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80 років



ЛКК ЛТЕУ 

80 років!



Коледж – це не тільки стіни, насамперед, – це дух, пам'ять, традиції, наступність

поколінь. Коледж - це педагоги і працівники, які щодня переступають поріг закладу, сіючи

зерна доброго, розумного, вічного. Це й ті, кого вже немає сьогодні, але завжди живуть у

пам’яті випускників та колег. Це і викладачі-пенсіонери, для яких найвища нагорода в

житті – успіхи учнів, їхні щирі слова подяки.

Зі стін коледжу вийшли десятки-тисяч талановитих випускників, які, можливо, не всі

стали відомими, але немає сумніву в тому, що стали добрими, духовно багатими людьми,

які понесли у світ, посіяні в їх душі зерна любові до всього рідного.

Я вдячна нашим учням і студентам , випускникам за їхню працю, за усмішки, за політ

думок і почуттів, за те, що разом з ними щомиті відкриваєш щось нове в собі і у житті. У

кожній нашій дитині світить сонце, вони всі в нас – талановиті, ерудовані, всебічно

розвинуті, демократичні і розкуті. Це молодь ХХІ-го століття.

Хочу висловити щиру вдячність Правлінню Укоопспілки, Войнаш Лідії Герасимівні,

начальнику управління кадрової політики кооперативної освіти і науки, директору

Департаменту кадрової політики освіти і науки; Куцику Петру Олексійовичу, ректору

Львівського торговельно-економічного університету; Кандибі Марті Іванівні, голові

правління Волинської облспоживспілки, та всім членам правління Волинської

облспоживспілки за взаєморозуміння та підтримку, за довіру і повагу.

Усім нам бажаю невпинного руху вперед, успішного здійснення всіх планів та задумів,

а підґрунтям щасливого життя та плідної професійної діяльності хай буде міцне здоров’я,

серце сповнене любові та добра, натхненна думка й щирі почуття. Хай життя буде світлим

і радісним, як цей святковий день, а дружні привітання нададуть життєвої наснаги в

скарбничку вашої душі. Нехай людська шана буде подякою Вам за плідну працю, чуйність,

уміння творити добро.

З ювілеєм Вас усіх, дорогі мої! Низький уклін тобі, наш рідний Коледже!

З повагою Олена Цвек, 

директор коледжу

Сьогодні в ЛКК ЛТЕУ незвичайний ювілей, а

ювілей домівки поколінь. Упродовж 80 років одні

навчали, а інші навчались. І так за днями - дні, за

роками-роки, за десятиріччями - десятиріччя.

Багато випускників після закінчення залишилися

працювати в стінах рідного коледжу.



Як все 

починалося…

Директори коледжу
та період їх керівництва

Гончарук Матвій 

Леонтійович

(1946 –1947 )

Голуб Олексій Павлович

(1949 – 1950)

Байкальцев Петро 

Трохимович

(1950 – 1962)

З 1926 року на Волині в різних містах

розпочинають роботу кооперативні курси -

передвісники постійно діючої торгово-

кооперативної школи в м. Луцьку.

З 25 по 30 січня і з 1 по 21 березня 1926 року

місцева організація “Просвіта” при допомозі

“Р.С.У.К організовують перші кооперативні курси.

Починаючи з 11 січня по 10 березня 1928

року курси відбувалися щодня, крім неділі і

українських свят. Отже, питання про

кооперативну школу в Луцьку постало ще в

далекому 1928 році.

Учбовий комбінат облспоживспілки був

організований на початку 1940 року. На жаль, не

збереглося ніяких документів про діяльність

навчального закладу в 1940-1941 рр. Актами від

27.11.1944 року було підтверджено знищення всіх

документальних матеріалів Волинської

облспоживспілки за період 1940— 1941рр.

Учбово-курсовий комбінат розпочинає свою

роботу уже після визволення Луцька від німецько-

фашистських загарбників у 1944 році, про що

свідчить Протокол № 42 засідання Президії

Волинської облспоживспілки.



Дементьєв Георгій 

Іванович

(1962-1977)

Шевченко Микола 

Маркович

(1977-1986)

Іванов Анатолій 

Олексійович

(1986-2002)

Проте розпочати заняття, як було заплановано,

не вдалося ні 22 липня, ні 5 серпня через відсутності

приміщення для занять. Крім того важко було

знайти квартири для курсантів.

