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1. Загальні відомості про коледж 

Відокремлений структурний підрозділ «Технічний фаховий коледж Луцького 

національного технічного університету» – державний освітній заклад фахової 

передвищої освіти. Коледж є відокремленим структурним підрозділом Луцького 

національного технічного університету, що проводить освітню діяльність, пов’язану 

зі здобуттям фахової передвищої освіти, може проводити дослідницьку та/або 

творчу мистецьку, спортивну діяльність, забезпечувати поєднання теоретичного 

навчання з навчанням на робочих місцях. Коледж також має право відповідно до 

ліцензії забезпечувати здобуття профільної середньої освіти професійного 

спрямування та академічного спрямування, професійної (професійно-технічної)  

освіти. Коледж має право відповідно до ліцензії забезпечувати здобуття базової 

загальної середньої освіти. Освітні послуги надаються за денною та заочною 

формами навчання. 

Офіційне найменування Коледжу: 

повне найменування українською мовою – Відокремлений структурний 

підрозділ «Технічний фаховий коледж Луцького національного технічного 

університету»; 

скорочене найменування українською мовою – ТФК Луцького НТУ; 

повне найменування англійською мовою – Separated structural subdivision 

«Technical Applied College of Lutsk National Techniсal University»; 

скорочене найменування англійською мовою – TАC  of  Lutsk NTU. 

Місце знаходження Коледжу: 43023, Волинська область, м. Луцьк, вул. 

Конякіна, 5; 

телефон: (0332) 28-05-50; 

електронна пошта: tk@lntu.edu.ua; 

сайт: https://taс.lutsk.ua 

         https://tk.lntu.edu.ua. 

 

Основною метою Коледжу є провадження освітньої діяльності, пов’язаної зі 

здобуттям ступеня фахового молодшого бакалавра, підготовка 

конкурентоспроможних фахівців для забезпечення потреб суспільства, ринку праці 

та держави. Коледж також має право відповідно до ліцензії (ліцензій) забезпечувати 

здобуття профільної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти. 

Місія коледжу: Бути високоефективним коледжем, який визнається на 

регіональному та державному рівнях, забезпечує високоякісну, вищу та професійну 

освіту, що стане  цінністю в ефективній професійній діяльності, гармонійному 

розвитку, соціально-відповідальній поведінці та сталому добробуту особистості. 

Візія коледжу: бути престижним, професійним та прогресивним закладом 

фахової передвищої освіти. 
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Загальна характеристика та загальні показники розвитку ТФК Луцького НТУ 

№ 

з/п 

Показник діяльності Значення показника 

денна заочна 

1.  Ліцензований обсяг освітнього закладу  за ОПС ФМБ (осіб)  356 14 

у т.ч. на:   

основі базової загальної середньої освіти (осіб) 

основі повної загальної середньої освіти (осіб) 

281 

45 

- 

- основі освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований 

робітник» 

- «кваліфікований робітник» 

30 14 

2.  Кількість студентів, курсантів, слухачів (разом) 967 39 

у т.ч. за формами навчання:   

- денна (очна) (осіб); 967 - 

- заочна (осіб); - 39 

3.  Кількість навчальних груп (одиниць) 49 4 

4.  Кількість спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

фахівців (одиниць): 

7  2 

5.  Кількість циклових комісій, (одиниць) 10 

з них випускових  (одиниць) 5 

6.  Кількість відділень, (одиниць) 2 

7.  Ліцензований обсяг освітнього закладу  за ОКР КР (осіб)  945 0 

у т.ч.:   

ППП 585 0 

ПрП, ПК, ПТН 360 0 

8.  Кількість учнів (разом) 444 0 

9.  Кількість навчальних груп (одиниць) 18 0 

10.  Кількість професій, за якими здійснюється підготовка 

кваліфікованих робітників (одиниць): 

11 0 

11.  Загальні навчальні площі будівель (кв. м.), з них: 6290,1 кв. м. 

- власні (кв. м.) 6290,1 кв. м. 

- орендовані (кв. м.) - 

12.  Навчальні площі, які здаються навчальним закладом в оренду 

(кв. м.) 

- 

13.  Штатні працівники, всього  

в т.ч.,, не педагогічні працівники 

150 

59 

14.  Кількість педагогічних працівників, 

в т.ч., штатних 

в т.ч., зовнішні сумісники 

Частка педпрацівників вищої категорії, % 

119 

91 

28 

41,17 

15.  Забезпеченість студентів та учнів гуртожитком, кількість місць 

(% від потреби) 

 

360 (100 %) 

 



2. Управління коледжем 

Коледж здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України: 

Конституції України, законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про 

фахову передвищу освіту» Національної доктрини розвитку освіти, Указів 

Президента України, Постанов Кабінету Міністрів України, Положення про коледж, 

Кодексу законів про працю та інших нормативних актів. 

Управління у навчальному закладі здійснюється на основі принципів автономії 

та самоврядування, поєднання колегіальних і єдиноначальних засад, незалежності 

від політичних партій, громадських та релігійних організацій тощо. Для здійснення 

ефективної діяльності коледжу створено робочі та дорадчі органи. До робочих 

органів віднесено адміністративну раду (дирекція) і приймальну комісію, до 

дорадчих – педагогічну і навчально-методичну ради, кадрову комісію. Невід’ємною 

частиною громадського самоврядування є студентська рада, яка бере активну участь 

у роботі коледжу. Положення про робочі і дорадчі органи, принципи їх діяльності і 

функції затверджено директором коледжу.  

Коледж має в своєму складі підрозділи: два відділення, бібліотека, циклові 

комісії, тощо. Структурні підрозділи коледжу функціонують відповідно до окремих 

положень, розроблених згідно з чинним законодавством. Всі посади в коледжі 

відповідають штатному розпису, затвердженому Міністерством освіти і науки 

України.  

В коледжі функціонують відділення:  

- автомобільного транспорту, комп’ютерної інженерії та електроенергетики 

(274 Автомобільний транспорт, 123 Комп’ютерна інженерія, 126 Інформаційні 

системи та технології, 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; 

- дизайну, менеджменту та технологій легкої промисловості 022 Дизайн, 182 

Технології легкої промисловості, 073 Менеджмент; 

 До складу підрозділів, які забезпечують освітній процес, належать: 

- навчальні і методичний кабінети, лабораторії, перелік яких визначається 

навчальними планами; 

- навчально-виробничі майстерні, бібліотека; 

- актовий зал, спортивний комплекс; 

- гуртожиток. 

Задоволення соціально-побутових потреб забезпечує адміністративно-

господарська частина. 

Адміністрація і викладацький склад керуються у своїй діяльності нормативно-

директивними документами. Розроблено концепцію розвитку ТФК Луцького НТУ 

на 2018 – 2023 рр., складено план роботи коледжу на 2021 – 2022 н.р., графіки 

внутрішнього контролю усіх ланок діяльності. Кожен викладач звітує на засіданні 

відповідної циклової комісії про виконання навантаження, голови циклових комісій 

– про результати навчально-методичної та виховної роботи – на засіданнях 

навчально-методичної та педагогічної рад. 



 



Адміністрація коледжу приділяє належну увагу стимулюванню творчого 

пошуку педагогічних працівників в досягненні високої якості у підготовці фахівців.  

Всю діяльність адміністрації спрямовано на забезпечення соціального та 

матеріального добробуту викладачів та співробітників коледжу. Прийом на роботу 

здійснюється за трудовою угодою або за контрактом, згідно Кодексу законів про 

працю. Умови колективного договору між адміністрацією і трудовим колективом 

коледжу у 2021 році виконуються. На основі Типових правил внутрішнього 

розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів, затверджених 

наказом МОНУ №455 від 20.12.1993 р, з метою систематизації роботи, поліпшення 

ефективності праці та зміцнення дисципліни працівників розроблено та прийнято 

конференцією трудового колективу Правила внутрішнього розпорядку Технічного 

коледжу Луцького НТУ (2018 р.). Відповідно до законів України «Про охорону 

праці», «Про пожежну безпеку», «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення», «Про охорону здоров’я» розроблено посадові інструкції 

працівників коледжу та інструкції на робочих місцях.  

В коледжі функціонують служби з охорони праці та цивільного захисту, які 

періодично проводять навчання та перевірку знань працівників коледжу (у тому 

числі робітників, які виконують роботу з підвищеною небезпекою), спеціальні 

інструктажі з охорони праці при проведенні позакласних навчально-виховних 

заходів, туристичних поїздок, екскурсій тощо. Згідно з наказом Президента України 

щорічно проводиться Тиждень охорони праці. Функціонує кабінет з охорони праці, 

де проводяться навчання студентів коледжу з питань безпеки життєдіяльності. 

З метою відкритості діяльності освітнього закладу  вся інформація викладається 

на сайт коледжу. Крім розкладу навчальних занять та заліково-екзаменаційної сесії 

здобувачі освіти та абітурієнти можуть ознайомитися з усіма положеннями, які 

регламентують освітню діяльність коледжу, освітньо-професійними програмами, 

спеціальностями, Колективним договором, кошторисом, банком даних випускників 

коледжу тощо. 

Прийом громадян адміністрацією коледжу здійснюється кожного дня з 9 до 17 

години. У коледжі існує Книга реєстрації звернень громадян. Усі звернення і скарги 

розглядаються в терміни, визначені чинним законодавством. Всі скарги та 

пропозиції оприлюднюються на засіданні адміністративної або педагогічної ради, 

реєструються у спеціальному журналі.  

Згідно зі ст.223 Кодексу законів про працю України в коледжі створено комісію 

з трудових спорів. За поточний рік до комісії звернень від працівників коледжу не 

надходило. 

Викладене свідчить, що створена система управління діяльності коледжу 

дозволяє забезпечити реалізацію державних стандартів та вимог, створює належні 

умови для ефективного функціонування освітнього закладу. У кожному 



структурному підрозділі і на кожному робочому місці створено умови праці 

відповідно до вимог нормативних актів із додержання прав працівників, 

гарантованих законодавством про працю. 

Технічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету 

забезпечує регулярну оцінку корупційних ризиків у діяльності освітнього закладу  і 

здійснює відповідні антикорупційні заходи для усунення виявлення порушень у 

сфері запобігання корупції.  

Технічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету 

дотримується законодавства, що регулює питання запобігання та протидії корупції. 

Всі працівники коледжу періодично інформуються про заходи протидії 

корупції, інформуються стосовно прав та обов’язків, які покладаються на них.  

В навчальному закладі ведеться облік звернення громадян. Всі отримані запити 

опрацьовуються відповідно до норм чинного законодавства. В управлінській 

діяльності коледжу значна увага приділяється запобіганню корупції і хабарництву: 

- на час вступної кампанії створено апеляційну комісію. Заведено журнал 

реєстрації апеляцій, за звітний період апеляцій від абітурієнтів не надходило; 

- облік звернень громадян здійснюється у спеціально заведеній книзі;  

- систематично проводиться ознайомлення викладачів, співробітників та 

студентів з листами та наказами МОН України; 

- у читальному залі коледжу встановлено скриньку для скарг і пропозицій. 

Адміністрація періодично перевіряє дану скриньку та в присутності студентської 

ради і голів профкому розглядає зміст інформації стосовно корупційних 

правопорушень, внаслідок чого невідкладно приймається рішення стосовно 

усунення проблеми; 

- на інформаційних стендах та сайті коледжу розміщено оголошення про 

телефон довіри коледжу та телефон «гарячої лінії» Міністерства освіти і науки 

України; 

- захист курсових проектів, звітів з виробничих практик здійснюється при 

комісіях; 

- під час проведення Державної підсумкової атестації створюються апеляційні 

комісії; 

- порядок проведення іспитів контролюється з боку адміністрації коледжу та 

голів відповідних циклових комісій;  

- повторні перездачі академічних заборгованостей проводяться: перший раз – 

викладачу, другий – комісії, яка створюється завідувачем відділення. 

