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Звіт директора ВСП «Любешівський ТФК ЛНТУ» А. Хомича про діяльність 

коледжу та перспективи її покращення 
              

ВСП «Любешівський ТФК ЛНТУ»  у 2022 році здійснював свою діяльність 

відповідно до Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну 

середню освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про 

професійно-технічну освіту», інших Законів, актів Президента України, актів 

Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, розпоряджень 

голови Волинської обласної державної адміністрації, наказів Управління освіти і 

науки, відповідних Положень, Плану роботи Коледжу та планів роботи його 

структурних підрозділів. 

Відповідно до Стратегії розвитку ВСП «Любешівський ТФК ЛНТУ»  

головною місією коледжу є: формування високоосвіченого і національно 

свідомого покоління громадян України шляхом забезпечення умов для 

самореалізації здобувачів освіти і співробітників у процесі їх спільної освітньої, 

наукової та інноваційної діяльності, якісної підготовки висококваліфікованих 

фахівців – лідерів у сфері транспорту, архітектури та будівництва, аграрних наук 

та продовольства, харчових технологій, механічної інженерії, управління та 

адміністрування та сфери обслуговування. 

І. Загальна характеристика 

           Коледж здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 

«молодший спеціаліст», «кваліфікований робітник», освітньо-професійного 

ступеня «фаховий молодший бакалавр» та  згідно державним і  регіональним 

замовленням та договірними зобов’язаннями для підприємств і організацій всіх 

форм власності народного господарства. 

Коледж є структурним підрозділом ЛНТУ, має окремі права, рахунки в 

установах банку, печатку і штампи, веде самостійний баланс, діє на підставі 

чинного законодавства України та Законів України. 

 Коледж внесений у відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері 

фахової перед вищої освіти та професійно-технічної освіти з правом надавати 

освітні послуги із шести спеціальностей (семи ОПП) з ліцензованим  обсягом 



прийому 200 осіб на денному відділенні, а також з 9 професій з ліцензійним 

обсягом 335 осіб. 

 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»; 

- Тракторист-машиніст с/г виробництва категорій: «А1», 

- Кухар. Кондитер; 

- Кухар; 

- Штукатур. Маляр. 

Спеціальності 

071 Облік і оподаткування; 

192 Будівництво і цивільна інженерія; 

133 Галузеве машинобудування; 

274 Автомобільний транспорт; 

241 Готельно-ресторанна справа 

208 Агроінженерія.  

На 1 січня 2022 року у коледжі навчалося 249 студентів та 393 учнів та 

слухачів. 

На 1 листопада 2022 року у коледжі навчається 288 студентів та 398 учнів та 

слухачів. 

Результати вступних кампаній за останні роки свідчать про стабільність 

конкурсу на бюджетні місця 

          Таблиця 1 

 

Назва показника 

  

2022 ФОП 

(осіб) 

2022 ПТО 

(осіб) 

Зараховано (всього осіб) 101 244 



За державним (регіональним) замовлення 

замовленням 

 

79 132 

За кошти фізичних та юридичних осіб(всього осіб)  22 112 

Загальний конкурс 1,2 1,0 

 Випуск 2022 року 

У 2022 році випускниками коледжу стали 61 молодший спеціаліст та 230 

учнів та слухачів. Продовжили навчання в коледжі, ЛНТУ та інших ВНЗ 45% 

учнів та студентів. 

У коледжі працює кваліфікований педагогічний колектив. Загальна 

кількість педагогічних працівників  75 осіб, з них штатних 74 осіб. 

 Матеріально-технічну базу коледжу складають: корпуси загальною площею 

понад 13 тис квадратних метрів, 37 навчальні кабінети і лабораторії, чотири 

майстерні, спортивний і тренажерний зали, гуртожиток,  бібліотека з читальною 

залою, медичний пункт, актова зала на 150 посадкових місць. 

 В навчально-виховному процесі коледж користується обладнаними 

лабораторіями та кабінетами. 48% кабінетів обладнані комп’ютерною технікою. 

Всі навчальні корпуси і гуртожиток обладнані кабельним  Wi-Fi Інтернетом. 

На балансі навчального закладу знаходиться гуртожиток на 240 осіб. 

Забезпеченість студентів та учнів гуртожитком складає 100%. 

 Бібліотека має примішення для розташування книжкового фонду і читальну 

залу на 64 посадкових місця. 

 Книжковий фонд складає понад 30 тис. одиниць  навчальної і  художньої 

літератури. Коледж отримує підписні, періодичні видання. Також в бібліотеці 

знаходяться методичні розробки на електронних носіях для самостійної роботи 

студентів. В бібліотеці є комп’ютер  з підключенням до Internet для самостійної 

роботи бібліотекаря та здобувачів освіти. 

ІІ. Організація освітнього процесу 

З 24.02.2022 року, у зв’язку з воєнним станом до графіків освітнього процесу 

були внесені зміни. Завершили ІІ семестр 2021-2022 н.р. в складних умовах за 

дистанційними технологіями. 



Освітній процес у 2022-2023 н.р. проводиться відповідно до Листа МОН від 

27.06.22 року № 1/7035-22  Про підготовку до початку та особливості організації 

освітнього процесу в 2022/23 навчальному році, Постанови КМУ від 24 червня 

2022 року №711 «Про початок навчального року під час дії правового режиму 

воєнного стану в Україні», листа МОН України від 29.06.2022р. № 1/7234-22 «Про 

підготовку до початку 2022/2023 навчального року та особливості організації 

освітнього процесу в закладах професійної (професійно-технічної) освіти», наказу 

по коледжу від 16.08.2022 року «Про особливості організація ОП 2022-2023 н.р.» 

В зв’язку з цим, освітній процес в коледжі здійснювався синхронно в 

дистанційній формі (online/offline). З листопада 2022 року перейшли на змішаний 

формат навчання. Графіки освітнього процесу були ущільнені та скореговані, що 

забезпечило збільшення тривалості зимових канікул у І семестрі 2022-2023 н.р. 

Пріоритетом коледжу залишається модернізація освітнього процесу шляхом 

подальшого удосконалення навчальних планів та навчально-методичного 

супроводження. Відповідно до Закону України «Про фахову передвищу освіту» 

проведено значну роботу щодо актуалізації ОПП та навчальних планів, посилення 

їх наукової та практичної складової, уникнення дублювання змісту навчальних 

дисциплін з метою мінімізації кількості дисциплін, що викладаються у 

навчальному семестрі для максимальної концентрації зусиль студента на 

поглибленому вивченні елементів освітньо-професійної програми підготовки 

фахівців для освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр», 

освітнього ступеня «кваліфікований робітник». У коледжі розроблено та 

затверджено «Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у 

ВСП «Любешівський ТФК ЛНТУ»», яке передбачає здійснення таких процедур і 

заходів:  

1) вивчення принципів та процедур забезпечення якості фахової передвищої 

та професійно-технічної освіти; 

 2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм, 

ОПП;  

3) щорічне оцінювання здобувачів фахової передвищої та професійно-

технічної освіти, педагогічних працівників Коледжу та регулярне оприлюднення 

результатів таких оцінювань на офіційному вебсайті Коледжу, на інформаційних 



стендах та в інший спосіб; 

 4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників;  

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 

процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною ОПП;  

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління 

освітнім процесом;  

7) забезпечення публічності інформації про ОПП, професії та кваліфікації; 

 8) забезпечення ефективної системи та механізмів академічної доброчесності 

працівників Коледжу і здобувачів освіти; 

 9) інші процедури і заходи.  