І тільки 12 грудня 1944 р. розпочинає заняття

перша група бухгалтерів Для підвищення

кваліфікації працівників обласного апарату було

вирішено організувати в січні 1947р. учбово-

консультаційний пункт по заочному навчанню. На

базі цього пункту в 1963 р. відкрито філіал

Рівненського кооперативного технікуму.

У 1947—1948 роках було створено методичні

секції (циклові комісії) - математичну, економічну,

мовну.

Робота школи в 1948-1949 навчальному році велась

за такими напрямками: безпосередньо в групах

школи, через курсову підготовку і перепідготовку (181

чоловік), через індивідуально-практичне навчання -

369 чоловік. Основні спеціальності індивідуально-

практичного навчання: продавці міста і села,

бухгалтери сільпо, майстри ковбасних виробів,

бондарні майстри.

У 1949-1950 навчальному році здійснювалося

навчання за такими спеціальностями:

бухгалтерське відділення, торгове відділення,

інструктори заготконтор.

У вересні 1953 р. прийнято рішення про

будівництво торгово-кооперативної школи, яке

завершилося в 1959 році. Новозбудоване приміщення

мало 8 класів-кабінетів.

25 листопада 1954 р. було затверджено план

будівництва гуртожитку торгово-кооперативної

школи на 100 чол., яке було завершено в 1970 р.



Стрільчук

Наталія Степанівна

(2013-2017)

Лавринюк Євген 

Михайлович 

(2002-2013)

Цвек Олена 

Володимирівна

(з 2017р.)

У 1955-1956 роках було здійснено набір на

інструкторсько-ревізорське, бухгалтерське, торгове

і кулінарне відділення.

У 1957-1958 роках діяли такі циклові комісії:

оргтехніки, товарознавства, кулінарії, обліково-

планових дисциплін.

Педагогічний колектив у 1959 р. нараховував 26

викладачів і магістрів. Розпорядженням правління

Укоопспілки № 797 від 29.08.63 р. було створено на

базі учбово-консультаційного пункту Луцький

філіал заочного відділення Рівненського

кооперативного технікуму.

У 1967 р. було проведено добудову приміщення з

6 класів-кабінетів.

У 1985 році училище стало називатись

середнім, оскільки було розпочато підготовку

продавців з трирічним строком навчання на базі 8-

ми класів з отриманням загальної середньої освіти.

У 1989 році було здано в експлуатацію новий

навчальний корпус, у якому є актовий зал на 300

місць, їдальня на 100 посадочних місць, вісім

аудиторій з препараторськими.

У 1990 р. було проведено реконструкцію старого

корпусу і створено кухню-лабораторію.

Розпорядженням правління Укоопспілки № 563 від

7.12.1990 р. було перейменовано Луцький заочний

кооперативний технікум у Луцький кооперативний

технікум.

15 квітня 1991 р. постановою правління

Волинської облспоживспілки №43 було створено

Луцький кооперативний навчально-виробничий

комплекс «ПТУ – технікум».



18 квітня 2016 року наказом ректора №

113/01 заклад змінив назву на Луцький

кооперативний коледж Львівського

торговельно-економічного університету.

Коледж здійснює свою діяльність на

підставі Положення «Про Луцький

кооперативний коледж Львівської комерційної

академії», затвердженого ректором академії

28.05.2008р., погодженого Головою Правління

Волинської облспоживспілки 28.05.2008р. і

Заступником Голови Правління Укоопспілки

30.05.2008р. та «Змінами до Положення Про

Луцький кооперативний коледж Львівської

комерційної академії», затвердженого наказом

Львівського торговельно-економічного

університету.

Заклад освіти ліцензований на право

проведення освітньої діяльності, пов'язаної з

наданням вищої освіти на рівні кваліфікаційних

вимог до освітньо-кваліфікаційного рівня

«Фаховий молодший бакалавр» та

«Кваліфікований робітник».