Протягом року в сфері дії антикорупційної програми в коледжі проводяться 

такі заходи, як: анонімне анкетування для виявлення випадків зловживання та 

корупції; проводяться виховні години зі студентами коледжу з метою роз’яснення 

їхніх дій в разі виявлення корупційних правопорушень; організація роботи телефону 



довіри; інформування всіх працівників коледжу щодо вимог нормативно-правових 

документів, що регламентують організацію освітнього процесу та процедури 

запобігання корупції; забезпечення прав та свобод людини, яка повідомила про 

корупційне правопорушення від негативних посягань; періодичне звітування 

адміністрацією педагогічному та трудовому колективу про антикорупційні заходи, 

які були проведенні, та про виявленні порушення в даній сфері. 

На засіданні педагогічної ради  всіх працівників коледжу було ознайомлено з 

Законом України «Про засади запобігання та протидії корупції». Випадків 

хабарництва, зловживань та корупції протягом 2021 року у коледжі не виявлено. 

 



3. Формування контингенту студентів та учнів 

Колектив коледжу приділяє значну увагу профорієнтаційній роботі з молоддю. 

Щорічно коледж бере активну участь у «Ярмарку професій», який проводить 

обласний центр зайнятості як в місті, так і в районних центрах. Проводяться «Дні 

відкритих дверей».  

Динаміка подачі заяв та кількість вступників наведено в таблицях. 

ОПС фаховий молодший бакалавр 

У 2021 р. відповідно до акту узгодження переліку спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем «молодший спеціаліст» і освітньо-професійним ступенем «фаховий 

молодший бакалавр», коледж здійснив набір студентів за наступними 

спеціальностями: 

123«Комп’ютерна інженерія» 

126 Інформаційні системи та технології 

274 «Автомобільний транспорт» 

022 «Дизайн» 

073 «Менеджмент» 

182 «Технологія легкої промисловості» 

141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 

 

Фаховий молодший бакалавр 
12 Інформаційні технології 123 Комп’ютерна інженерія 

126 Інформаційні системи та технології 

27 «Транспорт» 274 «Автомобільний транспорт» 

02 «Культура і мистецтво» 022 «Дизайн» 

07 «Управління і адміністрування» 073 «Менеджмент» 

18 «Виробництво та технології» 182 «Технологія легкої промисловості» 

14 «Електрична інженерія» 141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» 

 



Порівняльна таблиця набору студентів до ТФК Луцького НТУ за ОКР «молодший спеціаліст»/ОПС «фаховий молодший бакалавр»  

№ 

з/п 
Спеціальність 

Ліценз. 

обсяг, 

2021 

Подано заяв Зараховано осіб 

2018 2019 2020 2021 
Державне замовлення Контракт Всього 

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 

на основі базової загальної середньої освіти 

1.  
Автомобільний 
транспорт АТ 65 83 84 85 133 30 30 25 30 22 16 16 35 52 46 41 65 

2.  Дизайн  Дз 50 68 68 77 99 15 15 22 15 21 17 21 35 36 32 43 50 

3.  
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка 

ЕТ 55 54 55 44 71 35 30 25 25 0 4 5 11 35 34 30 36 

4.  
Комп’ютерна 
інженерія КІ 50 100 96 94 134 30 30 30 25 13 17 10 22 43 47 40 49 

5.  
Інформаційні 
системи та 
технології  

ІТ 50   18 124    25   18 24   18 49 

6.  Менеджмент Мд 35 25 44 41 77 6 8 10 10 4 7 4 24 10 15 14 34 

7.  
Технології легкої 
промисловості 

ТЛ

П 
- 19 25 16     - 8 10 10 - 0 2 - - 8 12 10 - 

Всього: 305 349 373 372 638 124 123 122 130 60 63 74 151 184 186 196 281 

на основі повної загальної середньої освіти 

8.  Автомобільний транспорт 54 30 42 65 78 - - 10 - 2 8 - 27 2 8 10 27 

9.  Комп’ютерна інженерія 10 27 28 31 49 - - - - 1 9 6 4 1 9 6 4 

10.  Інформаційні системи та 
технології  

32   15 44   - -   5 12   5 12 

11.  Дизайн 7 24 11 12 22 - - - - 8 4 4 7 8 4 4 7 

12.  Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка 

27 21 33 50 38 - - 5 - 2 6 1 14 2 6 6 14 

13.  Менеджмент 7 27 21 - 45 - - - - 8 3 - 4 8 3 - 4 

14.  Технології легкої 
промисловості 

12 - 3 - 27 - - - 10 - - - - - - - 7 

Всього 149 129 138 173 303 - - 15 10 21 30 16 68 21 30 31 75 

на основі кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» (денна форма навчання) 

15.  Технології легкої 
промисловості 

13 15 8 14 5 7 7 5 5 5 0 6 0 12 7 11 5 

16.  Автомобільний транспорт 14    24        14    14 

на основі кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» (заочна форма навчання) 



17.  Автомобільний транспорт 11 32 38 24 12 15 14 14 11 15 18 9 0 30 32 23 11 

18.  Менеджмент 15 11 11 8 4 3 4 4 4 4 5 - 0 7 9 4 4 

Всього: 53 58 57 46 45 25 25 23 20 24 23 15 14 49 48 38 34 

Всього 507 536 567 591 986 149 148 160    160 105 116 105 235 254 264 265 392 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ НАБОРУ УЧНІВ ДО ТФК ЛУЦЬКОГО НТУ 

ЗА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИМ РІВНЕМ «КВАЛІФІКОВАНИЙ РОБІТНИК» 

№ 

з/п 
Професія 

Державне замовлення Контракт Всього зараховано 

2018  2019  2020 2021 
2018  2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 

143 чол. 161 чол. 200 чол. 200 чол. 

на основі базової  середньої освіти 

1 Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів 

25 25 25 25 - 1 - 5 25 26 25 30 

2 Слюсар-ремонтник 25 25 24 - - - - - 25 25 24 - 

3 Вишивальниця, швачка 18 16 0 25 - - - 2 18 16 - 27 

4 Майстер з діагностики та 

налагодження електронного 

устаткування 

автомобільних засобів 

25 25 25 25 - 4 - 20 25 29 25 45 

5 Електрозварник ручного 

зварювання 

- 25 22 25 - - - 5 - 25 22 30 

Всього: 93 116 96 100 - 5 - 32 93 121 96 132 

на основі повної загальної середньої освіти 

6 Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів 

25 25 25 25 5 5 5 3 30 30 30 28 

7 Слюсар-ремонтник 25 0 25 0 2 29 5 - 27 29 30 - 

8 Флорист - 20 25 24 - 1 1 - - 21 26 24 

9 Слюсар з ремонту та 

обслуговування систем 

вентиляцій та 

кондиціювання 

- - - 25 - - - 4 - - - 29 

10 Оформлювач вітрин 

приміщень та будівель 

- - - 21 - - - 5 - - - 26 

Всього: 50 45 75 95 7 35 11 12 57 80 86 107 

Разом: 143 161 171 195 7 40 11 44 150 201 182 239 



Проблема якості освіти завжди перебувала в полі зору дирекції коледжу. Однак 

на сучасному етапі суспільного розвитку вона набула нового звучання. Якість освіти 

сьогодні розглядається як найважливіший фактор стійкого розвитку країни, її 

технологічної, економічної, інформаційної і моральної безпеки. Сучасний ринок 

праці потребує кваліфікованих конкурентоспроможних фахівців, у яких рівень 

інтелектуалізації праці є досить високим. Зазначене вимагає організації відповідної 

освіти, яка б інтегрувала високий рівень теоретичної та практичної підготовки 

фахівця.  

Інформаційні та комунікаційні технології сьогодні є ключовим фактором 

формування ринку праці та освітніх послуг. Тому виведення вищої освіти на якісно 

новий рівень і поліпшення якості підготовки висококваліфікованих фахівців 

неможливе без використання у навчальному процесі комп’ютерних засобів, 

впровадження Інтернет технологій і створення корпоративних мереж у закладах 

вищої освіти.  

З метою підвищення якості освіти протягом звітного періоду в коледжі 

продовжувалась робота щодо:  

-  впровадження системи контролю за якістю освітньої діяльності та якістю 

передвищої освіти через інституцію ліцензування та акредитації; 

-  впровадження сучасних підходів до організації освітнього процесу; 

-  удосконалення  організації самостійної роботи студентів, підвищення її 

ефективності через поліпшення ресурсного забезпечення. 

У 2021 році проводились опитування здобувачів освіти і педагогічних 

працівників  з метою отримання інформації щодо організації освітнього процесу в 

Технічному фаховому коледжі та розроблення відповідних заходів для підвищення 

якості організації освітнього процесу.  

Також протягом звітного періоду були організовані зустрічі з роботодавцями з 

метою обговорення ОПП підготовки фахового молодшого бакалавра. 

Стан закладеного змісту освіти закріплюється державними документами та 

навчально-методичними комплексами дисциплін, а якість змісту характеризується 

результатами відвідуваності занять та успішності студентів. 

Контингент студентів станом на 1 жовтня 2021 року в порівняні з 1 жовтня 

2020 року  суттєво змінився,  студентів денної форми навчання збільшилось на 180 

чоловік, а заочної форми навчання – зменшилось на 25. У 2020-2021  навчальному 

році було відраховано 31  студент, з них 24 – за власним бажанням і 7 - за 

невиконання навчальних планів. У 2019-2020  навчальному році було відраховано 

46  студентів, з них 25 – за власним бажанням і 21- інші причини. 

Таким чином контингент студентів ТФК Луцького НТУ  становить 1006 

студентів, в тому числі 967 студентів денної форми навчання та 39 студентів заочної 

форми навчання. 



Контингент студентів ТФК Луцького НТУ  

станом на 1 листопада 2021 року  

Навчальні 

роки 

Контингент Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Бюджет Контракт Бюджет Контракт 

2015 - 2016 785 434 281 - 70 

2016 - 2017 670 400 212 - 58 

2017 - 2018 708 407 238 5 58 

2018 - 2019 765 428 261 23 53 

 2019 - 2020 839 499 244 39 57 

 2020 - 2021 851 520 267 36 28 

 2021 - 2022 1006 565 402 32 7 

 

Динаміка змін контингенту студентів ТФК Луцького НТУ  
 

Форма 

навчання 
Спеціальність 

Станом на 

2016 р. 2017р. 2018р. 2019 р. 2020 р. 2021 р. 