Результатом проведеної роботи є показники успішності заліково-

екзаменаційної сесії за І семестр 2022-2023 н. р. Серед студентів коледжу 

абсолютна успішність становить 98,62%, якісна успішність студентів знаходиться 

у межах норми - 61,47%.  

Показники якісної успішності здобувачів освіти  

за І семестр 2022-2023 навчальний рік  

Таблиця 2. 

Курс Код групи Назва ОПП К-сть ЗО  Успішні

сть, % 

Якість, % 

(здобувачі, 

що отримали 

«відмінно», 

«добре») 

І 11-ОО-Ф Облік і оподаткування 5 100 100 

І 12-БЦІ-Ф Опорядження будівель і 

споруд та будівельний 

дизайн 

13 100 53,3 

І 13-А-Ф Агроінженерія 20 100 44,5 

І 14-ГМ-Ф Галузеве 

машинобудування 

10 100 63,41 

ІІ 21-ОО-Ф Облік і оподаткування 7 100 73,0 

ІІ 22-БЦІ-Ф Будівництво та 

експлуатація будівель і 

споруд 

25 100 53,6 



ІІ 22-БЦІ-с Будівництво та 

експлуатація будівель і 

споруд 

17 88 50,7 

ІІ 23-А-Ф Агроінженерія 25 100 66,7 

ІІ 26-ГРС-Ф Готельно-ресторанна 

справа 

10 100 61,2 

ІІ 25-АТ-Ф Автомобільний транспорт 16 100 54,9 

ІІІ 31-ОО-Ф Облік і оподаткування 5 100 85,0 

ІІІ 32-БЦІ-Ф  Будівництво та 

експлуатація будівель і 

споруд   

12 100 75,00 

ІІІ 32-БЦІ-с  Будівництво та 

експлуатація будівель і 

споруд  

17 100 43,7 

ІІІ 33-А-Ф Агроінженерія 22 95 65,1 

ІІІ 34-ГМ-Ф Галузеве 

машинобудування 

11 90,9 54,5 

ІІІ 35-АТ-Ф Автомобільний транспорт 11 100 57,0 

ІV 42-ТД Опорядження будівель і 

споруд та будівельний 

дизайн 

7 100 61,2 

ІV 42-ТД-І Опорядження будівель і 

споруд та будівельний 

дизайн 

7 100 54,5 

ІV 43-ТМ Агроінженерія 14 100 57,0 

ІV 44-ГМ-Ф Галузеве 

машинобудування 

10 97 58,0 

ІV 45-АТ-Ф Автомобільний транспорт 24 100 58,5 

У групах ПТО, абсолютна успішність становить 98%, якісна успішність 

студентів знаходиться у межах норми – 52,9%.  

У 2022 році атестацію пройшов 61 студент, з них - 5 студентів отримали 



дипломи з відзнакою (8 %) та 146 учнів, з них - 4 учні отримали дипломи з 

відзнакою (2,7%). 

Державні екзаменаційні комісії з проведення держаних екзаменів працювали 

відповідно до наказу директора коледжу № 424 від 03.11.2021р. 

Завданнями державних екзаменаційних комісій є:  

-  комплексна перевірка й оцінка теоретичної та практичної фахової 

підготовки здобувачів освіти-випускників; 

-   прийняття рішення про присвоєння випускникам відповідної кваліфікації 

та щодо видачі диплома (диплома з відзнакою з урахуванням рекомендації 

випускової(их) циклової(их) комісії(ій);   

- розробка пропозицій щодо подальшого поліпшення якості підготовки 

фахівців відповідної спеціальності.  

В період з 16 по 24 червня 2022 року відбулося 10 засідань державних 

екзаменаційних комісій з п’яти спеціальностей. 

Результати: 

- група 31-БО (071 Облік і оподаткування): успішність – 100%, якість – 100%; 

- група 42-ТБ, 42-ТБ-І (192 Будівництво та цивільна інженерія): успішність – 

100%, якість – 62,5%; 

- група 44-ТЕХ (133 Галузеве машинобудування): успішність – 100%, якість – 

50%; 

- група 43-ТМ (208 Агроінженерія): успішність – 100%, якість – 59,09%; 

- група 45-М (274 Автомобільний транспорт): успішність – 100%, якість – 

58,8%. 

Однією з важливих складових системи управління якістю підготовки 

молодших спеціалістів (фахових молодших бакалаврів) у закладі освіти є 

практична підготовка с здобувачів освіти. У коледжі реалізовано стратегію 

наскрізної практичної підготовки студентів із використанням різних видів 

аудиторних занять та самостійної роботи студентів, яка має необхідне 

організаційно-методичне, матеріально-технічне та кадрове забезпечення. 

Виконання практичних і лабораторних робіт забезпечене необхідним 

обладнанням, лабораторними приміщеннями, комп’ютерною технікою та 

інструктивно-методичними матеріалами. 



Невід’ємною складовою освітнього процесу у коледжі є практичне навчання, 

що проводиться з метою поглиблення та закріплення теоретичних знань, 

формування умінь і набуття навичок самостійного виконання професійних 

завдань відповідно до спеціальності. Навчальна практика, в основному, 

проводиться в навчальних кабінетах та лабораторіях коледжу, які належно 

оснащені. Виробнича (технологічна) практика та окремі види навчальної 

практики проводяться на діючих підприємствах, в організаціях і установах - базах 

практики, з якими укладаються відповідні договори. 

Результати практичного навчання 

Таблиця 3. 

Курс Код  Назва спеціальності Успіш-

ність, % 

Якість, % 

(здобувачі, 

що 

отримали 

«відмінно, 

«добре») 

І 071 Облік і оподаткування 100 80 

І 192 Будівництво та ЦІ 100 57 

І 208 Агроінженерія 100 74 

І 133 Галузеве машинобудування 100 60 

ІІ 274 Автомобільний транспорт 100 68 

 Директорські контрольні роботи (ДКР) є формою поточного контролю. Дані 

роботи виконуються у навчальний час і є обов'язковою формою міжсесійного 

контролю навчальної (у т.ч. самостійної) роботи здобувача освіти. Директорські 

контрольні роботи проводяться планово 2 рази на рік. За потреби ДКР можуть 

проводитись позапланово. Пакет завдань для директорських контрольних робіт є 

складовою комплексу засобів контролю від ЦМК, що використовуються у 

процедурах самоаналізу та у заходах моніторингу якості освітнього процесу.    

Директорські КР проводилися у 2022 році по завершенні навчальних семестрів. 

Результати ДКР за ІІ семестр 2022-2023 н.р. відповідно до наказу від 29.06.2022р. 

