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ВСТУПНА ЧАСТИНА

Проект стратегії розвитку Відокремленого структурного підрозділу 

«Технічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету» на 

2022-2027 роки розроблений у відповідності до:

- концепції реалізації державної політики у сфері професійної (професійно- 

технічної) освіти «сучасна професійна (професійно-технічна) освіта» на 

період до 2027 року та Стратегії розвитку Волинської області на період до 

2027 року;

- візії та місії Відокремленого структурного підрозділу «Технічний фаховий 

коледж Луцького національного технічного університету»;

- віри в те, що запорукою успіху, здоров'я та життєздатності коледжу як 

освітньої організації є співпраця викладачів, здобувачів освіти і 

співробітників для досягнення спільної мети;

- нинішніх показників діяльності коледжу, представлених, на інфографіці та 

п’ятирічному досвіді роботи на посаді директора коледжу.

Наступний період 2022-2027 роки ми починаємо, незважаючи на виклики, з 

сильних позицій -  позитивного іміджу серед здобувачів освіти та їх батьків, 

сформованої команди однодумців, що люблять коледж, кваліфікованого й 

мотивованого колективу, унікальними на ринку праці спеціальностями і 

професіями та трансформацією коледжу в передовий центр надання високоякісної 

професійної освіти.
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МАТРИЦЯ 8\УОТ-АНАЛІЗУ ТФК ЛУЦЬКОГО НТУ
Сильні сторони ($ігепцік$) Слабкі сторони (п'еакпе$$е$)

• Підготовка фахівців освітньо- 
кваліфікаційного рівня «кваліфікований 
робітник» та освітньо-професійного ступеня 
«фаховий молодший бакалавр»

• Наявність професій та спеціальностей, 
шо відповідають попиту на ринку праці, 
ліцензовані нові перспективні професії

• Швидка адаптація кодифікованих знань з 
поширенням цифрових технологій, тому 
якість освіти визначається якістю взаємодії 
викладачів та здобувачів освіти

• Поєднання теоретичної з практичною 
підготовкою

• Наявність спеціалізованих гуртків для 
опанування нових додаткових компетенцій

• Висока мотивація здобувачів освіти до 
професійного росту

•Активна позиція студентського 
самоврядування

• Обмежені можливості участі 
коледжу в програмах регіонального 
розвитку та надання фінансування для 
створення навчально-практичних 
центрів

•Недостатній рівень державного 
фінансування для модернізації 
лабораторного та виробничого 
обладнання та відставання від розвитку 
технологій

• Недостатньо розвинена технічна 
інфраструктура та необхідність 
проведення модернізації

• Недосконалість механізмів стимулю
вання роботодавців щодо проходження 
практики та працевлаштування 
випуски иків

•Швидка зміна вимог ринку праці 
щодо професійних- компетентностей 
працівників

•Низький рівень загальноосвітньої 
підготовки абітурієнтів

Можливості (оррогШпШеа) Загрози ОНгеаіа)
•Формування внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти як запоруки 
провідної ролі коледжу на ринку освітніх 
послуг регіону

•Розвиток та участь в міжнародних 
програм навчання та обміну 

•Дефіцит робітничих кадрів у 
підприємствах регіону 

•Зростання кількості виробничих 
підприємств в регіоні (наприклад, швейної 
галузі, автосервісного обслуговування тощо) 

•Залучення партнерських компаній до 
співпраці в дуальній формі навчання 

•Створення нових та модернізація старих 
спеціалізованих лабораторій та майстерень 

• Відкриття нових професій та 
спеціальностей

•Створення умов для навчання протягом 
життя (Іеагп іоне ІіГе)

• 1 Іорма гивно-правовс законодавство 
(відсутність нового закону про 
професійну освіту) (нормативно- 
правове регулювання діяльності 
коледжу)

•Запровадження профільної ніколи 
відбудеться лише з 2027 року

•Демографічна криза в Україні, відтік 
молоді за кордон та не престижність 
професійно-технічної освіти в Україні

• Недосконалість системи 
фінансування навчальних закладів та їх 
джерел

• Нестабільність ринку праці та низька 
початкова заробітна плата працівника 
(перша пропозиція)

• Недосконалість формування 
регіонального замовлення
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ВІЗІЯ ТА МІСІЯ

Візія: бути престижним, професійним та прогресивним закладом фахової 

передвищої освіти.

Місія: бути високоефективним коледжем, який визнається на

регіональному та державному рівнях, забезпечує високоякісну, професійну 

освіту, що стане цінністю в ефективній професійній діяльності, гармонійному 

розвитку, соціально-відповідальній поведінці та сталому добробуту 

особистості.
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ОСВІТА

1. Формування єдиних критеріїв якості освітньої діяльності та якості 

освіти коледжу і системи індикаторів для їх оцінки.