Денна форма навчання   

Державна 

Автомобільний транспорт 

(Обслуговування та ремонт 

автомобілів і двигунів) 

110 111 

 

107 

 

125 

 

130 

 

135 

Дизайн 32 36 45 55 67 70 

Комп’ютерна інженерія 

(Обслуговування 

комп’ютерних систем і мереж) 

107 108 

 

104 

 

121 

 

128 

 

122 

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

(Електропостачання) 

77 89 

 
 

109 

 
 

122 

 
 

123 

 

 

122 

Менеджмент (Організація 

виробництва) 
22 28 

 

27 

 

30 
 

35 

 

41 

Обслуговування та ремонт 

електропобутової техніки 
44 30 

 

15 

 

0 

 

0 
 

0 

Технології легкої 

промисловості 

(Моделювання та 

конструювання промислових 

виробів) 

8 5 

 

 

20 

 

 

33 

 

 

36 

 

 

43 

Інформаційні системи та 

технології 
  

   32 

Контрактна 

Автомобільний транспорт 

(Обслуговування та ремонт 

автомобілів і двигунів) 

46 
45 

57 

 

64 

 

59 

 

59 

 

115 

Дизайн 81 88 90 87 84 98 

Комп’ютерна інженерія 

(Обслуговування 
33 44 

 

57 

 

63 

 

53 

 

60 



комп’ютерних систем і мереж) 

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

(Електропостачання) 

17 21 

 

 

17 

 
 

25 

 
 

19 

 
 

31 

Менеджмент (Організація 

виробництва) 
15 20 

 

16 

 

25 

 

22 
 

36 

Обслуговування та ремонт 

електропобутової техніки 
12 9 

 

6 

 

0 

 

0 
 

0 

Технології легкої 

промисловості 

(Моделювання та 

конструювання промислових 

виробів) 

9 11 

 

 

9 

 

 

3 

 
 

 

8 

 
 

 

4 

Інформаційні системи та 

технології 
- - 

 

- 
 

- 
 

23 
 

52 

Заочна форма навчання   

Державна  

Автомобільний транспорт 

(Обслуговування та ремонт 

автомобілів і двигунів) 

0 5 

 

20 

 

34 28 24 

Контрактна  

Автомобільний транспорт 

(Обслуговування та ремонт 

автомобілів і двигунів) 

58 58 

 

48 

 

49 

 

22       7 

Державна Менеджмент 0 5 3 7 8 8 

Контрактна Менеджмент 58 58 4 8 6 0 

 

Кваліфікований робітник 

На даний момент в ТФК Луцького НТУ підготовка кваліфікованих робітників 

здійснюється за 11 професіями відповідно до діючої ліцензії та сертифікатів про 

атестацію: 

1. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 

2. Слюсар - ремонтник 

3. Майстер з діагностики на налагодження електронного устаткування 

автомобільних засобів 

4. Електрозварник ручного зварювання 

5. Флорист 

6. Квітникар 

7. Швачка 

8. Вишивальник 

9. Кравець 

10. Оформлювач вітрин, приміщень та будівель 

11. Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання 



Професії,  

за яким проводилася підготовка здобувачів освіти в 2020-2021н.р. 

КВАЛІФІКОВАНИЙ РОБІТНИК 

№ 

з/п 

Код 

професії 

Назва професії Вид  

підготовки 

Джерело 

фінансування 

1.  7231 

 

Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів 

ППП 

 

 

 

 

 

Регіональне 

замовлення 

 

2.  7233 Слюсар - ремонтник ППП 

3.  7241 Майстер з діагностики на налагод-

ження електронного устаткування 

автомобільних засобів 

ППП 

4.  7212 Електрозварник ручного 

зварювання 

ППП 

5.  7331. 

6113 

Флорист 

Квітникар 

ППП 

6.  7436 

8263 

Швачка 

Вишивальник 

ППП 

7.  7436 Швачка ПТН  Договори про 

професійно-

технічне 

навчання 

безробітних 

 

Контингент здобувачів освіти ТФК Луцького НТУ 

 

Навчальні 
роки 

Контингент Державна форма навчання 
Бюджет Контракт 

2016 - 2017 270 233 37 
2017 - 2018 297 283 14 

2018 - 2019 308 302 6 
         2019-2020 364 324 40 

2020 - 2021 378 372 6 

2021 - 2022 444 396 48 

 

 

 



4. Організація освітнього процесу за ОКР МС та ОПС ФМБ 

У 2021 році освітній процес відбувався згідно графіку освітнього процесу. Всю 

навчальну документацію розроблено відповідно до наказів про нормативну 

документацію МОН України та затверджені директором коледжу.  

Екзаменаційні сесії та атестація студентів коледжу у 2021 р. проводилися 

відповідно до термінів, визначених графіком освітнього процесу. Розклади 

екзаменів, заліків, атестації та вся екзаменаційна документація затверджені вчасно. 

Абсолютна успішність за II семестр 2020 – 2021 н. р.  по відділенню 

«Автомобільного транспорту, комп’ютерної інженерії та електроенергетики» склала 

98,9 %, якісна – 25,84%. Абсолютна успішність  за II семестр 2020 – 2021 н. р.   по 

відділенню «Дизайну, менеджменту та технологій легкої промисловості» склала 

86,25%, якісна – 39%. 

Упродовж 2020 – 2021 н. р. відраховано 31 студент. 

За результатами весняної сесії 2020-2021 н. р. у порівнянні з 2019-2020 н.р., 

абсолютна успішність по коледжу зросла на 10,2 %, якість знань  залишилась 

приблизно на такому ж рівні. 
 

Підсумки весняної заліково-екзаменаційної сесії  по відділенню 

«Автомобільного транспорту, комп’ютерної інженерії та електроенергетики» 
 

 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс Разом 

Кількість студентів 123 151 140 118 532 

Абсолютна успішність, % 100 % 99,3% 98,6% 97,5% 98,9% 

Якісний показник, % 22,8% 23,2 24,3 33,05 25,84 

Кількість студентів-

відмінників 
1 6 10 

 

13 30 

Кількість студентів із 

достатнім рівнем знань 
27 29 24 

 

26 106 

Кількість невстигаючих 

студентів 
- - - 

- 
- 

Кількість студентів н/з - 1 2 3 6 

Підсумки весняної заліково-екзаменаційної сесії по відділенню «Дизайну, 

менеджменту та технологій легкої промисловості» 
 

 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс Разом 

Кількість студентів 67 65 55 38 225 

Абсолютна успішність, % 100 % 97 % 85 % 63 % 86,25 % 

Якісний показник, % 31,3 % 35,4 % 41,8 % 47,4 % 39 % 

Кількість студентів-

відмінників 
1 3 3 5 12 

Кількість студентів 

хорошистів 
20 20 20 13 73 

Кількість невстигаючих 

студентів 
- - - 

- 
- 

Кількість студентів н/з - 3 8 14 25 

 



Підсумки весняної заліково-екзаменаційної сесії за спеціальностями 

№ 

з/п Спеціальність 

Кількість 

студентів, 

ос 

Абсолютна 

успішність, 

% 

Якість 

знань, % 

Кількість 

відмінників, 

ос 

Кількість 

невстигаючих, 

ос 

1 Автомобільний транспорт  133 98,5% 23,5% 6 2 

2 Інформаційні системи та 

технології 
24 100% 21,8% 4  

3 Комп’ютерна інженерія  178 99,2% 31,45% 11 1 

4 Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка  

142 97,9% 26,61%  9 3 

5 Дизайн 148 91 % 42,8 % 10 -13 

6 Менеджмент  40 85 % 35 % - -6 

7 Технології легкої 

промисловості 
37 83,8% 39,2 % 2 -6 

 

Результати захисту кваліфікаційних робіт 

Спец

іальн

ість 

2017 – 2018 н.р. 2018-2019 н.р. 2019-2020 н.р.. 2020-2021 н.р. 

к-сть 

студен

тів 

абсолю

тна 

успішні

сть, 

% 

якісний 

показни

к, 

к-сть 

студе

нтів 

абсолю

тна 

успішні

сть, 

% 

якісний 

показни

к, 

%% 

к-сть 

студен

тів 

абсолю

тна 

успішні

сть, 

% 

якісний 

показни

к, 

% 

к-сть 

студен

тів 

абсолю

тна 

успішні

сть, 

% 

якісний 

показник, 

% 

ЕПС, 

ЕТ 
16 100 86,25 18 100 88,3 35 100 74,29 36 100 72,22 

АТ 

(денна) 
40 100 80 27 100 77,8 63 100 85,71 69 100 92,75 

АТ 

(заочна) 
19 100 84 18 100 76,7 23 95,74 73,9 - - - 

КІ 33 100 93,94 25 100 96 43 100 85,7 37 100 75,68 

ТЛП 7 100 85,71 9 100 88,9 8 100 100 6 100 83,33 

Дизайн 
24 100 84,00 27 100 88,9 30 100 100 38 100 84,21 

Мд/ОРВ 9 100 100 12 100 100 15 100 100 17 100 64,71 

Мд 

(заочна) 
- - - - - - - - - 10 100 100 

 



Відрахування студентів денної форми навчання  

Показники 2018 2019 2020 2021 

Відраховано всього, осіб 10 37 37 28 

І курс відраховано, осіб 1 9 10 5 

ІІ курс відраховано, осіб 4 12 15 3 

ІІІ курс відраховано, осіб 2 7 11 13 

ІV курс відраховано, осіб 3 9 1 7 
 

Відрахування студентів заочної форми навчання 

Показники 2018 2019 2020 2021 

Відраховано всього, осіб 7 5 9 3 

І курс відраховано, осіб 0 0 0 1 

ІІ курс відраховано, осіб 2 4 5 2 

ІІІ курс відраховано, осіб 1 0 3 0 

ІV курс відраховано, осіб 4 1 1 0 

 

Основними причинами відрахувань були за власним бажанням, не виконанням 

навчального плану, вступом в інші навчальні заклади вищої освіти, як такі, що не 

приступили в десятиденний термін навчання тощо. 

Стипендіальне забезпечення студентів ТФК Луцького НТУ 
 
 

Спеціальність 
Курс 

навчання  

Всього місць 

державного 

замовлення 

Кількість 

стипендіатів 

Кількість 

підвищених 

стипендій 

Автомобільний транспорт 

I-курс 37 13  

II-курс 34 11 0 

III-курс 32 19 2 

IV-курс 32 14 4 

всього - 135 57 6 

Дизайн 

I-курс 16 7  

II-курс 22 10 5 

III-курс 17 8 2 

IV-курс 15 7 3 

всього - 70 32 10 

Комп’ютерна інженерія 

I-курс 25 11  

II-курс 30 13 3 

III-курс 36 16 2 

IV-курс 31 14 3 

всього - 122 54 8 

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

I-курс 27 11  

II-курс 29 11 1 

III-курс 31 16 3 

IV-курс 34 15 3 

всього - 121 53 7 

Менеджмент I-курс 12 4  



II-курс 10 4 1 

III-курс 11 5 0 

IV-курс 8 3 0 

всього - 41 16 1 

Технологія легкої 

промисловості 

I-курс 12 3  

II-курс 15 4 0 

III-курс 8 6 2 

IV-курс 7 3 0 

всього - 42 16 2 

Інформаційні системи та 

технології 
I-курс 32 11  

всього  32 11  

Разом по коледжу  563 239 34 

 

У 2021 р. успішно розширено ліцензійний обсяг спеціальності 073 

Менеджмент із 30 до 50 місць та  професії майстер з діагностики та 

налагодження електронного устаткування автомобільних засобів із 45 до 60 

місць. 

Інформація про бази практики студентів ТФК Луцького НТУ  

№ з/п Підприємство Номер договору, термін дії Спеціальність 

1 ТОВ «Богдан-Авто-Луцьк» № 174/18 від 20.11.17 до 20.11.23 р. 

 

 

 

Автомобільний 

транспорт 

2 ТзОВ «Віта-Авто» № 9-КАТ від 01.02.17 до 01.02.22 р. 

3 ПАТ Волинь-Авто №49 від 09.12.20 р. до 09.12.25. 

4 ТзОВ «Автоконцерн» №50 від 09.12.20 р. до 09.12.25. 

5 ВТП «Санрайс» № 3-КАТ від 05.01.17 до 05.01.22 р. 

6 

ПрАТ «Волинське обласне 

підприємство автобусних 

станцій» 

№ 2-КАТТ від 05.01.17 до 05.01.22 р. 

