
Звіт в.о. директора Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ про 

діяльність коледжу за І семестр 2017-2018 н.р. та перспективи покращення у ІІ 

семестрі 

Навчально-виховний та виробничий процес в коледжі здійснювався у 

відповідності до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про вищу 

освіту», «Про загальну середню освіту» «По професійно-технічну освіту», 

Національною доктриною розвитку освіти України в XXI столітті та нормативно-

правових документів Міністерства освіти і науки України, Державних стандартів 

вищої освіти, Статуту Луцького НТУ, Положення про коледж, Правилами 

внутрішнього розпорядку у ЛТК ЛНТУ ліцензією, сертифікатом про атестацію та 

сертифікатами про акредитацію. 

На 1 вересня 2017 року навчально-виховний процес забезпечують 86 

інженерно-педагогічних працівників (39 викладачів, 25 майстри в/н, 2 вихователі, 

психолог, методист, зав. методичним кабінетом, ст. майстер). Навчалося з 1 

вересня 2017 року 369 учнів та 289 студентів. 

У зв'язку з аварією у коледжі 8 серпня 2017 року, ми змушені були закрити 

навчальний корпус, а це 18 аудиторій, конференц-зал, бухгалтерія, адмінкабінети. 

На сьогоднішній день навчальний процес проходить у виробничому корпусі та на 

4-му і 5-му поверхах гуртожитку де у нас навчальні аудиторії та кабінети іноземної 

мови, які розміщені на ІІ та ІІІ поверхах гуртожитку. У жовтні-листопаді цього 

року ми ввели у експлуатації шляхом ремонту два кабінети (історії, архітектури і 

дизайну), у грудні завершились  ремонтні роботи у лабораторії будівельного 

матеріалознавства, зроблено освітлення у слюсарній майстерні. У жовтні 2017 року  

проведено косметичний ремонт приміщень виробничого корпусу та даху котельні. 

За це щира подяка майстрам в/н, викладачам та працівникам коледжу. На 

сьогоднішній день ми можемо працювати у одну зміну забезпечуючи нормально 

навчальний процес. 

Були  розроблені та  затверджені на першому засіданні  Педагогічної ради: 
- план роботи коледжу на 2017-2018 навчальний рік 

- план  роботи педагогічних рад  на 2017-2018 навчальний рік 

     -    план роботи методичної ради на 2017-2018 навчальний рік: 

- плани роботи циклових  комісій на 2017-2018 навчальний рік. 

План роботи коледжу виконувався у першому семестрі відповідно визначених 

напрямків роботи.  На засіданнях адміністративної ради та при в.о. директорові, 

приймались рішення оперативного характеру щодо вирішення поточних проблем, 

розглядались актуальні організаційні питання життєдіяльності коледжу. З метою 

цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва 

методичною роботою в коледжі організовано роботу методичної ради, циклових 

комісій з навчальних дисциплін, спланована їх робота.  

       В І семестрі було  заплановано та проведено 5 засідань методичної ради та 

розглянуто 19 питань.  

З метою покращення методичного забезпечення навчальних предметів в 

технічному коледжі розроблений та затверджений перспективний план випуску 



методичних видань  та електронних підручників. В цьому році він передбачає 

випуск 50 методичних видань та 2 електронних підручників. В  1 семестрі 

планувалося випуск 12 методичних видань. 10 методичних видань підготовлені, 

розглянуті та затверджені на засіданнях ЦК,  методичної ради Любешівського 

технічного коледжу та науково-методичної ради   Луцького НТУ. Не підготовлені 

методичні видання Довгополик Т.Л. та Савчук (Войгт) С.М. Методичне 

забезпечення дисциплін навчального процесу Любешівського технічного коледжу 

Луцького НТУ становить 89 %. Поряд з цим відсутня інформація про методичні 

розробки та  розробки системи уроків викладачами і майстрами в/н з підготовки 

кваліфікованих робітників. 

29.11.2017 року  на базі нашого коледжу відбулось обласне методичне 

об'єднання завідувачів відділень. 

