
Про підсумки роботи коледжу 

за ІІ семестр 2021-2022 н.р. та завдання на І семестр 2022-2023 н.р. 

 

Організацію навчально-методичної роботи у ВСП «Любешівський  ТФК 

ЛНТУ» забезпечено у відповідності до Закону України «Про освіту», Закону 

України «Про фахову передвищу освіту», Закону України «Про  загальну середню 

освіту», Закону  України «Про професійно-технічну освіту», наказів МОН № 490 і 

№ 419,  «Положення про організацію освітнього процесу у ВСП «Любешівський 

ТФК  ЛНТУ», «Положення про  забезпечення якості освітньої діяльності  у ВСП 

«Любешівський ТФК  ЛНТУ», «Положення про методичну раду коледжу», 

«Положення про методичну роботу», «Положення про циклову (предметну) 

методичну  комісію» та інших нормативних документів. 

У ІІ семестрі 2021-2022 навчальному році педагогічний колектив продовжив 

працювати над методичною проблемою «Вдосконалення змісту, форм і методів 

навчання для формування професійних компетентностей учнів та студентів, 

розвитку їх творчих здібностей, соціальної адаптації». Згідно  розробленого плану 

роботи над методичною проблемою  у цьому навчальному  році були проведені: 

- науково-практичний семінар на тему: «Шляхи формування 

компетентностей здобувачів освіти» (05.05.2022 р.). 

- науково-практичний семінар на тему: «Шляхи формування 

компетентностей здобувачів освіти» (05.06.2022 р.). 

     Матеріали конференцій та семінарів зібрані та  розміщенні на сайті коледжу у 

вкладці «Наукова робота». 

Вся плануюча документація коледжу зосереджена у плані роботи коледжу на 

навчальний рік, затверджена на засіданні педагогічної ради (протокол № 1 від 

30.08.2021 року) та містить наступні розділи: 

1. Вступ. 

2. Управління навчальним процесом 

3. Організаційні заходи. 

4. Навчальна робота. 

5. Навчально-виробнича робота 

6. Методична робота. 

7. Виховна робота. 

8. Робота завідувача відділенням з підготовки молодших спеціалістів 

9. План роботи приймальної комісії. 

10. План профорієнтаційної  роботи. 

11. Фізичне виховання. 

12.  Робота центру кар’єри. 

13. План роботи бібліотеки коледжу. 

14.  Робота практичного психолога 

15. Господарські роботи. 

16. Контроль за організацією навчально-виробничого процесу. 

17.  Охорона праці. 

18. Удосконалення навчально-матеріальної бази.  

 



    Робота методичної ради. Координацію і управління навчально-методичною 

роботою здійснює  методична рада коледжу. В цьому навчальному році було 

заплановано 10 засідань та  проведено 11 засідань. На засіданнях методичної ради 

розглядались такі питання: розгляд, обговорення і затвердження плануючої 

документації, графіків випуску методичних  видань, про  підготовку та 

проведення ДКР, аналіз екзаменаційно-залікових сесій, аналіз навчальних 

досягнень учнів та студентів,  про міжнародну діяльність, про роботу циклових 

методичних комісій та інші. 

 Для оперативного вирішення питань у коледжі працює  8 циклових 

методичних комісій: 

- циклова комісія педагогічних працівників будівельного профілю; 

- циклова комісія педагогічних працівників механізаторського профілю; 

- циклова комісія педагогічних працівників харчового виробництва; 

- циклова комісія викладачів математичних та природничо-наукових дисциплін; 

- циклова комісія викладачів гуманітарних та соціальних дисциплін; 

- циклова комісія викладачів фізичного виховання та захисту Вітчизни; 

- циклова комісія викладачів економічного спрямування. 

- циклова комісія кураторів та класних керівників  

     Засідання циклових методичних комісій проводиться щомісячно згідно 

графіка. За навчальний рік було заплановано та проведено по 10 засідань. 

