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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКЛАДУ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ 

ТА БЕЗПЕКА УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

Заклад освіти утворений 15 травня 1965 року на підставі Постанови ЦК Компартії 

України і Ради Міністрів УРСР "Про заходи з поліпшення підготовки кадрів для торгівлі і 

громадського харчування" та наказу Міністра торгівлі УРСР від 15 травня 1965 року № 191 

як Луцький технікум радянської торгівлі. Створено три відділення: товарознавче, 

технологічне та заочне. Навчання розпочато за трьома спеціальностями: "Товарознавство і 

організація торгівлі продовольчими товарами", "Товарознавство і організація торгівлі 

промисловими товарами", "Технологія приготування їжі". Перший набір було здійснено 01 

вересня 1965 року – 75 осіб було зараховано на перший курс навчання. 

Згідно з наказом Міністерства торгівлі УРСР від 19 вересня 1991 року № 91 Луцький 

технікум радянської торгівлі перейменовано у Луцький комерційний технікум, а відповідно 

до Постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1992 року № 719 технікум 

підпорядкований Міністерству освіти України. З 01 вересня 1991 року організовано 

навчання за спеціальністю "Організація комерційної діяльності", а з 01 вересня 1994 року – 

за спеціальністю "Бухгалтерський облік і аудит" та започатковано діяльність 

бухгалтерського відділення. 

Наказом Міністерства освіти і науки України від 26 листопада 2007 року № 1034 

Луцький комерційний технікум перетворений у Волинський державний коледж технологій та 

бізнесу зі здійсненням підготовки фахівців за спеціальностями: бухгалтерський облік, 

товарознавство та комерційна діяльність, технологія харчування. У цей час отримано 

ліцензію на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітничих кадрів за 

професіями: кухар, бармен, офіціант, продавець продовольчих товарів, продавець 

непродовольчих товарів. Організовано роботу відділень загальноосвітньої підготовки, 

фахової підготовки, виробничо-професійного навчання та курсової підготовки, заочного 

відділення. 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 21 листопада 2008 року 

№ 1058 та з метою координації діяльності закладів освіти для реалізації принципу 

ступеневості та безперервності підготовки фахівців, ефективного використання 

матеріально-технічної бази, кадрового потенціалу, розробки навчально-методичного 

забезпечення освітнього процесу наказом Волинського національного університету імені 

Лесі Українки від 03 квітня 2009 року № 84–з утворений Коледж технологій та бізнесу 

Волинського національного університету імені Лесі Українки на базі Волинського 
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державного коледжу технологій та бізнесу. З 01 вересня 2010 року розпочато навчання за 

спеціальністю "Оціночна діяльність". 

З 01 вересня 2012 року розпочато підготовку молодших спеціалістів за 

спеціальностями "Правознавство" та "Ресторанне обслуговування", а на виконання Указу 

Президента України від 24 серпня 2012 року № 519 "Про Східноєвропейський національний 

університет імені Лесі Українки", розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 вересня 

2012 року № 426-р "Про перейменування Волинського національного університету імені 

Лесі Українки", наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13 вересня 

2012 року № 1012 "Про перейменування Волинського національного університету імені Лесі 

Українки" та відповідно до наказу Східноєвропейського національного університету імені 

Лесі Українки від 17 січня 2013 року № 05-з Коледж технологій та бізнесу Волинського 

національного університету імені     Лесі Українки перейменовано у Коледж технологій, 

бізнесу та права Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 

(надалі за текстом скорочена назва – фаховий коледж). 

З метою приведення у відповідність до положень Закону України "Про вищу освіту" у 

серпні 2014 року існуючі відділення коледжу реорганізовано у відділення обліку та права, 

товарознавства та оціночної діяльності, харчових технологій та заочного навчання. З 01 

вересня 2017 року розпочато підготовку бакалаврів за спеціальностями 076 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 126 Інформаційні системи та технології, 

181 Харчові технології. На підставі рішення Акредитаційної комісії України від 04 липня 

2019 року, протокол № 137 та наказу Міністерства освіти і науки України від 09 липня 2019 

року № 944-л коледж успішно пройшов первинну акредитацію освітньо-професійних 

програм за цими спеціальностями, а саме: "Товарознавство та торговельне 

підприємництво" (сертифікат серії УД №03011632), "Харчові технології та організація 

ресторанного бізнесу" (сертифікат серії УД № 03010664). 

У 2019-2020 навчальному році фаховий коледж успішно пройшов акредитацію 

чотирьох спеціальностей. На підставі рішення Акредитаційної комісії України від 12 березня 

2020 року, протокол №138 та наказу Міністерства освіти і науки України від 19 березня 2020 

року № 418 успішно пройдено первинну акредитацію освітньо-професійних програм з 

підготовки молодших спеціалістів, а саме: 071 Облік і оподаткування, освітньо-професійна 

програма "Бухгалтерський облік" (сертифікат серії УД №03011937), 076 Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність, освітньо-професійна програма "Товарознавство та 

комерційна діяльність" (сертифікат серії УД №03011938), 181 Харчові технології 

"Виробництво харчової продукції" (сертифікат серії УД №03011939), а відповідно до 

рішення Акредитаційної комісії України від 09 липня 2020 року, протокол №140 та наказу 
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Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2020 року № 913 успішно пройдено 

первинну акредитацію освітньо-професійної програми з підготовки молодших спеціалістів 

за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування, освітньо-професійна 

програма "Оціночна діяльність" (сертифікат серії УД №03009913). 

Поштова адреса фахового коледжу: 43010 Україна, Волинська область, м. Луцьк, 

проспект Волі, 51, тел./факс 729037, e-mail: ctbl-eenu@meta.ua. 

Фаховий коледж підпорядкований Міністерству освіти і науки України як структурний 

підрозділ Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 

Регламентує діяльність фахового коледжу Положення, розроблене відповідно до чинного 

законодавства України, прийняте загальними зборами трудового колективу 17 червня 2016 

року (протокол № 1) та затверджене вченою радою університету 23 червня 2016 року 

(протокол № 9). 

У структурі фахового коледжу 5 відділень: обліку та права, торгівлі та фінансів,  

харчових технологій та заочного навчання, підготовки бакалаврів, виробничого навчання, 

професійної підготовки та сприяння працевлаштуванню. До структури також належать 3 

кафедри (товарознавства та торговельного підприємництва, інформаційних систем та 

технологій, харчових технологій та організації ресторанного бізнесу); 8 циклових комісій 

(правничих дисциплін, обліку та фінансів, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, 

готельно-ресторанного бізнесу та харчових технологій, природничих дисциплін, спорту та 

охорони праці, української та іноземної філології, історії та суспільствознавства, фізико-

математичних дисциплін та інформаційних технологій); функціональні структурні підрозділи 

(приймальна комісія, навчальна частина, методична та виховна служби, центр 

інформаційних систем, комп’ютерних технологій та моніторингу освіти, бібліотека з 

читальним залом, навчально-виробничий комплекс "Їдальня коледжу", відділ кадрів, 

бухгалтерія, канцелярія, юридичний відділ, служба охорони праці та штаб цивільного 

захисту, господарська частина тощо). 

Заклад освіти розміщений на території 0,8 га. Комплекс коледжу складається з 

чотириповерхового навчального корпусу, спортивної бази, підсобних приміщень, 34 

кабінетів та лабораторій. Усі кабінети та лабораторії обладнані відповідно до вимог чинних 

навчальних планів, паспортизовані. Загальна площа становить 5019,6 м2. 

У навчальному корпусі розміщена їдальня та актова зала, які перебувають на 

балансі коледжу. Дирекція закладу освіти приділяє відповідну увагу умовам проживання 

студентів, медичному обслуговуванню та їх харчуванню. Забезпечено діяльність медичного 

кабінету. Спортивна база коледжу включає спортивну та атлетичну зали, волейбольний та 

гандбольний майданчики, закритий тир. 



Моніторинг 
діяльності 

закладу 

фахової 
передвищої 

освіти 

КОЛЕДЖ ТЕХНОЛОГІЙ, БІЗНЕСУ ТА ПРАВА 

СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 
 

ЗВІТ ДИРЕКТОРА ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ. 
ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ ЗА НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

 

Сторінка 5 із 36 

Для ефективної організації освітнього процесу та подальшої інтеграції у спільну 

діяльність зі Східноєвропейським національним університетом імені      Лесі Українки 

коледж використовує потужності, які знаходяться на балансі університету, а саме: аудиторії 

та лабораторії навчальних корпусів, навчально-інформаційні матеріали його наукової 

бібліотеки, спортивний комплекс зі стадіоном, спортивні майданчики, гуртожиток № 3, базу 

практик табір "Гарт" на березі о. Світязь. 

Фаховий коледж укомплектований кваліфікованим викладацьким персоналом, 

здатним забезпечити підготовку фахівців на рівні державних вимог. Базова освіта 

викладачів майже 100 % узгоджується з профілем дисциплін, які вони викладають. 

Незважаючи на труднощі економічного характеру, викладачі коледжу систематично 

підвищують свій кваліфікаційний рівень, в основному через стажування та проходження 

курсів підвищення кваліфікації. 

Значно пожвавилися відносини фахового коледжу із зарубіжними закладами освіти. 

Укладено договори про співпрацю з навчальними закладами Польщі та Білорусі. Щорічно 

відбуваються закордонні відрядження викладачів та студентів для участі у міжнародних 

конференціях і симпозіумах, професійних конкурсах і турнірах, спортивних зустрічах і 

змаганнях.  

Фаховий коледж готує фахівців за освітніми ступенями (освітньо-кваліфікаційними 

рівнями): бакалавра за трьома спеціальностями, молодших спеціалістів за шістьма 

спеціальностями і кваліфікованих робітників за трьома професіями. Загальні показники 

розвитку наведені у таблиці 1. 

Станом на 01 червня 2020 року контингент студентів становить 1130 осіб, з них на 

денній формі навчаються 988 осіб, заочно – 142 особи (у тому числі контингент підготовки 

бакалаврів – 197 осіб, з них на денній формі навчання – 118 осіб та на заочній формі 

навчання – 79 осіб). 

За роки роботи коледжу було випущено 20 тисяч фахівців, які сьогодні працюють на 

провідних підприємствах торгівлі, ресторанного господарства, інших галузей 

промисловості, у державних установах як Волинської, так і сусідніх областей. 

Серед випускників коледжу є заслужені працівники галузей економіки України, 

депутати обласної і місцевих рад, керівники обласного і районного рівнів, багатьох 

підприємств та організацій. 

Підготовка молоді до вступу в коледж проводиться через активне співробітництво із 

закладами загальної середньої та професійної освіти м. Луцька та інших населених пунктів 

Волинської області. Зусиллями педагогічного колективу фахового коледжу сформована 

система профорієнтаційної роботи, до якої залучаються студенти та викладачі. 
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Традиційними стали дні відкритих дверей, ярмарки професій, майстер-класи, зустрічі зі 

здобувачами освіти, їх батьками на загальношкільних батьківських зборах та учнівських 

конференціях, організація та проведення обласних олімпіад та конкурсів учнівської молоді. 

Життя коледжу висвітлюється у передачах коледжанського медіацентру, Волинського 

телебачення і радіо, періодиці, зокрема у громадсько-політичному тижневику "Волинська 

газета" (щотижневі інформаційні матеріали та щомісячна вкладка "Студlife"), студентському 

тижневику СНУ імені Лесі Українки "Наш університет", на сайті СНУ імені Лесі Українки 

(www.eenu.edu.ua) та фахового коледжу (www.ktbp.net.ua). 

Таблиця 1 

Загальні показники розвитку у 2019-2020 н. р. 

Показник Значення показника 

Кількість ліцензованих спеціальностей 9 

Кількість спеціальностей, акредитованих за:  

1 рівнем 6 
2 рівнем 2 

Контингент студентів на всіх курсах навчання,  
усього 1130 
на денній формі навчання 988 

на заочній формі навчання та в екстернаті 142 

Кількість кафедр 3 

Кількість циклових комісій 8 

Кількість співробітників: 215 
у т.ч. науково-педагогічних та педагогічних, 118 

серед яких:  
докторів наук, професорів, осіб / % 6/5,1 
кандидатів наук, доцентів, осіб / % 22/18,6 
викладачів вищої кваліфікаційної категорії, осіб / % 45/38,1 

Загальна / навчальна площа будівель, кв.м 5019,6/3600,0 

 

Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності 

У 2019-2020 навчальному році безпечне проведення освітнього процесу 

здійснювалось згідно з Положенням про організацію роботи з охорони праці в навчальних 

закладах (затверджене наказом Міністерства освіти і науки України 26 грудня 2017 року 

№1669). 

З метою організації охорони безпечних умов навчання у фаховому коледжі щорічно  

видається наказ, яким призначаються відповідальні особи з охорони праці, пожежної 

безпеки та електрогосподарства. 
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Будівлі закладу освіти та адміністративно-навчальні приміщення забезпечені 

первинними засобами пожежогасіння. Вогнегасники перезаряджені, пройшли технічне 

обслуговування, про що є відповідні акти, та розміщені у легкодоступних місцях. На всіх 

поверхах фахового коледжу розміщені плани евакуації в разі небезпеки чи аварії.  

На початку навчального року, напередодні канікул і святкових днів для здобувачів 

освіти проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності. Відпрацьована програма 

вступного інструктажу. Службою охорони праці організоване систематичне проведення 

цільових інструктажів зі студентами перед екскурсіями, спортивними змаганнями та іншими 

заходами. У фаховому коледжі є відповідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з 

питань охорони праці. Кожен навчальний кабінет, спортзал, лабораторія здійснюють 

ведення комплекту документації з питань безпеки життєдіяльності. Викладачі спеціальних 

дисциплін проводять інструктажі перед виконанням завдань лабораторної або практичної 

роботи, про що робляться відповідні записи в журналах. 

Відповідно до статті 29 Закону України "Про захист населення від інфекційних 

захворювань", з метою запобігання поширення гострої респіраторної хвороби СОVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS CоV-2, у фаховому коледжі розроблена та введена в дію 

інструкція про захист під час епідемії коронавірусної хвороби. 

Проведення тижнів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності (07.10.2019-

11.10.2019), охорони праці та безпеки учасників освітнього процесу (27.04.2020-30.04.2020, 

проведений в онлайн режимі), спеціальних тренуваннь забезпечують відпрацювання дій 

викладачів, технічного персоналу та здобувачів освіти при виникненні надзвичайних 

ситуацій різного характеру. 

Працівники коледжу, які відповідають за безпеку життєдіяльності учасників 

освітнього процесу періодично проходять навчання у Навчально-методичному центрі 

безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у Волинській області. 

Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу є 

задовільним і щорічно аналізується на засіданнях адміністративної ради коледжу та на 

загальних зборах трудового колективу фахового коледжу. 

 

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС 

 

Організація освітнього процесу 

Освітній процес у фаховому коледжі організований і проводиться відповідно до 

чинного законодавства та внутрішніх нормативних актів закладу й університету. Розроблені 
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та реалізуються нормативні документи, що регламентують освітній процес (графік 

освітнього процесу, розклад занять, консультацій тощо). 

Закладом освіти створені всі потрібні умови для творчої реалізації педагогічної 

діяльності викладачів, у т. ч. у частині створення науково-методичного забезпечення. З 

викладачами проводяться співбесіди з питань самоосвіти під час аналізу відвіданих занять 

та методичних семінарів. Педагогічні працівники беруть участь у конференціях, робочих 

семінарах при навчально-методичному кабінеті, засіданнях циклових комісій, методичних 

читаннях тощо. 

Освітній процес із підготовки фахівців за акредитованими спеціальностями 

забезпечений необхідними внутрішніми нормативними документами: навчальний план і 

пояснювальна записка до нього, освітньо-професійна програма, робочі програми 

навчальних дисциплін, комплекси навчально-методичного забезпечення тощо. Робочі 

програми навчальних дисциплін визначають інформаційний обсяг дисциплін, рівень 

сформованості вмінь та знань, перелік рекомендованих підручників, інших методичних та 

дидактичних матеріалів, критерії оцінювання навчальних досягнень та засоби діагностики 

якості знань студентів. 

