
Місія, завдання та стратегія 

 
Відокремлений структурний підрозділ «Любешівський технічний 

фаховий коледж Луцького національного технічного  університету» – 

заклад фахової передвищої освіти (надалі фаховий коледж), структурний 

підрозділ закладу вищої освіти, що провадить освітню діяльність, пов’язану 

із здобуттям фахової передвищої освіти, професійно-технічної освіти, 

здійснює дослідницьку діяльність та забезпечує поєднання теоретичного 

навчання з навчанням на робочих місцях. 

Фаховий коледж є сучасним та перспективним закладом освіти, що 

понад 55 років якісно та ефективно працює на ринку освітніх послуг 

(детально в розділі «Про коледж»). Широкий спектр напрямків підготовки, 

згуртований педагогічний колектив, належна матеріально-технічна база та 

додаткові можливості для самореалізації сприяють фаховій компетентності 

випускників.  

Фаховий коледж, відповідно до ліцензій, забезпечує здобуття профільної 

середньої освіти професійного спрямування, професійної (професійно-

технічної) освіти, та фахової передвищої освіти.  

Діяльність фахового коледжу регламентована Законом України про 

фахову передвищу освіту, Законом України про освіту, іншими законами 

України, Статутом ЛНТУ, Положенням коледжу, ліцензіями та 

сертифікатами, іншими нормативно-правовими актами органів державної 

влади. З метою реалізації цілей та завдань фаховому коледжу, як 

структурному підрозділу університету, надаються окремі права фінансово-

господарської самостійності та автономії: право вести окремий баланс, 

відкриття реєстраційного рахунку в органах Державної казначейської 

служби, мати печатку і штамп, академічну автономію тощо. 

 

Основними завданнями фахового коледжу є: 

 забезпечення реалізації права громадян на фахову передвищу освіту; 

 підготовка кадрів з фаховою передвищою освітою для потреб 

економіки та суспільства, забезпечення якості фахової передвищої освіти; 

 провадження освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття особами 

фахової передвищої освіти за обраними ними спеціальностями; 

 участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку держави 

шляхом формування людського капіталу; 

 виховання у здобувачів фахової передвищої освіти патріотизму, 

соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, академічної 

доброчесності, формування правової та екологічної культури, моральних 
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цінностей, здорового способу життя, здатності критично мислити та 

самоорганізовуватися в сучасних умовах; 

 забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі 

теоретичного та практичного навчання, дослідницької та інноваційної 

діяльності; 

 створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього 

процесу їхніх здібностей і талантів, збереження здоров’я учасників 

освітнього процесу; 

 збереження та примноження моральних, культурних, наукових 

цінностей і досягнень суспільства; 

 поширення знань серед населення, підвищення освітнього і 

культурного рівня громадян; 

 налагодження міжнародних зв’язків та провадження міжнародної 

діяльності у сфері освіти, науки, спорту, мистецтва і культури; 

 вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці та сприяння 

працевлаштуванню випускників; 

 взаємодія з роботодавцями, їх організаціями та об’єднаннями, іншими 

соціальними партнерами, професійними об’єднаннями та сприяння 

працевлаштуванню випускників; 

 ефективне використання майна і коштів для провадження освітньої 

діяльності. 

Діяльність фахового коледжу провадиться на принципах автономії та 

самоврядування; розмежуванні прав, повноважень і відповідальності  

засновника (засновників), державних органів та органів місцевого 

самоврядування; поєднанні засад колегіального та одноособового прийняття 

рішень; незалежності від політичних партій і релігійних організацій. Держава 

гарантує академічну, організаційну, фінансову і кадрову автономію закладів  

фахової передвищої освіти. Обсяг автономії фахового коледжу 

визначається законодавством та його установчими документами. 

 

Фаховий коледж має право: 

 розробляти та реалізовувати освітньо-професійні програми в межах 

ліцензованої спеціальності; 

 самостійно визначати форми здобуття освіти та форми організації 

освітнього процесу; 

 за погодженням з ЛНТУ приймати на роботу та звільняти з роботи 

педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників відповідно до 

законодавства; 

 формувати та затверджувати власний штатний розпис відповідно до 

законодавства; 
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 утворювати структурні підрозділи, що мають права та обов’язки 

закладів професійної (професійно-технічної), профільної середньої та 

позашкільної освіти. Діяльність таких структурних підрозділів здійснюється 

згідно з відповідними спеціальними законами; 

 запроваджувати власні системи заохочення учасників освітнього 

процесу за освітні, мистецькі, дослідницькі, інноваційні та спортивні 

досягнення; 

 надавати додаткові освітні та інші послуги відповідно до 

законодавства; 

 самостійно розробляти та запроваджувати власні програми освітньої 

діяльності; 

 самостійно визначати зміст і програми навчальних дисциплін; 

 присуджувати освітньо-професійний ступінь фахового молодшого 

бакалавра здобувачам фахової передвищої освіти, які успішно пройшли 

процедуру атестації після завершення навчання; 

 утворювати, реорганізовувати, перетворювати (змінювати тип) та 

ліквідовувати свої структурні підрозділи відповідно до законодавства; 

 провадити видавничу діяльність, зокрема видавати підручники, 

навчальні посібники, а також розвивати власну поліграфічну базу; 

 провадити на підставі відповідних договорів спільну діяльність із 

закладами освіти, науковими установами та іншими юридичними особами; 

 розміщувати свої навчальні та навчально-виробничі підрозділи на 

підприємствах, в установах та організаціях; 

 брати участь у роботі міжнародних організацій; 

 запроваджувати власну символіку та атрибутику; 

 звертатися з ініціативою до органів, що здійснюють управління у сфері 

фахової передвищої освіти, про внесення змін до чинних або розроблення 

нових нормативно-правових актів у сфері фахової передвищої освіти, а також 

брати участь у роботі над проектами відповідних документів; 

 здійснювати фінансово-господарську та іншу діяльність відповідно до 

законодавства та установчих документів фахового коледжу; 

 розпоряджатися власними надходженнями, зокрема від надання 

платних послуг; 

 відкривати поточні та депозитні рахунки в банках у встановленому 

законодавством порядку; 

 утворювати навчально-наукові, виробничі комплекси чи інші 

об’єднання, не заборонені законодавством, спільно з науковими установами, 

закладами освіти, підприємствами; 

 здійснювати інші права, що не суперечать законодавству України. 
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