Відповідно до розпорядження Волинської

обласної державної адміністрації № 758 від

14.11.2018 року Луцький кооперативний

коледж Львівського торговельно-економічного

університету має право проведення освітньої

діяльності, пов'язаної з наданням освітніх

послуг за рівнем повної загальної середньої

освіти.



Коледж здійснює 

підготовку за 

спеціальностями:

Облік і оподаткування

Харчові технології

Готельно-ресторанна справа

Фінанси, банківська справа та 

страхування

Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність



За  професіями:

Кухар. Кондитер

Офіціант. Бармен

Продавець  продовольчих 

товарів. Продавець  

непродовольчих товарів. 



Циклова комісія 

гуманітарних,соціальних 

дисциплін та 

загальноосвітньої 

підготовки

«Щоб мати право вчити інших, необхідно постійно вчитися самому. 

Не зупинятися на досягнутому».

Важливою ланкою в організації

навчально-методичної роботи в коледжі є

циклова комісія гуманітарних,соціальних

дисциплін та загальноосвітньої

підготовки. Основні напрями роботи

циклової комісії :

•сприяти всебічному розвитку здобувачів

освіти як особистостей, їх творчих і

фізичних здібностей, виховувати

відповідальних громадян, які здатні до

свідомого суспільного вибору;

• забезпечити запровадження новітніх

технологій навчання та форм організації

навчального процесу, які максимально

відповідають вимогам сьогодення;

• продовжити роботу по залученню

викладачів до перспективних моделей

педагогічного досвіду, формування нового

педагогічного мислення, прагнення до

постійного оновлення знань;

• створити умови для індивідуального

розвитку здобувачів освіти,

стимулювання інтелектуальної

активності.



Циклова комісія 

гуманітарних,соціальних 

дисциплін та 

загальноосвітньої 

підготовки

Головна мета циклової комісії -

спрямувати роботу на реалізацію

навчально-методичної проблеми:

«Застосування інноваційних технологій

навчання, необхідних для формування

системи компетенцій здобувача освіти в

процесі вивчення гуманітарних,

соціальних дисциплін і загальноосвітньої

підготовки».

Досягнення цієї мети циклова комісія

здійснює шляхом:

- навчальної роботи, спрямованої на

вдосконалення змісту освіти та навчання

й виховання студентів;

- методичної роботи кожного викладача –

члена комісії;

- підвищення кваліфікаційного рівня

викладачів;

- використання наочних посібників та

технічних засобів у навчально-виховному

процесі.



Циклова комісія 

управління та 

адміністрування

За час свого існування циклова

комісія управління і адміністрування

декілька разів міняла назву. Циклова

комісія обрала своїм девізом вислів

Джона Коттона Дана «Той, хто

наважився навчати, ніколи не повинен

припиняти навчатися сам.» Головна

мета роботи циклової комісії полягає в

забезпеченні якості підготовки фахівців.



З цією метою циклова комісія

здійснює:

- впровадження інтерактивних та

інформаційно-комунікативних

технологій навчання.

Налагоджено тісну співпрацю з Луцькою

ДПІ, Головним управлінням

статистики у Волинській області,

провідними підприємствами торгівлі:

«Сільпо», «ТамТам», «Епіцентр»;
- вдосконалення різних форм роботи

студентів, зокрема проведення дебатів;

- організація дослідницької роботи

студентів. Щорічно беруть участь у

конференції «Сучасні проблеми і

перспективи розвитку обліку, аналізу та

контролю в умовах глобалізації

економіки» ;

- підвищення кваліфікаційного рівня

викладачів.

Циклова комісія 

управління та 

адміністрування



Циклова комісія 

харчових технологій 

та організації 

обслуговування

Плідна співпраця циклової комісії

харчових технологій із закладами

ресторанного господарства Волинської

області, вдосконалення професійної

майстерності викладачів та студентів,

сприяла входженню Луцького

кооперативного коледжу ЛТЕУ до

Асоціації кулінарів України.

З метою популяризації спеціальності

«Харчові технології» для проведення

лабораторних занять з дисциплін

«Технологія виробництва кулінарної

продукції», «Спецпідготовки «Технологія

виробництва кондитерської продукції»

залучаються випускники минулих років,

які працюють у кращих закладах

ресторанного господарства області та є

призерами фахових конкурсів.