Програми з нормативних і вибіркових дисциплін для підготовки студентів за 

акредитованими спеціальностями (освітньо-професійними програмами) розроблені 

викладачами фахового коледжу та університету, схвалені методичною радою коледжу, 

затверджені директором. Педагогічний колектив працює за робочими навчальними 

планами, які затверджені в установленому порядку. Стратегія навчальних планів 

передбачає всебічний загальний науковий і загальнокультурний розвиток, необхідну 

комп'ютерну і загальноекономічну підготовку, знання іноземної мови. Порядок реалізації 

робочих навчальних планів і програм вирішується фаховим коледжем самостійно шляхом 

перерозподілу навчальних годин між семестрами та використанням варіативної частини 

навчального плану згідно з вимогами освітньо-професійної програми. Викладачі закладу 

освіти постійно слідкують за оновленням змісту підготовки. Актуальні питання включаються 

у плани занять як матеріал, що виходить за межі навчальних планів і програм.  

Під час практики студенти застосовують знання, набуті під час теоретично-

практичного навчання. Практична підготовка фахівців здійснюється під час різних етапів 

виробничого навчання. Студенти проходять практику безпосередньо на підприємствах, в 

організаціях та установах. Практика дозволяє оволодівати сучасними методами, формами 

та засобами праці, систематизувати одержані у коледжі знання, професійні вміння і 

навички, самостійно приймати рішення під час конкретної роботи у реальних виробничих 

умовах. 
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Наскрізна програма практики будувалась із врахуванням вимог безперервності та 

послідовності навчання, зокрема тісного поєднання практичного навчання з теоретичним, 

безперервності і послідовності при одержанні потрібного й достатнього обсягу практичних 

знань та умінь, поетапності організації практики зі зростанням складності навчально-

практичних завдань, поєднання навчання з корисною працею, проведення практики на базі 

провідних підприємств регіону з використанням новітніх технологій. 

У навчальних планах визначено перелік нормативних та вибіркових навчальних 

дисциплін, послідовність їх викладання, графік освітнього процесу, форми і засоби 

проведення поточного і підсумкового контролю. У навчальному плані відображається також 

обсяг часу, передбаченого на самостійну роботу, специфіка виконання якої розглядається у 

методичних вказівках. Вивчення дисциплін, що включені у навчальні плани, дає можливість 

забезпечити якісну підготовку, глибокі професійні знання та високий рівень економічної 

культури. Фаховим коледжем докладається багато зусиль для того, щоб забезпечити всі 

види навчальної та самостійної роботи студентів науково-методичною та довідковою 

літературою. 

Освітньо-професійна програма, на підставі якої складається навчальний план, 

встановлює галузеві кваліфікаційні вимоги до соціально-виробничої діяльності фахівця, 

державні вимоги до компетентності особи, яка здобула вищу освіту з відповідною 

спеціалізацією та за відповідною програмою, визначеною варіативною компонентою. 

Графіком освітнього процесу на відповідний навчальний рік встановлені норми 

початку і закінчення навчальних занять на кожному курсі, визначені терміни канікул, 

практики, екзаменаційних сесій та атестації здобувачів освіти. 

Атестація здобувачів освіти проводиться у формі комплексного екзамену за фахом. 

Питання, які входять до білетів іспиту за фахом, обговорені на засіданнях випускової 

циклової комісії і затверджені фаховим коледжем в установленому ним порядку. Кількість 

питань з кожної навчальної дисципліни, які входять до білетів комплексного іспиту, 

пропорційна кількості годин, що передбачені навчальним планом на його вивчення і 

охоплюють не менше 70% робочої програми навчальної дисципліни. Приймання екзамену 

за фахом та присвоєння кваліфікації здійснює екзаменаційна комісія. Голова комісії 

затверджується педагогічною радою, а члени комісії підбираються навчальною частиною. 

Як правило, це викладачі відповідних дисциплін циклу професійної підготовки. Комісії 

працювали згідно з нормативними вимогами щодо організації і роботи екзаменаційної 

комісії, зокрема Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної 

комісії з проведення державної атестації студентів КТБП СНУ імені Лесі Українки (наказ від 

13 лютого 2015 року № 29-од) та наказу про склад екзаменаційних комісій для атестації 
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здобувачів вищої освіти у 2020 році від 12 грудня 2019 року № 148-од. Цьогорічна атестація 

на підставі наказу КТБП СНУ імені Лесі Українки від 27 березня 2020 року № 52-од ті з 

рахуванням Рекомендацій щодо організації поточного, семестрового контролю та атестації 

здобувачів фахової передвищої та вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій 

навчання (лист Міністерства освіти і науки України від 14 травня 2020 року № 1/9-249), 

відбулася з використанням дистанційних технологій навчання. Екзаменаційна комісія 

працювала зі здобувачами вищої освіти через використання платформи Zoom. 

Курсова робота (проєкт) як вид самостійної навчально-наукової роботи з елементами 

дослідження виконувалася здобувачами освіти протягом визначеного навчальним планом 

часу з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних за час навчання, 

та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання. 

Тематика курсових робіт (проєктів) є частиною наукового пошуку випускової циклової 

комісії з підготовки фахівців. Проблеми наукового пошуку, відображені в курсових роботах 

(проєктах) студентів, можуть знайти своє продовження в їх статтях чи інших наукових 

роботах, які вони виконуватимуть протягом здобуття наступних рівнів освіти. Цим 

забезпечується послідовність науково-дослідницької діяльності здобувачів освіти від 

попередніх курсів до наступних, послідовність засобів і форм її проведення відповідно до 

логіки освітнього процесу. Тематика курсових робіт (проєктів) розроблена викладачами 

фахового коледжу на підставі результатів практик, рекомендацій потенційних роботодавців 

і сучасних віянь в українській освіті та науці. На початку семестру керівники курсових робіт 

(проєктів) видають завдання, рекомендують потрібну літературу, консультують студентів 

про порядок виконання таких робіт. Захист курсових робіт відбувався перед комісіями у 

складі 2-3 викладачів за участі керівників цих робіт. 

 

Організаційне та навчально-методичне забезпечення 

освітнього процесу 

На початку 2019-2020 навчального року викладачі фахового коледжу здійснили 

оновлення складу та змісту навчально-методичного забезпечення освітнього процесу з 

урахуванням вимог чинного законодавства. 

Відбулося оновлення робочих програм навчальних дисциплін з урахуванням 

результатів моніторингу освітнього процесу, сучасного стану науки і техніки, пропозицій 

роботодавців та побажань здобувачів освіти. 

Методичну роботу в закладі спрямовано на дієву допомогу викладачам у реалізації 

актуальних завдань розвитку, удосконалення професійної майстерності, підвищення рівня 

психолого-педагогічної підготовки, активізацію їхнього творчого потенціалу. 
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Протягом навчального року Методична рада фахового коледжу працювала над 

постановкою методичної проблеми на 2020-2025 навчальні роки та розробкою завдань з її 

реалізації. Педагогічна рада затвердила тему методичної проблеми: "Формування 

ключових компетенцій студентів як ціннісних орієнтацій освітнього процесу в період 

модернізації та глобалізації української освіти", а Методична рада фахового коледжу 

визначила основні завдання з її виконання: 

1. Модернізація змісту, форм і методів освітнього процесу у фаховому коледжі з 

метою формування і розвитку ключових компетенцій особистості майбутнього фахівця. 

2. Створення освітнього середовища, яке гарантує досягнення студентами 

професійно зорієнтованих цілей в інтересах підвищення їх конкурентоздатності на ринку 

праці та формує позитивний імідж закладу освіти. 

3. Удосконалення професійної компетентності викладачів, підвищення науково-

теоретичного рівня, психолого-педагогічної підготовки та професійної майстерності, 

розвиток їх творчої ініціативи, формування в них готовності до самовдосконалення, 

самоосвіти, саморозвитку в сучасних умовах модернізації освіти. 

4. Підвищення рівня професійної компетентності майбутніх фахівців, здатних 

вільно й активно мислити, самостійно генерувати та втілювати нові ідеї і технології для 

реалізації власних професійних можливостей. 

У рамках підготовчого етапу з постановки методичної проблеми були заслухані 

методичні доповіді: "Формування громадянської компетентності студентів на заняттях і в 

позааудиторний час" (Наталія Головачук, заслухано на засіданні циклової комісії правничих 

дисциплін), "Про організацію підвищення кваліфікації педагогічних працівників" (Оксана 

Боярчук, заслухано на засіданні педагогічної ради коледжу), "Усне мовлення як показник 

ефективності іншомовної підготовки" (Ніна Новосад, Світлана Папко, Людмила Шутовська, 

методичні читання), "Шляхи формування взаємовідносин викладач-студент" (Наталія 

Мойсеєць, заслухано на засіданні циклової комісії обліку та фінансів), "Роль керівника групи 

та організація його роботи щодо поліпшення знань студентів" (Світлана Крапостіна, 

заслухано на методичному об’єднанні керівників груп), "Професійна успішність 

педагогічного працівника як основа менеджменту якості освітнього процесу" (Наталія 

Веремійчик, методичні читання), "Робота з проблемними студентами" (Наталія Веремійчик, 

заслухано на методичному об’єднанні керівників груп). 

З метою об’єктивної оцінки методичної роботи та надання допомоги викладачам 

фахового коледжу проводяться педагогічні виставки. За результатами цих виставок кращі 

методичні розробки були надіслані на конкурс професійної майстерності педагогічних 

працівників закладів фахової передвищої освіти "Педагогічний ОСКАР-2020". У номінації 
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"Інноваційний досвід роботи викладача" друге місце отримала авторська робота з біології 

викладачів Валентини Веснянки та Лариси Дубік. 

Протягом 2019-2020 навчального року викладачами закладу освіти були розроблені 

наступні методичні матеріали: 

-  за формами організації навчання: "Методичні рекомендації до проходження та 

захисту звіту з технологічної практики студентами спеціальності 181 Харчові технології 

(Софія Бондарук), "Методичні рекомендації до проходження та захисту звіту з виробничої 

практики студентами спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа" (Світлана Кисляк), 

"Методичні рекомендації до виконання завдань самостійної роботи з навчальної дисципліни 

"Мистецтво" (Лідія Бардюк), "Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з 

навчальної дисципліни "Облік у галузях економіки для студентів спеціальності 071 Облік і 

оподаткування" (Дарія Жукова), "Методичні рекомендації до виконання завдань самостійної 

роботи з навчальної дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" для 

студентів спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування" (Леся Матвійчук), 

"Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни "Неорганічна хімія" для 

студентів заочного відділення спеціальності 181 Харчові технології" (Валентина Веснянка), 

"Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни 

"Товарознавство" (Ніна Ковальчук); 

- за видами навчальних занять: "Робочий зошит для проведення практичних та 

лабораторних занять із дисципліни "Устаткування ЗРГ" (Аліна Авдєєва), "Методичні 

рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Технологія 

закладів швидкого приготування" (Софія Бондарук), "Зошит для практичних робіт із 

дисципліни "Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства" для 

студентів спеціальності 181 Харчові технології" (Тетяна Новосад), "Методичні рекомендації 

до підготовки семінарських занять з навчальної дисципліни "Мистецтво" (Лідія Бардюк), 

"Методичні рекомендації до виконання завдань практичної роботи з навчальної дисципліни 

"Українська мова" для студентів 2 курсу" (Людмила Шадловська), "Методичні рекомендації 

до виконання завдань практичної роботи з навчальної дисципліни "Українська мова (за 

професійним спрямуванням)" для студентів спеціальності 072 Фінанси, банківська справа 

та страхування" (Леся Матвійчук), "Методичні рекомендації до підготовки семінарських 

занять з навчальної дисципліни "Українська література" (Інна Данилюк), "Опорний конспект 

лекцій з навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік" для студентів спеціальності 241 

Готельно-ресторанна справа" (Дарія Жукова), "Опорний конспект лекцій з навчальної 

дисципліни "Економічна теорія" для студентів спеціальності 071 Облік і оподаткування" 

(Олександр Лещенко), "Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної 
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дисципліни "Фізична культура" (Оксана Тесунова), "Методичні рекомендації до виконання 

семінарських завдань з навчальної дисципліни "Природничі науки. Біологія і екологія" для 

студентів спеціальностей 081 Право, 071 Облік і оподаткування" (Валентина Веснянка), 

"Методичні рекомендації до практичних робіт з навчальної дисципліни "Математика" 

(Наталія Протасюк), "Збірник ситуаційних завдань з навчальної дисципліни "Трудове право" 

(Галина Кравчук), "Збірник ситуаційних завдань з навчальної дисципліни Цивільне та 

сімейне право" (Тетяна Маркеєва). 

Педагоги фахового коледжу відповідно до плану роботи обласних методичних 

об’єднань викладачів коледжів та технікумів Волинської області брали участь в їх роботі. 

Систематично у закладі освіти відбувалися засідання методичної ради, на яких 

розглядались питання в частині організаційно-методичної, навчально-методичної та 

науково-методичної роботи, обговорювалися заходи з поліпшення організації освітнього 

процесу.  

У 2019-2020 навчального року десять педагогічних працівників фахового коледжу 

успішно пройшли атестацію, зокрема: 

− Аліні Авдєєвій, Дарії Жуковій, Дмитру Шостаку присвоєно кваліфікаційну 

категорію спеціаліст першої категорії; 

− Світлані Крапостіній присвоєно кваліфікаційну категорію спеціаліст вищої 

категорії; 

− Віталію Солов’ю підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію 

спеціаліст вищої категорії та педагогічне звання старший викладач; 

− Наталії Головачук, Оксані Таранчук підтверджено раніше присвоєну 

кваліфікаційну категорію спеціаліст вищої категорії та присвоєно педагогічне звання 

старший викладач; 

− Валентині Веснянці, Лесі Матвійчук, Тетяні Новосад підтверджено раніше 

присвоєну кваліфікаційну категорії спеціаліст вищої категорії та педагогічне звання 

викладач-методист. 

Основними завданнями, які вирішувалися в ході атестації, були: стимулювання 

цілеспрямованого неперервного підвищення професійного рівня педагогічних працівників; 

визначення відповідності педагогічного працівника займаній посаді, рівню кваліфікації, 

залежно від якого, враховуючи стаж педагогічної роботи, встановлюється кваліфікаційна 

категорія, тарифний розряд оплати, присвоюється відповідне педагогічне звання. 

Атестація педагогічних працівників базувалася на принципах демократичності, 

системності, послідовності, колегіальності, доступності. Апеляцій щодо рішення 



Моніторинг 
діяльності 

закладу 

фахової 
передвищої 

освіти 

КОЛЕДЖ ТЕХНОЛОГІЙ, БІЗНЕСУ ТА ПРАВА 

СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 
 

ЗВІТ ДИРЕКТОРА ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ. 
ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ ЗА НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

 

Сторінка 14 із 36 

атестаційної комісії не було. Наведені дані свідчать про професійне зростання викладачів 

фахового коледжу. 

 

Інформаційне забезпечення та його автоматизація 

Сьогодні, в умовах реалізації нової стратегії сучасної освіти, відбуваються 

кардинальні суспільні зміни, які супроводжуються глобальними інтеграційними процесами в 

різних сферах. Виконання непростих і відповідальних завдань  в освіті потребує 

безпосередньої участі бібліотек, які завжди були і є центрами інформаційного забезпечення 

освітнього і наукового процесів. 

Інформаційне забезпечення (тобто процес задоволення інформаційних потреб 

користувачів) є основною функцією бібліотеки фахового коледжу. 

Бібліотека сьогодні з максимальною повнотою поєднує традиційні методи роботи з 

сучасними інформаційними технологіями, адже в наш час книгозбірні закладів освіти – це 

не тільки сховища паперових документів (книг, періодичних видань та ін.), а й власники 

нових електронних ресурсів. Комп’ютеризація бібліотеки відкриває можливості для більш 

повного задоволення читацьких запитів, зменшує витрати часу на пошук потрібної 

інформації, робить доступ практично до будь-якої інформації відкритим. 

Таким чином, враховуючи потребу користувачів в отриманні якомога повної і 

всебічної інформації та з метою надання доступу до ресурсів, було створено сайт 

електронної бібліотеки. 

Для інформаційного забезпечення освітнього процесу на сайті електронної 

бібліотеки фахового коледжу на кінець 2019-2020 навчального року було представлено 153 

дисципліни, курсове проєктування, виробниче навчання, а також методичні матеріали 

атестації здобувачів освіти та пам’ятку для користувачів електронної бібліотеки. 

Зареєстрованим користувачам бібліотекар забезпечує доступ до інформаційних 

повнотекстових документів на безоплатній основі та в зручний час. 