№226: 

 

 

 



Про підсумки проведення ДКР у І семестрі 2022-2023 н.р. 

Таблиця 4.1. 

№ 

 з/п 

   Викладач      Дисципліна Група ДКР Семестрова  
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1. 

 

Баховська 

М.В. 

 

Математика  

21-ОО-Ф 

22-БЦІ-Ф 

100 59 100 65 -6 

23-А-Ф 100 36 100 36 - 

 

2. 

 

Корх А.С. 

Будова та 

експлуатація 

обладнання 

34-ГМ-Ф 100 50 100 50 - 

3

. 

3. 

 

 

Кравчик 

Л.М. 

 

 

Українська мова 

21-ОО-Ф, 

22-БЦІ-Ф 

100 59 100 53 6 

11-ОО-Ф, 

12-БЦІ-Ф 

100 75 100 70 5 

4.  Кудриницька 

Л.І. 

Українська мова 34 100 45 100 42 3 

 

 

5. 

  

 

 Мацерук С.С. 

 

 

Історія України 

11-ОО-Ф, 

12-БЦІ-Ф 

100 70 100 76 -6 

13-А-Ф 100 60 100 69 -9 

31 100 17 100 18 -1 

34 100 20 100 28 -8 

6.  Менделюк 

Т.М. 

Українська мова 23-А-Ф 100 45 100 52 -7 

 

7. 

  

 Смокович 

О.П. 

 

Іноземна мова 

36 100 41 100 38 3 

31 100 42 100 44 -2 



 

 

8. 

  

 

 Остимчук 

А.В. 

 

 

Біологія та 

екологія 

11 100 36 100 36 - 

16  100 56 100 56 - 

26 100 53 100 61 -8 

13-А-Ф 100 70 100 65 5 

 

9. 

  

 Бущук В.Я. 

 

Географія 

13-А-Ф 100 70 100 65 5 

21 100 31 100 31 - 

24 100 43,5 100 43,5 - 

 

10. 

  

 Степанькова 

Г.І. 

 

Математика 

14 90 10 90 8,3 1,7 

36 100 38 100 33 5 

11.  

 Кузьмич Т.П. 

 

Вища математика 23-А-Ф 100 86 100 54 32 

12.  Мінєєва Т.Л. Кольороведення 32-ТД-Ф 100 64 100 64 - 

13.  Хвесик В.О. Правил безпеки 

дорожнього руху 

35-АТ-Ф 100 58 100 58 - 

14.  Бартошик 

І.С. 

Автомобільні 

двигуни 

25-АТ-Ф 100 45 100 45 - 

15.  Гунчик Р.В. Технічна 

експлуатація 

автомобілів 

35-АТ-Ф 100 58 100 58 - 

16.  Деміх І.В. Автомобілі 25-АТ-Ф 100 55 100 55 - 

Взаємозамінність, 

стандартизація та 

ТВ  

24-ГМ-Ф 100 55 100 55 - 

     Відповідно до наказу від 28.10.2022 року № 417 «Про проведення 

директорських контрольних робіт у І семестрі 2022-2023 навчальному році» та 

поданого головами ЦМК зведеного аналізу виконання директорських 

контрольних робіт за І семестр 2022-2023 навчальний рік визначено результати 

якості підготовки  здобувачів освіти з окремих дисциплін та предметів: 



Про підсумки проведення ДКР у І семестрі 2022-2023 н.р. 

Таблиця 4.2. 

№ 

 з/п 

   Викладач      Дисципліна Група ДКР Семестро
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1.  Деміх І.В. Основи агрономії 23-А-Ф 100 65 100 65 0 

2. Оласюк Я.В. Технічна механіка 33-А-Ф 100 57 100 57 0 

3. Ольховик З.С. Трактори 20 100 50 100 50 0 

4. Кравченко 

Т.Ф. 

Технологія 

приготування їжі з 

основами 

товарознавства 

22-К 100 61,5 100 70 - 

8,5 

5. Пігулко Н.З. Основи охорони 

праці 

26-ГРС-Ф 100 50 100 50 0 

42-ТД-І 100 71 100 71 0 

6. Пігулко Ж.М. Ремонт, монтаж, 

накладка 

обладнання 

44-ГМ-Ф 100 50 100 50 0 

7. Остапук Н.Г. Охорона праці 22-К 90 56,6 90 56,6 0 

Основи технічної 

творчості 

43-ТМ 93 54 90 57 - 3 

Охорона праці 20 80 62 80 56,7 5,3 

8. Кузьмич Т.П. Вища математика 25-АТ-Ф 100 43 100 50 -  7 

9. Кравчик Л.М. Українська мова за 

ПС 

26-ГРС-Ф 100 60 100 60 0 

10

. 

Домальчук 

С.В. 

Історія України 22-БЦІ-Ф 100 86 100 56 30 

11 Данилік С.М. Матеріалознавство 10 100 37 100 40 - 3 



. 

12

. 

Оласюк В.С. Будівельні 

конструкції 

32-БЦІ-Ф 100 43 100 51 - 8 

Економіка 

будівництва 

42-ТД 100 46 100 57 - 11 

13

. 

Шмаль О.Ф. Інженерна геодезія 22-БЦІ-с 100 47 100 47 0 

14

. 

Гунчик Р.В. Основи ТР 45-М 100 66 100 66 0 

15

. 

Струк Ж.О. Інформаційні 

системи і 

технології в обліку 

31-ОО-Ф 100 80 100 80 0 

16

. 

Бусько О.А. Економічний 

аналіз 

31-ОО-Ф 100 60 100 60 0 

17

. 

Колядюк В.М. Економічна теорія 35-АТ-Ф 100 60 100 60 0 

18

. 

Матюк Л.В. Бухгалтерський 

облік 

21-ОО-Ф 100 100 100 100 0 

 

 Результати директорських контрольних робіт, типові помилки і способи їх 

усунення будуть обговорені на засіданнях цикловихметодичних комісіях в                                       

січні-лютому 2023  року. 

Акредитація. У жовтні 2022 року коледж подав заяви до ДСЯО щодо 

умовної акредитації ОПП «Опорядження БС та БД», спеціальності 192 

«Будівництво та цивільна інженерія», «Автомобільний транспорт», «Галузеве 

машинобудування». 22.12.2022 року наказом ДСЯО № 01-10/145 дані ОПП 

отримали умовну акредитацію, що дозволить провести випуск у лютому 2023 

року. 

ІІІ. Забезпечення якості освіти 

У 2022 році коледж активно розбудовує внутрішню систему якості освіти. 

Формування внутрішньої системи передбачає:  



1) визначення компонентів внутрішньої системи та забезпечення їх 

функціонування; 

 2) самооцінювання освітніх і управлінських процесів у коледжі. 

Забезпечення якості – завдання для всіх структурних підрозділів коледжу, 

отже – всі розділяють відповідальність в рамках своїх повноважень. 