7 ПП «Транспаксервіс» № 1-КАТТ від 05.01.17 до 05.01.22 р. 

8 
КП «Луцьке електротехнічне 

підприємство Луцьксвітло» 
№ 1-КАТТ від 05.01.17 до 05.01.22 р. 

9 ТОВ «Велес 21» № 4-КАТТ від 05.01.17 до 05.01.22 р. 

10 ТОВ «ВОТРАНС» 
№ 29/11/16/127—КАТТ від 29.11.16 до 

29.11.21 р. 

11 ТОВ «Анекс плюс» № 1 від 06.11.2017р. (2017-2022) 

Технології 

легкої 

промисловості 

12 ТзОВ «Мода – Текс» № 2 від 06.11.2017 р. (2017-2022) 

13 ТОВ «Т-Стиль» № 3 від 06.11.2017 р. (2017-2022) 

14 ФОП Лукашук Т.П. № 5 постійно 

15 ТзОВ «КаДар-Техно» № 6 постійно 

16 ТОВ «Універсалсервір-2016» № 7 від 25.01.2018 р. (2018-2023) Менеджмент 

17 
ТзОВ «УкраЇнська комп'ютерна 

школа» 
№ 32 від 10.01.19 до 10.01.24 р. 

Комп'ютерна 

інженерія 18 ВАТ «Укртелеком» № 20/17 від 10.10.18 до 10.10.23 р. 

19 ТОВ «Богдан-Авто-Луцьк» № 26 від 10.01.19 до 10.01.24 р. 



20 ПАТ «Волинь-Авто» № 174/18 від 20.11.17 до 20.11.23 р. 

21 ТОВ «Велес 21» № 1-КАТТ від 05.01.17 до 05.01.22 р. 

22 
КП «Луцьке електротехнічне 

підприємство Луцьксвітло» 
№ 4-КАТТ від 05.01.17 до 05.01.22 р. 

23 
ПП «Інтелектуальні 

телекомунікаційні технології» 
№ 1-КАТТ від 05.01.17 до 05.01.22 р. 

24 «Levis Desigh» № 12 від 20.09.2018 р. до 20.09.23 р. 

25 ПП «Музика» № 25/1 від 10.03.19 до 10.03.24 р. 

26 Підприємство «Візор» № 13 від 26.09.2018 р. до 26.09.23 р. 

27 ТзОВ «Українська комп’ютерна 

школа» 

№ 10 від 17.09.2020 р. до 17.09.2025 р.  

28 ТОВ «Волинські оптичні мережі» № 11 від 22.09.2020 р до 22.09.2025 р.  

29 ТзОВ «Виробниче Підприємство 

 «Електросервіс» 

№59/10-17 від 12.10.2017 р. до 12.10.2021 

р. 

Електроенерге-

тика, 

електротехніка 

та 

електромехані-ка 

30 КП «Луцькводжоканал» № 07/20ПР від 14.01.20 до 14.01.25 р. 

31 ТзОВ «Мінд-Інновейшн» № 27/20ПР від 28.01.21 до 28.01.25 р. 

32 ТзОВ «Кристал житло-інвест» №8/20ПР від 14.01.20 до 14.01.25 р. 

33 ФОП Гула Т.П. №163/18ПР від 23.01.2018 р. 

34 ФОП Творовський Р.П. №166/18ПР від 23.01.2018 р. 

35 ЗОШ І-ІІІ ст. гімназія м. Горохів №9 від 15.05.2019 р. – постійно  

36 Центр естетичного виховання №1 від 15.09.2020 р. – 2020-2021 р. 

 



Навчально-виробнича робота 

Кваліфікований робітник 

Підготовка кваліфікованих робітників здійснюється на основі державних 

стандартів професійно-технічної освіти. 

 У 2021 році збільшено ліцензований обсяг за професією 7241 Майстер з 

діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів з 

первинної професійної підготовки, ліцензований обсяг – 60 осіб (з 45 до 60 осіб). 

В сегменті професійно-практичної підготовки коледж на належному рівні 

співпрацює з базовими підприємствами, які є замовниками робітничих кадрів:   

• ПАТ «Волинь- Авто»  

• АК «Богдан-Авто Луцьк»  

• ДП «АСЗ №1» АТ АК «Богдан Моторс» 

• ТОВ «Холодтехсервіс» 

• ТОВ «Луцька картонно-паперова фабрика Україна» 

• СП ТОВ « Модерн -Експо» 

• ПФ «Ривеніс»  

• ПП «Джерело» 

• ПП «Агорацо» 

•  ТОВ «Жасмін Лінджері» 

• ПРАТ «Едельвіка» 

• ФОВ Виробнича фірма «Лія» 

• Квіткова крамниця «Гарденія» 

Обсяги прийому на навчання не перевищують ліцензованих обсягів, назви 

професій відповідають Класифікатору професій ДК 003: 2010.  

Усі здобувачі   навчаються за денною формою. Учні, зараховані на основі 

базової загальної середньої освіти, одночасно з професією здобувають повну 

загальну середню освіту. 

Учні освіти коледжу зараховуються на навчання відповідними наказами 

директора, про що свідчать записи у «Книгах наказів» про контингент учнів 

(слухачів) та «Поіменні книги обліку» особового складу учнів (слухачів), книги 

реєстрації видачі дипломів та додатків до них, атестатів та додатків до них, 

свідоцтва, довідок.  

В ТФК Луцького НТУ проводиться робота з питань  працевлаштування молоді 

на постійну роботу. Створюються комісії з персонального розподілу випускників, 

які вивчають факт наявності робочих місць для випускників на підприємствах, з 

якими попередньо були укладені угоди на підготовку робітничих кадрів та 

забезпечують їх працевлаштування. 

    забезпечують їх працевлаштування. 



    За звітний 2020-2021 навчальний рік на підставі укладених між ТФК 

Луцького НТУ та Волинською обласною службою зайнятості договорів про 

професійне навчання безробітних у закладі проведено навчання слухачів за 

професією Швачка. 

Участь ТФК  Луцького НТУ у конкурсних та інших заходах у 2020-2021 

н.р.  

Позитивним аспектом є те, що викладачі спецдисциплін та майстри 

виробничого навчання мають високий потенціал можливостей для проведення 

різнопланових заходів. Так, у 2021 році майстри виробничого навчання та викладачі 

спеціальних дисциплін прийняли участь в наступних заходах:  

1. Презентація колекції сучасного одягу «Пробуджена природою» на 

чотирнадцятому фестивалі Lutsk Fashion Weekend, червень 2021 року. 

2. Виставка картин «Жидичинський монастир», представлених здобувачами 

освіти ТФК Луцького НТУ.  

3. Фестиваль робітничих професій закладів професійної освіти, червень 2021 

року. 

4. Відбірковий конкурс до Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності 

«WorldSkills Ukraine» у листопаді 2021 року у компетенціях  «Технологія 

моди», «Зварювальні роботи», «Слюсарні роботи». Перше призове місце у 

компетенції «Слюсарні роботи» зайняв майстер виробничого навчання Андрій 

Кленшин. 

5. Конкурс фахової майстерності серед здобувачів освіти 2 курсу професії 

«Слюсар-ремонтник». 

6. Виставка «Величаємо тебе, Святий Миколаю!» в Музеї Волинської ікони, 

грудень 2021 року, де були представлені вишиті рушники (ручна вишивка) 

здобувачів освіти і майстрів виробничого навчання. 

7. Передріздвяний благодійний ярмарок в Свято-Миколаївському храмі 

Жидичинського монастиря, 19 грудня 2021 року. 

8. Передріздвяні ярмарки-продажі виробів здобувачів освіти і майстрів 

виробничого навчання, які були представлені у приміщенні Волинської 

обласної ради, торгово-розважальному центрі «Промінь», грудень 2021 року. 

9. Майстер-класи з виготовлення флористичних композицій у Луцькому 

міському центрі зайнятості для безробітних, з виготовлення новорічної 

іграшки для дітей працівників ТФК Луцького НТУ. 

Здобутком звітного року є розроблені профорієнтаційні буклети та відеоматеріали 

по усіх професіях, за якими здійснюється професійна підготовка. Вони містять 

інформацію про освітній процес, учнів, викладачів та майстрів виробничого 

навчання.  



Також вважаємо за необхідність у 2021 – 2022 навчальному році продовжити 

роботу по виготовленню відеороликів про робітничі професії та відеороликів з 

елементами уроків виробничого навчання, проведенням відео- майстер-класів. 

Впевнені, що такі відеоматеріали можуть бути використані у профорієнтаційній 

роботі в школах а також у соціальних мережах для популяризації та підняттю 

престижності робітничих професій. 

На 2021 - 2022 роки заплановано проведення конкурсів на кращого за 

професією безпосередньо в групах кваліфікованих робітників. 

 У 2021 році завершено роботи та введено в дію майстерню вентиляції та 

кондиціювання. В майстерні встановлено три стенди по кондиціюванню і один 

стенд вентиляції, також облаштований стаціонарний настінний планшет, який 

містить зразки матеріалів, які використовуються при монтажі обладнання. В 

наявності є  стенди та плакати, які містять інформацію про будову внутрішнього та 

зовнішніх блоків кондиціонера. Майстерня облаштована плазмовим телевізором.  

Працевлаштування випускників 

 Випускникам, підготовка яких здійснювалась за рахунок бюджетних коштів, 

надається перше робоче місце згідно з законодавством України, у тому числі 

Законами України «Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-

технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю», «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» на 

підставі тристоронніх договорів між учнем, закладом освіти та роботодавцем. 

 Працевлаштування випускників здійснюється за сприяння керівництва 

коледжу, державної служби зайнятості і замовників робітничих кадрів. Протягом  

усього періоду роботи, відповідно до укладених договорів, коледж відслідковує 

працезакріплення випускників. 

 Динаміка працезакріплення випускників, що здобули професійну освіту, 

наведена у таблиці нижче. 

 

№ 

з/п 

Професія Випущено учнів Працевлаштовано Продовжили 

навчання 
2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

1.  Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів 

55 53 49 29 26 26 17 9 12 

2.  Слюсар-ремонтник 50 - 49 34 - 31 4 - 8 

3.  Майстер з діагностики на 

налагодження електронного 

устаткування а\з 

- 24 24 - 10 12 - 5 3 

4.  Флорист. Квітникар - 19 25 - 8 13 - 5 1 

5.  Швачка. 

Вишивальник 

25 25 17 18 15 14 7 9 3 



5. Кадрове забезпечення. Підвищення кваліфікації 

Навчальний процес в коледжі на 01.12.2021 року забезпечує 119 педагогічних 

працівників, з них: 91 осіб (76,47 %) працює на постійній основі; 28 осіб (23,52 %) – 

зовнішнє сумісництво. Серед загальної кількості педагогічних працівників штатних 

викладачів – 62 особи (52,10 %), майстрів виробничого навчання – 20 осіб (16,80 %). 

Із загальної кількості педагогічних працівників: 

– науковий ступінь «кандидат наук» мають 31 особа (26,05 %), з них - 15 осіб 

(48,38 %) працює на постійній основі, 16 осіб (51,61) – зовнішнє сумісництво. 

– вчене звання «доцент» 19 осіб (15,96%), з них 5 осіб (26,31%) – працює на 

постійній основі; 

– педагогічне звання «викладач-методист» мають 10 осіб (8,40%), з них 7 осіб 

працює на постійній основі; 

– педагогічне звання «старший викладач» мають 6 осіб (5,04 %), з них            3 

особи працює на постійній основі; 

– кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» мають                      49 

працівників (41,17%); 

– кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої  категорії» мають                 6 

працівників (5,04 %); 

– кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» мають                 10 

працівників (8,40 %); 

– кваліфікаційну категорію «спеціаліст» мають 54 особи (45,38 %); 

– майстрів виробничого навчання – 20 осіб (16,80 % ). 