Намагаючись задовольнити виконання широкого спектру запитів своїх користувачів в 

інформації та формах її отримання, бібліотека протягом цього навчального року надавала 

такі бібліотечно-інформаційні послуги: 

− можливість користуватись електронним каталогом, який систематично 

поповнювався документами нових надходжень та документами ретрофонду; 

− консультації з питань користування електронною бібліотекою; 

− тиражування записів на електронні носії; 

− надання галузевих і тематичних списків літератури, усних бібліографічних оглядів 

за відповідними темами, оформлення виставок-переглядів. 
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Для забезпечення інформаційних потреб користувачів фахового коледжу на 2020 рік 

було передплачено періодичних видань на суму 16026 грн. 78 коп.. Також налагоджено 

дієву співпрацю з періодичним виданням "Волинська газета", яка полягає у щомісячному 

друці тематичної вкладки "СтудLife". У цій вкладці розміщується інформація про 

життєдіяльність фахового коледжу, організацію освітнього процесу, заходи, які проводить 

заклад, діяльність студентського наукового товариства та наукового товариства молодих 

вчених, організацію спортивного життя та дозвілля здобувачів освіти, позааудиторну 

роботу. 

Придбано за 2019-2020 навчальний рік 2408 примірників навчальної літератури, а за 

актом заміни вилучено з книжкового фонду 19 примірників. Бібліотечний фонд на 

завершення навчального року склав 26824 примірників. Навчальна література становила 

21932 примірника (82%), наукова література – 1586 примірників (6%), художня література – 

3306 примірників (12%). 

Книговидача за рік – 9548 одиниць літератури, а відвідування користувачами 

бібліотеки становило 6421 осіб. 

Завданнями бібліотеки у 2019-2020 н.р. були: удосконалення розвитку бібліотечно-

інформаційного обслуговування користувачів, популяризація інформаційних ресурсів і 

послуг у мережевому середовищі, формування електронних ресурсів галузевого 

спрямування з доступом через сайт. 

З метою поліпшення стану інформаційного забезпечення освітнього процесу та його 

автоматизації у фаховому коледжі впроваджено застосування набору інструментів Google 

Suite for education. Цей пакет хмарного програмного забезпечення дозволяє 

використовувати середовище дистанційного навчання Google Classroom, сервіс проведення 

відеоконферецій Google Meet та ряд інших додатків. У період карантину та дистанційного 

навчання це незамінний інструментарій для взаємодії викладачів, студентів та батьків. Це 

рішення також дозволяє спростити документообіг у межах закладу шляхом упровадження 

корпоративної пошти. 

У березні 2020 року фаховий коледж розпочав роботу з його включення до програми 

партнерства з корпорацією Microsoft (майкрософт) з метою використання в освітньому 

процесі викладачами та студентами хмарних технологій Microsoft. 

У червні 2020 року фаховий коледж розпочав роботу над розробкою нового сайту. 

Оновлено дизайн, який відповідає вимогам сучасності, поліпшено відображення інформації 

на мобільних пристроях, удосконалено структуру інформаційного наповнення сайту. 
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Практична підготовка фахівців 

Практична підготовка осіб, які навчаються у закладі фахової передвищої освіти, 

здійснювалася шляхом проходження ними практики на підприємствах, в установах та 

організаціях (базах практики) згідно з укладеними фаховим коледжем договорами або у 

структурних підрозділах закладу освіти, що забезпечують практичну підготовку.  

У 2019-2020 навчальному році здобувачі освіти проходили практичну підготовку 

шляхом навчання на робочому місці у процесі виконання посадових обов’язків. Заклад 

освіти визнавав результати навчання, здобуті під час трудової діяльності здобувача за 

професіями та/або на посадах, визначених освітньо-професійною програмою. 

Залежно від спеціальності, за якою здійснюється підготовка здобувачів освіти, 

практика була навчальна, технологічна, навчально-виробнича, виробнича та 

переддипломна.  

Керівниками баз практики створювалися належні умови для проходження практики 

на виробництві, забезпечувалося дотримання правил і норм охорони праці, безпеки 

життєдіяльності та виробничої санітарії відповідно до законодавства. 

На час виробничого навчання і практики студентам-практикантам забезпечувалися 

робочі місця, безпечні та нешкідливі умови праці відповідно до освітньо-професійних 

програм і угод між фаховим коледжем та підприємствами, установами, організаціями, що 

надають місця для проходження виробничого навчання і практики. 

Студенти з дозволу випускних циклових комісій мали можливість самостійно 

підбирати для себе місце проходження практики і пропонувати його для використання. 

Перелік усіх видів практик для кожної освітньо-професійної програми, їх форми, 

тривалість і строки проведення визначені в навчальних планах. Зміст і послідовність 

практик визначена наскрізною програмою, яка розробляється згідно з навчальним планом. 

На відділенні обліку і права метою та завданнями проведення практики є: 

- закріплення теоретичних знань з обліку і права, здобутих студентами в процесі 

навчання;  

- формування професійних умінь для прийняття самостійних рішень; 

- ознайомлення студентів зі специфікою діяльності бази практики; 

- формування навиків цілісного бачення, спостереження та аналізу діяльності 

підприємств, установ, організацій та ведення облікової (правничої) діяльності.  

До керівництва практикою студентів залучаються досвідчені викладачі, 

висококваліфіковані працівники баз практики. 

Базами проходження практики у 2019-2020 навчальному році були: Луцький місцевий 

центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, Луцький міськрайонний суд, 
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Господарський суд Волинської області, Волинська обласна колегія адвокатів, ДП Луцький 

ремонтний завод "Мотор", ПП "Теплий дім ПСП", ПрАТ "Волинь-Авто" та інші. 

Під час проходження практики здобувачі освіти ознайомилися з нормативно-

правовими документами, які регламентують діяльність баз практики, опрацювали первинні 

та зведені документи, ознайомилися з організацією діловодства, відомчими наказами та 

інструкціями з питань організації діяльності органів місцевого самоврядування, судових та  

правоохоронних органів, юридичних служб підприємств та організацій, брали активну 

участь у розробці проєктів документів, проводили аналіз діяльності баз практики, опанували 

спеціальні комп’ютерні програми, формували вміння здійснювати тлумачення закону та 

його застосування. 

Практична підготовка сприяла формуванню практичних навичок для подальшої 

роботи за фахом та адаптації до роботи в трудовому колективі. 

Для успішної роботи з обраної спеціальності на відділенні торгівлі і фінансів 

сучасний молодий фахівець поряд із глибокими теоретичними знаннями повинен мати 

потрібні уміння і навички для ефективного їх застосування на практиці. Досягається це 

шляхом практичної підготовки студентів у процесі навчання. Отже, практична підготовка 

поряд із навчальними заняттями та самостійною роботою є однією з важливих форм 

організації освітнього процесу, від якості якої залежить конкурентоздатність випускників 

фахового коледжу на ринку праці. 

Практична підготовка студентів відділення торгівлі та фінансів передбачає 

проходження навчальної практики, а також виробничих практик для студентів третіх курсів.  

Для організації проходження практики проводилася підготовча робота з вишукування 

і добору баз практики, програмно-методичного забезпечення її проходження, здійснення 

методичного керівництва і контролю. Види й терміни проведення практики студентів 

визначалися навчальними планами підготовки молодших спеціалістів. 

Навчальна практика студентів проводилася, як правило, у структурних підрозділах 

коледжу, а також безпосередньо на виробництві. 

Навчально-виробничу практику студенти проходили на підприємствах і в 

організаціях, що мають у своєму складі групи спеціалістів, укомплектовані фахівцями, які 

можуть забезпечити відповідні умови і кваліфіковане керівництво. 

Студенти спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування в 2019-2020 

навчальному році проходили переддипломну практику на таких підприємствах: Волинська 

обласна державна адміністрація, АБ УКРГАЗБАНК, Фермерське господарство "Трипілля 

ЛММ", ТзОВ "КристалЖитлоІнвест", АТ КБ "ПриватБанк", ОК ЖБК "Супернова" та в 

приватних підприємців. 
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Здобувачі освіти за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність опрацювали програму переддипломної практики на таких підприємствах: ТзОВ 

"Континіум–Трейд", ПАТ "Нова Лінія", ТзОВ "КОМФОРТ ПЛЮС", магазин "Затишок", ТОВ 

"ІнтеріарУкраїна", ПП ТД "Салют" та в приватних підприємців. 

Практика студентів на відділенні харчових технологій та заочного навчання 

проводилася з відривом від теоретичного навчання на базах практики, які забезпечують 

виконання програми відповідно до чинних освітньо-професійних програм та вимог охорони 

праці на виробництві. Визначення баз практики здійснювалося цикловою комісією готельно-

ресторанного бізнесу та харчових технологій на підставі прямих договорів, які укладалися 

на один або кілька років. За змістом і метою практика на відділенні харчових технологій та 

заочного навчання проводиться в межах кожної спеціальності.  

Спеціальність 181 Харчові технології – навчальна, навчально-виробнича, виробнича, 

переддипломна. Після проходження навчально-виробничої та виробничої практики 

здобувачі освіти отримали відповідний розряд кухаря, який залежить від того, які 

результати практичних навичок практиканти показали під час кваліфікаційного іспиту. 

Спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа – навчальна, виробнича. Після 

проходження навчальної практики та під час кваліфікаційного іспиту студенти отримали 

відповідний розряд офіціанта, а після проходження виробничої практики – бармена. 

До підприємств, з якими коледж співпрацює багато років, відносяться: рекреаційний 

комплекс "Срібні лелеки", рекреаційний комплекс ресторан "Рестпарк", ресторан "Прага", 

кафе "Околиця", кафе "Карабас Барабас", кафе "Шалена Шкварка", ресторан "Білий рояль", 

ТзОВ "ПАМА", ресторан "На вогні", бар "Заїжджий двір", ТзОВ "СВА ПЛЮС", кафе піцерія 

"ДЯДЯ PISSA", ресторан "Мелодія", бар "Баня", кафе "Талісман", бар "Стара Підкова", 

кафе-бар "ГУСАР", кафе "Базилік", ТзОВ "ШТОК", бар "П’ятниця" та інші. 

За заочною формою у фаховому коледжі навчалися студенти трьох спеціальностей 

071 Облік і оподаткування, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність та 181 

Харчові технології. На вказаних спеціальностях запланована для відпрацювання 

переддипломна практика. Навчальна, навчально-виробнича та виробнича практики не 

відпрацьовуються, оскільки набір студентів на навчання відбувається на базі 

кваліфікованого робітника. Набуті практичні вміння та навички за названими 

спеціальностями потребують удосконалення за рахунок переддипломної практики. 

Студенти мали можливість обрати базу для проходження практики самостійно, 

заключивши договір встановленої форми з підприємством або за місцем 

працевлаштування. Для тих студентів, які самостійно не могли знайти базу практики, 

фаховий коледж пропонував підприємства, з якими укладені довгострокові договори. 



Моніторинг 
діяльності 

закладу 

фахової 
передвищої 

освіти 

КОЛЕДЖ ТЕХНОЛОГІЙ, БІЗНЕСУ ТА ПРАВА 

СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 
 

ЗВІТ ДИРЕКТОРА ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ. 
ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ ЗА НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

 

Сторінка 19 із 36 

Дослідницька та інноваційна діяльність 

Враховуючи те, що сьогодення ставить нові вимоги до освітнього процесу, а 

суспільству потрібен викладач-професіонал із високою науково-теоретичною, методичною, 

психолого-педагогічною і практичною підготовкою, здатний до безперервного навчання, 

творчості і постійного самовдосконалення, велика увага в 2019-2020 навчальному році була 

спрямована на підвищення ефективності дослідної й інноваційної роботи. Така робота має 

ґрунтуватися на досягненнях психолого-педагогічної науки, перспективного педагогічного 

досвіду та бути спрямована на підвищення фахової майстерності педагогічних працівників, 

розвиток творчого потенціалу кожного викладача. 

Участь викладачів фахового коледжу у науково-практичних конференціях, семінарах 

сприяла розширенню їх науково-педагогічного кругозору, давала можливість ознайомитись 

із сучасними науковими здобутками, новими технологіями в освітньому процесі, 

допомагала узагальнити власний педагогічний досвід, підвищити інтелектуальний і творчий 

потенціал. Результатами такої інноваційної діяльності викладачів фахового коледжу стали 

наукові публікації, зокрема: 

- Тетяна Новосад, публікація "Інноваційні тенденції у розвитку ресторанного 

бізнесу", II Міжнародна науково-практичній конференція "Традиції та нові наукові стратегії у 

Центральній та Східній Європі", м. Київ; 

- Ігор Макарук, публікація іноземною мовою "Національна автентичність 

Волинської кухні", ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Туризм 21 століття. 

Глобальні виклики і культурні цінності"; 

- Наталія Головачук, публікація "До питання електронного урядування в Україні", 

Міжнародна наукова конференція "Формування сучасної наукової думки", м. 

Кропивницький; 

- Анастасія Шевчук, публікації "Лексикографічна компетенція як невід’ємний 

складник професійної компетентності", V Міжнародна науково-практична конференція 

"Сучасні проблеми германського та романського мовознавства"; "Національно-культурна 

специфіка фразеологізмів: сучасні підходи", IV Міжнародна науково-практична інтернет-

конференція "Проблеми лінгвістичної семантики", м. Рівне; "Гіперонім BIRD (птах) в 

орнітофразеології англійської мови", ІІІ Всеукраїнська науково-методична Інтернет-

конференція "Актуальні проблеми іншомовної комунікації: лінгвістичні, методичні та 

соціально-психологічні аспекти"; 

- Світлана Папко, публікація "Інноваційні підходи та методи у вивченні іноземних 

мов", I Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Шляхи розвитку науки в 

сучасних кризових умовах"; 



Моніторинг 
діяльності 

закладу 

фахової 
передвищої 

освіти 

КОЛЕДЖ ТЕХНОЛОГІЙ, БІЗНЕСУ ТА ПРАВА 

СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 
 

ЗВІТ ДИРЕКТОРА ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ. 
ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ ЗА НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

 

Сторінка 20 із 36 

- Катерина Макарук, публікація "Мондіалізм як напрям для "наддержав", чи 

демонстрація неоімперіалізму?", IХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 

"Сучасний рух науки"; 

- Дарія Жукова, публікація "Семплінг: сутність та особливості обліку", I Міжнародна 

науково-практична інтернет конференція "Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному 

середовищі: зимові диспути" м. Дніпро; 

- Алла Макушевич, публікація "Обґрунтування підсистеми методів механізму 

управління фінансовою безпекою підприємства", I Міжнародна науково-практична інтернет 

конференція "Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові диспути" 

м. Дніпро; 

- Ніна Ковальчук, публікація "Аналіз споживчого ринку товарів та перспективи його 

розвитку", Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів "Якість 

та безпечність товарів"; 

- Світлана Крапостіна, публікації "Аналіз сучасного стану та перспектив розвитку 

ринку молочної продукції в Україні", Міжнародна науково-практична конференція молодих 

учених та студентів "Якість та безпечність товарів"; "Бізнес в соціальних мережах – реалії 

та перспективи", І Всеукраїнська науково-практична конференція, Тернопіль; 

- Вікторія Шух, публікації "Основні аспекти та напрямки розвитку роздрібної 

торгівлі", "Якість штрихового маркування вітчизняних товарів", "Вимоги до якості, переваги 

та недоліки димного та бездимного пороху", Міжнародна науково-практична конференція 

молодих учених та студентів "Якість та безпечність товарів"; 

- Інна Прищепа публікації «Аналіз споживчого ринку товарів та перспективи його 

розвитку», «Економічна сутність якості та конкурентоспроможності продукції підприємства», 

Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів «Якість та 

безпечність товарів»; «Шоколад – солодкий смак насолоди!» І Всеукраїнська науково-

практична конференція, Тернопіль;  

- Вікторія Дяченко, виступ "Олександр Цинкаловський: Варшавські сторінки життя» 

на Всеукраїнській науково-історико-краєзнавчій конференції "Минуле і сучасне Волині та 

Полісся. Розвиток краєзнавства і краєзнавчої освіти"; публікація "Олександр Цинкаловський 

і регіональна історіографія", ХІІ Буковинська конференція, м. Чернівці; 

- Ольга Кузьмич, виступ "Соціальна адаптація трудових мігрантів у Республіці 

Польща 1991-2004 рр." на ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною 

участю "Український та європейський мистецькі простори: історія, теорія, практика", м. 

