
ПРОТОКОЛ № 2 
засідання комісії із забезпечення якості освітньої діяльності 

та якості освіти
ВСП «Технічний фаховий коледж Луцького НТУ»

19 серпня 2021 року м.Луцьк

Голова комісії - Герасимчук О.О.
Секретар - Завіша В.В.
Присутні - члени комісії, члени МК працівників технічних дисциплін, 
представники роботодавців (список додається)

Порядок денний
1. Обговорення питання включення регіонального(варіативного) 
компоненту у Програми професійно-практичної та професійно-теоретичної 
підготовки здобувачів освіти з професій

- «Електрозварник ручного зварювання»,
- «Оформлював вітрин, приміщень та будівель»,
- «Слюсар з ремонту та обслуговування систем кондиціонування та 

вентиляції».
СЛУХАЛИ:
ГЕРАСИМЧУКА 0.0., директора ТФК Луцького НТУ, який виступив із 

вступним словом, звернувся до роботодавців, висловив свою вдячність за 
спільну роботу у проведенні професійно-практичної підготовки здобувачів 
освіти, за надання можливості спільно здійснювати підготовку 
кваліфікованих робітників за професіями «Електрозварник ручного 
зварювання», «Оформлював вітрин, приміщень та будівель», «Слюсар з 
ремонту та обслуговування систем кондиціонування та вентиляції», 
затребуваних на ринку праці, здатних самостійно і кваліфіковано 
реалізовувати свої компетентності на сучасному виробництві.

ВИСТУПИЛИ:
АНДРОЩУК 1.1., заступник директора з НВР, яка розповіла про методику 

формування навчальних програм за ОКР «Кваліфікований робітник» у 
відповідності з Державними стандартами професійної (професійно- 
технічними) та кваліфікаційними характеристиками з професій 
«Електрозварник ручного зварювання», «Оформлювач вітрин, приміщень та 
будівель», «Слюсар з ремонту та обслуговування систем кондиціонування та 
вентиляції».

ГАНЬ Л.В., старший майстер, яка звернулася до роботодавців з 
проханням долучитися до формування програм підготовки в частині 
включення у програми навчання регіонального(варіативного) компоненту, у 
відповідності до розділу 3 пункту 2.2.1 Положення про організацію 
навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних 
закладах, затвердженого Наказом МОН України від 03.05.2006 № 419, що 
дозволяє включити в Програму навчання до 20 % спеціальної тематики, 



затребуваної роботодавцями у відповідній галузі виробництва чи сфері 
послуг.

ПОЛІЩУК Н.М., викладача спецдисциплін, яка дала коротку 
характеристику програм професійно-теоретичної та професійно-практичної 
підготовки з професії «Електрозварник ручного зварювання».

ЛИСЮК P.O., начальник кузовного цеху ДП «АСЗ № 1» AT АІ< Богдан 
Моторе, який розповів, що підприємство потребує електрозварників, які 
мають навички роботи на автоматичному та напівавтоматичному 
зварювальному обладнанні. Включення в програму навчання вказаної 
тематики дозволить кваліфікованому робітнику за професією 
«Електрозварник ручного зварювання» під час проходження виробничого 
навчання ефективно адаптуватися до умов сучасного виробництва 
підприємства ДП «АСЗ № 1» «АТ АК Богдан Моторе».

ПУЦЯ В.С., викладача спецдисциплін, який дав характеристику програм 
професійно-теоретичної підготовки з професії «Слюсар з ремонту та 
обслуговування систем кондиціонування та вентиляції».

ШИШОВА О.В., який охарактеризував програму професійно-практичної 
підготовки з професії «Слюсар з ремонту та обслуговування систем 
кондиціонування та вентиляції».

БОГОМАЗЮКА Т.Я., заступника директора ТзОВ «Техно Модуль 
Ультра» який розповів, що підприємство потребує кваліфікованих слюсарів з 
ремонту та обслуговування систем кондиціонування та вентиляції», які 
досконало знають обладнання широкого спектру виробників, кожен з яких 
має свої особливості та технічні характеристики. Він наголосив на 
включення в програму професійно-теоретичної підготовки інформаційного 
блоку з вивчення обладнання від різних виробників кондиціонерів та 
вентиляційного обладнання, що дасть змогу здобувачам освіти досконало 
володіти знаннями про обладнання, яке пропонує ринок збуту та яке широко 
використовується у споживачів. Також Богомазюк Т.Я. запропонував 
підписати угоду про співпрацю між ТзОВ «Техно Модуль Ультра» та ТФК 
Луцького НТУ, що дасть можливість розширити напрямки співпраці 
навчального закладу та підприємства.

ДАІДЕНКО О.Л., викладача спецдисциплін, яка дала коротку 
характеристику програм професійно-теоретичної підготовки з професії 
«Оформлювач вітрин, приміщень та будівель».

РОМАНЮКА П.М., майстра виробничого навчання, який 
охарактеризував програму професійно-практичної підготовки з професії 
«Оформлювач вітрин, приміщень та будівель».

ЦАПЮКА П.В., директора ТзОВ «Опт Захід», який висловив свої 
пропозиції з приводу внесення в програму вивчення дисципліни 
поглибленого інформаційного блоку про матеріали, які використовуються у 
виготовленні зовнішньої рекламної продукції, а саме матеріали, які є 
стійкими до регіональних погодних умов (підвищена вологість тощо). Цапюк 
П.В. також підтримав пропозицію про підписання угоди про співпрацю між 
ТзОВ «Опт Захід» та ТФК Луцького НТУ для можливості обміну досівдом та 



спільними напрацюваннями в питаннях підготовки кваліфікованих 
робітників з професії «Оформлювач вітрин, приміщень та будівель».
АНДРОЩУК І.І., яка підсумувала висловлені педагогічними працівниками та 
представниками роботодавців пропозиції, подякувала за конструктивне 
обговорення та наголосила на необхідності погодження навчальних планів із 
роботодавцями, основними замовниками кадрів (розділ 4 пункту 2.2.1 
Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно- 
технічних навчальних закладах, затвердженого Наказом МОН України від 
03.05.2006 №419

Додаток: Список учасників засідання.
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