ЛЮБЕШІВСЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ
ЛУЦЬКОГО НТУ
В.о. директора
коледжу:
Телефон:
Е-mail:
www:

к.т.н.
Хомич Анатолій Васильович
+38 (03362) 2-16-80, 3-00-79
ltklntu@ukr.net
http://ltklntu.org.ua/

Спеціальності,
за якими проводиться підготовка здобувачів освіти
«МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ»
Спеціальність
192 «Будівництво і цивільна
інженерія»
208 «Агроінженерія»
274 «Автомобільний
транспорт»
133 «Інженерна механіка»
071 «Облік і оподаткування»

Освітня програма
Будівництво та експлуатація будівель і споруд.
Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн
Експлуатація та ремонт машин і обладнання
агропромислового виробництва
Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів
Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв
Бухгалтерський облік

КВАЛІФІКОВАНИЙ РОБІТНИК
Професії
Маляр. Муляр. Штукатур
Тракторист-машиніст с/г виробництва категорій: «А1», «А2», «В1», слюсар з ремонту с/г
мишин та устаткування, водій автотранспортних засобів категорії «В», «С»
Тракторист-машиніст с/г виробництва категорій: «А1», водій автотранспортних засобів
категорії «С»
Кухар. Кондитер
Штукатур. Маляр

У 2018 року коледж пройшов атестацію як навчальний заклад з підготовки
кваліфікованих робітників та завершив акредитацію всіх спеціальностей за
освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст».
ВСТУПНА КАМПАНІЯ
У таблиці 8.6 наведено результати вступу до Любешівського коледжу
Луцького НТУ у 2018 р.
За останні роки залишається стабільним набір за державним замовленням
за освітнійм рівнем «Молодший спеціаліст». У 2016 році – 89 осіб та у 2017
році – 91 особа. 2018 році – 73 особи. Залишається стабільним прийом учнів на
робітничі професії, щорічно по 130 осіб.
У результаті набору 2018 р. контингент Любешівського технічного
коледжу Луцького НТУ становить 272 студента та 331 учень.
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Таблиця 8.6. Набір студентів у 2018 р.
до Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ
Назва спеціальності (спеціалізації)
071 «Облік і оподаткування»
(Бухгалтерський облік)
192 «Будівництво та цивільна інженерія»
(Будівництво та експлуатація будівель і
споруд)
192 «Будівництво та цивільна інженерія
(Опорядження будівель і споруд та
будівельний дизайн)
208 «Агроінженерія»
(Експлуатація та ремонт машин і
обладнання агропромислового
виробництва)
133 «Галузеве машинобудування»
(Експлуатація та ремонт обладнання
харчових виробництв)
274 «Автомобільний транспорт»
(Обслуговування та ремонт автомобілів і
двигунів)
Всього

Ліцензійний
обсяг

Держ. замовлення

Контракт

25

На базі БЗСО -6

-

На базі БЗСО -9

-

На базі ОКР
«Кваліфікований
робітник» - 10

-

На базі БЗСО - 23

-

30

25

30

30

140

На базі ОКР
«Кваліфікований
робітник» - 10
На базі ОКР
«Кваліфікований
робітник» - 15
На базі БЗСО - 38
На базі ОКР
«Кваліфікований
робітник» - 35

-

-

-

КАДРОВИЙ СКЛАД КОЛЕДЖУ
Навчально-виробничий процес в коледжі забезпечують 138 працівників, із
них:
– 49 викладачі: 24 викладачі – спеціалісти вищої категорії, 8 викладачів
мають педагогічне звання «Старший викладач», 1 – Заслужений працівник
освіти України, 2 – Заслужені працівники Луцького НТУ, 6 – Відмінники освіти
України, 1 – кандидат економічних наук, 1 – кандидат технічних наук, 3 –
викладачі-методисти, 1 – нагороджений нагрудним знаком А. Макаренка, 11 –
спеціалісти першої категорії та 6 – спеціалісти другої категорії;
– 23 – майстри виробничого навчання та інструктори практичного водіння
автомобіля.

Колектив коледжу

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
У 2018-2019 педагогічний колектив коледжу розпочав працювати над
новою методичною проблемою «Вдосконалення змісту, форм і методів
навчання для формування професійних компетентностей учнів та студентів
розвитку їх творчих здібностей, соціальної адаптації». З метою реалізації
методичної проблеми на першому засіданні педагогічної ради було
затверджено план роботи над науково-методичною проблемою на 4 роки, який
передбачати ряд заходів та завдань.
За 2018 рік підготовлено 38 методичних видань та 2 електронних
підручники для студентів.
У лютому 2018 року на базі коледжу проходило обласне методичне
об'єднання викладачів технічних та спецдисциплін.

Обласне методичне об'єднання (лютий 2018 року)

Щороку коледж представляє свої здобутки:
- на Обласній ярмарці професійно-технічної освіти
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- на Обласній виставці «Бурштинова осінь» в рамках конкурсу «Заяви про
себе і свою професію».