2. Ліцензування нових затребуваних на ринку праці спеціальностей та 

професій.

3. Орієнтація на практичне навчання та розвиток зв’язків із 

стейкхолдерами, партнерськими організаціями, іноземними освітніми 

закладами, використання їхніх ресурсів для забезпечення освітнього процесу.

4. Створення в коледжі умов для реалізації рівних можливостей доступу 

до навчання та інфраструктури коледжу осіб з особливими потребами.

5 .Забезпечення поєднання теоретичного, практичного і прикладного 

аспектів навчання, підвищення якості та ефективності виробничої практики 

здобувачів, посилення в цьому напрямі співпраці з бізнесом, державними 

установами та організаціями.

6. Впровадження дуальної форми освіти як перспективної форми 

співпраці закладу освіти та роботодавців.

7. Забезпечення формування у здобувачів освіти соціальних навичок (§ой 

зкіїїз), що відповідають цілям та результатам навчання.

8. Контроль за якісними показниками вступу здобувачів освіти.

9. Вдосконалення системи моніторингу академічної доброчесності.

10. Посилення ролі циклових комісій у розробці освітньо-професійних 

програм, навчальних і робочих планів, підвищення кваліфікцаії педагогічних 

працівників, здійсненні контролю за якістю викладання навчальних дисциплін, 

навчально-методичною діяльністю викладачів комісії.
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РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ

1. Розвиток лідерського потенціалу викладача коледжу, як рушійної сили 

освітнього прогресу та як прикладу для наслідування.

2. Забезпечення комфортного робочого середовища для працівників 

коледжу шляхом формування позитивної корпоративної культури на основі 

принципів ділової етики, відкритості. постійного удосконалення, 

відповідальності, прозорої винагороди, системності, вимірності, координації, 

обов'язковості, чіткості та особистісно-орієнтованого управління.

3. Прозоре та відкрите прийняття кадрових рішень.

4. Подальше застосування заохочень працівників коледжу за високі 

результати роботи та розробка системи мотивації працівників з метою 

підвищення ефективності та конкурентоспроможності закладу освіти.

5. Сприяння професійному зростанню фахової та педагогічної 

кваліфікації викладачів.

6. Залучення та мотивація молодих кадрів, готових до інноваційної 

діяльності.

7. Надання працівникам та здобувачам освіти можливостей найкращого 

використання матеріально-технічних та цифрових навчальних ресурсів, як 

єдиного інформаційного середовища освіти.

8. Належний соціальний захист працівників коледжу (робота медичного 

пункту, профспілкових організацій працівників та студентів, забезпечення 

доступним відпочинком та оздоровленням на базах відпочинку Луцького НТУ 

та «Супутник»).
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СПІЛЬНОТА ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

1. Імплементація студентоцентрованого підходу при формуванні та 

реалізації освітньо-професійних програм.

2. Розширення участі органів студентського самоврядування у 

формуванні вибіркової складової освітньо-професійних програм, організації 

освітнього процесу, оцінюванні його якості.

3. Створення умов для здорового способу життя і дозвілля здобувачів, 

пропаганда здорового способу життя.

4. Підтримка та розвиток діяльності органів студентського 

самоврядування: забезпечення належних умов для функціонування органів 

студентського самоврядування.

5. Забезпечення рівності прав усіх здобувачів освіти щодо можливості
♦

обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи 

студентського самоврядування.

6. Стимулювання студентських ініціатив та впровадження їх в коледжі.

7. Впровадження системного соціологічного опитування здобувачів 

освіти щодо найважливіших питань освітнього процесу в коледжі.

8. Підтримка та допомога в питаннях працевлаштування здобувачів 

освіти через активізацію та удосконалення діяльності Центру кар'єри ТФК 

Луцького НТУ. Впровадження системи інформаційного портфоліо випускника.

9. Покращення умов проживання здобувачів освіти у гуртожитку.

10. Заохочення до спортивної активності здобувачів освіти.

11. Покращення взаємодії між адміністративними підрозділами та 

органами студентського самоврядування, посилення впливу та відповідальності 

студентства щодо прийняття та виконання рішень.

12. Посилення виховної роботи через забезпечення комфортних умов 

всебічного розвитку інтелектуальних, фізичних здібностей здобувачів освіти, 

необхідних для здобуття ними фахової освіти, формування у них високих 

моральних якостей, патріотизму та суспільної свідомості.
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СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ

1. Управління коледжем здійснювати за принципом поєднання 

колегіальних та єдиноначальних засад.
2. Посилити роль Педагогічної ради як колегіального органу управління 

коледжу.
3. Забезпечення функціонування етики управлінської діяльності, що 

грунтується на принципах взаємоповаги і позитивної мотивації, розширення 

повноважень структурних підрозділів коледжу.
4. Відкритість та прозорість процесів управління коледжем.

