
Міністерство освіти і науки України 

Технічний фаховий коледж 

Луцького національного технічного університету

ПРОТОКОЛ № З

«18» березня 2022 р.

Засідання комісії з якості освіти та освітньої діяльності

Голова комісії, директор коледжу - О. Герасимчук
Секретар - методист О.Цвіль
Присутні - 14 чол.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Аналіз результатів опитування роботодавців щодо якості підготовки 
фахівців та якості освітньо-професійних програм та їхнього змістового 
наповнення у ТФК Луцького НТУ.

Доповідач:
методист О. Цвіль

2. Аналіз показників успішності здобувачів освіти ТФК Луцького НТУ за 
перший семестр 2021-2022 н.р.

Доповідачі:
заст. директора з HP С. Буснюк
заст. директора з НВР І. Андрощук

3. Аналіз участі педагогічних працівників та здобувачів освіти закладу у 
конкурсах, Всеукраїнських і міжнародних олімпіадах та ін.

Доповідач:
Методист О. Цвіль.

1. СЛУХАЛИ: методиста Цвіль О.В., яка розповіла про результати 
анкетування роботодавців щодо якості підготовки фахівців і якості освітньо- 
професійних програм та їхнього змістового наповнення у ТФК Луцького НТУ. 
Зокрема зупинилась на тому, як оцінюють роботодавці випускників коледжу, 
якими вміннями і навичками, на їхню думку, повинні володіти потенційні 
працівники їх компаній, а також які зміни необхідно внести в освітньо- 
професійні програми для забезпечення випуску конкурентоспроможних 
фахівців (текст довідки додається до протоколу).

УХВАЛИЛИ:
1. інформацію методиста Цвіль О.В. взяти до уваги;



2. при обговоренні та перегляді освітньо-професійних програм, 
навчальних планів на 2022-2023 н.р. врахувати отримані в процесі опитування 
зауваження і пропозиції роботодавців;

З. результати опитування роботодавців викласти на сайті коледжу.
Голосували: «за» - 14 чол.
Рішення прийняте одноголосно

2. СЛУХАЛИ:
заст. директора з HP Буснюк С.В., яка надала інформацію щодо 

результатів успішності студентів коледжу за І семестр 2021-2022 н.р. 
в розрізі спеціальностей (текст довідки додається до протоколу).

заст. директора з НВР Андрощук І.І., яка проаналізувала результати 
успішності учнів коледжу за І семестр 2021-2022 н.р. в розрізі професій 
(текст довідки додається до протоколу).

УХВАЛИЛИ:
1. інформацію заст. директора з HP Буснюк С.В. та заст. директора з НВР 

Андрощук І.І взяти до уваги;
2. спрямувати роботу викладачів, кураторів та керівників груп на успішне 

проведення освітнього процесу у II семестрі 2021-2022 н.р.
Голосували: «за» - 14 чол.
Рішення прийняте одноголосно

3. СЛУХАЛИ: методиста Цвіль О.В., яка надала інформацію щодо участі 
педагогічних працівників та здобувачів освіти ТФК Луцького НТУ у 
конкурсах, Всеукраїнських та міжнародних олімпіадах (текст довідки 
додається до протоколу).

УХВАЛИЛИ:
1. інформацію методиста Цвіль О.В. взяти до уваги;
2. активізувати роботу з обдарованими студентами щодо залучення їх для 

участі у конкурсах, турнірах, олімпіадах;
3. методичній службі коледжу здійснювати своєчасне інформування 

педагогічних працівників і здобувачів освіти коледжу щодо проведення 
відповідних заходів.

Голосували: «за» - 14 чол.
Рішення прийняте одноголосно

Голова комісії О. ГЕРАСИМЧУК

Секретар У О.ЦВІЛЬ
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