
Міністерство освіти і науки України 

Технічний фаховий коледж 

Луцького національного технічного університету

ПРОТОКОЛ № 5

«21» червня 2022 р.

Засідання комісії з якості освіти та освітньої діяльності

Голова комісії, директор коледжу - О. Герасимчук
Секретар - методист О. Цвіль
Присутні члени комісії - 26 чол.
Запрошені: Кухта В.О., керівник відділу продажів ТОВ «Богдан-Авто-Луцьк» 

Демчук О., компанія «Інтернет-Девелс»
Приставська Н., менеджер з персоналу ТзОВ «ЕлленГруп»

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обговорення освітньо-професійних програм на 2022-2023 н.р. із 
залученням роботодавців.

Доповідачі: голови ВЦК
2. Підведення підсумків роботи комісії із забезпечення якості освіти та 

освітньої діяльності ТФК ЛНТУ. Основні цілі і завдання комісії на наступний 
навчальний рік

Доповідач: Методист О. Цвіль

1. СЛУХАЛИ: Дембіцького В.М., викладача ВЦК «Автомобільний 
транспорт», який представив на розгляд дві освітньо-професійні програми: 
«Автомобільний транспорт» і «Сервісне обслуговування транспортних 
засобів».

ВИСТУПИЛИ: Кухта В.О., керівник відділу продажів ТОВ «Богдан- 
Авто-Луцьк» і Штогрин В.М., керівник сервісу ТОВ «Автоцентр-Захід», які 
надали свої пропозиції щодо змісту представлених освітньо-професійних 
програм.

УХВАЛИЛИ:
1. інформацію Дембіцького В.М. взяти до уваги;
2. врахувати пропозиції роботодавців при внесенні змін до освітньо- 

професійних програм «Автомобільний транспорт» і «Сервісне 
обслуговування транспортних засобів»;

Голосували: «за» - 26 чол.
Рішення прийняте одноголосно



СЛУХАЛИ: Вовка П.Б., голову ВЦК «Комп’ютерна інженерія», який 
представив на розгляд дві освітньо-професійні програми: «Комп’ютерна 
інженерія» та «Інформаційні системи та технології».

ВИСТУПИЛА: Демчук О., представник компанії «Інтернет-Девелс», яка 
подякувала за те, що при перегляді вищевказаних освітньо-професійних 
програм врахували їх попередні побажання і надала пропозицію щодо 
контрольного оцінювання окремих предметів освітньо-професійної програми.

УХВАЛИЛИ:
1. інформацію Вовка П.Б. взяти до уваги;
2. врахувати пропозиції роботодавця при внесенні змін до освітньо- 

професійних програм «Комп’ютерна інженерія» та «Інформаційні системи та 
технології».

Голосували: «за» - 26 чол.
Рішення прийняте одноголосно

СЛУХАЛИ: Гадая А.В., викладача ВЦК «Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка», який презентував дві освітньо-професійні 
програми: «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» і 
«Обслуговування та ремонт електропобутової техніки».

ВИСТУПИВ: Вітер Д.В., заступник технічного директора з експлуатації 
ПрАТ «Волиньобленерго» які розповів про те, які вимоги зараз ставить 
роботодавець до майбутнього працівника, які проблеми виникають з 
випускниками навчальних закладів на початку їх трудової діяльності на 
підприємстві і повідомив, що зауважень до вищевказаних освітньо- 
професійних програм у нього немає.

УХВАЛИЛИ:
1. інформацію Гадая А.В. взяти до уваги.
Голосували: «за» - 26 чол.
Рішення прийняте одноголосно.

СЛУХАЛИ: Даценко О.Л., голову ВЦК «Технології легкої промисловості 
та Дизайн», яка представила на розгляд дві освітньо-професійні програми: 
«Дизайн» і «Дизайн та конструювання одягу».

ВИСТУПИВ: Цапюк В.В., власник рекламно-виробничої компанії 
«Тенета», який наголосив про важливість теоретичної підготовки випускників 
даної спеціальності і їх вміння думати. Зауважень і пропозицій щодо змісту 
освітньо-професійних програм «Дизайн» і «Дизайн та конструювання одягу» 
у нього немає.

УХВАЛИЛИ:
1. інформацію Даценко О.Л. взяти до уваги.
Голосували: «за» - 26 чол.
Рішення прийняте одноголосно

СЛУХАЛИ: Буснюк С.В., викладача ВЦК «Менеджмент», яка 
презентувала освітньо-професійну програму «Менеджмент».



ВИСТУПИЛА: Приставська Н., менеджер з персоналу «ЕлленГруп», яка 
розповіла про якості, які є важливими для майбутнього менеджера і надала 
пропозиції щодо змісту презентованої освітньо-професійної програми.

УХВАЛИЛИ:
1. інформацію Буснюк С.В. взяти до уваги;
2. врахувати пропозиції роботодавця при внесенні змін до освітньо- 

професійної програми «Менеджмент».
Голосували: «за» - 26 чол.
Рішення прийняте одноголосно.

2. СЛУХАЛИ: методиста Цвіль О.В., яка надала інформацію щодо 
заходів, які були проведені комісією із забезпечення якості освіти в коледжі 
протягом 2021/2022 н.р., а також розповіла про завдання комісії на наступний 
навчальний рік. Зокрема доповідач наголосила про намір комісії продовжити 
роботу над постійним підвищенням якості освітньої діяльності, над 
систематичним відстежуванням та коригуванням результатів навчання 
кожного здобувана освіти, над вдосконаленням системного підходу до 
здійснення внутрішнього моніторингу на всіх етапах освітнього процесу і над 
підготовкою до акредитації освітньо-професійних програм (текст довідки 
додається до протоколу).

УХВАЛИЛИ:
1. інформацію методиста Цвіль О.В. взяти до уваги.
Голосували: «за» - 26 чол.
Рішення прийняте одноголосно.

Голова комісії

Секретар

О. ГЕРАСИМЧУК

О.ЦВІЛЬ