Нині забезпеченість педагогічними та науково-педагогічними працівниками 

становить 100 % від потреби. Фахова освіта відповідає займаним посадам. Із 20 

майстрів виробничого навчання повну вищу освіту має 13 осіб.   

Педагогічні та науково-педагогічні працівники коледжу постійно працюють над 

підвищенням своєї педагогічної майстерності: 

- згідно графіків проходять курси підвищення кваліфікації та наукових 

стажувань; 

- на дистанційних курсах он-лайн; 

- в школі молодого педагога;  

- приймають участь у обласних методичних об’єднаннях, секціях; 

- приймають участь у науково-методичних семінарах, конференціях, тощо. 

У звітний період 1 викладач пройшов курси підвищення кваліфікації на 

відповідній кафедрі ВНУ ім. Лесі Українки,  57 викладачів пройшли різні 

дистанційні курси он-лайн, 10 педагогічних працівників пройшли стажування на 

підприємствах.  

У 2020-2021 навчальному році 8 педагогічних працівників коледжу пройшли 

чергову атестацію. За підсумками роботи атестаційних комісій I і II рівнів: 

відповідає займаній посаді – 1 завідувач відділення; відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» - 3 викладачі, присвоєно 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» – 2 викладачам; присвоєно 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» – 2 викладачам; присвоєно 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» – 1 викладачу; присвоєно 

педагогічне звання «викладач-методист» - 1 викладачу; відповідає раніше 



присвоєному педагогічному званню «викладач-методист» - 1 викладач; присвоєно 

педагогічне звання «старший викладач» - 2 викладачам.  

 

Кадрове забезпечення ТФК Луцького НТУ за випусковими цикловими, 

цикловими та методичними комісіями 
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Випускаюча циклова 

комісія Комп’ютерна 

інженерія 

6 2 2 2 1 2  0 3 1 0 4     

Випускаюча циклова 

комісія Менеджмент 
6 0 5  1       4     2      

Випускаюча циклова 

комісія Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

5 4 6 5 0 0 1 4 0  1 4    

Випускаюча циклова 

комісія Технології легкої 

промисловості та Дизайн 

11 1          1 3 1 2 2   4 

Випускаюча циклова 

комісія Автомобільний 

транспорт 

4 11 7 6     1 7  0 1 5   2 

Циклова комісія викладачів 

словесних та суспільних 

дисциплін 

16 4 5 1   3 3 13 1 2 4     

Циклова комісія 

природничо-математичних 

дисциплін 

14 1 3 1  1 2  0 8 1 0 6     

Методична комісія 

педагогічних працівників 

фізичного виховання та 

захисту Вітчизни 

8 0        1   3     4   1 

Методична комісія 

педагогічних працівників 

технічних дисциплін 

10 5 3 3  2  2    3     3  9 

Методична комісія 

кураторів, класних 

керівників, вихователів 

7 0             2 1  2    2 

 

 

 



Динаміка кадрового складу забезпечення освітнього процесу 

Кадровий склад 

2018 – 2019 н. р. 2019 – 2020 н. р. 2020 – 2021 н. р. 2021 – 2022 н. р. 

К-сть 

осіб 

% К-сть 

осіб 

% К-сть 

осіб 

% К-сть 

осіб 

% 

науковий ступінь «кандидата наук» 29 33 30 29 30 29 31 26,05 

Вчене звання «професор» - - 1 1 - - - - 

Вчене звання «доцент» 16 18 15 15 18 17,5 19 15,96 

педагогічне звання «викладач-

методист» 

12 14 12 12 12 11,6 10 8,4 

педагогічне звання «старший 

викладач»  

5 5,7 4 4 4 4 6 5,04 

«спеціаліст вищої категорії» 40 49,5 50 49 50 48,5 49 41,17 

«спеціаліст першої  категорії»  7 8 5 5 7 6,8 6 5,04 

«спеціаліст другої категорії»  10 11,5 11 11 13 12,6 10 8,4 

«спеціаліст»  27 31 20 20 16 15,5 54 45,38 

Майстри виробничого навчання  14 16 16 16 17 16,5 20 16,8 

Разом  87 100 102 100 103 100 119 100 

 

  

Підвищення педагогічної майстерності працівниками ТФК Луцького НТУ  

Підвищення кваліфікації Стажування 

Курси 

підвищення 

кваліфікації 

ВІППО 

На кафедрах 

Луцького 

НТУ 

В інших 

навчальних 

закладах 

Дистанційні 

курси  

он-лайн 

На 

підприємствах 

0 0 1 57 10 

68 

 



6. Методична робота 

Процес провадження освітньої діяльності у коледжі здійснюється у 

відповідності до освітніх програм, на основі яких розроблені навчальні плани всіх 

спеціальностей підготовки фахівців ОКР МС та ОПС ФМБ, що містять цикл 

загальної та цикл професійної підготовки та робочі навчальні плани.  

Методична робота в коледжі будується відповідно до чинних вимог, це - 

творчий процес, що складається з комплексу систематичної, цілеспрямованої, 

колективної, групової та індивідуальної діяльності викладачів. У звітний період 

педагогічний колектив коледжу закінчив працювати над спільною методичною 

проблемою «Створення  психологічно-педагогічних умов для формування 

професійних компетенцій молодшого спеціаліста та кваліфікованого робітника 

засобами інформаційно-комунікаційних 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» і розпочав роботу над новою методичною 

проблемою «Формування сприятливого особистісно орієнтованого освітнього 

середовища шляхом провадження інноваційної діяльності». 

Для оперативного вирішення питань провадження освітньої діяльності в 

коледжі створено і працюють 5 випускаючих циклових комісій, 2 циклові комісії та 

3 методичні комісії,  які організовують роботу з методичного забезпечення 

підготовки фахівців з відповідних напрямків і спеціальностей, професій. 

Координацію і управління цією роботою здійснює навчально-методична рада ТФК 

Луцького НТУ. Засідання ВЦК, МК, ЦК та засідання науково-методичної ради 

проводяться один раз на місяць, згідно графіку. 

Випусковими цикловими комісіями постійно здійснюється перегляд та, за 

потреби, корегування освітньо-професійних програм, навчальних планів і програм 

практичного навчання до конкретних умов сучасного виробництва, своєчасно 

вносяться зміни та доповнення. Відповідно до робочих навчальних планів 

розроблено навчальні програми та робочі програми з усіх навчальних дисциплін. 

Для методичного забезпечення виконання навчального плану видаються навчальні 

посібники, електронні посібники, методичні вказівки та рекомендації.  

З метою покращення методичного забезпечення провадження освітньої 

діяльності в коледжі розроблений і затверджений план випуску навчально-

методичних видань на 2020-2021  н.р., згідно якого було заплановано 36 методичних 

розробок. Видано 28 методичних видань згідно плану. Всі вони розглянуті на 

засіданнях ЦК, навчально-методичної ради ТФК Луцького НТУ та затверджені 

методичною радою Луцького НТУ. Методичне забезпечення дисциплін освітнього 

процесу ТФК в цілому становить 85 %.  

Для визначення рівня щодо підготовки здобувачів ОКР «фаховий молодший 

бакалавр» та ОКР «кваліфікований робітник» ВЦК, ЦК та МК розроблені і 

затверджені пакети ККР та методичні вказівки щодо виконання дипломних проектів 

та кваліфікованих робіт зі спеціальностей та професій. З метою систематизації, 

поглиблення і закріплення теоретичних й практичних знань навчальним планом 

передбачено виконання курсових робіт (проектів) з фахових дисциплін. 
 



Динаміка видання навчально-методичної літератури ТФК Луцького НТУ  

Методичні вказівки 

2018 – 2019 н.р. 2019 – 2020 н.р. 2020 – 2021 н.р. 

Заплано- 

вано 

виконано Заплано- 

вано 

виконано Заплано- 

вано 

виконано 

Електронні посібники 1 1 1 1   

МВ до самостійної 

роботи 
5 8 3 3 3 2 

МВ до практичних 

занять 
9 21 19 19 15 12 

МВ до курсових 

робіт 
1  - - 2 2 

МВ до лабораторних 

робіт 
1 2 1 1   

МВ до дипломних 

робіт 
1 1 2 2 1 1 

МВ до семінарських 

занять 
  1 1 2 2 

МВ до контрольних 

робіт 
 2 - -   

МВ до викладання 

фізичної підготовки 
1 1 1 1   

Конспект лекцій 
8 15 9 9 11 7 

Збірник тестових 

завдань 
3 5 1 1 2 2 

Підручник    1   

МР по проведенню 

соціально-

педагогічних тренінгів 

      

Всього 30 57 38 39 36 28 

 

Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу відповідає вимогам 

підготовки фахових молодших бакалаврів, молодших спеціалістів та кваліфікованих 

робітників. Наявні всі необхідні кабінети та майстерні для проходження 

виробничого навчання. Загальний рівень оснащення кабінетів та майстерень для 

забезпечення повноцінного виконання навчальних планів та програм  становить 90 

% від нормативних вимог. 

Не менш важливим у вашій роботі є проведення викладачами тижнів 

методичних та випускових циклових комісій. Щорічно кожна циклова комісія 

проводить тиждень циклової комісії.  

Вже стало традиційним поєднання нетрадиційних і інноваційних форм і 

методів роботи на заняттях, на виробничому навчанні, з метою залучення студентів 

та учнів до більш активної науково-пошукової творчої діяльності та тісної співпраці. 

Про це свідчать заняття, які проводять викладачі університету в лабораторіях  

Луцького НТУ для студентів коледжу спеціальностей Технології легкої 

промисловості, Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 



Автомобільний транспорт. Викладачі коледжу проводять викладання теоретичного 

матеріалу для студентів спеціальності Менеджмент на базах практики: СП ТОВ 

«Модерн-Експо», ПАТ «Теремнохліб», ПрАТ «Луцьк Фудз», ПАТ КБ 

«ПриватБанк». 

Майстри виробничого навчання на протязі року проводять майстри-класи: з 

ручної вишивки, з виготовлення вітальної листівки, з виготовлення новорічної 

іграшки в навчальних закладах та установах м. Луцька та найближчих районах. Були 

також організовані виставки – ярмарки в Музеї Волинської ікони, Військовому 

госпіталі  з участю учнів та майстрів коледжу. 

 

Участь викладачів коледжу в конференціях, конкурсах, виставках 

Конкурси 

● Відбірковий конкурс до Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності 

«WorldSkills Ukraine» у листопаді 2021 року у компетенціях  «Технологія моди», 

«Зварювальні роботи», «Слюсарні роботи» 

● XXV обласна виставка дидактичних і методичних матеріалів «Творчі сходинки 

педагогів Волині». 