 Робота методичного кабінету. Центром організації навчально-методичної 

роботи і опорною ланкою керівництва коледжу в роботі з педагогічними кадрами 

є методичний кабінет, в якому знаходяться: нормативні документи, плануюча 

документація, методичні комплекси дисциплін, графіки, розклади занять, робота 

школи молодого спеціаліста, матеріали про підвищення кваліфікації 

педпрацівників, атестація, передовий педагогічний досвід та інші матеріали. 

Робота методичного кабінету планується та проводиться згідно Положення про 

методичний кабінет та плану роботи кабінету.  

 Робота Школи молодого спеціаліста. При методичному кабінеті функціонує 

Школа молодого спеціаліста. Робота школи молодого спеціаліста проводиться за 

затвердженим планом та згідно Положення. В цьому навчальному році  школа 

нараховує 6 осіб,  з  якими проводяться   в основному  індивідуальні форми 

роботи. За кожним молодим спеціалістом, згідно з наказом директора коледжу, 

закріплено наставника. 

  Робота над поповненням КМЗ предметів та дисциплін.  
Підготовка та забезпечення Любешівського технічного коледжу навчально-

методичною документацією відповідає змісту  навчання, визначеному 

стандартами вищої освіти. Із кожної дисципліни передбачений (НМКД) науково-

методичний комплекс.  

З метою комплексно-методичного забезпечення дисциплін  був розроблений та 

затверджений план випуску методичних видань та електронних підручників на 

навчальний рік, згідно якого необхідно було  підготувати 70 методичних видання 

та 2 електронних підручника.. За навчальний рік підготовлено і затверджено 63 

методичні видання та  2 електронних підручника (Остапук Н.Г. з дисципліни 

«Основи зварювального виробництва», Пігулко Н.З. з дисципліни «Охорона 

праці»). 



Не підготовили методичні видання: Кух Б.І., Рябіїк А.М., Пігулко Н.З., Ольховик 

З.С., Андрусик В.М., Кудриницький Г.В., Нестерук В.М. 

Підвищення кваліфікації педагогічні  працівники коледжу проходять відповідно 

до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних 

працівників, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 

2019 року № 800 та Порядку визнання результатів підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників  у ВСП «Любешівський ТФК ЛНТУ». Підвищення 

фахового рівня шляхом проходження стажування на базі кафедр при Луцькому 

НТУ пройшли 9 викладачів. (Баховська М.В., Хомич Ю.А., Остапук Н.Г., 

Кузьмич Т.П., Бусько О.А., Струк Ж.М., Хвесик В.О., Гунчик Р.В., Деміх І.В.) 

Участь педагогічних працівників у ОМО та обласних секціях.  
У цьому навчальному році радою директорів було заплановано 22 ОМО, 

більшість з яких була проведена в режимі он-лайн або ж перенесена на наступний 

навчальний рік. Обласні секції НМЦ ПТО також проводились в  режимі он-лайн. 

     Участь  педагогічних працівників та студентів у обласних, всеукраїнських   та 

міжнародних конкурсах: 

Протягом навчального року педагогічні працівники коледжу приймали активну 

участь у науково-методичних конференціях, семінарах, вебінарах та готували 

студентів до участі в них. Вся інформація щодо наукової роботи педагогічних 

працівників висвітлена на сайті коледжу. Хочу зупинитись на  здобутих 

перемогах: 

- обласний конкурс на кращу організацію профорієнтаційної роботи серед 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти  у 2021 році. (переможцями 

стали у номінації «Представлення ЗП(ПТ)О у соціальних мережах»). 

- Хвесик В.О. взяв участь в обласному конкурсі «Викладач року»  серед 

викладачів ЗП (ПТ)О з предмета «Правила дорожнього руху» та посів 3 місце. 

- під керівництвом Деміха І.В., Оласюка Я.В. студент 23-А-Ф групи Семенюк В. 