Відповідно до Плану роботи відділу з якості освіти та для забезпечення 

виконання критерій самооцінювання   били розроблені Положення: 

 - Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти у 

Відокремленому структурному підрозділі «Любешівський технічний фаховий 

коледж Луцького національного технічного університету»; 

 - Положення про академічну доброчесність у ВСП «Любешівський ТФК 

ЛНТУ», 

- Положення про комісію з етики та академічної доброчесності у 

Відокремленому структурному підрозділі «Любешівський технічний фаховий 

коледж Луцького національного технічного університету»; 

- Положення про групу (відділ) з якості освіти у ВСП «Любешівський ТФК 

ЛНТУ»; 

- Положення про оцінювання результатів навчання здобувачів освіти у 

ВСП «Любешівський ТФК ЛНТУ», 

- Положення про студентоцентризм у системі забезпечення якості освіти 

Відокремленого структурного підрозділу «Любешівський технічний фаховий 

коледж Луцького національного технічного університету» 

- Положення про організацію освітнього процесу за дуальною формою 

навчання у Відокремленому структурному підрозділі «Любешівський технічний 

фаховий коледж Луцького національного технічного університету». 

- Положення про організацію вибору навчальних дисциплін та 

формування вибіркової складової навчальних i робочих навчальних планів у 

Відокремленому структурному підрозділі «Любешівський технічний фаховий 

коледж Луцького національного технічного університету»; 

- Положення про формування освітньої траєкторії у Відокремленому 

структурному підрозділі «Любешівський технічний фаховий коледж Луцького 

національного технічного університету»; 



- Пoлoжeння про розгляд звернень та скарг здобувачів освіти у 

Відокремленому структурному підрозділі «Любешівський технічний фаховий 

коледж Луцького національного технічного університету»; 

- Пoлoжeння про вебсайт Відокремленого структурного підрозділу 

«Любешівський технічний фаховий коледж Луцького національного 

технічного університету». 

- Норми часу для планування та обліку навчальної роботи педагогічних  

і науково-педагогічних працівників у Відокремленому структурному підрозділі 

«Любешівський технічний фаховий коледж Луцького національного технічного 

університету».  

 У 2022 році були розроблені (зі змінами до діючих) ОПП «Агроінженерія», 

«Галузеве машинобудування», «Автомобільний транспорт». Проведено 

моніторинг усіх ОПП, проведено ряд опитувань та анкетувань, Тиждень 

академічної доброчесності, проводилися зустрічі та роз’яснювальна робота 

Комісії з етики академічної доброчесності.  

Заступником директора з НР, Тетяною Герасимик-Черновою проведено 

бесіди з здобувачами освіти 12 (22)-БЦІ-Ф, 13 (23)-А-Ф, 22 (32)-БЦІ-Ф, 25-А-Ф  

груп на теми: «Академічна доброчесність в коледжі», «Академічна доброчесність 

– запорука якісної освіти та професійного розвитку». Щороку проводиться 

підписання Кодексу дотримання академічної доброчесності ЗО. 

Також, на протязі 2022 року проводилися опитування та анкетування:  

- Анкетування здобувачів щодо якості освітньо-професійних програм; 

- Опитування здобувачів освіти щодо якості дистанційного навчання; 

- Опитування роботодавців щодо якості ОПП 

-         Анкетування щодо форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання. 

 -   Опитування педагогічних працівників щодо внутрішнього забезпечення 

якості освіти в коледжі;  

-   Опитування з виявлення рівня обізнаності щодо принципів академічної – 

- Опитування з виявлення рівня обізнаності щодо принципів академічної 

доброчесності серед педагогічних працівників коледжу.  

- Опитування батьків щодо якості освітніх і управлінських процесів та 

напрацювати рекомендації щодо вдосконалення діяльності коледжу. 



- Опитування здобувачів освіти випускного курсу щодо якості навчання; 

- Опитування здобувачів освіти І курсу щодо адаптації та інші. 

Результати опитування обговорені на засіданнях з якості освіти та 

педагогічній раді, розробляються заходи щодо покращення освітнього процесу, 

управлінської діяльності, освітнього середовища.  

В період 10 по 20 грудня 2022 року проводилося опитування здобувачів 

освіти  щодо якості надання освітніх послуг. 

За результатами опитування: 

63% опитаних оцінили на «5» надання освітніх послуг в коледжі, а 26,1% - 

оцінили на «4». Що в цілому складає 89,1% позитивного оцінювання.  

При введенні дистанційного навчання, навчальний процес залишився без 

змін – у 47,8% опитаних, 13% опитаних вважають, що знизилась якість освіти, 

для 37% опитаних важко відповісти на дане питання і нажаль лише 2,2% 

опитаних вважають, що покращилась якість освіти. 

Для 54,3% опитаних, є чіткими та зрозумілими критерії оцінювання 

навчальних досягнень. 

Триває опитування здобувачів освіти щодо якості ОПП.  

Відповідно до плану роботи коледжу 2022-2023 н.р. та з метою проведення 

моніторингу рівня навчальних досягнень учнів та студентів з базових предметів 

загальноосвітньої підготовки, створення умов для його підвищення проводилося 

вхідне діагностування навчальних досягнень учнів  та студентів І курсу з 

предметів загальноосвітньої підготовки у групах 11-ОО-Ф, 12-БЦІ-Ф, 13-А-Ф,  14-

ГМ-Ф, 11, 14, 16. 

У 2022 році було перевірено на плагіат 35 курсових робіт та проєктів. 

Проводяться роботи з створення, розробки банку КР, КП. 

У 2022 році належна робота проведена відділом з якості освіти та ЦМК щодо 

укладання меморандумів та угод про співпрацю. Укладено угоди з Споживчим 

товариством «Слов'яночка», Центром СТР «ЕНЕРГІЯ-І», підприємцем 

Шукалович К.М. та ін..; укладено меморандум про співпрацю з Любешівською СР 

територіальної громади.  



Стейкхолдерами, роботодавцями, випускниками коледжу у 2022 році 

проведені гостьові лекції для здобувачів освіти спеціальностей 192 Будівництво 

та цивільна інженерія, 274 Автомобільний транспорт, 241 Готельно-ресторанна 

справа, професій «Кухар», «Кондитер».  

Змістовними та цікавими були: гостьова лекція «Наука та будівництво», 

лектор Світлана Кух, начальник відділу капітального будівництва та комунальної 

власності Управління капітального будівництва житлово-комунального 

господарства та комунальної власності Любешівської селищної ради; гостьова 

лекція: «Перспективи розвитку спеціальності «Будівництво та цивільна 

інженерія»» з Ольгою Ужеговою, завідуючою кафедри будівництва та цивільної 

інженерії ЛНТУ; гостьова лекція за участі  Катерини Шукалович, керівниці 

готельно-ресторанного комплекту «Мрія», тема: «Культура обслуговування як 

показник  конкурентоздатності закладів ресторанного господарства»; гостьова 

лекція за участі  випускниці коледжу Ольги Карпік (Матюк) в рамках 

студентської конференції «Новації в технології та обладнання готельно-

ресторанних, харчових і переробних виробництв»; гостьова лекція Віктором 

Шукаловичем на тему: «Перспективи розвитку в Україні спеціальності 

Автомобільний транспорт»; Круглий стіл «Розвиток містобудування: проблеми і 

перспективи», відбувся в рамках співпраці ЦК викладачів будівельних дисциплін 

з стейкхолдерами і фахівцями в галузі будівництва та архітектури, на зустріч був 

запрошений завідувач Відділу містобудування та архітектури Любешівської ТГ, 

Юрій Верба. 