Конференції, семінари 

● VI Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю 

«Управління ресурсним забезпеченням господарської діяльності підприємств 

реального сектору економіки» 

● ІІ Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих 

вчених «Економіка цифрового суспільства: сучасні проблеми та перспективи 

розвитку» 

● Х Міжнародна науково-практична конференція «Математика. Інформаційні 

технології. Освіта» 

● Міжнародна наукова інтернет-конференція «Інформаційне суспільство: 

технологічні, економічні та технічні аспекти становлення» 

● Науково- методична  конференція «Інтенсифікація навчального процесу на основі 

впровадження сучасних методів навчання передових новітніх технологій » 

● V Всеукраїнська мультилисциплінарна науково- практична інтернет-конференція " 

Міждисциплінарний підхід до наукових досліджень" 

● V Міжнародна наукова конференціїяУкраїнської асоціації дослідників освіти 

● VI Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми германського 

та романського мовознавства» 

● ІV Всеукраїнська науково-методична інтернет-конференція «Актуальні проблеми 

іншомовної комунікації: лінгвістичні, методичні та соціально-психологічні 

аспекти» 

● V Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю 

«Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, 

практика» 

● ІІІ Міжнародна науково-практична конференція 

● V Міжнародна науково-практична конференція– Академія технічних наук України 

– Івано-Франківськ 

● VIІ Міжнародна науково-технічна конференція«Теоретичні і експериментальні 

дослідження в сучасних технологіях матеріалознавства та машинобудування» 



● IX Ukrainian-Polish Scientific Dialogues: Conference Proceedings. International 

Scientific Conference 

● ELIT-2021 (2021 IEEE XII-th International Conference on Electronics and Information 

Technologies. 19.05-20.05. L'wiw 

● XVII International scientific and practical conference "Development of science: trends, 

innovations poblems and prospects" Amsterdam, Netherlands 

● XII-th International Conference on Electronics and Information Technologies 

● Студентська науково-технічна конференція факультету транспорту та механічної 

інженерії «Інноваційні в транспорті та механічній інженерії» 

● ІХ-Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів 

«Актуальні проблеми автоматизації та управління» 

● VIІІ Міжнародна науково- практична конференція «Інформаційні технології в 

освіті, науці і виробництві (ІТОНВ 2021)» 

● ІХ-Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів 

«Актуальні проблеми автоматизації та управління» 

● VIІІ Міжнародна науково- практична конференція «Інформаційні технології в 

освіті, науці і виробництві (ІТОНВ 2021)» 

● IX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та 

студентів «Актуальні проблеми автоматизації та управління» 

Майстер-класи 

● Майстер-класи з виготовлення флористичних композицій у Луцькому міському 

центрі зайнятості для безробітних, з виготовлення новорічної іграшки для дітей 

працівників ТФК Луцького НТУ. 

● Навчальні заклади м. Луцька та Луцького р-ну (майстри Григорєва К.Є, Лисюк 

О.В., Петюк О.О., Даценко О.Л., Табун Н.В.) 

 

Викладачі та майстри виробничого навчання Технічного фахового коледжу 

Луцького НТУ постійно публікуються в збірниках наукових праць та науково-

практичних журналах, а саме:  

 

Видання публікацій викладачів коледжу  

● «Scopus» 

● «Перспективні технології та прилади» 

● Сучасні технології в машинобудуванні та на транспорті: Науковий журнал, Луцьк: 

ЛНТУ, 2021 

● Інтернет-видання «Сільськогосподарські машини» 

● Студентський науковий вісник. Серія «Технічні науки». Науковий збірник.  

● Вісник Національного університету водного господарства та 

природокористування: Серія «Технічні науки» 

● Вісник КрНУ ім. М. Остроградського 

● Студентський науковий вісник. Серія «Природничі та технічні науки». Науковий 

збірник. ІВВ Луцького НТУ. 

● Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла 



Остроградського. Кременчук 

● Журнал: «Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво» 

 

В Технічному фаховому коледжі Луцького НТУ в рамках співпраці з 

Державною службою зайнятості продовжує функціонувати Центр професійного 

розвитку, діяльність якого спрямована на вивчення ринку праці регіону, покращення 

рівня підготовки випускників ТФК Луцького НТУ та можливості в повному обсязі 

реалізувати себе в професійному напрямку, що надасть змогу випускникам 

побудувати успішну кар’єру у прийдешньому. 

Також працює школа «ТАЛФОРТ», спільний проект Технічного фахового 

коледжу Луцького НТУ та партнерів-роботодавців шинного центру «ТАЛФОРТ». 

Школа створена з метою підготовки працівників автомобільної промисловості для 

мережі шинних центрів Волинської області. Спікерами школи, які проводять 

тренінги та навчальні семінари на базі коледжу, виступають провідні спеціалісти 

ТзОВ «ТАЛФОРТ», що працюють на добровільних засадах. 

Для поглибленого вивчення англійської мови, набуття практичного досвіду 

розмовної мови запрошує клуб «Speaking Club», де заняття проводять волонтери - 

представники Корпусу миру. 

В коледжі для потреб студентів та учнів створена кімната психоемоційного 

відпочинку «FriendZone» за рахунок гранту.  
 

Організація шкіл, клубів для студентів та учнів коледжу 

Кімната психоемоційного відпочинку «FriendZone» 

Школа для менеджерів та фахівців автомобільної промисловості TALFORT SCHOOL 

Speaking Club 

Гурток художньої вишивки «Чарівні візерунки» 

 

З метою виявлення здібностей студентів кожного року проводяться олімпіади 

загальноосвітніх дисциплін серед студентів нового набору. Високопрофесійна 

робота викладачів дозволила студентам та учням гідно представити освітній заклад 

в олімпіадах, турнірах, конкурсах та вибороти призові місця 

 

Участь студентів коледжу в олімпіадах, турнірах, конкурсах 

№ 
з/п 

Прізвище, ім’я та 

по батькові 

студента 

Прізвище, ім’я та по батькові 
наукового керівника, посада 

Нагорода 
(диплом І, ІІ, ІІІ ступеня) 

1. XIV ДЕКЛАМАТОРСЬКИЙ КОНКУРС ПОЛЬСЬКОЇ ПОЕЗІЇ І ПРОЗИ ДЛЯ МЕШКАНЦІВ УКРАЇНИ 

 Студент Супрун В., керівник Муляр С. призове місце 

 

2. І ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З МАТЕМАТИКИ СЕРЕД ЗДОБУВАЧІВ ПЕРШИХ КУРСІВ 

 Студент Кондрикова О., керівник Случик Н.В. 1 місце 

 Студент Пуцак А., керівник Радіщук Т.П. 2 місце 

 Студенти Ленінг О., Слобоженко Д., керівник Радіщук Т.П. 3 місце 



3. ХХIX СПОРТИВНІ ІГРИ ВОЛИНІ 

 
Л/а кросу 
- футзал 

7 місце 
4 місце 

4. ВСЕУКРАЇНСЬКА ІНТЕРНЕТ-ОЛІМПІАДА З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ  

 
Студенти -  Єрошенко В., Ящук П., викладач Сафатюк В.П. 
Студенти Міронов М., Дмитрук Д., Озінович В., викладач 
Харицька Н.О. 

1 місце 

 
Студент Марюк А., викладач Сафатюк В.П. 

Студент Романюк В., викладач Харицька Н.О. 
2 місце 

 
Студенти Горяїнова М., Блеянюк В., викладач Сафатюк В.П. 3 місце 

5. ОЛІМПІАДА З ІСТОРІЇ , ОНЛАЙН ФОРМАТ ( naurok.ua) 

 

Студенти Озінович В., Новосад Д., Купріюк Б., Жумик Б., 

викладач Харицька Н.О.  

6. ОНЛАЙН-ВІКТОРИНА В КОМПАНІЇ « Job Shadowing Week» 

 Савчук Б., викладач Сафатюк В.П. 1 місце 

 Воронко М., викладач Сафатюк В.П. 
2 місце 

7. ОНЛАЙН-ЕСТАФЕТА «МИ  - НАЩАДКИ КОЗАЦЬКОЇ СЛАВИ» 

 Студент Решотка М., викладач Чуй С.В.  

8. І ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ТУРНІР «УПРАВЛІНСЬКІ ПЕРЕГОНИ» 

 Студент Міскевич В., викладач Динько І.М. 1 місце 

                                                                     9. КОНКУРС «КІБЕРНІНДЗЯ» 

 Студенти Миронов Н, Шемейко Л., викладач Вовк П.Б.  

 



7. Навчально-виховна робота 

Виховна робота в ТФК Луцького НТУ спланована відповідно до Конституції 

України, Декларації прав людини, Конвенції ООН «Про права дитини», ЗУ «Про 

освіту», «Про вищу освіту», плану виховної роботи коледжу, плану відкритих 

виховних заходів, плану роботи соціально-психологічної служби, плану роботи 

вихователів, основною метою яких є формування гармонійно розвиненої, соціально 

свідомої, конкурентоспроможної, підготовленої до життя особистості в сучасних 

умовах. 

Згідно з річним плануванням виховна робота у ТФК Луцького НТУ реалізується 

комплексно і здійснюється за наступними напрямками: 

- громадянське виховання; 

- військово-патріотичне виховання; 

- морально-правове виховання; 

- родинно-сімейне виховання; 

- трудове навчання та профорієнтація; 

- художньо-естетичне виховання; 

- екологічне виховання; 

- формування здорового способу життя; 

- робота з соціального захисту здобувачів освіти; 

- робота з профілактики правопорушень та шкідливих звичок серед учнівської 

та студентської молоді; 

- робота з охорони життя і здоров’я студентів та учнів; 

- розвиток студентського самоврядування; 

- співпраця із правоохоронними органами, службами у справах дітей та молоді 

(співпраця з Сектором превенсії Луцького ВП ГУНП у Волинській області, 

Службою у справах дітей, Волинським медичним центром терапії 

залежностей, Управлінням патрульної поліції у Волинській області, 

Всеукраїнською організацією ПРІСЕПТ, відділом протидії кіберзлочину у 

Волинській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України); 

візити громадських організацій. 

 Плани виховної роботи коледжу спрямовані на виконання основних завдань і 

пріоритетних напрямків з урахуванням загальнодержавних свят, традицій освітнього 

закладу та народного календаря. Всі заходи проводяться з урахуванням карантинних 

вимог в зазначені терміни й на достатньому організаційному та художньо-

естетичному рівні, зокрема: це тематичні виховні заходи, інформаційно-

просвітницькі години, вечори - пам’яті, виховні заходи у гуртожитку, огляди 

аматорського мистецтва серед навчальних груп, благодійні акції до Великодня та 

дня Святого Миколая, конкурси-огляди на найкращу кімнату в гуртожитку, 

конкурси професійної майстерності серед учнів, флеш-моби, студентські дискотеки, 

святкові концерти, привітання учнів та студентів, що відносться до пільгових 

категорій, силами студентського профкому, екскурсії на підприємства та до 

туристичних об’єктів, заняття-квести тощо. 

 Підвищенню рівня національної свідомості сприяють проведення відкритих 

виховних заходів: до Дня визволення України від німецько-фашистських 

загарбників, до Дня української писемності, культури та рідної мови, до Дня людей 



похилого віку, до Дня Захисника Вітчизни, до Дня українського козацтва, до 

роковин трагедії в Бабиному Яру, до Дня пам’яті жертв голодоморів та політичних 

репресій, до Дня Гідності і Свободи України, до Дня Соборності України, до 

Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту, до Дня вшанування учасників бойових 

дій на території інших держав, до Дня пам’яті героїв Крут, до Дня народження Лесі 

Українки, до Дня народження Т. Г. Шевченка, до Дня вшанування учасників 

ліквідації Чорнобильської АЕС, до Дня Європи, до Дня пам’яті та примирення, до 

Дня Скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні, до Дня Конституції та ін. 

 Значна увага в коледжі приділяється питанню соціального захисту підлітків. 

Підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються в коледжі, здійснюється згідно 

з чинним законодавством. Робота з питань соціального захисту відображена у 

річному плані, у планах роботи соціального педагога, практичного психолога, 

класних керівників і кураторів груп. З метою обліку дітей та сімей, які потребують 

соціальної підтримки, складені соціальні паспорти груп коледжу. 