          У І семестрі  були проведені тижні циклової комісії педагогічних працівників 

харчового виробництва та тиждень викладачів математичних та природничо-

наукових дисциплін. 

Педагогічні працівники коледжу постійно працюють над підвищенням своєї 

педагогічної майстерності: 

▪ беруть участь в обласних методичних об'єднаннях та секціях; 

▪ беруть участь у  обласних конкурсах та конференціях: 

- Кулик В.С., Герасимик-Чернова Т.П. − II Міжнародна  науково-практична 

конференція молодих учених, студентів та аспірантів; 

- Менделюк Т.М. -  творчий проект  з предмета «Технології» де учениця 

зайняла І перше місце в номінації «Вироби з солоного тіста»; 

- Корець Л.І., Кравченко Т.Ф. − конкурс на кращий програмно-педагогічний 

засіб; 

- Герасимик-Чернова Т.П. – взяла участь V Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Інноваційні технології в підготовці фахівців 

технологічної та  професійної освіти»; 

- Остимчук А.В., Бущук В.Я., Менделюк Т.М., Домальчук С.В., Мацерук С.С., 

Невірець О.В., Остапук Н.Г., Смокович О.П. − конкурс краєзнавчих робіт  

«Моя Батьківщина – Україна»; 

- Кузьмич Т.П. – практичний семінар «Модернізація змісту професійної 

(професійно-технічної) освіти»; 

- Нестерук В.М., Євстратєв В.Ф. – III обласна науково-практична конференція 

на тему: «Вектор пошуку в сучасному  освітньому просторі». 

Учні та студенти брали участь у ІІ (обласному)  Міжнародному мовно-

літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка 

та  міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика. 

При методичному кабінеті функціонує  «Школа молодого спеціаліста». На 

даний час вона нараховує 5 осіб, заняття з якими проводиться згідно плану роботи 

та включає масові, групові, індивідуальні форми роботи.   



В коледжі створена система виховної роботи. В коледжі   в першому семестрі 

було проведено 15 виховних заходів. Одним із головних напрямків є  національно-

патріотичне виховання  Куратори, класні керівники вивчають особистісні погляди 

учнів та студентів на сучасні події, увагу приділяють  самовихованню, 

самопідготовці, фізичному розвитку. З цією метою викладачами, вихователями 

було проведено: до Міжнародного  Дня Миру  «Вірю в майбутнє твоє Україно», 

конкурс «Козацькому роду -  нема переводу», урок мужності до дня Миру, 

тематичний захід до  Дня вчителя, конкурс «Тобі Альма - матір наші таланти», 

тематичний захід до Дня пам'яті  жертв Голодомору, козацькі забави, виховні 

години «Андріївські вечорниці», «Фантазія кондитера» і т.д. До Дня Захисника 

України студентсько-учнівською профспілкою відбулось відкриття пам’ятних 

дошок випускникам коледжу, які загинули в АТО Деркачу Олександру та 

Хрупчику Івану. 

Складовою частиною виховного процесу є організація роботи  студентсько-

учнівського самоврядування. Щомісячно підводяться підсумки, виносяться 

рішення щодо порушників дисципліни і приймаються відповідні міри.  

Певну увагу  педагогічні працівники приділяють  морально-правовому 

вихованню учнів та студентів.  Розроблені заходи по профілактиці правопорушень, 

спільний план роботи з правоохоронними органами. Працюють профілактики груп 

і штаб профілактики в коледжі, на них розглядаються різноманітні питання, велика 

увага приділяється індивідуальній роботі. Велику  допомогу педпрацівникам в 

питанні  профілактики правопорушень і злочинів надає психолог коледжу. 

Психологом проводяться соціально-психологічні дослідження, тренінги, 

консиліумі, виявляються групи ризику підлітків. Станом на 01.01.2018 року 

навчається  9 дітей сиріт, які  отримують матеріальну допомогу. Поряд з цим 

спостерігається низький відсоток залучення учнів та студентів до гурткової та 

позакласної роботи, недостатній зв'язок окремих керівників груп з батьками учнів 

та студентів, які схильні до порушення дисципліни (систематичні пропуски занять 

без поважних причин),  недостатня участь студентсько-учнівського 

самоврядування по врегулюванню проблем пов’язаних  з дотриманням студентами 

та учнями правил поведінки. 