5. Проведення аудиту усіх управлінських процесів коледжу та 

оптимізація структури наявних підрозділів у коледжі шляхом розмежування та 

збалансування функцій та повноважень між ними.

6. Запровадження принципу модерації та посередництва для забезпечення 

ефективної колективної роботи, попередження та вирішення конфліктів.

7. Впровадження системи рейтингового оцінювання працівників та 

фінансового заохочення.
8. Розширення участі працівників в управлінні коледжем шляхом 

регулярних, анонімних опитувань.
9. Налагодження внутрішньої коледжівської комунікації через систему 

управління та документообігу, забезпечивши доступність та своєчасність руху 

інформації та контролю за виконанням завдань.
10. Розширення представництва та участі здобувачів в органах 

управління, покращення взаємодії між адміністративними підрозділами та 

органами студентського самоврядування, посилення впливу та відповідальності 

студентства щодо участі у процесі забезпечення якості освіти коледжу.
11. Запровадження систематичних корпоративних заходів (Теаш Ьиі1с1іп§) 

для згуртованості, підвищення ефективності командної роботи працівників 

закладу спільно з профспілковою організацією закладу.
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МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

1. Виконання невідкладних ремонтних робіт у навчальних корпусах 
коледжу -  ремонт аудиторій, майстерень, приміщень гуртожитку.

2. Модернізація матеріально-технічного забезпечення навчальних 

аудиторій та майстерень коледжу. Створення професійно-практичних центрів.

3. Проведення комплексу заходів із енергозбереження, підвищення 
енергетичної ефективності об'єктів коледжу.

4. Розробка та реалізація програми комплексної реконструкції будівлі 
корпусу виробничих майстерень.

5. Модернізація Гоосі-зони (удосконалення системи харчування коледжу: 

сучасний простір із облаштуванням комфортних умов, зміна існуючого меню).

6. Встановлення у викладацьких кабінетах необхідної кількості 

комп'ютерної техніки.

7. Облаштування головного корпусу: холу, гардеробу, експозиційна зала, 
релакс-зона для здобувачів освіти.

8. Створення офіс-центру для забезпечення потреб здобувачів освіти та 

викладачів.

9. Реконструкція існуючого стадіону під сучасний спортивний простір 
для занять спортом.

10. Облаштування локації на території коледжу, вільної від інженерних 

споруд, для можливості проведення занять та інших заходів на відкритому 
повітрі.

11. Забезпечення благоустрою прилеглих до будівель коледжу територій, 
проведення реконструкції інженерних мереж і доріг.
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ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1. Забезпечення централізованого прозорого планування бюджету 
коледжу та звітність щодо його виконання.

2. Запровадження системи прозорого моніторингу розподілу та 

використання фінансових ресурсів. Забезпечити регулярний зовнішній та 

внутрішній аудит та оприлюднення його результатів.

3. Впровадження необхідних заходів для наповнення бюджету коледжу, 

систематичне формування перспективного плану потреб у фінансових ресурсах 

для забезпечення стратегічних завдань.

4. Прозорий розподіл коштів на матеріально-технічне оснащення,

ремонтні та будівельні роботи між підрозділами з урахуванням їхніх

об’єктивних потреб і стратегічних напрямів розвитку коледжу.
♦

5. Сприяння впровадженню координованої системи фінансування та 
розподілу фінансових ресурсів для потреб студентського самоврядування.

6. Налагодження ефективної системи співробітництва з бізнесом задля 
залучення додаткових коштів для розвитку коледжу.

7. Здійснення громадського контролю та забезпечення публічності 

(Педагогічна рада, профспілки, студентське самоврядування) при прийнятті 

рішень та забезпечення моніторингу виконання кошторису коледжу.

8. Забезпечення зростання власних надходжень через розширення 

переліку додаткових освітніх послуг.

9. Упровадження прозорої та ефективної системи мотивації членів 

колективу до активної участі в розвитку коледжу.

10. Забезпечення дотримання бюджетної та кошторисної фінансової 

діяльності, достовірності ведення фінансового обліку, складання фінансової 
звітності.

11. Забезпечення цільового та раціонального використання коштів 
загального та спеціального фондів бюджету.
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ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ

1. Розвиток комп’ютерно-інформаційної мережі коледжу з покриттям МІ

РІ.

2. Забезпечення інформаційного супроводу освітнього процесу здобувачів 

освіти.

3. Створення централізованих ресурсів для створення та постійної 

підтримки електронних банків випускників коледжу. Забезпечення можливості 

створення анкет-сторінок випускників коледжу на відповідних ресурсах.

4. Забезпечення інформаційними ресурсами ведення на законодавчо 

закріпленій основі електронного документообігу та дистанційного доступу до 

публічних документів коледжу.

5. Дотримання політики брсн/рингу коледжу та системності РК-заходів.
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