 Кількість учнів та студентів, що потребують соціального захисту становить: 

дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування: 4 студентів та 10 учнів; 

дітей з багатодітних сімей: студентів - 88, учнів -93; 

дітей з малозабезпечених сімей: студентів - 11, учнів -30; 

дітей з інвалідністю: студентів - 20, учнів – 9; 

діти осіб, визнаних постраждалими учасниками бойових дій ( АТО): студентів - 40, 

учнів – 18. 

 Крім того 83 здобувачам освіти з вище вказаних категорій призначено 

соціальну стипендію (станом на грудень). 

 Враховуючи складність сучасних соціальних проблем, особлива увага 

приділяється правовиховній та превентивній роботі. У системі проведених заходів: 

Рада профілактики правопорушень, тижні правової освіти, семінари-практикуми 

щодо профілактики шкідливих звичок та булінгу. Також ведеться внутрішній облік 

здобувачів освіти, які схильні до вчинення правопорушень. Керівники груп та 

Психологічна служба коледжу постійно проводять виховну роботу превентивного 

характеру, зокрема індивідуальні бесіди, залучення до тренінгів та виховних заходів 

профілактичного характеру. Керівники груп слідкують за відвідуванням учнями та 

студентами навчальних занять і підтримують взаємозв`язок з їх батьками, з метою 

попередження вчинення правопорушень. 

 З метою просвітницької, профілактичної роботи проводяться індивідуальні та 

групові консультування, корекційно-відновлювальна робота. 

Зокрема, у 2021 році соціально-психологічною службою ТФК ЛНТУ було 

проведено наступні заходи: 

- «Торгівля людьми- сучасний прояв рабства» 

- «СНІД. Збережи своє здоров`я» 

- «Як закохатися, щоб не розчаруватися?» 

- «Алькогольна залежність – шлях в нікуди» 

- «Кібербулінг: як протистояти» 

- «Життя – найбільша цінність» 

- «Згубний вплив наркотичних речовин» 

- «Права та відповідальність неповнолітніх» 



- «Як допомогти людині, яка має депресивні та суїцидальні настрої?» 

- «Протидія булінгу в освітньому середовищі» 

- «Небезпека соціальних мереж. Як не стати жертвою?» 

- «Ми разом проти раку!» 

- Флешмоб: «Єднаймося проти насилля». 

 З початком пандемії пріоритетами виховної роботи коледжу стало 

формування ціннісних компетенцій збереження життя та здоров’я. Керівники 

навчальних груп постійно ведуть бесіди зі здобувачами освіти про профілактику 

коронавірусного захворювання, відслідковують відвідування та з’ясовують причини 

відсутності своїх студентів, цікавляться станом та перебігом хвороб, ведуть тісну 

співпрацю з батьками та медичною службою коледжу.  

 Із переходом освітнього процесу на дистанційний режим роботи на інтернет 

платформі Microsoft Teams систематично відбуваються онлайн зустрічі адміністрації 

коледжу, кураторів, класних керівників зі студентами та учнями. 

 З метою профорієнтаційної роботи в 2021 році у коледжі двічі (березень, 

червень) було проведено День Відкритих Дверей. Щоразу викладачі, майстри 

виробничого навчання та здобувачі освіти намагалися максимально висвітлити 

життя коледжу, розкрити особливості кожної спеціальності, зацікавити майбутніх 

абітурієнтів та їх батьків, відповісти на усі питання і таким чином показати переваги 

нашого навчального закладу. Також заслуговує уваги участь коледжу у Святі 

професійно-технічної освіти у Волинській області (червень), де ТФК ЛНТУ було 

представлено на високому рівні. 

 Організація дистанційної підтримки виховної роботи в умовах карантину 

відбувається через онлайн-проекти, квести, віртуальне відвідування музеїв, 

презентацій, онлай-консультування соціально-психологічної служби, створення 

груп для інформування здобувачів освіти, онлайн-анкетування для визначення рівня 

адаптації першокурсників, якості освітнього процесу, булінгу в коледжі тощо. 

 Важливим аспектом роботи є тісна співпраця педагогічного колективу та 

батьківської громади. Залучення представників батьківського комітету до вирішення 

найпроблемніших питань освітнього процесу вносить позитивні корективи у 

виховання, зближує соціальний інститут сім’ї з навчальним закладом. З метою 

вивчення індивідуальних особливостей учнів і студентів та організації спільної 

діяльності батьків і педагогів у 2021р. були проведені батьківські збори в 

академічних групах (зокрема, в групі 21-КІ у січні та жовтні (керівник групи Єфімов 

С.О.), в групі 22-КІ в жовтні (керівник Ромашко О.М.), в групі 12-АТ у вересні 

(керівник Бицька М.В.), в групі 15 у травні (керівник Голембієвська М.В.)). 

 Студентський та педагогічний колектив поєднує тісна співпраця з 

соціальними партнерами, коло яких за останній рік суттєво збільшилось: 

Центром планування сім’ї Луцького клінічного пологового будинку; 

Обласним центру по боротьбі та профілактиці зі СНІД; 

Обласним територіальним медичним протитуберкульозним об’єднанням; 

«Клінікою дружньої до молоді»; 

Міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; 

Центром  національно-патріотичного виховання м. Луцька; 

Волинським обласним центром соціально-психологічної допомоги; 



Волинським обласним центром здоров’я; 

Відділом боротьби зі злочинами пов’язаними з торгівлею людьми Головного 

управління національної поліції у Волинській області; 

Волинською обласною бібліотекою для юнацтва; 

Волинською бібліотекою імені Олени Пчілки; 

Центром Сімейного Життя України; 

відділом протидії кіберзлочину у Волинській області Департаменту кіберполіції 

Національної поліції України; 

Центром безоплатної вторинної правової допомоги. 

 Окремої уваги у виховній роботі закладу потребує середовище гуртожитку, де 

на даний час проживає 345 здобувачів освіти. Саме тут формується рівень 

самосвідомості, загартовується характер, розвивається особистість та самостійність, 

здатність приймати рішення, набувається унікальний життєвий досвід. Так, у 2021 

році в студентському гуртожитку було проведено: конкурс «Затишок» (з врученням 

призів), конкурс на найкраще  прикрашену до Новорічних свят кімнату, бесіди 

«Покрова - козацький оберіг»,  «З Лесиної криниці» (літературні читання до 150 

річчя Лесі Українки), виховна година «Пам’яті героїв Небесної Сотні»,  «День св. 

Валентина – всесвітній День закоханих» - бесіда, привітання мешканців гуртожитку 

через святкову скриньку, виховна година «Майбутнє – без тютюнопаління, 

алкоголю, наркотиків», година спілкування «Хай святиться Матері ім’я». 

 Велику роль у цьому процесі відіграють вихователі, соціально-психологічна 

та соціально-побутова служби коледжу, класні керівники, куратори, адміністрація 

коледжу, що працюють у тісній співпраці. Крім того в коледжі активно діє художня 

самодіяльність та функціонують такі спортивні гуртки та секції: волейбол, футбол, 

настільний теніс, шахи, шашки, баскетбол, більярд та інші. 

 Підсумовуючи усе вищевказане, можна сказати, що виховній роботі у ТФК 

ЛНТУ приділяється значна роль та в 2021 році цей напрямок діяльності значно 

пожвавився і набув реально іншого корисного наповнення. Ставши частинкою 

великої коледжівської сім’ї, учень або студент завжди знаходиться під наглядом 

керівника групи, адміністрації, вихователів, соціального педагога та психолога, 

медичного працівника. Він залучений до великої кількості заходів, має можливість 

реалізувати себе не лише в обраній професії, але і в позаурочній діяльності 

(екскурсії, гуртки, секції тощо). Виховна стратегія коледжу реалізується комплексно 

та здійснюється відповідно до плану виховної роботи, основною метою якої є 

формування конкурентоспроможної всебічно розвиненої особистості, готової до 

пошуку себе на ринку праці та у житті в цілому. 

 

Спортивно-масова робота 

Особливе місце в організаційно – виховній роботі серед студентів коледжу 

займає фізичне виховання. Набутий значний досвід спортивно-масової, клубної 

роботи щодо формування здорового способу життя: зустрічі з спортсменами та 

лікарями  міста, лекції, бесіди, масові спортивні змагання, конкурси, естафети, 

турніри. Все це елементи у питанні збереження і зміцнення здоров’я, профілактики 



правопорушень серед молоді. У вечірні години студенти мають можливість  

відвідувати заняття 3-х спортивних секцій, в яких займається 46 студентів. 

 

Робота органів студентського самоврядування. 

Значну роль в освітньому середовищі  відіграє студентське самоврядування,  

ініціативи якого завжди  підтримуються  та координуються  дирекцією коледжу. 

До складу студентської ради входять представники кожної навчальної групи. 

Голова і члени студентської ради є членами Педагогічної ради коледжу та 

стипендіальної комісії. 

Активізувалася робота волонтерської групи, а саме з ініціативи та 

студентського самоврядування було організовано ряд акцій милосердя та 

благодійних ярмарків до Дня людей похилого віку, до Дня Святого Миколая, до 

Великодня, «Зігрій серце солдата», благодійна акція Червоного Хреста, брали 

активну участь у Всеукраїнській акції «Серце до серця», на підтримку бійців, які 

знаходяться в зоні АТО та бійців які знаходились на лікуванні в госпіталі м. Луцька 

та ін. 

Наше завдання сприяти створенню умов для гармонійного розвитку 

особистості, підвищувати позитивні мотивації до самостійного дорослого життя. 

 

Інформаційне забезпечення освітнього процесу 

Протягом року бібліотека коледжу організовувала свою діяльність відповідно 

до нормативних документів (Законів України «Про бібліотечну  справу, «Про 

освіту»).  Вона є для викладачів і студентів інформаційним , навчальним центром, 

який виконує завдання підготовки кваліфікаційних фахівців. 

Сучасний навчально-виховний процес складний і динамічний, тому  допомога  

у  підготовці до навчання в коледжі значною мірою залежить від роботи бібліотеки, 

саме вона здійснює інформаційну підтримку 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.   

Створено  електронну базу методичних матеріалів педагогічних працівників, 

що зберігаються на електронних носіях в бібліотеці коледжу та в репозиторії  

бібліотеки Луцького НТУ. 

Загальний фонд бібліотеки на 2020 рік  становить 19880 примірників: 

Підручники – 7510 примірників; 

Технічна література – 3994 примірники; 

Методична література – 1150 примірники; 



Довідкова література – 2746 примірники; 

Художня література – 4480 примірники. 

Для викладацького  складу, на їх замовлення,   готуються   добірки літератури. 

Для більш  ефективного  обслуговування  користувачів виділено  довідковий  фонд. 

До  послуг читачів система  каталогів і  картотек. Істотним  доповненням  до 

бібліотечних  фондів є  періодичні  видання.  

На  протязі року бібліотекою було організовано постійно діючих 13 книжкових  

виставок. 

В роботі бібліотеки застосовуються новітні інформаційні та бібліотечні 

технології, використовується Інтернет.   

Створено  електронну базу методичних матеріалів педагогічних працівників, 

що зберігаються на електронних носіях в бібліотеці коледжу та в репозиторії  

бібліотеки Луцького НТУ. 