Постійно відбувається оприлюднення інформації про результати діяльності 

групи (відділу) з якості освітньої діяльності на офіційному сайті коледжу 

(протягом навчального року) в розділі «Якість освіти». 

Члени групи (відділу) з якості освіти брали участь у вебінарах, які проводила 

Державна служба якості освіти України. 

ІV. Методична та наукова робота 

У 2022  році педагогічний колектив коледжу 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 2022 році були проведені: 

- науково-практичний семінар на тему: «Шляхи формування компетентностей 

здобувачів освіти». ( 05.05.2022 р.) 

- науково-практичний семінар на тему: «Формування системи професійно-

практичних компетенцій фахівців» (07.06.2022 р.) 

- науково-практичний семінар на тему: «Формування  професійних  

компетентностей здобувачів фахової передвищої освіти» (15.12.202 р.) 

     Матеріали конференцій та семінарів зібрані та  розміщенні на сайті коледжу у 

вкладці «Наукова робота». 

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 7 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  педагогічні 

працівники постійно працюють над поповненням КМЗ дисциплін та предметів. За 

2022 рік було підготовлено 2 електронних підручників (Остапук Н.Г. з 



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

«Охорона праці») та  81 методичне видання. 

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».  

Участь педагогічних працівників у ОМО та обласних секціях.  

   У 2022 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. 12.10.2022 року 

на базі нашого коледжу відбулось засідання обласної секції педагогічних 

працівників з професії «Водій автотранспортних засобів». 

Протягом навчального року педагогічні працівники коледжу приймали 

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

готували здобувачів освіти до участі в них.  (додаток 1). Вся інформація щодо 

наукової роботи педагогічних працівників висвітлена на сайті коледжу. 

     Участь  педагогічних працівників та студентів у обласних, всеукраїнських   

та міжнародних конкурсах: 

Протягом 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: 

- під керівництвом Деміха І.В., Оласюка Я.В. студент 23 (33)-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 (26) 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 (22-БЦІ-Ф) групи посів І 

місце  в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу винахідницьких та 

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

Київ. 

- під керівництвом Матюк Л.В. студенти  спеціальності 071 Облік і 

оподаткування взяли участь у Всеукраїнському конкурсі «Фінансова 

грамотність»; 

- під керівництвом Струк Ж.О. студенти спеціальності 071 Облік і 

оподаткування посіли І-ІІІ місця Всеукраїнському конкурсі «Цифрова 

грамотність»; 

- під керівництвом Матюк Л.В., студентка 31-ОО-Ф групи  Мирослава Смоляк 

посіла ІІІ місце в онлайн-укрнірі «Рушійні сили соціально-економічного 

зростання України в сучасних умовах», який проводився Державним 

біотехнічним університетом. 

- під керівництвом Бущук В.Я. диплом 3 ступеня отримала студентка 11 ОО 

групи Будяковська Аня за кращу доповідь на XV Всеукраїнській історико-

краєзнавчій конференції учнівської та студентської  молоді «Південно-східна 

Україна  зі стародавності у ХХІ столітті».  

- під керівництвом викладачів Герасимик-Чернової Т.П., Оласюк В.С. 

студентка групи 22-БЦІ-Ф Соломія Демих посіла призове місце в всеукраїнському 

етапі Всеукраїнської доброчинної акції «Новорічна листівка на передову». 

- під керівництвом Герасимик-Чернової Т.П. студентки 22-БЦІ-Ф групи Марія 

Бущук, Аня Кундик взяли участь в конкурсі «Безпечна країна» в номінації 

«Безбар'єрність». 

- Остимчук А.В. залучила ЗО до Конкурсу  малюнків «Збережемо ґрунти 

рідної України». Творчі роботи на тему: «Поле  бою: як війна руйнує 

українські  рунти» представили здобувачі освіти 22-БЦІ-Ф групи: Труш 

Назарій, Кундік Анна . 



Тижні циклових методичних комісій. Цікаво та змістовно були  проведені 

тижні циклових методичних комісій: 

- у ІІ семестрі 2021-2022 н.р. проведено тиждень викладачів математичних  та 

природничо-наукових дисциплін, декада гуманітарних та соціальних дисциплін;   

- тижні циклових комісій будівельного профілю, механізаторського профілю, 

викладачів дисциплін економічного спрямування були проведені в режимі он-

лайн. 

- у І семестрі 2022-2023 н.р. проведено тиждень спеціальності 192 

«Будівництво та ЦІ», тиждень ЦМК харчових виробництв. 

В рамках тижнів педагогічні працівники проводили відкриті заняття, семінари, 

майстер-класи, студентські конференції, гостьові лекції, конкурси 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». 

V.  Виховна робота 

У зв’язку з введенням воєнного стану виховна робота здійснювалась у 2022 

році з використанням  онлайн технологій. Керівники груп вибрали платформи, які 

використовували  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. 

Згідно Календаря знаменних дат керівники груп готували тематичну 

інформацію та розміщували у Viber-групах. На протязі року класні керівники та 

куратори навчальних груп  залучили ЗО до акцій, проєктів, а також підготували та 

провели ряд тематичних заходів. 

Серед виховних заходів хочу відмітити наступні. 

Учні 24 (34) 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. 

ВСП «Любешівський ТФК ЛНТУ» вп'яте долучився до проведення 

Всесвітнього Дня Гідності в Україні 2022. Війна внесла свої корективи і виховний 

захід в цьому році відбувся за допомогою платформи Google Meet. До виховної 

години долучилися здобувачі освіти груп: № 34-ГМ-Ф, № 26-ГРС-Ф, № 26 під 

керівництвом Тетяни Кравченко, Людмили Матюк і Альони Корх. 

Здобувачі освіти спеціальності 071 Облік і оподаткування під керівництвом 

в.о. заступника директора з НВР  Матюк Л.В. взяли участь у Всеукраїнському 

конкурсі «Захисники і захисниці України» від проекту «На урок» та отримали 

дипломи І, ІІ та ІІІ ступенів. 

До Дня захисників та захисницьУкраїни та 80-ї річниці утворення УПА 

провели такі заходи, відзначу окремі: відеопоезію «Тримайся, живи», яку виконав 

Романович Тарас Юрійович учень групи 20 (Керівник ДеміхІ. В.) та відео 

презентацію «Вони боролися за волю України» (Мінєєва Т.Л.). 

З метою збереження  та вивчення народних звичаїв і  традицій Бущук Віра 

Яківна підготувала Будяковську Анну,  здобувача освіти 11-ОО- Ф групи  до  

участі у XV Всеукраїнській історико-краєзнавчій конференції учнівської та 

студентської молоді з міжнародною участю «Південно-СхіднаУкраїна зі 

стародавності у XXI століття». Менделюк Т.М підготувала ученицю 36 групи 

Ятчук Ангеліну до конференції «Молодь в науці: дослідження, проблеми, 

перспективи». Робота на тему: «Основні мотиви вишитого орнаменту у рушниках 

Любешівщини».  