Протягом І семестру проводились моніторингові дослідження рівня 

навчальних досягнень студентів і учнів з дисциплін шляхом проведення 

директорських контрольних робіт.  Матеріали за результатами ДКР були 

узагальнені і обговорені на засіданні методичної ради 17 січня 2018 року, видані 

накази, прийнято рекомендації щодо усунення недоліків, виявлених під час 

перевірки, намічені заходи щодо підвищення результативності викладачів. 

Порівняльний аналіз дозволив визначити шляхи вдосконалення навчально-

виховного процесу. Якість підготовки  за результатами ДКР становить у групах 

ПТО  від 21-73%, а у групах МС– 33-100% (накази №№ 05,06 від 02.2018 року). 

У жовтні-листопаді 2017 року були проведені предметні олімпіади із загально-

освітньої підготовки. А підсумками проведення було видано наказ по коледжу № 



432 від 16.11.2017 року. Найбільше переможців є серед груп № 21-БО, 11-БО, 13-

ТМ, 22-ТБ,  24, 26, 31.       

Адміністрацією коледжу постійно здійснювався контроль за веденням 

навчальної документації (журналів теоретичної та практичної підготовки), 

дотриманням графіку навчального процесу, виконанням навчальних програм, їх 

практичної частини, за якістю лабораторно-практичних робіт. Є зауваження до 

викладачів і майстрів в/н щодо ведення журналів і експертною комісією при 

атестації коледжу у грудні-січні (креслення, не вірно записаний навчально-

виробничий процес, не виставлені оцінки за ЛПЗ, відсутні пропуски, не заповнені 

форми №3 та №5 журналів теоретичної підготовки, не облікований навчальний 

процес). 

Великою проблемою  є відвідування навчальних занять та  відрахування учнів 

і студентів. На протязі І семестру 2017-2018 н.р. відраховано 2 студенти та 5 учнів. 

Не задовільне відвідування у групах № 17-К, 24, 20, 11, 21, 10, 22-ТБ, 46-ТЕХ, 24-

ТЕХ, 45-М.  

Зимова сесія проводилась в період з 18 по 29 грудня. Своєчасно були складені 

графіки до проведення сесії у групах коледжу. З метою продовження канікул на 

один і два тижні у січні 2018 року було змінено частково графіки навчального 

процесу у групах МС.  

У грудні в період з 20 по 22 в коледжі працювала експертна атестаційна 

комісія. Вивчалась робота коледжу за три попередні роки, проводилась перевірка 

матеріально-технічної, виробничої, теоретичної, господарської, управлінської, 

методичної та виховної роботи та проводились зрізи знань за професіями кухар, 

кондитер. Досить велику роботу пророблено адміністрацією та педпрацівниками 

коледжу. За що виношу велику подяку. Звичайно є недоліки, але це спільно ми їх 

постараємось усунути, адже над актом і довідками експертів  потрібно  ще плідно 

попрацювати колективу в цілому. 

Також, була проведена у грудні робота щодо самоаналізу з акредитації  

спеціальності «Бухгалтерський облік», проведено ККР, проводилась робота щодо 

підготовки акредитаційної справи. 

У  І семестрі перебували на виробничих практиках учні та студенти  груп №№ 

36, 34, 31, 10, 26, 16-К, 21, 43-ТМ, 42-ТБ, 46-ТЕХ. Виробниче навчання у учнів та 

навчальні практики у студентів проводились на базі коледжу. Майстрам потрібно 

посилити контроль за проведенням виробничого навчання та практик, 

контролювати якість виконання та засвоєння виробничих прийомів і навичок 

учнями і студентами. 

Луцьким НТУ у вересні місяці була проведена позапланова перевірка 

діяльності коледжу. З метою усунення недоліків та зауважень коледжем були 

розроблені плани заходів. 