Всі зусилля бібліотеки ТФК Луцького НТУ спрямовані на те, щоб знайти, 

підтримати, розвинути в учнівської та студентської молоді кращі людські якості, 

сформувати механізм самореалізації, самовиховання та само 

 



8. Охорона праці 

2021 року було оформлено акт готовності коледжу до нового навчального 

року, акти-дозволи на проведення навчальних занять у всіх навчальних кабінетах і 

виробничих майстернях, акт-дозвіл на проведення занять в спортивній залі та акт 

перевірки на надійність спортивного обладнання. Також було проведено 

лабораторні виміри опору заземлення і ізоляції. Оновлені розпорядження про 

організацію роботи з охорони праці, пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності в 

коледжу. 

         У березні 2021 р. була проведена перевірка та заправка вогнегасників типу ВП 

-5 та ВП-9.   

Протягом березня 2021 року проводився місячник безпеки дорожнього руху та 

тиждень охорони праці, під час якого проводиться ряд заходів: це екскурсії на 

постійно діючу виставку пожежно-рятувальної техніки, рейди перевірки навчальних 

приміщень з метою перевірки дотримання мешканцями правил проживання і 

відпочинку, спеціальне об’єктове тренування, виховні години, лекції, бесіди. 

Система профілактичної роботи щодо запобігання травматизму під час проведення 

освітнього процесу визначає комплекс виховних заходів, які проводяться з учнями 

та студентами - кураторами, класними керівниками, майстрами виробничого 

навчання, а саме виховні години, бесіди відповідно до плану виховної роботи в 

коледжі. 

В навчальних кабінетах та майстернях розміщені куточки з охорони праці, які 

містять наступну інформацію: акти -дозволи, інструкції з охорони праці та пожежної 

безпеки, інструкції з надання першої медичної допомоги, журнали адміністративно-

громадського контролю. 

Станом на 01.09.2020р. пройдено медичний огляд всіма працівниками коледжу, 

також представники керівного складу коледжу ( в т.ч. керівники структурних 

підрозділів) пройшли навчання в Управлінні Держпраці. 

У жовтні 2021 року Управлінням ДСНС України у Волинській області у 

коледжі була проведена перевірка додержання (виконання) вимог нормативно-

правових актів та нормативних документів у сфері цивільного захисту техногенної 

та пожежної безпеки а також проведені навчання по ліквідації пожежі.  

У листопаді 2021 р. була організована зустріч з представниками патрульної 

поліції у Волинській обл. на тему дотримання правил дорожнього руху. 

У грудні 2021 р. була проведена розширена нарада зі старостами та 

представниками груп, на яку були запрошені представники кібер-поліції. 
 

 

 
 



9. Матеріально-технічна база 

 

  Освітній процес забезпечений необхідними навчальними приміщеннями, 

санітарно–технічний стан яких відповідає затвердженим нормам.   

          В структурі коледжу є: 

● 37 навчальних кабінетів та лабораторій; 

● 7 навчально-виробничих майстерень; 

● гуртожиток на 360 місць, в приміщенні якого розміщений медичний пункт; 

● бібліотека з читальною залою; 

● спортивна зала, стадіон; 

● актова зала на 220 місць; 

● їдальня на 160 місць. 

 Система контролю за дотриманням вимог ТБ, виробничої санітарії та 

протипожежної безпеки відповідає існуючим вимогам. Випадків порушень ТБ, 

виробничої санітарії, протипожежної безпеки та травмування не зафіксовано. 

Виконання лабораторних та практичних робіт повністю забезпечене обладнанням, 

приладами та інструментами. Перед проведенням лабораторних і практичних занять 

викладачі проводять  зі  здобувачами освіти вступний інструктаж з охорони праці,  а 

в подальшому – первинний інструктаж перед виконанням конкретної роботи. 

 Всі навчальні приміщення, що забезпечують навчально-виховний процес, 

мають достатні площі для викладацького складу і навчально-допоміжного 

персоналу. Площа робочого місця для осіб, які працюють повний робочий день у 

службовому приміщенні, становить більше 5м2. Службові приміщення відповідають 

чинним нормам з урахуванням призначення, рівня управління, кількості учасників 

регулярних нарад. Площа робочого місця складає більше 5м2. 

 Матеріально-технічна база коледжу задовольняє вимоги щодо підготовки 

студентів різних спеціальностей. Обладнання, прилади, інструменти, матеріали, що 

використовуються в навчальному процесі, відповідають вимогам навчальних планів 

і програм. Облік та збереження матеріально-технічної бази коледжу здійснюється у 

відповідному порядку. 

 Всі навчальні кабінети, лабораторії, навчально-виробничі майстерні оснащені 

та оформлені відповідно до вимог навчальних планів і програм, наукової організації 

праці. 

 Наявний фонд електронно-обчислювальної техніки задовольняє потреби в 

питаннях автоматизації технології навчання. 

 Варто зазначити, що значна увага приділяється для покращення матеріально-

технічної бази. 

 Були проведені   ремонти в навчальних кабінетах №29,28,52 та майстерні 

вентиляції  на що витрачено 375,8 тис грн. 



Проведений ремонт та введено в експлуатацію конференційний зал на що витрачено 

84,0 тис. грн.  

 Приділяється увага для покращення умов проживання учнів та студентів  у 

гуртожитку проведені наступні роботи на суму 196,7 тис. грн.: 

- замінено сантехніку і труби по одному стояку; 

- зробили ремонт в душовій; 

- придбали  ліжка двох ярусні в кількості 20 шт. 

Придбано для забезпечення освітнього процесу: 

-  учнівські столи та стільці  на суму 49,9 тис. грн.  

Отримали як благодійну допомогу чотири телевізори на суму 17,4 тис. грн., 

та обладнали, як  мультимедійною технікою аудиторії  № 47,17, 23 та майстерню 

вентиляції. 



 

10. Фінансово-господарська робота 
 

Освітня, виховна діяльність коледжу значною мірою залежить від фінансового, 

матеріально-технічного стану, від  належних умов праці та відпочинку всіх 

категорій працівників та осіб, що навчаються. Тому адміністративно-господарська 

діяльність спрямована  на забезпечення стійкого фінансового стану коледжу та 

соціальний захист колективу.  

Виконання кошторису. Фінансування ТФК Луцького НТУ проводиться за 

рахунок державного та місцевого бюджетів. Всього на 2021р. затверджено 

кошторисом  надходження державного бюджету   17956,5 тис. грн. в тому числі 

надходження загального фонду становлять 12356,5 тис. грн. (69%), спеціального 

фонду – 5600,0 тис. грн. (31%).  Фактично надходження  спеціального фонду за 11 

місяців виконано  на 71%  (надходження складають 3992,2тис. грн.). що більше 

на27% такого ж періоду 2020 року.   Місцевого бюджету затверджено кошторисом 

12899,5 тис. грн. в тому числі надходження місцевого бюджету 11839,5 тис. грн. 

спеціального фонду 1060,0 тис. грн. Надходження  спеціального фонду виконано  на 

66,0%  (надійшло 699,3 тис. грн.) що більше на 31% за аналогічний період 2020 

року. 
Таблиця 1-2 

Структура виконання кошторисних призначень державний бюджет за 2021рік  

Найменування показників Обсяг 

фінансування, тис. 

грн. за 2021р. 

Обсяг фактичного 

фінансування, тис. 

грн. за 11місяців 

2021р. 

Загальний фонд державного бюджету, всього  

у тому числі: 
15521,6 13798,1 

2201420 Підготовка кадрів закладами фахової 

передвищої освіти 
12356,5 11112,1 

2201190 Виплата академічних стипендій студентам 3165,3 2686,0 

Спеціальний фонд державного бюджету, всього 5600,0 3992,2 

2201420 Підготовка кадрів закладами фахової 

передвищої освіти в т.ч.: 
4800,0 3992,2 

надання платних освітніх послуг 4740,0 3221,8 

підготовчі курси 60,0 58,3 

надходження від господарської діяльності в т. ч. ; 800,0 712,1 

гуртожиток 800,0 712,1 

їдальня 0 - 

інші послуги 0 - 

 

 

 

 



Структура кошторисних призначень місцевий бюджет за 2021 рік 
 

Найменування показників  Обсяг кошторисних 

призначень, тис. 

грн. 2021р 

Обсяг фактичного 

фінансування, тис. 

грн. за 11 місяців 

2021р 

Загальний фонд місцевого бюджету, всього  

у тому числі: 
14914,9 10418,6 

0611091 «Підготовка кадрів професійно-технічними 

закладами та іншими закладами освіти»  
12571,3 10418,6 

Спеціальний фонд місцевого бюджету, всього 1060,0 699,3 

0611091 «Підготовка кадрів професійно-технічними 

закладами та іншими закладами освіти» в т. ч. ; 420,0 312,0 

надання платних освітніх послуг 250,0 230,0 

підготовка та перепідготовка центру зайнятості 170,0 82,0 

надходження від господарської діяльності в т. ч. ; 640,0 387,3 

виробнича практика 200,0 157,1 

їдальня 340,0 161,8 

послуги майстерні 100,0 67,2 

інші послуги 0 1,2 

Використання коштів наведене у таблиці 3. 
Таблиця 3 

Використання коштів загального та спеціального фонду державного 

бюджету у 2021 р. 

Назва видатків 

Загальний 

фонд, 

тис.грн за 

11 міс 

Спеціальний 

фонд, 

тис.грн. за 

 11 міс 

Разом, 

тис.грн

. 

за 11 

міс 

Структура 

видатків, 

% 

Оплата праці з нарахуваннями 10728,7 3012,2 13740,9 78% 

Оплата комунальних послуг 306,6 227,2 533,8 3% 

Виплата стипендій та ін. виплат 

студентам 2686,0  2686,0 15% 

Забезпечення дітей-сиріт 76,8  76,8 - 

Відрядження  - 8,0 8,0 - 

Оплата кошторисної документації - 42,00 42,0 - 

Придбання  предметів, матеріали, 

канцтоварів, дипломів, студентських 

квитків, паперу, картриджів, 

сантехнічних, господарських товарів, 

обладнання - 475,8 475,8 3% 

Оплата послуг зв’язку, обслуговування 

програмного забезпечення, ремонту - 134,8 134,8 1% 



комп’ютерної техніки, вивіз сміття та ін. 

Всього  видатків 13798,1 3900,0 17698,1 100% 

 

Використання коштів загального та спеціального фонду місцевого 

бюджету у 2021р. 

Назва видатків 

Загальний 

фонд, 

тис.грн 

Спеціальний 

фонд, 

тис.грн. 

Разом, 

тис.грн. 

Структура 

видатків, % 

Оплата праці з нарахуваннями 9291,9 210,9 9502,8 73% 

Оплата комунальних послуг 1154,6 31,7 1186,3 9% 

Виплата стипендій та ін. виплат 

студентам 1778,0 - 1778,0 14% 

Забезпечення дітей-сиріт          41,8 - 41,8 - 

Відрядження  1,0 - 1,0 - 

Придбання обладнання  28,0 28,0 - 

Придбання  предметів, матеріали, 

канцтоварів, дипломів, 

студентських квитків, паперу, 

картриджів, сантехнічних, 

господарських товарів, 

медикаменти та ін. 39,5 154,8 194,3 1% 

Продукти харчування 153,4 98,4 251,8 2% 

Оплата послуг зв’язку, 

обслуговування програмного 

забезпечення, ремонту 

комп’ютерної техніки, вивіз 

сміття та ін.. 111,1 8,2 119,3 1% 

Всього видатків 12571,3 532,0 13103,3 100% 

 

Таким чином, впродовж 2021 року забезпечена стабільна робота 

відокремленого структурного підрозділу «Технічний фаховий коледж Луцького 

національного технічного університету»  та в повному обсязі виконанні обов’язки 

директора коледжу згідно з контрактом від 15.10.2021 р. 