Остапук Н.Г. та МенделюкТ.М. залучили здобувачіво світи 34 групи та 13-

АФ групи до конкурсу відпроєкту «Всеосвіта»  «Я-громадянин. Я маю право» 

(Ковалик В, учень 34 групи та  Зініч Іван, студент 13-А-Ф групи отримали 

Дипломи ІІІ ступеня). 

VІ.  Виробнича діяльність 



 Виробниче навчання проводилося на базі коледжу, у ІІ семестрі 2021-2022 

н.р. з 14 березня за дистанційними технологіями, у І семестрі 2022-2023 н.р. з 

жовтня місяця - частково  очно.  

За період  2022р. по 2023р. були проведені виробничі практики в групах: 

10 група – штукатур 2/3 роз.; 21-К група - кухар 3 роз.; 46 група – кондитер 

4 роз.; 10 - група-маляр 2 роз., 31 група – маляр 3 роз.; 20 група – тракторист-

машиніст кат.А1; 10 група - маляр 3роз.; 31 група –маляр 3роз.; 14 група - слюсар 

з ремонту с/г машин; 16 група-кухар 3 розряду; 34 група-тракторист машиніст 

кат. А2; 21 група-штукатур 2/3роз.; 34група-тракторист машиніст кат. А1; 21 

група - муляр 2/3роз; 36 група - кухар 4роз.; 46група-кондитер 3роз.; 21-К группа - 

кухар 4 роз.; 10 група-штукатур 2/3розряду. Практики проводилися відповідно до 

укладених угод. Війна частково унеможливила провести практику на належному 

рівні, разом з тим програми практики були виконані.  

За період 2022 року під час виробничого навчання та практик зроблено: 

- ремонт Конференц залу а сааме: 

- ремонт в кімнатах гуртожитку №315, №310, №204, №210; 

- виконання ремонту санвузла на 2 поверсі; 

- ремонт кабінету завідувача господарством; 

- ремонт коридору гуртожитку на 2 поверсі. 

      За виробничу практику у 2022 році було перераховано на рахунок 

коледжу  26552,28грн. 

 

VІІ.   Кадрове забезпечення 

Роботу ВСП «Любешівський ТФК ЛНТУ» забезпечує колектив з штатом 

116 осіб. 

Керівний склад – 8 осіб; 

Викладачі – 37 осіб; 

Майстри виробничого навчання – 22 осіб; 

Навчально-допоміжний та адміністративно-господарський персонал – 49 осіб. 

Кадрове забезпечення за всіма ОПП, ОП підготовки фахових молодших 

бакалаврів, кваліфікованих робітників відповідає ліцензійним умовам 

впровадження освітньої діяльності на рівні фахової передвищої та професійно-

технічної освіти.  



Підготовку фахівців та кваліфікованих робітників здійснюють 74 

інженерно-педагогічних працівників, всі вони мають відповідну освіту. 

Кваліфікаційна категорія та педагогічне звання: 

Кандидат технічних наук – 2; 

Викладач-методист – 2 

Старший викладач та викладач вищої категорії – 13 

Викладач вищої категорії – 7  

Викладач першої категорії – 14 

Викладач другої категорії – 6 

Спеціалісти – 2 

За сумісництвом залучено 1 (одного) педагогічного працівника. 

Протягом 2022 року працевлаштувало до коледжу 7 працівників. 

За сумлінне виконання посадових обов’язків, високий професіоналізм та до 

Дня працівників освіти педагогічні працівники були нагородженні Почесною 

Грамотою та Подяками Міністерства освіти та науки України, Грамотами 

Луцького національного технічного університету, Грамотами та Подяками 

коледжу. 

Кадрова політика у коледжі спрямована на активізацію творчої професійної 

діяльності педагогічних кадрів, посилення у них мотивації якісної роботи і 

підвищення їх персональної відповідальності за результати навчання і виховання.  

VІІІ.  Матеріально-технічне забезпеченнгя, господарська робота 

 Для організації навчально–виховного процесу у коледжі створено належні 

матеріально-технічні умови. Велика увагу приділяється збереженню та зміцненню 

матеріально-технічної бази коледжу. У листопаді 2022 року введено в 

експлуатацію оновлене, сучасне протирадіаційне укриття. На капітальний ремонт 

було виділено Управлінням освіти і науки Волинської ОДА 1,5 млн. грн. 

Крім того Управлінням освіти і науки Волинської ОДА з економії освітньої 

субвенції для нашого навчального закладу в кінці 2022 року було виділено кошти 

в сумі 782738,8 грн. на відновлення аварійного навчально-адміністративного 

корпусу, зокрема на встановлення метало-пластикових блоків дверей та 

влаштуванню підлоги в кабінетах, що розміщені на другому поверсі цього 

корпусу. 



Для того, щоб коледж працював у випадку відсутності електроенергії, було 

придбано дизельний електрогенератор потужністю 12 кВт, інвертор та зарядний 

пристрій, а також дизельне паливо до генератора, все на суму 382440 грн. 

Управлінням освіти і науки Волинської ОДА для облаштування ПРУ нашого 

навчального закладу з метою забезпечення навчального процесу в укритті було 

передано інтерактивну панель з програмним забезпеченням, мобільною зарядною 

станцією, WiFi роутером, веб-камерою та джерелом безперебійного живлення на 

суму 232,14 грн.  

Як зазначалось вище, протягом звітного року в коледжі постійно 

проводились ремонтні роботи кабінетів та приміщень. На 2023 рік також 

заплановано ряд таких робіт, тому в кінці 2022 року з цією метою було придбано і 

передано в склад будівельні матеріали на суму до 50000 грн., зокрема шпаклівки, 

ґрунтовка, фарби, тощо. 

Навчальні кабінети лабораторії, майстерні оснащені необхідними технічними 

засобами навчання, навчальною та довідковою літературою, відповідними 

методичними посібниками, навчальними моделями, плакатами, планшетами. В 

навчальних кабінетах, лабораторіях, майстернях використовуються 

мультимедійне обладнання. Нажаль війна не дозволяє в повному обсязі 

використовувати навчальну базу коледжу. 

ІХ. Охорона праці 

 

В ВСП «Любешівський ТФК ЛНТУ» є Положення про службу охорони 

праці  і створено службу охорони праці. Щорічно видається наказ  про 

призначення  відповідальних  осіб за стан охорони праці та пожежної безпеки  по 

структурних підрозділах та по кожному кабінеті. 

Ведеться вся плануюча документація та нормативно-правові акти з охорони 

праці  у відповідності до чинних норм законодавства. 

Періодично переглядаються та поновляються інструкції з охорони праці. 

Перед початком нового навчального року було створено комісію для перевірки 

готовності навчального закладу. Складено Акт готовності коледжу до нового 

навчального року від 25.08.2022р. 

