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Узагальнені запитання 

та пропозиції батьків 

здобувачів ТФК ЛНТУ 

Відповіді на запитання та 

пропозиції батьків здобувачів 

ТФК ЛНТУ 
Електронні щоденники, 

електронний документообіг 

В коледжі тестуються різноманітні програмні 

продукти для впровадження електронного 

документообігу з метою оптимізації 

управління освітнім процесом. Повноцінне 

впровадження, зокрема і електронних 

щоденників, заплановане з 2023-2024 н.р. 

Проведення батьківських зборів В залежності від безпекової ситуації та плану 

виховної роботи на ІІ семестр, будуть 

проведені зустрічі в онлайн чи офлайн 

форматі, про що додатково повідомлятимуть 

керівники відповідних груп.  

Графік освітнього процесу та 

форма навчання  ІІ семестрі 

2022-2023 н.р.  

Відповідно до рекомендацій Міністерства 

освіти та науки України щодо організації 

освітнього процесу у 2022-2023 н.р. ТФК 

ЛНТУ планує розпочати освітній процес у ІІ 

семестрі з 06.02.2023 р. у змішаному форматі, 

який передбачає проведення занять як в очній, 

так і в дистанційній формах із врахуванням 

безпекової ситуації та із забезпеченням 

безпеки всіх учасників освітнього процесу за 

погодженням з обласною військової 

адміністрацією. Для успішного та своєчасного 

виконання навчального плану, у зв’язку із 

подовженням терміну зимових канікул, 

навчання у ІІ семестрі 2022-2023 н.р. по 

суботах у дистанційній формі заплановане 

лише для студентів першого курсу. 

Заняття проводяться відповідно до 

затвердженого розкладу занять та графіку 

дзвінків. Контроль за проведенням занять 

здійснює методична служба  коледжу, яка має 

доступ до всіх навчальних груп на платформі 

Microsoft Teams. Всі навчальні  матеріали та 

записи занять доступні студентам у групах у 

Microsoft Teams. 

Якщо  викладач не проводить заняття у 

дистанційній формі (або у  будь-якій формі) 



на Вашу думку, належним чином, обов’язково 

зверніться до завідувача відділення або 

профільного заступника директора ТФК 

ЛНТУ. 

Безпекові умови, покращення 

умов в укритті 

У ТФК ЛНТУ відповідно до вимог згідно 

дозвільних документів, обладнано укриття на 

500 осіб для учасників освітнього процесу в 

разі включення сигналу «Повітряна тривога» 

або інших відповідних сигналів оповіщення.  

Проведені навчання педагогічних працівників 

з представниками ДСНС щодо їхніх дій у 

випадку оголошення сигналу «Повітряна 

тривога». 

У ІІ семестрі 2022-2023 н.р. заплановано 

провести бесіди зі здобувачами освіти щодо 

важливості дотримання правил безпеки під 

час повітряної тривоги.  
Матеріально-технічне 

забезпечення, наявність 

басейну  

В коледжі постійно проводяться роботи щодо 

удосконалення матеріально-технічного 

забезпечення та облаштування приміщень. 

Зокрема, проведено ремонтні роботи покрівлі 

коледжу, косметичний ремонт аудиторій та 

майстерень. Здобувачі освіти коледжу, 

оскільки заклад освіти є структурною 

одиницею Луцького національного технічного 

університету мають змогу користуватися 

матеріально-технічною базою ЛНТУ, зокрема 

і оновленим спортивним комплексом, 

басейном. 

Є можливість організувати заняття із фізичної 

культури у весняному семестрі в басейні 

Луцького національного технічного 

університету за умови відсутності тривалих 

відключень електроенергії.  

Стипендія здобувачів освіти 

ТФК ЛНТУ 

Виплата стипендій відбувається відповідно до 

кошторису та наявності коштів, які 

виділяються з бюджетів органів 

фінансування. З 1 січня 2023 виділено коштів 

в обсязі 40% стипендій від кількості 

державних місць для кожної спеціальності та 

курсу. 

Стипендіальна комісія коледжу направляє 



100% коштів виділених відповідними 

органами на виплату стипендій. Документи, 

що регламентують виплату стипендій: 

Порядок призначення та виплати стипендій, 

затверджений постановою Кабінету Міністрів 

України від 12 липня 2004 р. № 882 (в 

редакції постанови Кабінету Міністрів 

України від 28 грудня 2016 р. № 1050), 

рейтинги здобувачів освіти за попередній 

семестр, які оприлюднені на сайті ТФК 

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

Практична підготовка 

здобувачів освіти 
Методична служба та внутрішня комісія з 

якості освіти ТФК ЛНТУ систематично 

працює над вдосконаленням освітнього 

процесу та впровадження інноваційних 

методик в навчальний процес.  

Порядок складання ЗНО у 2023 

р. 

Питання складання ЗНО регулюється 

відповідними нормативними актами Кабінету 

Міністрів України та Міністерства освіти 

України. У зв’язку із воєнним станом на 

сьогодні питання здачі Державної підсумкової 

атестації (ДПА) у формі ЗНО не 

врегульовано. 

Додаткова інформація щодо цьогорічних 

особливостей буде доведена через керівників 

груп та спільноти в соціальних мережах. 

Продовження навчання після 

отримання диплому 

кваліфікованого робітника або 

диплому молодшого 

спеціаліста/фахового 

молодшого бакалавра 

Щодо даного питання зверніться до 

Відповідального секретаря Приймальної 

комісії ТФК ЛНТУ або за телефоном (091) 

956-61-44. 

e-mail: taclntuvstup@gmail.com  
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