Рівне. 
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Велика увага в 2019-2020 навчальному році приділялась організації дослідної та 

інноваційної роботи зі студентами. Так у фаховому коледжі діє студентське наукове 

товариство, яке включає 19 секцій. Його учасники активно беруть участь у предметних 

олімпіадах, конкурсах, конференціях. Студентка Проць Галини (Б-31) здобула перемогу в 

обласній олімпіаді з інформатики серед студентів 2-3-х курсів коледжів та технікумів, 

продемонструвавши відмінні навички використання пакету офісних програм, принесла 

перемогу (науковий керівник Дмитро Шостак). У другому етапі Х Всеукраїнської олімпіади з 

української мови серед студентів коледжів та технікумів Волинської області Шульга Марина 

(ТК-22) зайняла третє місце (науковий керівник Людмила Шадловська). 

Свої навички і досягнення в дослідній роботі студенти можуть продемонструвати під 

час проведення тижнів циклових комісій. 

У рамках тижня циклової комісії історії та суспільствознавства, який проходив з 14 по 

20 жовтня 2019 року, студенти разом із викладачем історії Вікторією Дяченко мали 

можливість ширше ознайомитися з життям і діяльністю відомого волинянина, знаного 

історика, археолога, краєзнавця Олександра Миколайовича Цинкаловського, який 

присвятив все своє життя вивченню історичного минулого та культурної спадщини Волині. 

А з практичним психологом Наталією Веремійчик студенти організували заняття-тренінг на 

тему "Спілкування – це…" 

У рамках тижня "Ресторатора", який проходив з 11 по 15 листопада 2019 року 

студенти та викладачі мали можливість побувати на бармен-шоу, підготовленому 

студентами груп Р-21, Р-31 під керівництвом викладачів Тетяни Новосад, Світлани Кисляк; 

на виставці оздоблень та композицій з овочів, виготовлених студентами групи Т-32 під 

керівництвом майстрів Алли Шабрило, Світлани Саніної; побачити майстер-клас від 

фіналіста телевізійного шоу "Король десертів" Антона Линди. 

Тиждень "Товарознавця та комерсанта" розпочався 25 листопада 2019 року 

студентськими презентаціями відеоматеріалів на тему: "Товари мають свої таємниці" під 

керівництвом викладача Світлани Крапостіної. Також відбувся конкурс стінних газет на 

тему: "Сучасний товарознавець" під керівництвом викладачів Андрія Олійника та Анни 

Обломської. Змістовною для здобувачів освіти стала зустріч із провідним підприємцем 

Наталією Дубиною, яка провела майстер-клас із організації торговельної діяльності, 

розповіла про особливості організації торговельної діяльності на сучасному етапі розвитку 

ринкових відносин. 

Під час тижня правових знань (02-08 грудня 2019 року) були організовані зустрічі з 

представниками Луцького місцевого центру з безоплатної вторинної правової допомоги у 

Волинській області, з начальником відділу по боротьбі з організованими групами з ознаками 
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корупції; екскурсії до приватної нотаріальної контори, до Луцького міського центру 

зайнятості, до Музею історії становлення судової влади на Волині із відвідуванням судового 

засідання Волинського Апеляційного суду. Під керівництвом викладачів циклової комісії 

правничих дисциплін в рамках реалізації проєкту "Некорумповане покоління" відбувся 

тренінговий семінар, участь в якому взяли представники Волинського обласного 

благодійного фонду "Дитяча місія. Україна" на чолі з керівником Людмилою Лонюк. 

З 10 по 14 лютого 2020 року в рамках тижня природничих дисциплін спорту та 

охорони праці, крім спортивних змагань, відбулися такі заходи: 

- відкрите інтегроване засідання студентських наукових товариств "Зелений 

патруль" та "Прикладна хімія" на тему: "Ми – це те, що ми їмо", підготовлене студентами під 

керівництвом викладачів Лариси Дубік, Тетяни Киричук, Валентини Веснянки; 

- засідання секції студентського наукового товариства "Зелений патруль" на тему: 

"Земля – наш дім, нам жити в нім" (керівник секції Лариса Дубік); 

- засідання круглого столу про "Правила поводження при виявленні застарілих 

боєприпасів, вибухонебезпечних та підозрілих предметів" (викладач Карп’юк І.Л.); 

Тиждень циклової комісії обліку та фінансів (17 – 21 лютого 2020 року) розпочався 

конкурсом стінгазет "Майбутнє нашої професії" під керівництвом викладача Оксани 

Малащицької та конкурсом презентацій "Моя професія – моє життя" під керівництвом 

Олександра Лещенка. Був організований конкурс творчих робіт на професійну тематику та 

зустріч з бухгалтером-практиком. 

У рамках тижня циклової комісії української та іноземної філології, який традиційно 

проходив у Дні Лесі Українки (24 – 28 лютого 2020 року) було представлено цикл 

студентських презентацій на тему: "Леся Українка - обличчя української нації" під 

керівництвом Інни Данилюк, проведено усний журнал, присвячений 85-річниці від дня 

народження Василя Стуса "Йому судилась доля генія". 

Тиждень циклової комісії фізико-математичних дисциплін та інформаційних 

технологій (02 – 06 березня 2020 року) розширив знання здобувачів освіти з тем, які 

підготували і продемонстрували члени секцій студентського наукового товариства під час 

навчальної перерви "Україномовний аспект у науці", а саме "Українці-фізики – лауреати 

Нобелівської премії", "Математичні фрактали", "Видатні постаті у галузі інформаційних 

технологій". 

Проведення тижнів циклових комісій є результатом спільної творчої праці викладачів 

і студентів.  

Ще одним вектором дослідної та інноваційної роботи у фаховому коледжі стали 

фестивалі фахової (професійної) майстерності, які були проведені в першому семестрі 
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2019-2020 навчального року: "Етнофестиваль кулінарного мистецтва" (11.10.2019), 

"КомерцФест" (29.11.2020). А обласні конкурси учнівської молоді "Ліга юних економістів" та 

"Ерудити правознавства Волинського краю" заохочують обдарованих учнів шкіл до 

вивчення економічних дисциплін, активної правознавчої діяльності та носять 

профорієнтаційний характер.  

На жаль, у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 обласний конкурс 

учнівської молоді "Ерудити правознавства Волинського краю" був відмінений. Зазнав змін і 

формат проведення ХІІІ Міжнародної студентської конференції "Молодь як стратегічний 

потенціал розбудови національної економіки", участь в якій взяли студенти коледжів і 

технікумів України, Білорусі, Польщі. Вона пройшла в дистанційній формі. 

 

ПІДГОТОВКА КАДРІВ З ФАХОВОЮ ПЕРЕДВИЩОЮ ТА ВИЩОЮ ОСВІТОЮ 

Динаміка формування контингенту за 2019-2020 н. р. 

Таблиця 2 

Інформація про стан контингенту 

за підсумками 2019-2020 навчального року, осіб 

Назва спеціальності 

Контингент на 
початок 

навчального 
року 

Зараховано 

П
он
ов
л

ен
о 

Ві 

д
р
а
х
о

в
а
н
о 

Контингент на 

кінець 
навчального року 

Всього 

в т. ч. 
за 

держ

авним 
замов
лення

м 

Всього 

в т. ч. 
за 

держ

авним 
замов
лення

м 

Всього 

в т. ч. 
за 

держав
ним 

замовл
енням 

Підготовка молодших спеціалістів, фахових молодших бакалаврів 

071 Облік і 
оподаткування 

85 72 36 30 0 1 51 42 

072 Фінанси, банківська 
справа та страхування 

122 102 48 40 0 1 89 79 

076 Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

235 185 78 62 1 1 140 116 

081 Право 137 3 54 0 1 4 139 3 

181 Харчові технології 258 212 71 64 3 4 187 157 
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241 Готельно-
ресторанна справа 

79 65 28 22  1 57 47 

Підготовка бакалаврів 

076 Підприємництво, 
торгівля та біржова 

діяльність 

121 0 50 0 2 0 70 0 

126 Інформаційні 

системи та технології 
13 0 10 0 0 13 0 0 

181 Харчові технології 108 1 47 0 0 5 56 1 

Рух контингенту при підготовці молодших спеціалістів (фахових молодших 

бакалаврів) є незначним. Основною причиною відрахування студентів – їх власне бажання, 

яке викликане зміною місця проживання, обраної спеціальності та сімейними обставинами). 

У зв’язку зі значним рухом контингенту (відрахування у зв’язку з сімейними 

обставинами, виїздом за кордон, власним бажанням тощо) за спеціальністю 126  

Інформаційні системи (підготовка бакалаврів, освітньо-професійна програма «Інформаційні 

системи та технології») було прийнято рішення про призупинення вступної кампанії у 2020 

році для цієї спеціальності. 

 

Участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку держави, вивчення 

попиту на ринку праці 

Сьогодні, у період постійних змін і появи нових специфічних галузей діяльності 

людини, є велика потреба в нашій країні та за кордоном у спеціалістах середнього класу. 

Вже кілька років на ринку праці спостерігається попит на представників таких професій. 

Знання, набуті під час навчання в нашому закладі, студенти можуть реалізувати у своїй 

майбутній професії. 

На відділеннях фахового коледжу протягом навчального року проводилися зустрічі з 

роботодавцями з метою професійної орієнтації студентської молоді. Такі зустрічі 

відбувалися з представниками компаній та мережі закладів ТзОВ "Комфорт-Плюс", ПАТ 

"Нова лінія", "ЕПІЦЕНТР К", "Сім 23", Пакко холдинг, ОЩАДБАНК. Також систематично 

проводилися екскурсії на підприємства. 

Робота навчальної частини була спрямована на підготовку саме таких фахівців, які 

вміють реалізовувати свої знання на практиці, а набуті ними навички дозволяють успішно 

конкурувати в бізнесі, стати успішним підприємцем та бути висококваліфікованим 

працівником в обраній сфері. 

На відділеннях профорієнтаційна робота здійснювалася у двох напрямках – з учнями 

та їхніми батьками. Традиційним уже стало залучення учнівської молоді до навчальних на 



Моніторинг 
діяльності 

закладу 

фахової 
передвищої 

освіти 

КОЛЕДЖ ТЕХНОЛОГІЙ, БІЗНЕСУ ТА ПРАВА 

СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 
 

ЗВІТ ДИРЕКТОРА ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ. 
ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ ЗА НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

 

Сторінка 25 із 36 

наукових заходів фахового коледжу. Учні закладів загальної та професійної освіти мали 

можливість презентувати свої знання під час роботи науково-практичної конференції 

"Молодь як стратегічний потенціал розбудови економіки". Систематичним було проведення 

агітаційно-роз’яснювальної роботи, бесід зі шкільною молоддю та іншими здобувачами 

освіти, співпраця циклових комісій із засобами масової інформації щодо пропаганди 

професій. 

 

Взаємодія з партнерами закладу щодо працевлаштування випускників 

Організація повноцінної взаємодії фахового коледжу з підприємствами міста та 

області, вдало налагоджене партнерство відіграють ключову роль у забезпеченні 

професійно спрямованого навчання здобувачів освіти та є основною формою співпраці 

закладу освіти з сучасним виробництвом. Спільна діяльність адміністрації, педагогічного 

колективу та студентів фахового коледжу з роботодавцями міста та області сприяє більшій 

популяризації спеціальностей, дозволяє вчасно реагувати на пропозиції роботодавців щодо 

професійно-практичної підготовки майбутніх спеціалістів, сприяє швидкій адаптації 

випускників. Між фаховим коледжем та деякими підприємствами міста укладені 

довгострокові договори про проходження практик студентами, адже перебуваючи на 

підприємствах, здобувачі освіти мають можливість ознайомитися зі специфікою діяльності 

суб’єктів господарювання, адаптуватися до першого робочого місця та в подальшому 

працевлаштуватися за спеціальністю. 

Таблиця 3 

Інформація про працевлаштування випускників 2020 року, осіб 

Назва спеціальності 

В
с
ь
о
г

о 
в
и

п
у

щ
е
н
о 

Інформація про працевлаштування  

праце
влашт

овані 

продовжують навчання 
на 

перебувають 

за кордоном 

Відсутня 
інформація 

про 

працевлашт
ування 

денній 
формі 

заочній 
формі 

Випуск молодших спеціалістів 
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071 Облік і 
оподаткування 

51 17 20 27 0 0 

072 Фінанси, 
банківська справа 

та страхування 
32 4 16 9 0 5 

076 
Підприємництво, 

торгівля та біржова 
діяльність 

73 32 22 29 2 11 

081 Право 49 5 31 8 5 0 

181 Харчові 
технології 

42 38 13 12 1 4 

241 Готельно-
ресторанна  справа 

20 19 8 4 2 1 

Випуск бакалаврів 

076 
Підприємництво, 

торгівля та біржова 
діяльність 

32 10 0 0 12 10 

181 Харчові 

технології 
28 20 0 4 3 5 

У цілому по фаховому коледжу, враховуючи випускників, які працевлаштувались, та 

тих, які навчаються на денній формі навчання, відсоток працевлаштованих становить 

72,61%. 

 

ВИХОВНА, ПРАВО ВИХОВНА, СПОРТИВНО-МАСОВА РОБОТА 

ТА СТАН СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ 

 

В основі виховного процесу фахового коледжу лежить національна система 

виховання, яка реалізує мету, визначену статтями Конституції України і Державною 

національною програмою "Освіта. Україна. ХХІ століття" та іншими нормативними 

документами з питань виховання молоді. 

Навчальна і виховна діяльність знаходяться в тісному взаємозв’язку, доповнюючи й 

збагачуючи одна одну. Однак динамічні зміни, що відбуваються в суспільстві, потребують 

постійного вдосконалення системи виховної роботи і наближення її форм і методів до 

потреб сьогодення. Головним завданням виховної роботи сьогодення є реалізація 
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Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти, яка поширюється на всі 

вікові групи, іншими словами, формування патріотизму в українському суспільстві. 

Виховна робота у 2019-2020 н.р. здійснювалася на засадах демократизму, із 

використанням потенціалу студентського самоврядування і спрямовувалася на 

забезпечення гармонійного цілісного розвитку особистості. Слід зазначити, що питання 

виховання студентів у сучасних умовах набуло особливої ваги. Майбутнє України залежить 

від змісту цінностей, які закладаються у світогляд молодих людей та від того, якою мірою 

духовність стане основою їхнього життя.  

Саме заходи національно-патріотичного спрямування формують у студентів почуття 

патріотизму та гордості за свою Батьківщину, відповідальності за майбутнє молодої 

української держави. 

Зважаючи на тенденцію, яка має місце в Україні та світі, у зв’язку з пандемією 

коронавірусу до мінімуму зведені розважальні заходи. Перевага надається благодійним, 

заходам науково-пошуковим, навчально-розвиваючим характеру, присвяченим ювілейним 

датам. 

Щорічно важливою подією в житті нашого закладу та новонабраних студентів є 

участь в інавгурації, яку організовує і проводить Волинський національний університет імені 

Лесі Українки. Одягнути мантії – це особлива мрія наших вступників-першокурсників, бо, на 

їх думку, мантії надають їм новий статус і звання – СТУДЕНТ. 

План загальноколеджанських виховних заходів на 2019-2020 н.р. було складено 

відповідно до методичних рекомендацій, положень нормативних документів, календаря 

знаменних та пам’ятних дат. Заплановані виховні заходи проведено у повному обсязі й на 

належному методичному рівні. 

До відзначення Міжнародного дня миру було проведено захід на тему "Мир на землі 

– радість у родині", підготовлений керівниками груп ТК-11 (Інна Прищепа), ТК-13 (Світлана 

Крапостіна), спільно з бібліотекарями Тетяною Борщевич, Наталією Братюк. 

Святковий концерт до Дня працівників освіти "Шана, вдячність лише Вам" 

підготовлений керівниками груп П-22 (Людмила Шутовська), Ф-22 (Дарія Жукова), ТК-22 

(Людмила Шадловська), активом Студентської ради. 

Тематичні виховні години до Дня захисника України на тему: "Ми повинні ними 

пишатися" підготовлені керівниками груп ТК-21 (Оксана Тесунова), П-21 (Ірина Чернюк), Б-

11 (Анастасія Шевчук) паралельно з проєктом "Дарунок воїну", організованим 

волонтерським загоном "Милосердя" (голова Аліна Амеліна) спільно зі Студентською 

радою (голова Анастасія Макогончук). 
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Загальноколеджанський похід до театру на перегляд вистави "Жінки ще ті бестії" 

організований головою методичного об’єднання керівників груп Валентиною Веснянкою 

спільно з керівниками академічних груп. 