Всі діючі положення з охорони праці знаходяться на сайті коледжу. 



Періодично проводяться лабораторні виміри опору ізоляції проводів та 

кабелів.  

З метою безпеки всіх учасників навчально-виховного процесу, навчання в 

закладі велося лише в дистанційному режимі, що б мінімізувати знаходження 

учнів, студентів та педпрацівників в приміщеннях закладу. 

Для безпечних умов праці на випадок повітряної тривоги, в коледжі є 

сховище, яке здатне вмістити всіх працівників та здобувачів освіти.  

Пожежна сигналізація в усіх приміщення коледжу знаходиться в робочому 

стані. 

Перед початком опалювального сезону було зроблено Акт готовності до 

опалювального періоду 2022-2023 навчального року. 

Х. Фінансова діяльність 

Фінансування коледжу за КПКВК 2201420 «Підготовка кадрів закладами 

фахової перед вищої освіти» проводилось Міністерством освіти і науки України, 

за КПКВК 2201190 «Виплата академічних стипендій студентам (курсантам), 

аспірантам, докторантам закладів фахової перед вищої та вищої освіти», за 

КПКВК МБ 0611091«Підготовка кадрів закладами професійної(професійно-

технічної) освітнім та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого 

бюджету», за КПКВК 0611092 «Підготовка кадрів закладами 

професійної(професійно-технічної) освітнім та іншими закладами освіти за 

рахунок освітньої субвенції» за КПКВК 0611094 «Підготовка кадрів закладами 

професійної(професійно-технічної) освітнім та іншими закладами освіти за 

рахунок залишків коштів за освітньою субвенції (крім залишків коштів,що мають 

цільове призначення, виділених відповідно до рішень КМУ) -Управлінням освіти 

і науки Волинської облдержадміністрації. 

У 2022 році колледж було профінансовано з держбюджету на суму 

8 142 550,91 грн., та з обласного бюджету на суму 19 073 938,24 грн. 

Таблиця 5. 

Показники 

2022рік 2021 рік 

КПКВК  2201420, 

2201140,2201190 

КПКВК МБ 

0611091,0611092,0611094 

КПКВК  2201420, 

2201140,2201190 

КПКВК МБ 

0611091,0611092,0611094 

Загальний % Загальний % Загальний % Загальний фонд % 



фонд  фонд  фонд   

Сума, грн. Сума, грн. Сума, грн  Сума, грн  

1 2 3 4 5     

Надходження -усього 8 142 550,91 100,00 19 073 938,24 100,00 8 747 053,87  100,00 21 768 061,14  100,00 

Видатки -усього 8 142 550,91 100,00 19 073 938,24 100,00 8 747 053,87  100,00 21 768 061,14  100,00 

заробітна плата 4 274 470,00 52,50 10 094 259,84 52,92 4 300 600,00 49,16 10 228 475,00 62,29 

нарахування на оплату 

праці 911 900,00 11,20 

2 089 380,25 10,95 

929 200,00 10,62 

2 145 876,00 13,38 

стипендії 2 059 916,00 25,30 2 521 083,20 13,22 1 387 544,00 15,90 2 121 900,00 18,75 

предмети, матеріали та 

інвентар 42 187,00 0,51 

170140,00 0,90 

315 959,00 3,60 

201 994,00 0,77 

медикаменти та 

перевязувальні 

матеріали  

 4680,00 0,02 

0,00 

0,00 4900,00 0,02 

Продукти харчування 128 472,00 1,58 118985,00 0,62 76 144,00 0,70 188 416,00 0,70 

оплата послуг(крім 

комунальних)  

 983 083,21 5,15 

 

0 144 800,00 0,22 

видатки на 

відрядження  

 960,00 0,005 

0,00 

0,00 1000,00 0,03 

Оплата за 

теплопостачання 457 340,00 

5,62 2 073 664,94 10,90 

799 161,80 

9,1  771 805,40 3,55 

оплата водопостачання 

та водовідведення 65 000,00 

0,80 15850,80 0,08 

61 286,25 

1,00 24 100,00 0,37 

оплата електроенергії 151 824,91 1,86 125300,00 0,66 145 398,82 1,6 63 517,85 1,85 

оплата інших 

енергоносіїв  

 4647,62 0,02 

 

 2 400,00  1,42 

Інші виплати 

населенню 51 440,00 

0,63 89 164,50 0,47 

40 860,00 

0,46 103 366,50 0,19 

інші поточні видатки 

(податки) 

      500,00 0,01 

 Капітальні 

трансферти 

  782 738,82 4,10 690 900,00 7,85 5 500 000,00  

   

       Джерелами формування кошторису є також спеціальний фонд (кошти отримані від платних 

освітніх послуг, здачі в оренду приміщень, оплати за проживання у гуртожитку та доходи від 

учбового господарства). За 2022 рік власні надходження спеціального фонду склали:за КПКВК 

2201420–275574,10грн., за КПКВК 0611091 – 483221,28 грн. 

Таблиця 6. 

Показники 

2022 рік 
2021 рік 

КПКВК  2201420 

КПКВК МБ 

0611091 КПКВК  2201420 

КПКВК МБ 

0611091 



Спеціальний 

фонд % 

 

Спеціальний 

фонд 

 

% 

 

Спеціальний 

фонд % 

 

Спеціальний 

фонд 

 

% 

 Сума, грн. Сума, грн. 

Сума, грн. Сума, грн.     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Надходження -

усього 

275574,10 100,0 483221,28 100,0 229 029,18 100,0 571507,80 100,0 

Послуги, що 

надаються згідно з 

основною 

діяльністю 

203046,00 73,79 376800,00 78,00 69 075,00 27,50 359420,00 56,3 

Додаткова 

(господарська) 

діяльність 

21181,10 7,68 106421,28 22,00 87 130,52 43,40 212087,80 41,4 

Від оренди майна 
51347,00 18,63   72 823,66 29,10  2,3 

Від реалізації в 

установленому 

порядку майна 

        

Залишок коштів на 

01.01. 

29 725,02 - 41 523,97 - 21 862,51 - 15 468,84 - 

1 2 3 4 5 2 3 4 5 

Видатки -усього 297 403,97 100,0 462 738,64 100,0 221 166,67 100,0 545452,67 100,0 

оплата праці 230 790,72 77,60 311 076,08 69,23 122 696,86 55,47 345612,84 48,96 

нарахування на 

оплату праці 

 

41 109,44 13,82 63 256,98 14,67 24 653,75 11,14 67 139,20 10,34 

предмети, 

матеріали та 

інвентар 

907,00 0,3 9 946,35 2,75 17 307,74 7,82 42705,63 13,97 

медикаменти та 

перевязувальні 

матеріали 

    0,00 0,00 9,21 0,25 

оплата послуг(крім 

комунальних) 