посів 1 місце  в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу винахідницьких та 

раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного напряму з проектом 

«Розробка та виготовлення промислового компресора на базі двигуна 

внутрішнього згорання» та 1 місце у м. Київ ; 

- під керівництвом Остимчук А.В. учениця 16 групи Струк В. посіла 1 місце  в 

обласному етапі Всеукраїнського конкурсу винахідницьких та 

раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного напряму з проектом на 

тему: «Технологія переробки відходів рослинного походження шляхом 

компостування» та 2 місце у м. Київ. 

- під керівництвом Герасимик-Чернової Т.П. учень 10 групи посів 1 місце  в 

обласному етапі Всеукраїнського конкурсу винахідницьких та 

раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного напряму та 3 місце у м. 

Київ. 

Тижні циклових методичних комісій 
       Цікаво та змістовно були  проведені тижні циклових методичних комісій: 

- у 2 семестрі тижні циклових комісій будівельного профілю, 

механізаторського профілю, викладачів дисциплін економічного спрямування 

були проведені в режимі он-лайн. 



В рамках тижнів педагогічні працівники проводили відкриті заняття, майстер-

класи, студентські конференції, виставки тощо.  

Циклова методична комісія викладачів фізичного виховання та Захисту 

Вітчизни тиждень не проводила. 

Атестація педагогічних працівників 

Відповідно до Типового Положення про атестацію педагогічних працівників 

України, затвердженим наказом Міністерства освіти та науки, молоді та спорту № 

930 від 06.10.2010 року і зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 

14.12.2010 за № 1255/18550 та зі змінами та доповненнями, затвердженими 

наказами Міністерства освіти та науки, молоді та спорту № 4.7 -19/2289 від 

25.06.2011 р.,  №1473 від 20.12.2011 р. та № 1135 від 08.08.2013 р. в 2021-2022 

навчальному році черговій атестації підлягало 8  педагогічних працівників та   3 

педпрацівників виявили бажання атестуватися позачергово 

   За рішенням атестаційної комісії ВСП «Любешівський ТФК ЛНТУ» 

(протокол № 4 від 25.03.2022 року)  педагогічні працівники були атестовані на: 

-  встановлення 14 тарифного розряду -  Бурдак Надія Василівна 

- встановлення 13 тарифного розряд – Андрусик Василь Миколайович, Клявзунік 

Василь Анатолійович, Муха Наталія Василівна 

- встановлення 12 тарифного розряду – Єлізарова Ніна Федорівна, Дащенко Роман 

Олександрович 

- присвоєння кваліфікаційної категорії  «спеціаліст першої  категорії»: 

 - Шмаль Оксана Федорівна; 

-  Остапук Неля Григорівна   

Атестаційною комісією ВСП «Любешівський ТФК ЛНТУ»  було порушено 

клопотання перед атестаційною комісією управління освіти і науки Волинської 

обласної державної адміністрації про: 

- відповідність раніше присвоєним  кваліфікацій категорії «спеціаліст вищої 

категорії» та педагогічному званню «старший викладач» Баховській Марії 

Василівні; 

- відповідність раніше присвоєним  кваліфікацій категорії «спеціаліст вищої 

категорії» та педагогічному званню «викладач-методист» Герасимик-Черновій 

Тетяні Павлівні; 

- відповідність раніше присвоєній  кваліфікацій категорії «спеціаліст вищої 

категорії» та про присвоєння педагогічного звання «старший викладач» Матюк 

Людмилі Василівні. 

 29.03.2022 року виданий наказ «Про встановлення кваліфікаційних категорій та 

посадових окладів за результатами атестації».  

Виховна робота в коледжі  

Виховна робота у коледжі здійснюється згідно з Конституцією України, 

Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про  фахову передвищу 

освіту», положеннями Загальної декларації прав людини, інших чинних 

нормативно-правових актів у сфері освіти та виховання, Положення про коледж. 

