
Довідка
на засідання навчально-методичної ради

Моніторинг стану співпраці
ТФК Луцького НТУ з підприємствами, установами, організаціями 

регіону, що потребують фахівців з професій «Електрозварник ручного 
зварювання», «Оформлювач вітрин, приміщень га будівель», « Слюсар з 

ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Формування баз практики на сьогодні здійснюється, ураховуючи запити 

підприємств — замовників кваліфікованих робітників.

Об’єктами практики є підприємства різних форм власності, видів 

господарської діяльності, організаційно-правового статусу, які є юридичними 

особами і функціонують на ринку не менше двох років.

Виробнича практика проводиться на базах практики, які відповідають 

певним вимогам - охорони праці, бухгалтерського обліку, і технологій 

виробництва, організації праці.

Крім того, при виборі підприємств-баз практики належна увага 

приділяється обстеженню робочих місць підприємств, а також на наявність на 

підприємствах висококваліфікованих фахівців, здатними створити відповідні 

умови здобувачам освіти у здобутті професійних навичок через наставництво.

Нами проводяться зустрічі з керівниками, які несуть відповідальність за 

забезпечення належних умов праці відповідно до укладених із Технічним 

фаховим коледжем Луцького НТУ договорів про практику та виробниче 

навчання. Значна увага приділяється налагодженню співпраці з підприємствами 

які потребують фахівців з професій «Електрозварник ручного зварювання», 

«Оформлювач вітрин, приміщень та будівель», « Слюсар з ремонту та 

обслуговування систем вентиляції та кондиціювання», оскільки випуски 

здобувачів освіти із цих професій у 2022 році відбудуться в перше.

Надається перевага підприємствам, які готові оплачувати професійно- 

практичну підготовку, або долучатися до оновлення матеріально-технічної бази 

коледжу.



Коледжем укладено двосторонні договори на потребу роботодавців в 

кадрах з вказаних вище напрямків, з наступними підприємствами.

№ Назва професії Підприємство Термін дії 
договору

Кі-сть осіб на 
яку укладено 

договір

1 Електрозварник 
ручного зварювання

ТОВ «Луцька КПФ Україна» 2020-2024 10/10
ПП «Агорацо» 2021-2025 15/15
ПФ «Ривеніс» 2021-2025 15/15
ПП «Джерело» 2020-2024 10/10

2 Слюсар з ремонту та 
обслуговування 

систем вентиляції та 
кондиціонування

ТзОВ «Техно Модуль 
Ультра» 2021-2025 10/10
ТОВ «Хододтехсервіс» 2021-2025 15/15

3 Оформлювач вітрин, 
приміщень та 

будівель

Волинська організація спілки 
художників України

2021-2025 15/15

ТзОВ «Опторг Захід» 2021-2025 15/15

Позитивним аспектом співпраці ТФК Луцького НТУ з підприємствами, 

установами, організаціями регіону - потенційними роботодавцями є 

можливість подальшого працевлаштування випускників коледжу..

В даний час ведеться робота по розширенню бази підприємств-партнерів 

для проведення якісної професійної підготовки за вказаними професіями, які 

можуть забезпечити здобувані в освіти працевлаштуванням.

В поточному році було укладено договора про співпрацю в напрямку 

навчальної, навчально-методичної та професійно-практичної роботи коледжу та 

підприємства, обміну досвіду з метою поліпшення якості підготовки 

кваліфікованих робітників, з наступними підприємствами:

«Електрозварник ручного зварювання» - договір про співпрацю з ПП 

«АГОРАЦО».

«Оформлювач вітрин, приміщень та будівель» - договір про співпрацю з 

ТзОВ «Опторг Захід».

« Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та 

кондиціювання» - договір про співпрацю з ТзОВ «Техно Модуль Ультра».

Заступник директора з НВР
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Стан та перспективи співпраці
ТФК Луцького НТУ з підприємствами, установами, організаціями 

регіону - потенційними роботодавцями

Формування баз практики на сьогодні здійснюється, ураховуючи запити 

підприємств — замовників кваліфікованих робітників.

Однак, обираючи базу і формуючи організацій, одним із основних 

критеріїв є право наступного працевлаштування наших випускників.

Об’єктами практики є підприємства різних форм власності, видів 

господарської діяльності, організаційно-правового статусу, які є юридичними 

особами і функціонують на ринку не менше двох років.

Виробнича практика проводиться на базах практики, які відповідають 

певним вимогам - охорони праці, бухгалтерського обліку, і технологій 

виробництва, організації праці.

Крім того, при виборі підприємств-баз практики належна увага 

приділяється обстеженню робочих місць підприємств, а також на наявність на 

підприємствах висококваліфікованих фахівців, здатними створити відповідні 

умови здобувачам освіти у здобутті професійних навичок через наставництво.

Нами проводяться зустрічі з керівниками, які несуть відповідальність за 

забезпечення належних умов праці відповідно до укладених із Технічним 

фаховим коледжем Луцького НТУ договорів про практику та виробниче 

навчання.

Так, професійно- практична підготовка здобувачів освіти сьогодні 

здійснюється на таких підприємствах:

Приватні підприємці (із штатом працівників до 10 осіб) - 38 угод

Підприємства (із штатом працівників до 50 осіб) - 14 угод

Підприємства (із штатом працівників від 500 осіб) - 6 угод.



На сьогодні для проведення професійно-практичної підготовки учнів- 

здобувачів у базі даних Технічного фахового коледжу Луцького НТУ 

налічується близько 60 підприємств та підприємців-партнерів, з 32-ма з них 

укладені угоди на перспективне працевлаштування випускників закладу.

За останні два - три роки у Волинській області з’явилися якісно нові 

центри з обслуговування ремонту та діагностики транспортних засобів - це 

салони відомих брендів - Мітсубісі, Хюндай, шинний центр «ТАЛФОРТ», 

Автоконцепт «Тойота». Слід відмітити, що після проходження професійної 

підготовки, здобувані освіти мають можливість працевлаштовуватися у 

вказаних роботодавців.

Позитивним аспектом «співпраці ТФІ< Луцького НТУ з підприємствами, 

установами, організаціями регіону - потенційними роботодавцями є 

надходження коштів від підприємств-роботодавців за проходження у них 

виробничої практики здобувачів освіти. Так, з початку 2021 року станом на 

12.05.2021 року надходження склали 17989 гривень, з яких саме середні і великі 

підприємства є інвесторами коштів. Серед них - СП «Модерн Експо», 

«Волиньзернопродукт», «Волиньгаз», «Автоцентр Плюс» та ін.

В даний час ведеться робота по залученню підприємств-партнерів для 

проведення якісної професійної підготовки за професіями електрозварник 

ручного зварювання та слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції 

та кондиціювання. Маємо надію, що у наступному навчальному році база 

даних- підприємств-роботодавців поповниться такими суб’єктами 

господарювання, як зможуть надати місця для якісної професійної підготовки, 

забезпечити здобувачів освіти працевлаштуванням та через фінансування 

професійно-практичної підготовки долучитися до оновлення матеріально- 

технічної бази Технічного Фахового коледжу.

13.05.2021

Старший майстер Л.Гань