Свято рідної мови "Рідна мова – серця мого подих!" підготовлене керівниками груп  

Б-11 (Анастасія Шевчук), Ф-11 (Алла Макушевич), Ф-12 (Ольга Кузьмич) спільно з 

бібліотекарем Тетяною Борщевич. 

Зустріч студентів випускних курсів з учасниками бойових дій на Сході України, 

приурочена до Дня Гідності та Свободи, організували керівники груп ТК-31 (Тетяна 

Русецька), ТК-32 (Оксана Таранчук), П-41 (Галина Кравчук), П-42 (Наталія Головачук). 

Взяли участь у Всеукраїнській акції "Запалимо свічку" до Дня пам’яті жертв 

голодомору та політичних репресій, Дні вшанування подвигу учасників Революції гідності та 

увічнення пам’яті Героїв Небесної сотні, відкритій виховній годині на тему "Вклоняємося 

духу нескорених" (Юлія Войтюк, Ніна Новосад). 

Порадували новорічною казкою діток працівників коледжу студенти групи Т-12 

(Катерина Макарук), а студенти групи Р-11 (Світлана Кисляк) завітали до Луцького 

геріатричного пансіонату з Різдвяними вітаннями та подарунками для одиноких людей.  

Особливої уваги заслуговують тематичні виховні години до 149-ої річниці від дня 

народження української письменниці Лесі Українки, які були проведені у всіх групах закладу 

освіти. Для відзначення Всесвітнього дня вишиванки та з метою збереження споконвічних 

народних традицій створення та носіння етнічного вишитого українського одягу було 

проведено тиждень української культури (Студентська Рада, голова Макогончук А.Р.). 

Святковий концерт до 8 Березня на тему: «Весну і жінку славим щиро» підготували 

активи груп П-31 (Наталія Веремійчик), ТК-11 (Інна Прищепа), ТК-13 (Світлана Крапостіна), 

ТК-33 (Світлана Папко). 

Традиційна урочиста академія з нагоди випуску молодших спеціалістів  та бакалаврів 

через пандемію корона вірусу зазнала змін. Вона була проведена  в онлайн режимі. 

Студенти мали можливість відчути теплоту вітань від адміністрації закладу, батьків та 

однолітків. 

Формуванню активної життєвої позиції студентів сприяє робота в органах 

студентського самоврядування – Студентської ради. Оновлена Студентська рада активно 

включилась у роботу, підготовку та проведення культурно-масових заходів, підтримувала 

тісний зв’язок зі Студентською радою університету, брала участь у міських заходах: 

благодійних акціях, семінарах, зустрічах. 

По-особливому відбулося святкування Дня студента. Студентська рада вирішила 

відзначити його за заздалегідь складеним планом. Заходи розпочались і ще за місяць до 
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Міжнародного дня студента, а саме 21 жовтня 2019 року. Мета такого святкування – 

залучити якомога більше активних студентів до діяльності в органах Студентського 

самоврядування, а студентське життя зробити цікавим і незабутнім. У рамках святкування 

Міжнародного дня студента були проведені такі заходи: Fashionweek (модний тиждень), 

студентські ярмарки, організована святкова фотозона та оголошений конкурс на найкращу 

фотографію, святковий флешмоб – танець у виконанні членів Студентської ради, 

інтелектуальне шоу "Шоу інтуїція -2019", гра "Таємний друг", квест "Сучасне мистецтво". 

Тісно співпрацюють члени Студентської ради з волонтерським загоном "Милосердя". 

Так благодійний проєкт "Дарунок воїну" було організовано за два тижні: зібрали кошти на 

суму 6500 грн., написали листи воїнам і до Дня захисника України; за допомогою викладачів 

Ігоря Карп’юка та Валентини Веснянки відправили гуманітарну допомогу на Схід нашим 

захисникам. 

Значне місце у виховному процесі фахового коледжу займає благодійність, яка у цей 

непростий час є порятунком для тих, хто її потребує. У першу чергу, це рідні, знайомі або 

близькі нам люди, які сподіваються на співчуття і підтримку. Тому особливо відповідально 

реагують наші студенти та викладачі на випадки, коли потрібна термінова допомога нашим 

працівникам чи студентам, які потрапили в біду. Така допомога коштами була надана 

студентові групи П-22 та студентці-випускниці. Відповідально віднеслися студенти-

волонтери й до участі у Всеукраїнській акції "Миколай про тебе не забуде". Зібрали 

подарунки для дітей із сімей, які потрапили у складні життєві обставини. У всіх цих акціях 

брали участь наші студенти під керівництвом студентів-волонтерів – голови волонтерського 

загону "Милосердя" Аліни Амеліної та голови активу студради Анастасії Макогончук.  

Новообрана Студентська рада на чолі з її головою Анастасією Макогончук активно 

працює над урізноманітненням заходів для студентів, намагається зробити їх життя 

цікавим, різноманітним, допомогти тим, хто відстає у навчанні.  

Правове виховання студентів здійснюється як у процесі навчання, так і в 

позааудиторний час. Згідно з Комплексним планом профілактики правопорушень на 2019-

2020 навчальний рік щосереди кожного місяця проводилися засідання Ради профілактики 

правопорушень, на яких розглядалися питання порушень дисципліни, запізнення на заняття 

й пропуски без поважних причин. Проведено чотири засідання, на яких аналізували роботу 

керівників груп зі студентами-порушниками, заслуховували студентів, які не встигають у 

навчанні, не дотримуються Правил внутрішнього розпорядку закладу освіти. Особлива 

увага членів Ради профілактики спрямована на студентів, які схильні до порушень 

навчальної дисципліни, заважають іншим навчатися. Члени Ради профілактики разом із 
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батьками таких студентів, практичним психологом і керівниками груп намагаються знайти 

шляхи вирішення проблеми, яка виникла, і не допустити її продовження. 

Важливе місце в системі правової освіти відводиться роботі з батьками. Саме 

питання правової тематики виносяться на розгляд зустрічей з батьками, аналізується стан 

поведінки порушників, розглядаються і обговорюються конфліктні ситуації. Особливо 

важливо мати уяву про вплив батьків на стан виховання підлітка. А це можливе лише при 

тісній співпраці закладу освіти в особі керівника групи, завідувача відділення з батьками 

студентів. Тому за студентами, схильними до правопорушень, закріплено наставників, які 

ведуть індивідуальну роботу з ними та їх батьками.  

Аналіз системи первинної профілактики правопорушень у структурі правової освіти 

та правового виховання дає змогу зробити висновок, що вся пророблена педагогічним 

колективом робота сприяє розширенню правових знань студентів, формує вміння 

застосовувати правові знання в повсякденному житті. 

На особливому контролі в коледжі перебувають студенти соціальних категорій: діти-

сироти та діти, позбавлені батьківського піклування (12 осіб), діти-інваліди до 18 років (8 

осіб), постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи (2 особи), діти учасників бойових 

дій (20 осіб), діти із малозабезпечених сімей (14 осіб). Тридцять п’ять студентів з числа 

соціально незахищених категорій проживають у гуртожитках Волинського національного 

університету імені Лесі Українки. 

Пропаганда здорового способу життя здійснюється шляхом залучення студентства 

до занять спортом. У фаховому коледжі ця робота здійснюється у напрямі розвитку 

студентського спорту високого рівня. Свідченням цього є результати наших здобувачів 

освіти у спартакіадах та інших видах змагань. 

Велика увага приділяється організації роботи зі студентами у позааудиторний час. У 

закладі освіти працюють спортивні секції з баскетболу (юнаки, дівчата), волейболу (юнаки, 

дівчата), настільного тенісу (юнаки, дівчата), шахів, шашок, легкої атлетики та інші. 

Постійно проводяться комплексні спортивні заходи за програмою Спартакіад, чемпіонатів, 

турнірів з різних видів спорту. 

Результати спортивно-масової роботи за перший семестр 2019 – 2020 н.р. 

1. ХХVІІ обласна Спартакіада ЗВО серед студентів технікумів та коледжів: 

легкоатлетичний крос – 4 місце; футзал – 3 місце; волейбол (юнаки) – 3 місце; волейбол 

(дівчата) – 2 місце. 

2. Чемпіонат міста: волейбол (дівчата) – 3 місце; командні змагання з шашок – 4 

місце. 
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3. Змагання з мандрівництва "Стежками УПА" (студент Патута Максим – 

наймолодший учасник, який подолав велодистанцію 120 км). 

4. Всеукраїнський спортивно-масовий флешмоб "Jump Squats" (джамп скватс), 

присвячений Всеукраїнському дню студентського спорту (90 учасників).  

Для участі здобувачів освіти фахового коледжу у ХV літній Універсіаді України у 2020 

році подано інформацію про кращих спортсменів у Волинське обласне відділення Комітету 

з фізичного виховання та спорту МОН України. 

Відповідно до плану роботи на 2019-2020 н.р. студенти взяли участь у таких 

спортивних заходах: чемпіонаті міста у командних  змаганнях з шахів серед ПТНЗ, ФПО, де 

зайняла перше місце; відкритій першості Луцького педагогічного коледжу з пішого туризму 

та спортивного орієнтування в закритих приміщеннях серед студентської молоді – друге 

місце; змаганнях з шахів та настільного тенісу за програмою 27 Обласної спартакіади серед 

закладів фахової перед вищої освіти – четверте місце; туристичних змаганнях "Стежками 

героїв – Доброволець 2020" - друге місце з 57 команд. 

За підсумками ХХVІ Обласної спартакіади серед коледжів та технікумів фаховий 

коледж посів друге місце, а команда нашого закладу була  нагороджена кубком та 

дипломом відповідного ступеня. 

Заплановане на травень спортивно-оздоровче свято "День здоров’я" не було 

проведене у зв’язку з епідемічною ситуацією в місті. 

Для забезпечення належних умов навчання учасників освітнього процесу у фаховому 

коледжі працює їдальня та медичний кабінет. 

Їдальня – структурний підрозділ закладу освіти, який призначений для організації 

харчування студентів, працівників та практичної підготовки здобувачів освіти за 

спеціальностями "Харчові технології" та "Ресторанне обслуговування". 

Працівники їдальні намагаються забезпечити повноцінним збалансованим 

харчуванням учасників освітнього процесу та працівників коледжу, прислухаються до 

побажань студентів, урізноманітнюють меню та дбають про культуру обслуговування.  

Медичний кабінет у коледжі – структурний підрозділ закладу освіти, який надає 

студентам та працівникам коледжу першу медичну допомогу, спостерігає за станом 

здоров’я, проводить профілактичну роботу та направляє до відповідних лікувально-

профілактичних закладів. 

Отже, досвід організації виховного процесу в коледжі свідчить, що важливою умовою 

розв’язання проблем, які виникають, є цілісна система підходу до формування особистості 

молодої людини. Кожна зі складових системи виховання та навчання повинна виконувати 

свої окремі функції і в той же час сприяти досягненню загальної – підготовці фахівця, 
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котрий органічно поєднував би високопрофесійну підготовку з соціально адаптованою, 

правовою поведінкою та гуманістичним мисленням. 

 

МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ ТА МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Щоб бути конкурентоздатним учасником світового освітнього простору, потрібно 

приділяти значну увагу розвитку міжнародних зв’язків, адже це сприяє підвищенню 

наукового потенціалу викладачів і студентів, зростанню їхньої кваліфікації відповідно до 

світових стандартів. Фаховим коледжем підписані угоди про співпрацю між Спілкою шкіл 

економічних і ІІІ загальноосвітнім ліцеєм імені генерала Владислава Андерса (м. Хелм, 

Польща), Установою освіти "Брестський державний торгово-технологічний коледж" (м. 

Брест, Білорусь), Старопольською Школою Вищою в Кельцах (м. Кельце, Польща). 

Умови карантину, уведені з метою запобігання COVID-19, внесли свої корективи в 

проведення вже традиційних міжнародних заходів. Зокрема ХІІІ Міжнародна студентська 

конференція "Молодь як стратегічний потенціал розбудови національної економіки", участь 

в якій взяли студенти коледжів і технікумів України, Білорусі, Польщі, пройшла в 

дистанційній формі. 

 

ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА ТА КОШТІВ ДЛЯ ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

У 2019-2020 н.р. надійшло коштів за загальним фондом 15410500,00 грн.. Усі кошти 

використовувались за кошторисним призначенням, а саме: заробітна плата – 9088465,24 

грн.; нарахування на заробітну плату – 1982930,08 грн.; предмети, матеріали, обладнання 

та інвентар на суму 103825,00 грн., в тому числі матеріали (будівельні та господарчі товари) 

– 100000,00 грн., одяг для дітей-сиріт – 3825,00 грн.; продукти харчування (для дітей-сиріт) 

– 170496,00 грн.; комунальні послуги – 454773,00 грн.; оплата водопостачання та 

водовідведення – 26779,00 грн.; оплата електроенергії – 180974,00 грн.; оплата природного 

газу – 238700,00 грн.; оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг на суму 

8320,00 грн.. 

Надходження по спеціальному фонду кошторису за 2019-2020 н.р. становлять в сумі 

6862 220, 18 грн., в тому числі доходи від основної діяльності – 6730587,04 грн., доходи від 

господарської діяльності – 131633,14 грн., а саме: 

– плата за навчання – 6521010,54 грн.; 

– виторг їдальні – 104571,94 грн.; 
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– виторг ксероксу – 26806,20 грн.; 

– факультативи з поглибленого вивчення предметів (хімія, карвінг, українська 

мова, англійська мова, облік "ЗЕД", теоретичні основи управління персоналом, 

товарознавство квітів та інші) – 115971,00 грн.; 

– консультації з поглибленого вивчення предметів (математика, українська мова, 

історія) – 56700,00 грн.; 

– консультативні послуги – 36905,50 грн.; 

– макулатура – 255,00 грн. 

Усі кошти у сумі 5317477,75 грн були використані за кошторисним призначенням., а 

саме: заробітна плата – 3656622,68 грн.; нарахування на заробітну плату – 787964,51 грн.; 

предмети, матеріали, обладнання та інвентар (меблі, вентиляційне обладнання, натяжні 

стелі, електротовари, господарчі та будівельні матеріали, навчально-методична література, 

ксероксний папір, періодичні видання, тощо) – 351770,63 грн.; медикаменти – 19471,26 грн; 

продукти харчування – 59546,71 грн.; оплата послуг (поточний ремонт (встановлення 

натяжних стель) каб.117, спортивної зали); технічне обслуговування газифікації котельні; 

планово-технічне обслуговування котлів; обслуговування касових апаратів; послуги зв’язку 

та Інтернету; послуги щодо доступу бази ЄДБО; обслуговування бухгалтерської програми; 

послуги щодо дератизації та дезінфекції приміщення; проведення обласної спартакіади 

студентів коледжу; ремонт копіювальної та комп’ютерної техніки; послуги у сфері веб-

програмування; топографічна зйомка земельної ділянки; послуги з доставки підручників, 

тощо.); видатки на відрядження – 17814,92 грн.; комунальні послуги – 18622,25 грн.; оплата 

водопостачання та водовідведення – 1997,41 грн.; оплата електроенергії – 3027,48 грн.; 

оплата природного газу – 13498,61 грн.; оплата інших енергоносіїв та інших комунальних 

послуг – 98,75 грн.; інші поточні видатки (ліцензії, екологічний податок) – 12744,79 грн.; 

придбання обладнання та предметів довгострокового користування (бойлер, барна стійка, 

мультифункціональний пристрій, касовий апарат) – 36515,00 грн.; капітальний ремонт інших 

об’єктів (капітальний ремонт даху спортивного залу та частини даху коледжу) – 125425,20 

грн.. 

Заборгованості із виплати заробітної плати, стипендій та комунальних послуг станом 

на 01 вересня 2020 року немає. Індексація стипендії виплачувалась у повному обсязі та в 

межах фінансових ресурсів згідно з кошторисними призначеннями. 

