне господарство».
У 2014-2015 роках брав участь в зоні АТО.
Працює на фірмі «БусМаркет» на посаді менеджера з
транспортної логістики.

Бохман Валентин Олегович
У 2011 році закінчив коледж за спеціальністю
«Обслуговування комп’ютерних систем і мереж».
Учасник бойових дій в зоні АТО.

Семенюк Павло Сергійович
У 2013 році закінчив коледж за спеціальністю
«Обслуговування комп’ютерних систем і мереж».
Учасник бойових дій в зоні АТО.

Цуз Сергій Андрійович
У 2014 році закінчив коледж за спеціальністю
«Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів».
Учасник Майдану 2013-2014 р. р.
Учасник бойових дій в зоні АТО.
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Навчально-виробничий
процес у коледжі
Формуванню позитивного іміджу
коледжу сприяє взаєморозуміння та
співпраця працівників усіх служб, які
є невід’ємною складовою навчальновиробничого процесу.
Бухгалтерська,
адміністративногосподарська частина, їдальня, медичний
пункт, гуртожиток функціонують для
реалізації єдиної мети – створення
комфортних умов навчання, проживання,
матеріального забезпечення студентів,
учнів та колективу коледжу.

Бухгалтерія – це мистецтво. Бухгалтер –
це професія, що вимагає таланту і
терпіння. Особливий дар бачити за
цифрами складний людський світ.

Секретарі – люди, які знають все про всіх
і навіть дещо більше…

Всі знають, що щастя не в грошах, але всі
хочуть переконатися в цьому особисто.
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НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ ПРОЦЕС У КОЛЕДЖІ
Кадри вирішують все.

Чистота душі починається з порядку
довкола.

Наше кредо: «Кожного зустрічати
посмішкою»

Апетит приходить під час їжі.

А д м і н і с т р ат и в н о - го с п од а р с ь к а
частина коледжу – це люди різних
професій, які об’єднані виконанням одного
відповідального завдання – забезпечення
життєдіяльності коледжу.

Перша сходинка до щастя – здоров’я.
Вставай вранці з радістю, лягай спати
з посмішкою, ти радієш, посміхаєшся
значить, ти здоровий.
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Фотоколаж
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