Виховна робота у коледжі проводиться згідно з планом виховної роботи, 

що є складовою Плану коледжу, циклової методичної комісії, класних керівників 

та кураторів академічних груп, вихователів гуртожитку, бібліотеки коледжу, 

планів спортивно-масової роботи викладачів фізичного виховання, плану роботу 



студентсько-учнівської ради коледжу тощо. Реалізація завдань виховної роботи 

передбачає пріоритетні напрями національно-патріотичного, морально-правового, 

художньо-естетичного, трудового, фізичного, екологічного та сімейно-родинного 

виховання. 

Надзвичайно важливою складовою частиною загального виховного 

процесу є патріотичне виховання, наповнене живою конкретикою сьогодення. 

Формування патріотизму в українському суспільстві наразі залишається 

першочерговим як для держави, так і для системи освіти в цілому, тому на 

виконання урядових та інших розпоряджень в системі виховання молоді, усі 

плани виховних заходів скориговано на визнання пріоритету національно-

патріотичного виховання особистості. 

З метою збереження та популяризації народної творчості у першому 

семестрі 2021-2022 н.р. в коледжі було проведено Андріївські вечорниці 

(Остимчук А.В., Менделюк Т.М.). Швайко Т.І, вихователь гуртожитку, виявила 

креативний підхід в організації виставки до Всесвітнього дня української хустки. 

До Всесвіднього дня вишиванки здобувачі освіти та викладачі підтримали акцію 

«Одягни вишиванку–підтримай рідну мову».З метою ознайомити учнів з історією 

виникнення хліба, звичаями, обрядами українського народу, прикметами, 

пов’язаними з хлібом Остимчук А.В., керівник 46 групи провела відкриту виховну 

годину на тему: «Вклонімося хлібу – він святий».Цікавою була і година 

народознавства у групі 42-ТБ « Шануймо своє – українське» ( Кравчик Л.М.). 

Євроклубівці стали учасниками і призерами таких конкурсів: «Світло 

столиць Європи», «Світло столиць Світу», «Україна-НАТО» під керівництвом 

Невірець О.В., керівника  Євроклубу. 

У вересні було реалізовано план заходів приурочених вшануванню80-х 

роковин трагедії Бабиного Яру: відео екскурс у Національний історико-

краєзнавчий заповідник  «Бабин Яр» (Остапук Н.Г.), круглий стіл «Бабин Яр. 

Історія, трагедія, пам’ять» (Домальчук С.В.), виховна година «Трагедія Бабиного 

Яру в серці українського народу» (Смоляк Г.В.), урок пам’яті «Трагедія Бабиного 

Яру – злочин проти людяності»(Мацерук С.С.).,виховна година  «Відомі і 

невідомі сторінки історії Бабиного Яру» ( Шмаль О.Ф.).своєю змістовністю 

вражає урок-реквієм: «Мовчазний крик Бабиного Яру» проведений у групі 23-АФ, 

куратором Бущук В.Я. 

6 грудня 2021 року Збройні Сили України відзначили 30-ту річницю від 

дня свого створення. Це свято є символом справжньої мужності, героїзму і 

відваги. Серед проведених заходів у коледжі  варто відзначити усний журнал 

«Збройні сили України – наш спокій і безпека»( Бущук В.Я),  відкриту виховну 

годину « Козацька слава не вмре, не загине» проведена у групі 14 Хомич Н.Л. 

Щороку в четверту суботу листопада Україна вшановує пам’ять жертв 

Голодомору 1932–1933 років і масових штучних голодів 1921–1923 і 1946–1947 

років. Нашим спільним обов'язком є гідно вшанувати вбитих голодом жертв 

комуністичного режиму і передати пам’ять про трагедію наступним поколінням.  

У коледжі проведено виховну годину «І мертвим, і живим, і не народженим» 

(Невірець О.В.), урок-реквієм,  



«Знаємо і пам’ятаємо» (Смоляк Г.В).Здобувачі освіти, керівники груп 

долучились до Всеукраїнської акції «Засвіти свічку пам’яті» присвяченій пам’яті 

жертв Голодомору 1932-1933 р. 