В основу діяльності господарської служби у 2019-2020 навальному році були 

покладені затверджені директором плани ремонтних робіт, перспективний план розвитку 

матеріально-технічної бази коледжу та рішення адміністративної ради. Основними 

завданнями у звітному періоді були: утримання матеріально-технічної бази в належному 



Моніторинг 
діяльності 

закладу 

фахової 
передвищої 

освіти 

КОЛЕДЖ ТЕХНОЛОГІЙ, БІЗНЕСУ ТА ПРАВА 

СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 
 

ЗВІТ ДИРЕКТОРА ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ. 
ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ ЗА НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

 

Сторінка 34 із 36 

експлуатаційному стані й подальший її розвиток із метою створення належних умов для 

навчальної та наукової діяльності; підготовка проєктно-кошторисної документації з 

утеплення фасадів; забезпечення належних соціальних умов для студентів фахового 

коледжу. 

Спільними зусиллями адміністрації, господарських служб, батьківського колективу, 

благодійних організацій і всього колективу закладу освіту ці завдання виконувалися. 

Протягом навчального року було проведено такі будівельно-ремонтні роботи, а саме: 

- капітальний ремонт даху над спортзалом та коротким крилом коледжу з заміною 

блискавкозахисту та монтажем системи обігріву ринв та водозливів; 

- ремонтні роботи в кабінетах компʼютерної техніки – фарбування стін, монтаж 

стелі, ремонт підлоги, комплектування навчальними меблями. Оснащений новою 

комп’ютерною системою та меблями кабінет комп’ютерних технологій № 412; 

- капітальний ремонт санвузла для маломобільних груп населення; 

- реконструкцію спортивної зали із заміною спортивного обладнання та інвентаря, 

відремонтовано викладацьку для викладачів фізичного виховання; 

- власними силами проведено ремонт трубопроводу в котельні закладу; 

- часткові ремонти в таких кабінетах: економіки - фарбування стін, підвіконь, 

радіаторів; технології приготування їжі - фарбування стін, стелі; викладацькій - заміна 

меблів; навчальній частині - монтаж шафи-ніші, укладка ковроліну; фінансів - ремонт 

підлоги; залі засідань - монтаж кондиціонера, килимові доріжки; ресторанного 

обслуговування - лакування підлоги, монтаж кондиціонера; права - циклювання та 

лакування підлоги; іноземної мови - фарбування стін та підлоги; 

- монтаж дверних полотен дверей навчальних кабінетів та коридорів у кількості 29 

одиниць; 

- циклювання та лакування підлоги коридору першого поверху; 

- бетонування частини території та встановлення бетонних пілон на підпірну стінку;  

- укладено килимові доріжки в коридорах третього та четвертого поверхів; 

- у канікулярний період власними силами проведено ремонтні роботи в 

приміщеннях загального користування; 

- у зв’язку з пандемією поширення коронавірусу придбано дезінфікуючі засоби, 

засоби гігієни та обладнання для проведення дезінфекції та санітарно-епідеміологічних 

заходів; 

- НВК "Їдальня коледжу" та кухню-лабораторію оснащено посудомийними 

машинами; 
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- геодезично-вишукувальні роботи з кадастрової та грошової оцінки земельної 

ділянки фахового коледжу. 

Активно впроваджуються енергозберігаючі технології: заміна освітлення, 

встановлення та заміна обладнання з класом енергозбереження А, А+, А++, А+++.  

Питання ефективного використання енергетичних ресурсів сьогодні є актуальним у 

всіх сферах економіки України. Зростає частка видатків на покриття комунальних витрат у 

бюджеті фахового коледжу, що зменшує можливості розвитку матеріально-технічної бази. У 

зв'язку з цим першочерговими є заходи, спрямовані на підвищення ефективності та 

посилення контролю за енерговикористанням, проведення навчання співробітників та 

студентів з питань ощадливого енерговикористання. 

Упродовж 2019-2020 н.р. закладом освіти спожито: 

- електричної енергії - 151 тис. кВт/год. на суму 471,1 тис. грн.; 

- води холодної та водовідведення - 2,326 тис. м3 на суму 38,4 тис. грн.; 

- газу природного – 36,5 тис. м3 на суму - 338,6 тис. грн.. 

Загальна вартість спожитих за звітний період електроенергії, води та природного 

газу становить 848,361 тис. грн.. Слід зазначити, що порівняно з попереднім періодом 

обсяги споживання холодної води не змінилися, у той же час зросло споживання 

електричної енергії на 24,0% в значній частині через навчання в дві зміни, а споживання 

природного газу зменшилося на 3,5%. Такі результати є показником належної роботи служб 

