
ПРОТОКОЛ № 1
засідання комісії із забезпечення якості освітньої діяльності 

та якості освіти
ВСП «Технічний фаховий коледж Луцького НТУ»

23 червня 2021 р. м. Луцьк

Голова - Герасимчук О. О.
Секретар - Завіша В. В.
Присутні: члени комісії - ЗО осіб (список додано).

Порядок денний:

1. Обговорення ОПП підготовки фахового молодшого бакалавра ТФК 
Луцького НТУ.

І. СЛУХАЛИ:
Герасимчук О. О., директор ТФК Луцького НТУ - виступив зі 

вступним словом, доповів про завдання, які стоять перед новоствореною 
комісією в зв’язку зі реформуванням фахової передвищої освіти.

ВИСТУПИЛИ
1. Буснюк С. В., заст. директора з HP - надала коротку характеристику 

освітньо-професійної програми «Менеджмент».
Текст виступу - у додатку.
2. Гарасюк А. М., директор по західному регіону ТОВ фінансова 

компанія «Європошта» - акцентував увагу на тому, що випускники, які 
прийшли на роботу, повинні вміти задавати питання; мати аналітичний склад 
ума; розбиратися добре в економічних питаннях. Рекомендував додати такі 
дисципліни, як риторика, психологію, управління конфліктами.

3. Даценко О. Л., голова ВЦК «Технології швейного робництва» та 
«Дизайн» -надала коротку характеристику освітньо-професійної програми 
«Дизайн».

Текст виступу - у додатку.
4. Цапюк В. В., власник ТзОВ «Тенета» - наголосив, що із 

запропонованого йому переліку дисциплін для дизайнерів, немає що 
викидати. Студентам-дизайнерам необхідно вивчати композицію, рисунок, 
живопис, роботу з матеріалами, а комп’ютерне проектування варто вивчати 
на останньому курсі. Студентам необхідно максимально надавати теоретичну 
підготовку, щоб вони отримували фахові навики. Зауважив, що студент- 
дипломник повинен «продавати» свій диплом.

5. Карпюк В.П., директор з виробництва ПрАТ «Едельвіка» - відмітив, 
що із запропонованих точок зору роботодавців, йому ближча друга. Звернув 



увагу, що два випускники нашого коледжу працюють в них, їх колекції 
можна бачити в магазинах підриємства.

6. Панасюк В. В., викладача ВЦК «Технології швейного виробництва» 
та «Дизайн» - надала коротку характеристику освітньо-професійної 
програми «Технології швейного виробництва».

Текст виступу - У додатку.
7. Вовк П. Б., голова ВЦК «Комп’ютерна інженерія» - надав коротку 

характеристику освітньо-професійної програми «Комп’ютерна інженерія».
Текст виступу - у додатку.
8. Придюк В. М., голова ВЦК «Автомобільний транспорт» - надав 

коротку характеристику освітньо-професійної програми «Автомобільний 
транспорт».

Текст виступу - у додатку.
9. Дембіцький В. М., викладач ВЦК «Автомобільний транспорт» - 

доповнив попереднього виступаючого, відмітив позитивний вплив даної 
зустрічі. Наголосив, що компетентності - це результат навчання.

ІО. Євсюк М. М., голова ВЦК «Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка» - надав коротку характеристику освітньо-професійної 
програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

Текст виступу - у додатку.
И.Данилік В. С., студ. групи 32-КІ - відмітив, що студентам не хватає 

мотивації; що їм потрібно більше практики.
12. Штогрин В. М., директор ТОВ «Захід Авто-М» - відмітив, що 

підприємствам необхідні технічно підковані працівники. Але більшість 
випускників не йдуть працювати за спеціальністю, не мають жаги і бажання 
працювати. Тільки наполеглива праця педагогів може щось змінити, 
необхідно прививати любов до вибраної професії.

Додатки:
1) список учасників засідання;
2) текст виступу заст. директора з HP Буснюк С. В.;
3) текст виступу голови ВЦК «Технології швейного виробництва» та 

«Дизайн» Даценко О. JE;
4) текст виступу викладача ВЦК «Технології швейного виробництва» 

та «Дизайн» Панасюк В. В.;
5) текст виступу голови ВЦК «Комп’ютерна інженерія» Вовка П. Б.;
6) текст виступу голови ВЦК «Автомобільний транспорт» 

Придюка В. М.;
7) текст виступу голови ВЦК «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» Євсюка М. М. .

Голова О. О. Герасимчук

Секретар В. В. Завіша