В рамках проведення Усесвітнього Дня Гідності в Україні викладачами 

коледжу проведено  цикл заходів. Матюк Л.В. та Кравченко Т.Ф. підготували 

інформаційну годину «Всесвітній День Гідності 2021». Кравченко Т.Ф. провела 

відкриту виховну годину «Сучасне розуміння понять: патріотизм, націоналізм та 

інтернаціоналізм»,  усний журнал «Хоробрі серця України» підготувала і провела 

Невірець О.В.,однойменну виховну годину підготувала Шмаль О.Ф., а урок-

реквієм  «Ми не забудемо про Вас…» проведено Остапук Н.Г., керівником 21-К 

групи, урок пам’яті «Революція Гідності–пам’ятаємо, не забудемо» проведено 

Смоляк Г.В., куратором 13-АФ групи». 

 Так у другому семестрі з нагоди Дня Соборності України у ВСП 

«Любешівський ТФК ЛНТУ» були проведені такі тематичні заходи:виховна 

година «22 січня - День Соборності України»у групах 45-М, 42-ТБ,35-АТ-Ф,16 

(куратори Оласюк Я. В., Кравчик Л.М., Хомич Ю.А., класний керівник Корх 

А.С.);бесіда «Україна Єдина у групі»12-БЦІ-Ф ( куратор Оласюк В.С.);виховна 

година з елементами тренінгу «Нас єднає Україна»  у групі 24 (класний керівник 

Менделюк Т.М.);відкрита виховна година «22 січня – День Соборності й 

Єднання» у 34 групі, проведена класним керівником Домальчуком С.В. Ганна 

Смоляк ознайомила студентів 13-А-Ф групи  з витоками ідеї соборності, з 

історичними віхами на шляху соборності українських  земель  на виховній годині 

«Одна єдина Соборна Україна».  

 Усний журнал «Одна єдина Соборна Україна» у групах22-БЦІ-Ф та 

22-БЦІ-С провела куратор Оксана Шмаль. Студенти із захопленням відтворили на 

уроці державну символіку України. 

Студенти 24-ГМ-Ф і 44-ТЕХ груп долучилися до Всеукраїнського 

інтернет-конкурсу «День Соборності України» на освітнійплатформі «На урок» 

(куратор Кравченко Т.Ф.). Здобувачі освіти нагороджені дипломами 1 і 2 ступеня 

та сертифікатами учасників. 

Тематичну бесіду «Україна - соборна держава» проведено у групі 11 

класним керівником Смокович О.П., а тематичний урок «Єдина країна – єдиний 

народ!»  проведено у групі 31 класним керівником Невірець О.В. 

Остапук Н.Г. підготувала та провела інформаційну годину на тему: «15 

лютого – День вшанування учасників бойових дій на території інших держав» та 

годину спілкування «Їм у віках судилося безсмертя», приурочену до Дня пам’яті 

героїв Небесної Сотні, усний журнал «Герої Крут-сучасні паралелі»  та годину 

спілкування «Гендерні стереотипи- за і проти» підготувала Шмаль О.Ф., учні 11 

групи стали учасниками відеоекскурсу «Міжнародний день пам’яток та 

визначних місць» ( Смокович О.П.). 

У зв’язку з введенням воєнного стану виховна робота здійснюється з 

використанням  онлайн технологій. Керівники групп вибрали платформи, які 

використовують для проведення виховної роботи: Viber, Google Classroom, блоги. 

Здобувачів освіти було ознайомлено з інформаційним повідомленням про початок 

війни та офіційними державними  каналами для отримання достовірної 

інформації та про надання долікарської допомоги потерпілим; з правилами 



поведінки під час артилерійських обстрілів системами залпового вогню;  з 

правилами поведінки на блокпостах;із указом Президента України Володимира 

Зеленського про хвилину мовчання. Мацерук Світлана Сергіївна класний 

керівник 26 групи підготувала виховну годину «Історична аналогія Батуринська 

трагедія 1709 року». 