коледжу, однак ще можливий резерв економії енергоносіїв. 
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	Поштова адреса фахового коледжу: 43010 Україна, Волинська область, м. Луцьк, проспект Волі, 51, тел./факс 729037, e-mail: ctbl-eenu@meta.ua.
	Фаховий коледж підпорядкований Міністерству освіти і науки України як структурний підрозділ Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Регламентує діяльність фахового коледжу Положення, розроблене відповідно до чинного законод...
	У структурі фахового коледжу 5 відділень: обліку та права, торгівлі та фінансів, харчових технологій та заочного навчання, підготовки бакалаврів, виробничого навчання, професійної підготовки та сприяння працевлаштуванню. До структури також належать 3 ...
	Заклад освіти розміщений на території 0,8 га. Комплекс коледжу складається з чотириповерхового навчального корпусу, спортивної бази, підсобних приміщень, 34 кабінетів та лабораторій. Усі кабінети та лабораторії обладнані відповідно до вимог чинних нав...
	У навчальному корпусі розміщена їдальня та актова зала, які перебувають на балансі коледжу. Дирекція закладу освіти приділяє відповідну увагу умовам проживання студентів, медичному обслуговуванню та їх харчуванню. Забезпечено діяльність медичного кабі...
	Для ефективної організації освітнього процесу та подальшої інтеграції у спільну діяльність зі Східноєвропейським національним університетом імені      Лесі Українки коледж використовує потужності, які знаходяться на балансі університету, а саме: аудит...
	Фаховий коледж укомплектований кваліфікованим викладацьким персоналом, здатним забезпечити підготовку фахівців на рівні державних вимог. Базова освіта викладачів майже 100 % узгоджується з профілем дисциплін, які вони викладають. Незважаючи на труднощ...
	Значно пожвавилися відносини фахового коледжу із зарубіжними закладами освіти. Укладено договори про співпрацю з навчальними закладами Польщі та Білорусі. Щорічно відбуваються закордонні відрядження викладачів та студентів для участі у міжнародних кон...
	Фаховий коледж готує фахівців за освітніми ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями): бакалавра за трьома спеціальностями, молодших спеціалістів за шістьма спеціальностями і кваліфікованих робітників за трьома професіями. Загальні показники розвит...
	Станом на 01 червня 2020 року контингент студентів становить 1130 осіб, з них на денній формі навчаються 988 осіб, заочно – 142 особи (у тому числі контингент підготовки бакалаврів – 197 осіб, з них на денній формі навчання – 118 осіб та на заочній фо...
	За роки роботи коледжу було випущено 20 тисяч фахівців, які сьогодні працюють на провідних підприємствах торгівлі, ресторанного господарства, інших галузей промисловості, у державних установах як Волинської, так і сусідніх областей.
	Серед випускників коледжу є заслужені працівники галузей економіки України, депутати обласної і місцевих рад, керівники обласного і районного рівнів, багатьох підприємств та організацій.
	Підготовка молоді до вступу в коледж проводиться через активне співробітництво із закладами загальної середньої та професійної освіти м. Луцька та інших населених пунктів Волинської області. Зусиллями педагогічного колективу фахового коледжу сформован...
	Таблиця 1
	Загальні показники розвитку у 2019-2020 н. р.
	Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності
	У 2019-2020 навчальному році безпечне проведення освітнього процесу здійснювалось згідно з Положенням про організацію роботи з охорони праці в навчальних закладах (затверджене наказом Міністерства освіти і науки України 26 грудня 2017 року №1669).
	З метою організації охорони безпечних умов навчання у фаховому коледжі щорічно видається наказ, яким призначаються відповідальні особи з охорони праці, пожежної безпеки та електрогосподарства.
	Будівлі закладу освіти та адміністративно-навчальні приміщення забезпечені первинними засобами пожежогасіння. Вогнегасники перезаряджені, пройшли технічне обслуговування, про що є відповідні акти, та розміщені у легкодоступних місцях. На всіх поверхах...
	На початку навчального року, напередодні канікул і святкових днів для здобувачів освіти проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності. Відпрацьована програма вступного інструктажу. Службою охорони праці організоване систематичне проведення цільови...
	Відповідно до статті 29 Закону України "Про захист населення від інфекційних захворювань", з метою запобігання поширення гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS CоV-2, у фаховому коледжі розроблена та введена в дію інстр...
	Проведення тижнів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності (07.10.2019-11.10.2019), охорони праці та безпеки учасників освітнього процесу (27.04.2020-30.04.2020, проведений в онлайн режимі), спеціальних тренуваннь забезпечують відпрацювання дій в...
	Працівники коледжу, які відповідають за безпеку життєдіяльності учасників освітнього процесу періодично проходять навчання у Навчально-методичному центрі безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у Волинській області.
	Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу є задовільним і щорічно аналізується на засіданнях адміністративної ради коледжу та на загальних зборах трудового колективу фахового коледжу.
	ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС
	Організація освітнього процесу
	Освітній процес у фаховому коледжі організований і проводиться відповідно до чинного законодавства та внутрішніх нормативних актів закладу й університету. Розроблені та реалізуються нормативні документи, що регламентують освітній процес (графік освітн...
	Закладом освіти створені всі потрібні умови для творчої реалізації педагогічної діяльності викладачів, у т. ч. у частині створення науково-методичного забезпечення. З викладачами проводяться співбесіди з питань самоосвіти під час аналізу відвіданих за...
	Освітній процес із підготовки фахівців за акредитованими спеціальностями забезпечений необхідними внутрішніми нормативними документами: навчальний план і пояснювальна записка до нього, освітньо-професійна програма, робочі програми навчальних дисциплін...
	Програми з нормативних і вибіркових дисциплін для підготовки студентів за акредитованими спеціальностями (освітньо-професійними програмами) розроблені викладачами фахового коледжу та університету, схвалені методичною радою коледжу, затверджені директо...
	Під час практики студенти застосовують знання, набуті під час теоретично-практичного навчання. Практична підготовка фахівців здійснюється під час різних етапів виробничого навчання. Студенти проходять практику безпосередньо на підприємствах, в організ...
	Наскрізна програма практики будувалась із врахуванням вимог безперервності та послідовності навчання, зокрема тісного поєднання практичного навчання з теоретичним, безперервності і послідовності при одержанні потрібного й достатнього обсягу практичних...
	У навчальних планах визначено перелік нормативних та вибіркових навчальних дисциплін, послідовність їх викладання, графік освітнього процесу, форми і засоби проведення поточного і підсумкового контролю. У навчальному плані відображається також обсяг ч...
	Освітньо-професійна програма, на підставі якої складається навчальний план, встановлює галузеві кваліфікаційні вимоги до соціально-виробничої діяльності фахівця, державні вимоги до компетентності особи, яка здобула вищу освіту з відповідною спеціаліза...
	Графіком освітнього процесу на відповідний навчальний рік встановлені норми початку і закінчення навчальних занять на кожному курсі, визначені терміни канікул, практики, екзаменаційних сесій та атестації здобувачів освіти.
	Атестація здобувачів освіти проводиться у формі комплексного екзамену за фахом. Питання, які входять до білетів іспиту за фахом, обговорені на засіданнях випускової циклової комісії і затверджені фаховим коледжем в установленому ним порядку. Кількість...
	Курсова робота (проєкт) як вид самостійної навчально-наукової роботи з елементами дослідження виконувалася здобувачами освіти протягом визначеного навчальним планом часу з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних за час навчання,...
	Тематика курсових робіт (проєктів) є частиною наукового пошуку випускової циклової комісії з підготовки фахівців. Проблеми наукового пошуку, відображені в курсових роботах (проєктах) студентів, можуть знайти своє продовження в їх статтях чи інших наук...
	Організаційне та навчально-методичне забезпечення
	освітнього процесу
	На початку 2019-2020 навчального року викладачі фахового коледжу здійснили оновлення складу та змісту навчально-методичного забезпечення освітнього процесу з урахуванням вимог чинного законодавства.
	Відбулося оновлення робочих програм навчальних дисциплін з урахуванням результатів моніторингу освітнього процесу, сучасного стану науки і техніки, пропозицій роботодавців та побажань здобувачів освіти.
	Методичну роботу в закладі спрямовано на дієву допомогу викладачам у реалізації актуальних завдань розвитку, удосконалення професійної майстерності, підвищення рівня психолого-педагогічної підготовки, активізацію їхнього творчого потенціалу.
	Протягом навчального року Методична рада фахового коледжу працювала над постановкою методичної проблеми на 2020-2025 навчальні роки та розробкою завдань з її реалізації. Педагогічна рада затвердила тему методичної проблеми: "Формування ключових компет...
	1. Модернізація змісту, форм і методів освітнього процесу у фаховому коледжі з метою формування і розвитку ключових компетенцій особистості майбутнього фахівця.
	2. Створення освітнього середовища, яке гарантує досягнення студентами професійно зорієнтованих цілей в інтересах підвищення їх конкурентоздатності на ринку праці та формує позитивний імідж закладу освіти.
	3. Удосконалення професійної компетентності викладачів, підвищення науково-теоретичного рівня, психолого-педагогічної підготовки та професійної майстерності, розвиток їх творчої ініціативи, формування в них готовності до самовдосконалення, самоосвіти,...
	4. Підвищення рівня професійної компетентності майбутніх фахівців, здатних вільно й активно мислити, самостійно генерувати та втілювати нові ідеї і технології для реалізації власних професійних можливостей.
	У рамках підготовчого етапу з постановки методичної проблеми були заслухані методичні доповіді: "Формування громадянської компетентності студентів на заняттях і в позааудиторний час" (Наталія Головачук, заслухано на засіданні циклової комісії правничи...
	З метою об’єктивної оцінки методичної роботи та надання допомоги викладачам фахового коледжу проводяться педагогічні виставки. За результатами цих виставок кращі методичні розробки були надіслані на конкурс професійної майстерності педагогічних праців...
	Протягом 2019-2020 навчального року викладачами закладу освіти були розроблені наступні методичні матеріали:
	-  за формами організації навчання: "Методичні рекомендації до проходження та захисту звіту з технологічної практики студентами спеціальності 181 Харчові технології (Софія Бондарук), "Методичні рекомендації до проходження та захисту звіту з виробничої...
	- за видами навчальних занять: "Робочий зошит для проведення практичних та лабораторних занять із дисципліни "Устаткування ЗРГ" (Аліна Авдєєва), "Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Технологія закладів швидк...
	Педагоги фахового коледжу відповідно до плану роботи обласних методичних об’єднань викладачів коледжів та технікумів Волинської області брали участь в їх роботі.
	Систематично у закладі освіти відбувалися засідання методичної ради, на яких розглядались питання в частині організаційно-методичної, навчально-методичної та науково-методичної роботи, обговорювалися заходи з поліпшення організації освітнього процесу.
	У 2019-2020 навчального року десять педагогічних працівників фахового коледжу успішно пройшли атестацію, зокрема:
	− Аліні Авдєєвій, Дарії Жуковій, Дмитру Шостаку присвоєно кваліфікаційну категорію спеціаліст першої категорії;
	− Світлані Крапостіній присвоєно кваліфікаційну категорію спеціаліст вищої категорії;
	− Віталію Солов’ю підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію спеціаліст вищої категорії та педагогічне звання старший викладач;
	− Наталії Головачук, Оксані Таранчук підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію спеціаліст вищої категорії та присвоєно педагогічне звання старший викладач;
	− Валентині Веснянці, Лесі Матвійчук, Тетяні Новосад підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорії спеціаліст вищої категорії та педагогічне звання викладач-методист.
	Основними завданнями, які вирішувалися в ході атестації, були: стимулювання цілеспрямованого неперервного підвищення професійного рівня педагогічних працівників; визначення відповідності педагогічного працівника займаній посаді, рівню кваліфікації, за...
	Атестація педагогічних працівників базувалася на принципах демократичності, системності, послідовності, колегіальності, доступності. Апеляцій щодо рішення атестаційної комісії не було. Наведені дані свідчать про професійне зростання викладачів фаховог...
	Інформаційне забезпечення та його автоматизація
	Сьогодні, в умовах реалізації нової стратегії сучасної освіти, відбуваються кардинальні суспільні зміни, які супроводжуються глобальними інтеграційними процесами в різних сферах. Виконання непростих і відповідальних завдань  в освіті потребує безпосер...
	Інформаційне забезпечення (тобто процес задоволення інформаційних потреб користувачів) є основною функцією бібліотеки фахового коледжу.
	Бібліотека сьогодні з максимальною повнотою поєднує традиційні методи роботи з сучасними інформаційними технологіями, адже в наш час книгозбірні закладів освіти – це не тільки сховища паперових документів (книг, періодичних видань та ін.), а й власник...
	Таким чином, враховуючи потребу користувачів в отриманні якомога повної і всебічної інформації та з метою надання доступу до ресурсів, було створено сайт електронної бібліотеки.
	Для інформаційного забезпечення освітнього процесу на сайті електронної бібліотеки фахового коледжу на кінець 2019-2020 навчального року було представлено 153 дисципліни, курсове проєктування, виробниче навчання, а також методичні матеріали атестації ...
	Зареєстрованим користувачам бібліотекар забезпечує доступ до інформаційних повнотекстових документів на безоплатній основі та в зручний час.
	Намагаючись задовольнити виконання широкого спектру запитів своїх користувачів в інформації та формах її отримання, бібліотека протягом цього навчального року надавала такі бібліотечно-інформаційні послуги:
	− можливість користуватись електронним каталогом, який систематично поповнювався документами нових надходжень та документами ретрофонду;
	− консультації з питань користування електронною бібліотекою;
	− тиражування записів на електронні носії;
	− надання галузевих і тематичних списків літератури, усних бібліографічних оглядів за відповідними темами, оформлення виставок-переглядів.
	Для забезпечення інформаційних потреб користувачів фахового коледжу на 2020 рік було передплачено періодичних видань на суму 16026 грн. 78 коп.. Також налагоджено дієву співпрацю з періодичним виданням "Волинська газета", яка полягає у щомісячному дру...
	Придбано за 2019-2020 навчальний рік 2408 примірників навчальної літератури, а за актом заміни вилучено з книжкового фонду 19 примірників. Бібліотечний фонд на завершення навчального року склав 26824 примірників. Навчальна література становила 21932 п...
	Книговидача за рік – 9548 одиниць літератури, а відвідування користувачами бібліотеки становило 6421 осіб.
	Завданнями бібліотеки у 2019-2020 н.р. були: удосконалення розвитку бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів, популяризація інформаційних ресурсів і послуг у мережевому середовищі, формування електронних ресурсів галузевого спрямування з...
	З метою поліпшення стану інформаційного забезпечення освітнього процесу та його автоматизації у фаховому коледжі впроваджено застосування набору інструментів Google Suite for education. Цей пакет хмарного програмного забезпечення дозволяє використовув...
	У березні 2020 року фаховий коледж розпочав роботу з його включення до програми партнерства з корпорацією Microsoft (майкрософт) з метою використання в освітньому процесі викладачами та студентами хмарних технологій Microsoft.
	У червні 2020 року фаховий коледж розпочав роботу над розробкою нового сайту. Оновлено дизайн, який відповідає вимогам сучасності, поліпшено відображення інформації на мобільних пристроях, удосконалено структуру інформаційного наповнення сайту.
	Практична підготовка фахівців
	Практична підготовка осіб, які навчаються у закладі фахової передвищої освіти, здійснювалася шляхом проходження ними практики на підприємствах, в установах та організаціях (базах практики) згідно з укладеними фаховим коледжем договорами або у структур...
	У 2019-2020 навчальному році здобувачі освіти проходили практичну підготовку шляхом навчання на робочому місці у процесі виконання посадових обов’язків. Заклад освіти визнавав результати навчання, здобуті під час трудової діяльності здобувача за профе...
	Залежно від спеціальності, за якою здійснюється підготовка здобувачів освіти, практика була навчальна, технологічна, навчально-виробнича, виробнича та переддипломна.
	Керівниками баз практики створювалися належні умови для проходження практики на виробництві, забезпечувалося дотримання правил і норм охорони праці, безпеки життєдіяльності та виробничої санітарії відповідно до законодавства.
	На час виробничого навчання і практики студентам-практикантам забезпечувалися робочі місця, безпечні та нешкідливі умови праці відповідно до освітньо-професійних програм і угод між фаховим коледжем та підприємствами, установами, організаціями, що нада...
	Студенти з дозволу випускних циклових комісій мали можливість самостійно підбирати для себе місце проходження практики і пропонувати його для використання.
	Перелік усіх видів практик для кожної освітньо-професійної програми, їх форми, тривалість і строки проведення визначені в навчальних планах. Зміст і послідовність практик визначена наскрізною програмою, яка розробляється згідно з навчальним планом.
	На відділенні обліку і права метою та завданнями проведення практики є:
	- закріплення теоретичних знань з обліку і права, здобутих студентами в процесі навчання;
	- формування професійних умінь для прийняття самостійних рішень;
	- ознайомлення студентів зі специфікою діяльності бази практики;
	- формування навиків цілісного бачення, спостереження та аналізу діяльності підприємств, установ, організацій та ведення облікової (правничої) діяльності.
	До керівництва практикою студентів залучаються досвідчені викладачі, висококваліфіковані працівники баз практики.
	Базами проходження практики у 2019-2020 навчальному році були: Луцький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, Луцький міськрайонний суд, Господарський суд Волинської області, Волинська обласна колегія адвокатів, ДП Луцький р...
	Під час проходження практики здобувачі освіти ознайомилися з нормативно-правовими документами, які регламентують діяльність баз практики, опрацювали первинні та зведені документи, ознайомилися з організацією діловодства, відомчими наказами та інструкц...
	Практична підготовка сприяла формуванню практичних навичок для подальшої роботи за фахом та адаптації до роботи в трудовому колективі.
	Для успішної роботи з обраної спеціальності на відділенні торгівлі і фінансів сучасний молодий фахівець поряд із глибокими теоретичними знаннями повинен мати потрібні уміння і навички для ефективного їх застосування на практиці. Досягається це шляхом ...
	Практична підготовка студентів відділення торгівлі та фінансів передбачає проходження навчальної практики, а також виробничих практик для студентів третіх курсів.
	Для організації проходження практики проводилася підготовча робота з вишукування і добору баз практики, програмно-методичного забезпечення її проходження, здійснення методичного керівництва і контролю. Види й терміни проведення практики студентів визн...
	Навчальна практика студентів проводилася, як правило, у структурних підрозділах коледжу, а також безпосередньо на виробництві.
	Навчально-виробничу практику студенти проходили на підприємствах і в організаціях, що мають у своєму складі групи спеціалістів, укомплектовані фахівцями, які можуть забезпечити відповідні умови і кваліфіковане керівництво.
	Студенти спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування в 2019-2020 навчальному році проходили переддипломну практику на таких підприємствах: Волинська обласна державна адміністрація, АБ УКРГАЗБАНК, Фермерське господарство "Трипілля ЛММ",...
	Здобувачі освіти за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність опрацювали програму переддипломної практики на таких підприємствах: ТзОВ "Континіум–Трейд", ПАТ "Нова Лінія", ТзОВ "КОМФОРТ ПЛЮС", магазин "Затишок", ТОВ "ІнтеріарУкр...
	Практика студентів на відділенні харчових технологій та заочного навчання проводилася з відривом від теоретичного навчання на базах практики, які забезпечують виконання програми відповідно до чинних освітньо-професійних програм та вимог охорони праці ...
	Спеціальність 181 Харчові технології – навчальна, навчально-виробнича, виробнича, переддипломна. Після проходження навчально-виробничої та виробничої практики здобувачі освіти отримали відповідний розряд кухаря, який залежить від того, які результати ...
	Спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа – навчальна, виробнича. Після проходження навчальної практики та під час кваліфікаційного іспиту студенти отримали відповідний розряд офіціанта, а після проходження виробничої практики – бармена.
	До підприємств, з якими коледж співпрацює багато років, відносяться: рекреаційний комплекс "Срібні лелеки", рекреаційний комплекс ресторан "Рестпарк", ресторан "Прага", кафе "Околиця", кафе "Карабас Барабас", кафе "Шалена Шкварка", ресторан "Білий роя...
	За заочною формою у фаховому коледжі навчалися студенти трьох спеціальностей 071 Облік і оподаткування, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність та 181 Харчові технології. На вказаних спеціальностях запланована для відпрацювання переддипломн...
	Студенти мали можливість обрати базу для проходження практики самостійно, заключивши договір встановленої форми з підприємством або за місцем працевлаштування. Для тих студентів, які самостійно не могли знайти базу практики, фаховий коледж пропонував ...
	Дослідницька та інноваційна діяльність
	Враховуючи те, що сьогодення ставить нові вимоги до освітнього процесу, а суспільству потрібен викладач-професіонал із високою науково-теоретичною, методичною, психолого-педагогічною і практичною підготовкою, здатний до безперервного навчання, творчос...
	Участь викладачів фахового коледжу у науково-практичних конференціях, семінарах сприяла розширенню їх науково-педагогічного кругозору, давала можливість ознайомитись із сучасними науковими здобутками, новими технологіями в освітньому процесі, допомага...
	- Тетяна Новосад, публікація "Інноваційні тенденції у розвитку ресторанного бізнесу", II Міжнародна науково-практичній конференція "Традиції та нові наукові стратегії у Центральній та Східній Європі", м. Київ;
	- Ігор Макарук, публікація іноземною мовою "Національна автентичність Волинської кухні", ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Туризм 21 століття. Глобальні виклики і культурні цінності";