В коледжі організовано службу з охорони праці, створено кабінет охорони 

праці, в навчальних кабінетах і виробничих майстернях оформлено  куточки з 

охорони праці. Травматизму  під час навчально-виховного процесу  за семестр не 



було. Але, все ж таки потрібно біліше уваги звернути на дотримання працівниками 

та учасниками навчального процесу та відповідальними особами щодо вимог 

техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці у коледжі. Нажаль у навчальних 

приміщеннях не працює аварійна пожежна сигналізація, дерев'яні конструкції  не 

оброблені  вогнетривким розчином, в гуртожитку  потребують заміни пожежні 

рукави. В зв’язку з відсутністю коштів на даний момент вище вказані роботи не 

можуть бути проведені, хоча у фінансових пропозиціях на 2018 рік для виконання 

цих робіт закладені кошти. Заступник директора з АГР Пальчик І.М. пройшов 

навчання з питань пожежної безпеки і отримав посвідчення 07.11.17р. У жовтні 

2017 року в достатній кількості були придбані нові вогнегасники. В розробці 

куточок з охорони праці і цивільної безпеки. Проводяться роботи щодо отримання 

дозволів на обслуговування та експлуатацію котлів.  

Ще одною прикрию подією стала пожежа у вестибюлі коледжу 28.12.2018 

року. На сьогоднішній день триває слідство. Але, нами вже зроблено висновки про 

відповідальність і контроль за пожежною безпеко. Іде до завершення ремонт у 

вестибюлі, велика подяка працівникам, майстрам в/н які долучились до ремонту і у 

досить стислі терміни виконали роботу, що дозволило вчасно розпочати  ІІ 

семестр. 

Опалювальний сезон розпочався своєчасно, в достатній кількості придбано 

палива. Звичайно, хоч і працює два котли, температурний режим занизький через 

гнилі  рами не теплозберігаючі двері.  

    Отже, роботу колективу та структурних підрозділів у І семестрі 2017-2018 н.р. 

вважаю задовільною. Дякую колективу за підтримку, розуміння, співпрацю, адже, 

ми працюємо для наших учнів і студентів. Разом із тим, для покращення роботи 

коледжу у ІІ семестрі потрібно плідно попрацювати та усунути ряд недоліків, 

покращити якість підготовки та звернути увагу на наступні аспекти: 

- організувати роботу щодо реєстрації та участі учнів і студентів у ЗНО з 

української мови, провести консультації, проконтролювати своєчасність 

подачі документів; 

- провести ДПА, ДКА, поетапні атестації відповідно до навчальних планів; 

- провести І та ІІ етапи профорієнтаційної роботи для належної вступної 

кампанії 2018 року; 

- залучати учнів та студентів до гурткової та позакласної роботи, особливо 

тих, які схильні до правопорушень; 

- посилити контроль за  відвідуваннями занять  учнями і студентами;  

- посилити  зв'язок керівників груп з батьками учнів та студентів, які схильні 

до порушення дисципліни; 

- доукомплектувати роздатковим, навчальним, інструкційним матеріалом  та 

інструментом уроки виробничого навчання і навчальні практики з професій 

та спеціальностей механізаторського спрямування;  

-  завершити акредитацію спеціальності «Бухгалтерський облік»; 



-  завершити проходження атестації коледжу з підготовки «Кваліфікований 

робітників»; 

-   доукомплектувати комплексно-методичне забезпечення предметів;  

- покращити матеріально-технічну базу коледжу з підготовки фахівців 

механізаторського спрямування шляхом співпраці з німецькими партнерами; 

- своєчасно приводити у відповідність та оновлювати  інформацію на 

офіційному сайті коледжу: 

- брати участь у конкурсах професійної майстерності, олімпіадах, 

конференціях; 

- посилити контроль за проведенням виробничого навчання та теоретичної 

підготовки; 

- організувати роботу приймальної комісії у 2018 році; 

-  обладнано системою протипожежної сигналізації приміщення адмінбудівлі 

Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ; 

- продовжити роботу щодо вогнезахисту дерев’яних конструкцій покрівлі 

приміщення Любешівського ТК та гуртожитку;  

- продовжити розпочату роботу щодо розробки проектно-кошторисної 

документації; 

- продовжити роботу щодо міжнародної співпраці коледжу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ухвала: 

1. Організувати роботу щодо реєстрації та участі учнів і студентів у ЗНО з 

української мови, проконтролювати своєчасність подачі документів 

(Літвинчук Н.П., Герасимик-Чернова Т.П., класні керівники і куратори 31, 

34, 36, 22-ТБ, 24-ТЕХ, 21-БО, 23-ТМ). 