З метою збереження народних традицій було проведено інформаційні 

години «Свято 31 березня - Кирилів день: традиції, прикмети і заборони» ( 

Данилик С.М.), «З Благовіщенням» та година спілкування «Вітання з Вербною 

неділею» ( Бущук В.Я.). 

Згідно Календаря знаменних дат керівники груп готують тематичну 

інформацію та розміщують у Viber-групах. Було  підготовлено відеопрезентації 

«Всесвітній день поезії» (Смоляк Г.В.), «Всесвітній день водних ресурсів» (Бущук 

В.Я.),«Всесвітній день метеорології»(Корець Л.І.),«Всесвітній день боротьби із 

захворюванням на туберкульоз» (Остимчук А.В.), «День Служби безпеки 

України»(Хомич Б.Г.),«День сміху»(Баховська М.В.),«Міжнародний день 

птахів»(Смокович О.П.),«День створення НАТО» (Корх А.С.),«Всесвітній день 

здоров’я» (Невірець О.В.), «День пожежної охорони» (Кравченко Т.Ф.),«День 

довкілля» (Михалик Л.В.),  «Міжнародний день землі» (Остапук Н.Г.),«Всесвітній 

день книги і авторського права»(Кравчик Л.М.). 

Здобувачі освіти підтримали онлайн-флешмоб «ДітиУкраїни за мир». 

Ковальчук Н. (36 група), Губарик І. (26 група), Горщар М., Ковалик В. (24 група) 

виконали патріотичні малюнки, які були розміщені у соціальних мережах на 

сторінці коледжу. 

Учні 24 групи Горщар Максим та Ковалик В. З ініціативи класного 

керівника Менделюк Т.М. стали учасниками проєкту, «Мамо, я бачу війну».З 

творчих робіт учасників проєкту в Україні планують створити найбільший 

маніфест-колаж, що назавжди залишиться у цифровому просторі за допомогою 

NFT-технологій. Фотоколаж виставлять на міжнародний благодійний цифровий 

NFT-аукціон, а зібрані кошти перерахують у фонд гуманітарної допомоги дітям, 

які постраждали від війни. 

Матюк Л.В.,в.о.заступника директора з НВР,. разом з здобувачами освіти 

спеціальності облік і оподаткування взяли участь в онлайн-турнірі «Рушійні сили 

соціально-економічного зростання України в сучасних умовах », в якому Смоляк 

Мирослава зайняла ІІІ місце. 

У нинішніх непростих умовах життя українського народу педагогічний 

колектив змінює підходи до військово-патріотичної роботи, наповнюючи її новим 

змістом, спрямованим на формування високої патріотичної свідомості, служіння 

та відданості Вітчизні, готовності до виконання громадянського і конституційного 

обов’язків стосовно захисту інтересів України. Усю виховну роботу колектив 

спрямовував на те, щоб допомогти здобувачам освіти розкрити свої творчі 

здібності, позбавитися комплексів та страхів, порозумітися між собою, пізнати 

один одного краще. Плануємо продовжити роботу в усіх напрямках, яких вимагає 

навчально-виховний процес. 

Глибоко усвідомлюючи необхідність постійної взаємодії та 

взаємозбагачення освіти, культури і мистецтва, колектив коледжу створює умови 

для творчого зростання студентської молоді, реалізації її ініціатив, задоволення 



культурних і духовних потреб.. У коледжі функціонує 2 колективи художньої 

самодіяльності –танцювальний та вокальний  

Стан виховної роботи в коледжі систематично розглядається на засіданнях 

педагогічної ради та методичної ради, де приймаються важливі та потрібні 

рішення, коригуються окремі аспекти виховної роботи, завдяки чому формується 

цілісна система виховання, проводяться методично-педагогічні семінари з 

вивчення передового досвіду та впровадження інноваційних технологій виховної 

роботи. 

Інформація про проведені протягом року заходи постійно розміщуються на 

офіційному сайті коледжу, на фейсбук сторінці. 

Внутрішня система забезпечення якості освіти 

Група з якості освітньої діяльності ВСП «Любешівський ТФК ЛНТУ» 

створена відповідно наказу № 328 від 10.09.2021р. 