Участь циклової методичної комісії педпрацівників харчових технологій у
конкурсі «Здоровe харчування — запорука молодості і краси» - який проходив
18 квітня 2018 року в Луцькому НТУ.

Один диплом і дві подяки отрилали вихованці
коледжу (Андрій Михальчук, Катeрина Корeцька, Тeтяна
Яковчук) за пeрeмогу і активну участь у конкурсі
українського дeкоративно-ужиткового мистeцтва сeрeд
школярів та студeнськоі молоді «З УКРАІНОЮ В СEРЦІ».
Продовжується співпраця Любешівської районної
філії Волинського обласного центру зайнятості з Центром
кар’єри Любешівського технічного коледжу Луцького
національного технічного університету.

Зустрічі студентів з провідним фахівцем з профорієнтації Центру зайнятості
Тетяною Мартинчук

13 грудня 2018 р. у коледжі проходила студентська конференція «Видатні
науковці НАН України та їх внесок у науку».

Учасники студентської конференції
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ПЕРЕМОГИ СТУДЕНТІВ
Високопрофесійна робота викладачів та майстрів в/н дозволила студентам
гідно представити навчальний заклад та вибороти призові місця (табл. 8.7).
Таблиця 8.7. Перемоги студентів та учнів Любешівського технічного
коледжу Луцького НТУ
№
з/п

1

2
3

Прізвище, ім’я та по
Нагорода
батькові наукового
(диплом І, ІІ, ІІІ ступеня)
керівника, посада
КОНКУРС УКРАЇНСЬКОГО ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА
«З УКРАІНОЮ В СEРЦІ»
Довгополік Т.Л. – викладач
Михальчук Андрій
ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ
спецдисциплін
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
«МОЛОДЬ ЕНЕРГЕТИЦІ УКРАЇНИ»
Хомич Н.Л.,
Чернов Олександр
ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ
Герасимик-Чернова Т.П.
Хомич Н.Л.
Будько Дмитро
ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ
Прізвище, ім’я та по
батькові студента

Степаньков Владислав
Степалькова Г.І.
ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ
ОБЛАСНІ ЗМАГАННЯ З ВОЛЕЙБОЛУ СЕРЕД ВНЗ І – ІІ Р.А.
3 Команда коледжу
ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ
КОНКУРС «ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ — ЗАПОРУКА МОЛОДОСТІ І КРАСИ»
4 Команда коледжу
ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ
ОБЛАСНА ВИСТАВКА «БУРШТИНОВА ОСІНЬ»
У РАМКАХ КОНКУРСУ «ЗАЯВИ ПРО СЕБЕ І СВОЮ ПРОФЕСІЮ»
5 Команда коледжу
ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ
ОБЛАСНИЙ КОНКУРС «КРАЩИЙ ЛОГОТОП ПТНЗ - 2018»
6 Коледж
ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ
4

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА
Матеріально-технічне забезпечення відповідає вимогам підготовки
молодших спеціалістів та кваліфікованих робітників. Наявні всі необхідні
кабінети та майстерні для проходження виробничого навчання. Загальний
рівень оснащення кабінетів та майстерень для забезпечення повноцінного
виконання навчальних планів та програм становить 89 % від нормативних
вимог.
Вчасно було проведено роботи щодо підготовки коледжу до нового 2018 –
2019 навчального року. Зроблено ремонтні роботи в усіх корпусах навчального
закладу, введено в експлуатацію лаборторії с-г машин та
кондитерів.
Проведено комплекс робіт з підготовки системи опалення, водопостачання,
тепломережі.

ВИХОВНА РОБОТА
Щороку учні, студенти та працівники коледжу беруть участь у
Всеукраїнському флеш-мобі до Дня миру.

Конкурс малюнків «Щасливі діти України» проходив у коледжі до Дня
захисту дітей, організований студентською профспілкою.

Учні та студенти Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ
приєднуються до челенджу «Пісня у вишиванці» з нагоди Всесвітнього Дня
Вишиванки у 2018 році. Переглянути відео можна за посиланням:
(https://www.youtube.com/watch?v=gJb6Fhw_Td0&feature=youtu.be).
ІІ етап конкурсу «Кращий студент коледжу 2018»., Кращими студентами
коледжу 2018 року стали: Любежанін Юлія - студентка 31-БО групи та Семерей
Антон – студент 42-ТД групи (дипломи І ступеня), Марчик Назарій – студент
32-ТБ групи та Смокович Анастасія – студентка 22-ТД групи (дипломи ІІ
ступеня).
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Переможці конкурсу

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
№ з/п
1

Назва країни
Німеччина

Навчальні установи
LVD Deuben GmbH

У січні 2018 року відбулася робоча поїдка Савчука П.П. -ректора Луцького
НТУ та Хомича А.В. – в.о. директора коледжу до Німеччини.

5 грудня 2018 р. в лабораторію «Будова
тракторів» коледжу партнери провідного німецького
підприємства Landmaschinen Vertrieb Deuben GmbH
передали діючі стенди та агрегати тракторів фірми
John Deere.