	- Наталія Головачук, публікація "До питання електронного урядування в Україні", Міжнародна наукова конференція "Формування сучасної наукової думки", м. Кропивницький;
	- Анастасія Шевчук, публікації "Лексикографічна компетенція як невід’ємний складник професійної компетентності", V Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми германського та романського мовознавства"; "Національно-культурна специфіка ф...
	- Світлана Папко, публікація "Інноваційні підходи та методи у вивченні іноземних мов", I Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Шляхи розвитку науки в сучасних кризових умовах";
	- Катерина Макарук, публікація "Мондіалізм як напрям для "наддержав", чи демонстрація неоімперіалізму?", IХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Сучасний рух науки";
	- Дарія Жукова, публікація "Семплінг: сутність та особливості обліку", I Міжнародна науково-практична інтернет конференція "Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові диспути" м. Дніпро;
	- Алла Макушевич, публікація "Обґрунтування підсистеми методів механізму управління фінансовою безпекою підприємства", I Міжнародна науково-практична інтернет конференція "Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові диспути" м. ...
	- Ніна Ковальчук, публікація "Аналіз споживчого ринку товарів та перспективи його розвитку", Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів "Якість та безпечність товарів";
	- Світлана Крапостіна, публікації "Аналіз сучасного стану та перспектив розвитку ринку молочної продукції в Україні", Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів "Якість та безпечність товарів"; "Бізнес в соціальних мережах – ...
	- Вікторія Шух, публікації "Основні аспекти та напрямки розвитку роздрібної торгівлі", "Якість штрихового маркування вітчизняних товарів", "Вимоги до якості, переваги та недоліки димного та бездимного пороху", Міжнародна науково-практична конференція ...
	- Інна Прищепа публікації «Аналіз споживчого ринку товарів та перспективи його розвитку», «Економічна сутність якості та конкурентоспроможності продукції підприємства», Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів «Якість та бе...
	- Вікторія Дяченко, виступ "Олександр Цинкаловський: Варшавські сторінки життя» на Всеукраїнській науково-історико-краєзнавчій конференції "Минуле і сучасне Волині та Полісся. Розвиток краєзнавства і краєзнавчої освіти"; публікація "Олександр Цинкалов...
	- Ольга Кузьмич, виступ "Соціальна адаптація трудових мігрантів у Республіці Польща 1991-2004 рр." на ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю "Український та європейський мистецькі простори: історія, теорія, практика", м...
	Велика увага в 2019-2020 навчальному році приділялась організації дослідної та інноваційної роботи зі студентами. Так у фаховому коледжі діє студентське наукове товариство, яке включає 19 секцій. Його учасники активно беруть участь у предметних олімпі...
	Свої навички і досягнення в дослідній роботі студенти можуть продемонструвати під час проведення тижнів циклових комісій.
	У рамках тижня циклової комісії історії та суспільствознавства, який проходив з 14 по 20 жовтня 2019 року, студенти разом із викладачем історії Вікторією Дяченко мали можливість ширше ознайомитися з життям і діяльністю відомого волинянина, знаного іст...
	У рамках тижня "Ресторатора", який проходив з 11 по 15 листопада 2019 року студенти та викладачі мали можливість побувати на бармен-шоу, підготовленому студентами груп Р-21, Р-31 під керівництвом викладачів Тетяни Новосад, Світлани Кисляк; на виставці...
	Тиждень "Товарознавця та комерсанта" розпочався 25 листопада 2019 року студентськими презентаціями відеоматеріалів на тему: "Товари мають свої таємниці" під керівництвом викладача Світлани Крапостіної. Також відбувся конкурс стінних газет на тему: "Су...
	Під час тижня правових знань (02-08 грудня 2019 року) були організовані зустрічі з представниками Луцького місцевого центру з безоплатної вторинної правової допомоги у Волинській області, з начальником відділу по боротьбі з організованими групами з оз...
	З 10 по 14 лютого 2020 року в рамках тижня природничих дисциплін спорту та охорони праці, крім спортивних змагань, відбулися такі заходи:
	- відкрите інтегроване засідання студентських наукових товариств "Зелений патруль" та "Прикладна хімія" на тему: "Ми – це те, що ми їмо", підготовлене студентами під керівництвом викладачів Лариси Дубік, Тетяни Киричук, Валентини Веснянки;
	- засідання секції студентського наукового товариства "Зелений патруль" на тему: "Земля – наш дім, нам жити в нім" (керівник секції Лариса Дубік);
	- засідання круглого столу про "Правила поводження при виявленні застарілих боєприпасів, вибухонебезпечних та підозрілих предметів" (викладач Карп’юк І.Л.);
	Тиждень циклової комісії обліку та фінансів (17 – 21 лютого 2020 року) розпочався конкурсом стінгазет "Майбутнє нашої професії" під керівництвом викладача Оксани Малащицької та конкурсом презентацій "Моя професія – моє життя" під керівництвом Олександ...
	У рамках тижня циклової комісії української та іноземної філології, який традиційно проходив у Дні Лесі Українки (24 – 28 лютого 2020 року) було представлено цикл студентських презентацій на тему: "Леся Українка - обличчя української нації" під керівн...
	Тиждень циклової комісії фізико-математичних дисциплін та інформаційних технологій (02 – 06 березня 2020 року) розширив знання здобувачів освіти з тем, які підготували і продемонстрували члени секцій студентського наукового товариства під час навчальн...
	Проведення тижнів циклових комісій є результатом спільної творчої праці викладачів і студентів.
	Ще одним вектором дослідної та інноваційної роботи у фаховому коледжі стали фестивалі фахової (професійної) майстерності, які були проведені в першому семестрі 2019-2020 навчального року: "Етнофестиваль кулінарного мистецтва" (11.10.2019), "КомерцФест...
	На жаль, у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 обласний конкурс учнівської молоді "Ерудити правознавства Волинського краю" був відмінений. Зазнав змін і формат проведення ХІІІ Міжнародної студентської конференції "Молодь як стратегічн...
	ПІДГОТОВКА КАДРІВ З ФАХОВОЮ ПЕРЕДВИЩОЮ ТА ВИЩОЮ ОСВІТОЮ
	Динаміка формування контингенту за 2019-2020 н. р.
	Рух контингенту при підготовці молодших спеціалістів (фахових молодших бакалаврів) є незначним. Основною причиною відрахування студентів – їх власне бажання, яке викликане зміною місця проживання, обраної спеціальності та сімейними обставинами).
	У зв’язку зі значним рухом контингенту (відрахування у зв’язку з сімейними обставинами, виїздом за кордон, власним бажанням тощо) за спеціальністю 126 Інформаційні системи (підготовка бакалаврів, освітньо-професійна програма «Інформаційні системи та т...
	Участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку держави, вивчення попиту на ринку праці
	Сьогодні, у період постійних змін і появи нових специфічних галузей діяльності людини, є велика потреба в нашій країні та за кордоном у спеціалістах середнього класу. Вже кілька років на ринку праці спостерігається попит на представників таких професі...
	На відділеннях фахового коледжу протягом навчального року проводилися зустрічі з роботодавцями з метою професійної орієнтації студентської молоді. Такі зустрічі відбувалися з представниками компаній та мережі закладів ТзОВ "Комфорт-Плюс", ПАТ "Нова лі...
	Робота навчальної частини була спрямована на підготовку саме таких фахівців, які вміють реалізовувати свої знання на практиці, а набуті ними навички дозволяють успішно конкурувати в бізнесі, стати успішним підприємцем та бути висококваліфікованим прац...
	На відділеннях профорієнтаційна робота здійснювалася у двох напрямках – з учнями та їхніми батьками. Традиційним уже стало залучення учнівської молоді до навчальних на наукових заходів фахового коледжу. Учні закладів загальної та професійної освіти ма...
	Взаємодія з партнерами закладу щодо працевлаштування випускників
	Організація повноцінної взаємодії фахового коледжу з підприємствами міста та області, вдало налагоджене партнерство відіграють ключову роль у забезпеченні професійно спрямованого навчання здобувачів освіти та є основною формою співпраці закладу освіти...
	У цілому по фаховому коледжу, враховуючи випускників, які працевлаштувались, та тих, які навчаються на денній формі навчання, відсоток працевлаштованих становить 72,61%.
	ВИХОВНА, ПРАВО ВИХОВНА, СПОРТИВНО-МАСОВА РОБОТА ТА СТАН СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ
	В основі виховного процесу фахового коледжу лежить національна система виховання, яка реалізує мету, визначену статтями Конституції України і Державною національною програмою "Освіта. Україна. ХХІ століття" та іншими нормативними документами з питань ...
	Навчальна і виховна діяльність знаходяться в тісному взаємозв’язку, доповнюючи й збагачуючи одна одну. Однак динамічні зміни, що відбуваються в суспільстві, потребують постійного вдосконалення системи виховної роботи і наближення її форм і методів до ...
	Виховна робота у 2019-2020 н.р. здійснювалася на засадах демократизму, із використанням потенціалу студентського самоврядування і спрямовувалася на забезпечення гармонійного цілісного розвитку особистості. Слід зазначити, що питання виховання студенті...
	Саме заходи національно-патріотичного спрямування формують у студентів почуття патріотизму та гордості за свою Батьківщину, відповідальності за майбутнє молодої української держави.
	Зважаючи на тенденцію, яка має місце в Україні та світі, у зв’язку з пандемією коронавірусу до мінімуму зведені розважальні заходи. Перевага надається благодійним, заходам науково-пошуковим, навчально-розвиваючим характеру, присвяченим ювілейним датам.
	Щорічно важливою подією в житті нашого закладу та новонабраних студентів є участь в інавгурації, яку організовує і проводить Волинський національний університет імені Лесі Українки. Одягнути мантії – це особлива мрія наших вступників-першокурсників, б...
	План загальноколеджанських виховних заходів на 2019-2020 н.р. було складено відповідно до методичних рекомендацій, положень нормативних документів, календаря знаменних та пам’ятних дат. Заплановані виховні заходи проведено у повному обсязі й на належн...
	До відзначення Міжнародного дня миру було проведено захід на тему "Мир на землі – радість у родині", підготовлений керівниками груп ТК-11 (Інна Прищепа), ТК-13 (Світлана Крапостіна), спільно з бібліотекарями Тетяною Борщевич, Наталією Братюк.
	Святковий концерт до Дня працівників освіти "Шана, вдячність лише Вам" підготовлений керівниками груп П-22 (Людмила Шутовська), Ф-22 (Дарія Жукова), ТК-22 (Людмила Шадловська), активом Студентської ради.
	Тематичні виховні години до Дня захисника України на тему: "Ми повинні ними пишатися" підготовлені керівниками груп ТК-21 (Оксана Тесунова), П-21 (Ірина Чернюк), Б-11 (Анастасія Шевчук) паралельно з проєктом "Дарунок воїну", організованим волонтерськи...
	Загальноколеджанський похід до театру на перегляд вистави "Жінки ще ті бестії" організований головою методичного об’єднання керівників груп Валентиною Веснянкою спільно з керівниками академічних груп.
	Свято рідної мови "Рідна мова – серця мого подих!" підготовлене керівниками груп  Б-11 (Анастасія Шевчук), Ф-11 (Алла Макушевич), Ф-12 (Ольга Кузьмич) спільно з бібліотекарем Тетяною Борщевич.
	Зустріч студентів випускних курсів з учасниками бойових дій на Сході України, приурочена до Дня Гідності та Свободи, організували керівники груп ТК-31 (Тетяна Русецька), ТК-32 (Оксана Таранчук), П-41 (Галина Кравчук), П-42 (Наталія Головачук).
	Взяли участь у Всеукраїнській акції "Запалимо свічку" до Дня пам’яті жертв голодомору та політичних репресій, Дні вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної сотні, відкритій виховній годині на тему "Вклоняємос...
	Порадували новорічною казкою діток працівників коледжу студенти групи Т-12 (Катерина Макарук), а студенти групи Р-11 (Світлана Кисляк) завітали до Луцького геріатричного пансіонату з Різдвяними вітаннями та подарунками для одиноких людей.
	Особливої уваги заслуговують тематичні виховні години до 149-ої річниці від дня народження української письменниці Лесі Українки, які були проведені у всіх групах закладу освіти. Для відзначення Всесвітнього дня вишиванки та з метою збереження споконв...
	Святковий концерт до 8 Березня на тему: «Весну і жінку славим щиро» підготували активи груп П-31 (Наталія Веремійчик), ТК-11 (Інна Прищепа), ТК-13 (Світлана Крапостіна), ТК-33 (Світлана Папко).
	Традиційна урочиста академія з нагоди випуску молодших спеціалістів  та бакалаврів через пандемію корона вірусу зазнала змін. Вона була проведена  в онлайн режимі. Студенти мали можливість відчути теплоту вітань від адміністрації закладу, батьків та о...
	Формуванню активної життєвої позиції студентів сприяє робота в органах студентського самоврядування – Студентської ради. Оновлена Студентська рада активно включилась у роботу, підготовку та проведення культурно-масових заходів, підтримувала тісний зв’...
	По-особливому відбулося святкування Дня студента. Студентська рада вирішила відзначити його за заздалегідь складеним планом. Заходи розпочались і ще за місяць до Міжнародного дня студента, а саме 21 жовтня 2019 року. Мета такого святкування – залучити...
	Тісно співпрацюють члени Студентської ради з волонтерським загоном "Милосердя". Так благодійний проєкт "Дарунок воїну" було організовано за два тижні: зібрали кошти на суму 6500 грн., написали листи воїнам і до Дня захисника України; за допомогою викл...
	Значне місце у виховному процесі фахового коледжу займає благодійність, яка у цей непростий час є порятунком для тих, хто її потребує. У першу чергу, це рідні, знайомі або близькі нам люди, які сподіваються на співчуття і підтримку. Тому особливо відп...
	Новообрана Студентська рада на чолі з її головою Анастасією Макогончук активно працює над урізноманітненням заходів для студентів, намагається зробити їх життя цікавим, різноманітним, допомогти тим, хто відстає у навчанні.
	Правове виховання студентів здійснюється як у процесі навчання, так і в позааудиторний час. Згідно з Комплексним планом профілактики правопорушень на 2019-2020 навчальний рік щосереди кожного місяця проводилися засідання Ради профілактики правопорушен...
	Важливе місце в системі правової освіти відводиться роботі з батьками. Саме питання правової тематики виносяться на розгляд зустрічей з батьками, аналізується стан поведінки порушників, розглядаються і обговорюються конфліктні ситуації. Особливо важли...
	Аналіз системи первинної профілактики правопорушень у структурі правової освіти та правового виховання дає змогу зробити висновок, що вся пророблена педагогічним колективом робота сприяє розширенню правових знань студентів, формує вміння застосовувати...
	На особливому контролі в коледжі перебувають студенти соціальних категорій: діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування (12 осіб), діти-інваліди до 18 років (8 осіб), постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи (2 особи), діти учасник...
	Пропаганда здорового способу життя здійснюється шляхом залучення студентства до занять спортом. У фаховому коледжі ця робота здійснюється у напрямі розвитку студентського спорту високого рівня. Свідченням цього є результати наших здобувачів освіти у с...
	Велика увага приділяється організації роботи зі студентами у позааудиторний час. У закладі освіти працюють спортивні секції з баскетболу (юнаки, дівчата), волейболу (юнаки, дівчата), настільного тенісу (юнаки, дівчата), шахів, шашок, легкої атлетики т...
	Результати спортивно-масової роботи за перший семестр 2019 – 2020 н.р.
	1. ХХVІІ обласна Спартакіада ЗВО серед студентів технікумів та коледжів: легкоатлетичний крос – 4 місце; футзал – 3 місце; волейбол (юнаки) – 3 місце; волейбол (дівчата) – 2 місце.
	2. Чемпіонат міста: волейбол (дівчата) – 3 місце; командні змагання з шашок – 4 місце.
	3. Змагання з мандрівництва "Стежками УПА" (студент Патута Максим – наймолодший учасник, який подолав велодистанцію 120 км).
	4. Всеукраїнський спортивно-масовий флешмоб "Jump Squats" (джамп скватс), присвячений Всеукраїнському дню студентського спорту (90 учасників).
	Для участі здобувачів освіти фахового коледжу у ХV літній Універсіаді України у 2020 році подано інформацію про кращих спортсменів у Волинське обласне відділення Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України.
	Відповідно до плану роботи на 2019-2020 н.р. студенти взяли участь у таких спортивних заходах: чемпіонаті міста у командних  змаганнях з шахів серед ПТНЗ, ФПО, де зайняла перше місце; відкритій першості Луцького педагогічного коледжу з пішого туризму ...
	За підсумками ХХVІ Обласної спартакіади серед коледжів та технікумів фаховий коледж посів друге місце, а команда нашого закладу була  нагороджена кубком та дипломом відповідного ступеня.
	Заплановане на травень спортивно-оздоровче свято "День здоров’я" не було проведене у зв’язку з епідемічною ситуацією в місті.
	Для забезпечення належних умов навчання учасників освітнього процесу у фаховому коледжі працює їдальня та медичний кабінет.
	Їдальня – структурний підрозділ закладу освіти, який призначений для організації харчування студентів, працівників та практичної підготовки здобувачів освіти за спеціальностями "Харчові технології" та "Ресторанне обслуговування".
	Працівники їдальні намагаються забезпечити повноцінним збалансованим харчуванням учасників освітнього процесу та працівників коледжу, прислухаються до побажань студентів, урізноманітнюють меню та дбають про культуру обслуговування.
	Медичний кабінет у коледжі – структурний підрозділ закладу освіти, який надає студентам та працівникам коледжу першу медичну допомогу, спостерігає за станом здоров’я, проводить профілактичну роботу та направляє до відповідних лікувально-профілактичних...
	Отже, досвід організації виховного процесу в коледжі свідчить, що важливою умовою розв’язання проблем, які виникають, є цілісна система підходу до формування особистості молодої людини. Кожна зі складових системи виховання та навчання повинна виконува...
	МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ ТА МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
	Щоб бути конкурентоздатним учасником світового освітнього простору, потрібно приділяти значну увагу розвитку міжнародних зв’язків, адже це сприяє підвищенню наукового потенціалу викладачів і студентів, зростанню їхньої кваліфікації відповідно до світо...
	Умови карантину, уведені з метою запобігання COVID-19, внесли свої корективи в проведення вже традиційних міжнародних заходів. Зокрема ХІІІ Міжнародна студентська конференція "Молодь як стратегічний потенціал розбудови національної економіки", участь ...
	ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА ТА КОШТІВ ДЛЯ ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
	У 2019-2020 н.р. надійшло коштів за загальним фондом 15410500,00 грн.. Усі кошти використовувались за кошторисним призначенням, а саме: заробітна плата – 9088465,24 грн.; нарахування на заробітну плату – 1982930,08 грн.; предмети, матеріали, обладнанн...
	Надходження по спеціальному фонду кошторису за 2019-2020 н.р. становлять в сумі 6862 220, 18 грн., в тому числі доходи від основної діяльності – 6730587,04 грн., доходи від господарської діяльності – 131633,14 грн., а саме:
	– плата за навчання – 6521010,54 грн.;
	– виторг їдальні – 104571,94 грн.;
	– виторг ксероксу – 26806,20 грн.;
	– факультативи з поглибленого вивчення предметів (хімія, карвінг, українська мова, англійська мова, облік "ЗЕД", теоретичні основи управління персоналом, товарознавство квітів та інші) – 115971,00 грн.;
	– консультації з поглибленого вивчення предметів (математика, українська мова, історія) – 56700,00 грн.;
	– консультативні послуги – 36905,50 грн.;
	– макулатура – 255,00 грн.
	Усі кошти у сумі 5317477,75 грн були використані за кошторисним призначенням., а саме: заробітна плата – 3656622,68 грн.; нарахування на заробітну плату – 787964,51 грн.; предмети, матеріали, обладнання та інвентар (меблі, вентиляційне обладнання, нат...
	Заборгованості із виплати заробітної плати, стипендій та комунальних послуг станом на 01 вересня 2020 року немає. Індексація стипендії виплачувалась у повному обсязі та в межах фінансових ресурсів згідно з кошторисними призначеннями.
	В основу діяльності господарської служби у 2019-2020 навальному році були покладені затверджені директором плани ремонтних робіт, перспективний план розвитку матеріально-технічної бази коледжу та рішення адміністративної ради. Основними завданнями у з...
	Спільними зусиллями адміністрації, господарських служб, батьківського колективу, благодійних організацій і всього колективу закладу освіту ці завдання виконувалися. Протягом навчального року було проведено такі будівельно-ремонтні роботи, а саме:
	- капітальний ремонт даху над спортзалом та коротким крилом коледжу з заміною блискавкозахисту та монтажем системи обігріву ринв та водозливів;
	- ремонтні роботи в кабінетах компʼютерної техніки – фарбування стін, монтаж стелі, ремонт підлоги, комплектування навчальними меблями. Оснащений новою комп’ютерною системою та меблями кабінет комп’ютерних технологій № 412;
	- капітальний ремонт санвузла для маломобільних груп населення;
	- реконструкцію спортивної зали із заміною спортивного обладнання та інвентаря, відремонтовано викладацьку для викладачів фізичного виховання;
	- власними силами проведено ремонт трубопроводу в котельні закладу;
	- часткові ремонти в таких кабінетах: економіки - фарбування стін, підвіконь, радіаторів; технології приготування їжі - фарбування стін, стелі; викладацькій - заміна меблів; навчальній частині - монтаж шафи-ніші, укладка ковроліну; фінансів - ремонт п...
	- монтаж дверних полотен дверей навчальних кабінетів та коридорів у кількості 29 одиниць;
	- циклювання та лакування підлоги коридору першого поверху;
	- бетонування частини території та встановлення бетонних пілон на підпірну стінку;
	- укладено килимові доріжки в коридорах третього та четвертого поверхів;
	- у канікулярний період власними силами проведено ремонтні роботи в приміщеннях загального користування;
	- у зв’язку з пандемією поширення коронавірусу придбано дезінфікуючі засоби, засоби гігієни та обладнання для проведення дезінфекції та санітарно-епідеміологічних заходів;
	- НВК "Їдальня коледжу" та кухню-лабораторію оснащено посудомийними машинами;
	- геодезично-вишукувальні роботи з кадастрової та грошової оцінки земельної ділянки фахового коледжу.
	Активно впроваджуються енергозберігаючі технології: заміна освітлення, встановлення та заміна обладнання з класом енергозбереження А, А+, А++, А+++.
	Питання ефективного використання енергетичних ресурсів сьогодні є актуальним у всіх сферах економіки України. Зростає частка видатків на покриття комунальних витрат у бюджеті фахового коледжу, що зменшує можливості розвитку матеріально-технічної бази....
	Упродовж 2019-2020 н.р. закладом освіти спожито:
	- електричної енергії - 151 тис. кВт/год. на суму 471,1 тис. грн.;
	- води холодної та водовідведення - 2,326 тис. м3 на суму 38,4 тис. грн.;
	- газу природного – 36,5 тис. м3 на суму - 338,6 тис. грн..
	Загальна вартість спожитих за звітний період електроенергії, води та природного газу становить 848,361 тис. грн.. Слід зазначити, що порівняно з попереднім періодом обсяги споживання холодної води не змінилися, у той же час зросло споживання електричн...
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