За ІІ семестр проведено п’ять  засідань. 

Протягом 2021-2022 н.р. проведено часткове самооцінюванння та перегляд 

освітньо-професійних програм. 

Було проведено опитування, обговорення та аналіз результатів моніторингу 

якості освітнього процесу здобувачів освіти та педагогічних працівників з метою 

покращення освітнього процесу. 

Окремою опитувальною формою були представлені запитання, щодо якості 

організації та проведення дистанційного навчання. 

Проведено опитування/анкетування: 

1. Анкетування здобувачів освіти щодо якості адаптації здобувачів освіти І  

року до навчання в коледжі (жовтень 2021р.); 

2. Анкетування добувачів освіти щодо якості освітнього процесу у коледжі 

(листопад-грудень 2021р.); 

3. Анкетування здобувачів щодо якості освітньо-професійних програм 

(листопад-грудень 2021р.); 

4. Анкета для опитування здобувачів освіти щодо якості викладання та 

навчання за окремою навчальною дисципліною (листопад-грудень 2021р.); 

5. Анкетування щодо форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання 

(січень 2022р.). 

6. Опитування педагогічних працівників щодо внутрішнього забезпечення якості 

освіти в коледжі (січень 2022р.). 

7. Анкетування з виявлення рівня обізнаності щодо принципів академічної 

доброчесності серед здобувачів освіти коледжу (січень 2022р.).  

8. Анкетування з виявлення рівня обізнаності щодо принципів академічної 

доброчесності серед педагогічних працівників коледжу (січень 2022р.).  

9. Анкетування батьків щодо якості освітніх і управлінських процесів та 

напрацювати рекомендації щодо вдосконалення діяльності коледжу (січень 

2022р.);  . 

10. Анкетування здобувачів освіти щодо якості дистанційного навчання (квітень 

2022р.). 



11. Анкетування здобувачів щодо якості освітньо-професійних програм: 

«Автомобільний транспорт», «Галузеве машинобудування», «Опорядження 

будівель і споруд та БД» (червень 2022р.). 

12. Опитування здобувачів освіти щодо студентоцентризму (червень 2022р.). 

13. Анкетування здобувачів освіти випускного курсу (червень 2022р.). 

14. Опитування роботодавців (лютий 2022р.). 

Аналіз та обговорення результатів усіх опитування відбувалися на засіданнях 

групи з якості освіти коледжу. Також результати моніторингу були представлені 

на розгляд Педагогічної ради коледжу та студентського самоврядування. 

     На випускних ЦМК проводився моніторинг ОПП підготовки фахових 

молодших бакалаврів. У грудні 2021 року проведено опитування ЗО, щодо якості 

ОПП, де взяло участь від 25-75% здобувачів освіти. На запитання: «Чи достатній, 

на Вашу думку, зміст (перелік компонентів, дисциплін) освітньо-професійної 

програми (ОПП) для успішної роботи за фахом?». «Так» - 100%,  відповіли 

здобувачі освіти ОПП «Облік і оподаткування», «Галузеве машинобудування», 

«Будівництво та експлуатація будівель і споруд» - 75% «Агроінженерія» – 

42,84%. 

Звіти проведення моніторингу, свідчать про задоволення якістю ОПП у 

коледжі. Звіти розміщені на сайті коледжу за посиланням 

(http://www.ltklntu.org.ua/%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%96%d1%82%d0%be%d1%

80%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%be%d0%bf%d0%bf/).  

Внесені пропозиції щодо вибіркових дисциплін за вибором здобувача освіти 

до усіх ОПП, що дозволить більш якісний підхід до освітньої траєкторії ЗО.  У 

2021-2022н.р. оновлено п’ять ОПП (внесено зміни) відповідно до затверджених 

Стандартів з пяти спеціальностей. Значна увага у цей період приділена розробці, 

моніторингу ОПП у коледжі. Зовнішні рецензії надано до всіх ОПП 

роботодавцями, стейкхолдерами. 