До25.03.2018р.  

2. Провести консультації до ЗНО (викладачі української мови) 

До 10.05.2018р.  

3.  Провести ДПА, ДКА, поетапні атестації відповідно до навчальних планів 

Згідно графіків (Герасимик-Чернова Т.П., Хомич А.В., Рябіїк А.М.,  

члени екзаменаційних комісій) 

4. Провести І та ІІ етапи профорієнтаційної роботи для належної вступної 

кампанії 2018 року 

Згідно графіків (Коренчук Т.Ю, викладачі, майстри в/н) 

5. Залучати учнів та студентів до гурткової та позакласної роботи 

Постійно (Коренчук Т.Ю., керівники гуртків) 

6. Посилити контроль за  відвідуваннями занять  учнями і студентами занять у 

ІІ семестрі  

Постійно (Коренчук Т.Ю, майстри в/н, класні керівник)  

7. Доукомплектувати роздатковим, навчальним, інструкційним матеріалом  та 

інструментом уроки виробничого навчання і практики з професій та 

спеціальностей  

До 01.04.2018р. (методист Кузьмич Т.П., 

 голови ЦК, старший майстер, викладачі та майстри в/н) 

8.  Завершити акредитацію спеціальності «Бухгалтерський облік» 

До 01.06.2018р. (голова ЦК Матюк Л.В. та викладачі комісії) 

9. Заключити угоди на проходження практик і уроків в/н учнями і студентами 

механізаторського спрямування з ТзОВ «________________________» 

До 01.12.2018р., дирекція, Оласюк Я.В., Рябіїк А.М. 

10.  Своєчасно оновлювати  інформацію на офіційному сайті коледжу 

Постійно, Колядюк В.М. 

11.  Брати участь у конкурсах професійної майстерності, олімпіадах, 

конференціях 

Постійно, методист коледжу, викладачі, майстри в/н 

12.  Посилити контроль за проведенням виробничого навчання та теоретичної 

підготовки учнів і студентів 

Постійно, заступники директора,  

старший майстер, голови ЦК 

13.  Провести директорські контрольні роботи у ІІ семестрі 2017-2018 н.р. 

Згідно графіку, Герасимик-Чернова Т.П., викладачі 

14.  На належному рівні організувати роботу приймальної комісії у 2018 році 

До 01.06.2018р., Матюк Л.В., Ковальчук Б. 



15.  Виконати набір учнів і студентів відповідно до приведеного регіонального 

та державного замовлення на 2018 рік 

Червень-серпень 2018р., Матюк Л.В., викладачі,  

майстри в/н, працівники коледжу 

16.  Обладнати системою протипожежної сигналізації приміщення адмінбудівлі 

коледжу; продовжити роботу щодо вогнезахисту дерев’яних конструкцій 

покрівлі приміщення Любешівського ТК та гуртожитку; продовжити 

розпочату роботу щодо розробки проектно-кошторисної документації 

Постійно, дирекція коледжу 

17.  Обладнати стенд з охорони праці та цивільної безпеки 

До 01.03.2018 року, дирекція, Бартошик І.С. 

18.  Продовжити роботу щодо міжнародної співпраці коледжу 

Постійно (Герасимик-Чернова Т.П., Будько Т.Ф., голови ЦК) 

19. Провести на належному рівні методичне об'єднання  викладачів загально-

технічних дисциплін 

Лютий 2018р.,  Герасимик-Чернова Т.П.,  

Кузьмич Т.П., Оласюк Я.В., Данилік С.М. 

 

 