14 414,40 4,85 31 203,04 6,74 38 360,01 17,34 49272,16  8,30 

видатки на 

відрядження 

2627,37 0,88 18 085,10 3,91   21686,80 10,09 

Оплата тепла  1000,00 0,33 1963,18 0,42 5000,00 2,30 6 000,00  

оплата 

водопостачання та 

водовідведення 

1700,04 0,57 1292,12 0,28 3000,00 1,35 4987,56 1,10 



оплата 

електроенергії 

4 855,00 1,63 5000,00 1,08 5000,00 2,26 5 000,00 3,24 

оплата інших 

енергоносіїв 

  1840,89 0,43 5148,31 2,32 1 823,06 1,55 

окремі заходи по 

реалізації 

державних 

програм, не 

віднесені до 

заходів розвитку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші поточні 

видатки (податки) 

  1026,50 0,22   1216,21 0,25 

Придбання 

обладнання і 

предметів 

довгострокового 

користування 

        

   

Чисельність працівників коледжу за затвердженими штатними розписами 

відповідає визначеному фонду оплати праці та становить на 31.12.2022р.:  

за КПКВК 2201420 – 33,85  штатних одиниць (адмінперсонал віднесений до 

педагогічних працівників – 4; викладачі – 22,60 майстри виробничого навчання – 

2,25; фахівці – 3; робітники – 2);  

за КПКВК 0611091–99,2 штатних одиниць (адмінперсонал віднесений до 

педагогічних працівників – 10; викладачі – 18,2 ; майстри виробничого навчання – 

26; фахівці – 18; робітники – 27). 

При формуванні штатних розписів та виконанні кошторисів дотримано 

доведені ліміти та кошторисні призначення бюджетних асигнувань на оплату 

праці. Дані аналітичних рахунків, які стосуються заробітної плати та нарахувань, 

тотожні відповідним рахункам синтетичного обліку на перше число кожного 

місяця та звітів на відповідні дати. Кредиторська заборгованості  по спеціальному 

фонду становить 1727,89 грн., дебіторська заборгованості відсутні. 

Інформація про фактичне використання публічних коштів, обсяги 

бюджетних призначень, про укладені договори та стан їх виконання, кількість 

службових відряджень та обсяг їх витрат розміщується на веб-порталі е-

дата.gov.ua. 



ХІ. Волонтерська робота 

 

З перших днів повномасштабного вторгнення, працівники коледжу 

долучилися до волонтерської роботи. Плели маскувальні сітки, понад два тижні 

працювали на кухні, готуючи гарячі страви нашим захисникам,  допомагали 

продуктами харчування військовим, ремонтували автомобілі. 

У червні 2022 року педагогічні працівники та здобувачі освіти долучилися 

до благодійного ярмарку, який організували волонтерський центр громади. Понад 

6800 грн. було зібрано та передано волонтерам. 

У вересні-жовтні колектив коледжу зібрав кошти та перерахував на 

обладнання для військових. 

До Дня захисників та зихисниць України  майстри виробничого навчання 

циклової методичної комісії педпрацівників харчового виробництва коледжу 

напекли смачних пиріжків та відправили для наших воїнів ЗСУ. 

Здобувачі освіти ВСП «Любешівський ТФК ЛНТУ» професії кухар, 

кондитер та спеціальності готельно-ресторанна справа за сприяння заступників 

директора взяли участь в акції «Цукерка для воїна ЗСУ». 

Працівники коледжу долучилися до акції «Смілива гривня» на допомогу 

ЗСУ, яка проходила до 31 жовтня 2022 року. Відокремлений структурний 

підрозділ «Любешівський технічний фаховий коледж Луцького національного 

технічного університету»  отримав грамоту від Національного банку України за 

активну участь у всеукраїнській благодійній акції «Смілива гривня», підтримку 

Збройних Сил України, високу громадянську позицію, патріотизм і вагомий вклад 

у наближення Перемоги! 

Акції «Подаруй тепло солдату», «Передаємо тепло Вам» у жовтні та 

листопаді організували Михалик Л.В., Данилік С.М., Оласюк В.С., Герасимик-

Чернова Т.П., Михалик О.А., Деміх І.В., Хвесик В.О. Вони  із здобувачами освіти 

виготовили окопні свічки, які згодом передані були нашим воїнам. 

Працівники коледжу долучилися до придбання теплих носків та солодощів 

нашим воїнам, приготували тушонки, які згодом передані були захисникам. 

У грудні, педагогічні працівники зі своїми дітками долучилися до акції 

«Солодощі для воїнів», організували приготування домашньої випічки, яка 1 січня 



2023 року поїхала нашим воїнам. Крім того, працівники коледжу придбали 

матеріал для окопних свічок і 63 окопні свічки виготовлені педагогами також 

поїхали на передову. 

Разом ми сильні, разом ми допомагаємо Україні, разом ми наближаємо 

ПЕРЕМОГУ! 

 

 Отже, роботу колективу та структурних підрозділів в умовах воєнного стану 

2022 року вважаю задовільною.  

Разом із тим, для покращення роботи коледжу потрібно усунути недоліки, 

постійно покращувати якість підготовки здобувачів освіти, освітнє середовище та 

звернути увагу на наступні аспекти: 

- продовження інформатизації освітнього процесу, використання новітніх 

технологій у процесі вивчення дисциплін навчального плану та управлінській 

діяльності; 

- забезпечення подальшого розвитку студентського самоврядування, широкого 

залучення його до вирішення питань організації  навчального процесу, питань 

стипендіального забезпечення, розвитку громадянської активності, організації 

здорового способу життя та посилення виховної роботи з національно-

патріотичного виховання. 

- зміцнення матеріально-технічної бази, покращення умов для якісної 

організації навчально-виховного процесу, високопродуктивної праці 

співробітників, забезпечення дотримання законодавства про працю, правил та 

норм охорони праці, безпеки праці, соціального страхування; 

- проведення ДКА, поетапних атестацій відповідно до навчальних планів 

враховуючи безпекові норми воєнного часу;  

- підготовка та проведення профорієнтаційної роботи і належної вступної кампанії 

2023 року; 

- посилення роботи щодо відвідування ЗО освітнього процесу; 

- в період з 01.05. по 30.06. 2023 року подати заяви про наміри акредитації ОПП 

«Готельно-ресторанна справа», ОПП «Автомобільний транспорт», ОПП 

«Галузеве машинобудування»; 



- провести ремонтні роботи в бухгалтері, приймальної комісії, педкабінеті, 

капітальні ремонти санітарного вузла на 5-му поверсі гуртожитку, сходової клітки 

1-5 поверхи в гуртожитку;  

- завершити ремонт столярної майстерні, кабінету № 17. 

- покращити матеріально-технічну базу з ОПП «Готельно-ресторанна справа», 

- дотримуватись принципів академічної доброчесності; 

- покращити участь педагогічних працівників та здобувачів освіти у конкурсах 

професійної майстерності, олімпіадах, конференціях; 

- доукомплектувати КМЗ окремих дисциплін за ОПС фахового молодшого 

бакалавра та кваліфікованого робітника; 

- розробити Стратегію розвитку кадрового потенціалу коледжу; 

- покращити роботу щодо міжнародної співпраці коледжу та проєктної діяльності. 

 

 

 

Директор                                     Анатолій ХОМИЧ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
ДОДАТОК 1 

Наукова робота за 2022 рік 