Забезпечення дотримання принципів академічної доброчесності 

працівниками закладу освіти та здобувачами освіти регулюється «Положенням 

про академічну доброчесність у  ВСП «Любешівський ТФК ЛНТУ»». В закладі 

функціонує Комісія з етики та академічної доброчесності.  Відповідно до Плану 

заходів, було проведено «Тиждень академічної доброчесності»  в період 24 січня 

– 28 січня 2022 р. де проводилися зустрічі та роз’яснювальна робота Комісії з 

етики академічної доброчесності (Герасимик-Чернової Т.П., Літвинчук Н.П.) з 

педагогами та здобувачами освіти. Під час зустрічей були розглянуті питання 

академічної доброчесності та її дотримання, види порушення академічної 

доброчесності, академічна відповідальність педагогічних працівників та 

здобувачів освіти. Здобувачі освіти  отримали інформацію з питань порядку 

перевірки робіт на наявність ознак академічного плагіату, ознайомились з 

інформацією про онлайн-сервіс СТОП плагіат в коледжах, який перевіряє текстові 

документи на наявність запозичених частин тексту з відкритих джерел в Інтернеті 

чи внутрішньої бази документів користувача, а також обговорили перелік заходів 

з попередження порушень академічної доброчесності у освітньому середовищі.  





УХВАЛА: 

1. Забезпечити належну організацію освітнього процесу  у зв’язку з воєнним 

станом. 

Постійно. 

 Заступники директора, методичний кабінет, зав. відділенням. 

2. Скорегувати графіки освітнього процесу відповідно до рекомендацій МОН 

України, Управління освіти і науки Волинської ВДА, щодо економії використання 

енергоресурсів. 

І семестр 2022/2023 н.р., адміністрація 

3. Узагальнити та подати матеріали з акредитації (самооцінювання ОПП 

«Автомобільний транспорт», «Галузеве машинобудування», «Опорядження БС та 

БД» 

Жовтень 2022р., Керівники груп забезпечення, Бусько О.А. 

4. Забезпечити у 2022/2023 н.р. внутрішню систему якості освіти з підготовки 

фахових молодших бакалаврів. 

Постійно, відділ (група з забезпечення ЯО) 

5. Забезпечити внутрішню систему якості освіти з підготовки кваліфікованих 

робітників. 

                                        Постійно, група з забезпечення ЯО відповідальна за ПТО 

6. Брати участь у науковій та науково-дослідній роботі. 

Постійно, педагогічні працівники 

7. Доукомплектувати КМЗ дисциплін та предметів. 

                                             На протязі 2022-2023 н.р.,методичний кабінет,  

педагогічні працівники 

8. Забезпечити якість проведення виробничого навчання, виробничих практик 

Постійно, Хвесик В.О., майстри в/н 

9. Урізноманітнити та покращити проведення виховних годин під час 

дистанційного навчання. 

Постійно, Матюк Л.В., класні керівники, куратори 

10. Класним керівникам та кураторам в плани виховної роботи включати різні 

заходи до посилення національно-патріотичного виховання 

                                  Постійно, Матюк Л.В., класні керівники, куратори 

11. Забезпечити дотримання умов безпечного освітнього середовища 

Постійно, адміністрація коледжу, педагогічні працівники. 

12. Забезпечити дотримання учасниками освітнього процесу академічної 

доброчесності. 

                       Постійно, комісія з етики та АД, педагогічні працівники. 

13. Посилити контроль за відвідуванням ЗО освітнього процесу. 

Постійно, Матюк Л.В., класні керівники, куратори 

14. Проводити моніторинг якості ОПП, ОП 

2022/2023 н..р., групи забезпечення ОПП, ОП 

15. Провести І етап профорієнтаційної роботи.  

Постійно, Матюк Л.В.,педагогічні працівники 

16. Покращити роботу Центру кар’єри.  

Вересень - жовтень 2022р, психолог, 

 зав. відділенням, заступник директора з НВР  