Циклова комісія 

харчових технологій 

та організації 

обслуговування

При цикловій комісії функціонують

студентські гуртки: «Хімія харчових

продуктів», «Ресторатор», «Хімія

харчових продуктів», «Майстер-шеф»,

«Тортіно», метою яких є вдосконалення

вмінь та навичок майбутніх фахівців.

Студенти гуртка, є постійними

учасниками студентських наукових

конференцій, таких як: «Молодь, як

стратегічний потенціал розбудови

національної економіки», «Інноваційні

процеси ї їх вплив на ефективну діяльність

підприємства», на яких доповіді студентів

були відзначені сертифікатами. Неабияк

тішать успіхи наших випускників.



Екскурсії



Екскурсії



КомерцФест

Щорічно студенти нашого

коледжу є призерами

Всеукраїнського фестивалю

фахової майстерності

“КомерцФест”.

Нагородження учасників

команди “КоопЕліт” за

перемогу у номінації

“Комерція як мистецтво”



Комерцфест



РЕСТ-ПРОФІ

ЛКК ЛТЕУ 

започатковано конкурс 

фахової майстерності

“Рест-профі”



Рест-Профі

Перемога команди

«Феєрія» у номінації

Ресторатор-профі» І 

Всеукраїнського конкурcу

фахової майстерності

«Рест-Профі»



Етнофестиваль



Етнофестиваль



Бурштинова осінь

ЛКК ЛТЕУ був 

співорганізатором 

фестивалю



Бурштинова осіньБурштинова осінь



Конференції

XI Міжнародна

науково-практична 

конференція"Сучасні

проблеми і перспективи

розвитку обліку, аналізу і 

контролю в умовах

глобалізації економіки"



Конференції

III Всеукраїнська науково-

практична конференціїя

"Нові інформаційні

технології управління

бізнесом"

І студенти і викладачі нашого

коледжу беруть активну

участь у студентських,

науково-практичних

конференціях, тим самим

підтверджуючи рівень своїх

знань та прагнення до

постійного самовдосконалення

і саморозвитку.



Міжнародні зв’язки



Міжнародні зв’язки



Наші досягнення

Андрій Труш брав

участь у II етапі

всеукраїнської олімпіади з

інформатики та

комп'ютерної техніки



Наші досягнення

Мар'яна Сапрун

зайняла ІІІ місце у ІІ 

етапі Х Всеукраїнської

олімпіади з 

української мов



Диктант єдності



Диктант єдності



Студентське 

самоврядування



Студентське 

самоврядування



Наші випускники



Наші випускники



Традиції 

коледжу

День 

вареника



День вареника

Вареники з 

передбаченнями



Вишиванка



Вишиванка



Українська

хустка

Студенти та викладачі ЛКК 

ЛТЕУ долучилися до 

яскравого флешмобу “Зроби

фото з хусткою”



Українська

хустка



Танцювальний 

флешмоб

Традиційним

для  студентів  

коледжу стало 

проведення флешмобу

до дня «Миру»



Танцювальний 

батл до дня 

студента

Нагородження команди 

переможців – група ЗОП - 1



Дозвілля



Дозвілля



Життя складне, та треба жити,

Життя не можна не любити,

Його красу і сутність барв

Ти зараз прочитаєш сам.

Було колись, ми вчились в школі,

Були малі ми і дурні,

Не знали, що дарунки долі -

Роки студентські молоді.

У групі зразу ми здружились,

Знайшли ми спільний інтерес

І вже ніколи не сварились,

Ну, а навіщо лишній стрес?

Сім’я у нас  прекрасна -

Найкраща, дружня, чарівна.

Бо знають , що студентське щастя -

Це молодості й юності пора.

Роботи всім нам вистачає,

Та ще і зможем помогти.

Тому хто помочі шукає –

Бухгалтери знайдуть завжди.

У спорті ми ще не останні,

Ми лиш вчимося... підожди,

Ну, а тоді... ви вже тримайтесь,

Бо золото з Олімпу зможем

донести.



Умілих рук чотири пари,

Художників, поетів вистачає

І танцюристів підберем під зріст.

У білім вальсі разом закружляють,

І як сніжинки спустяться до ніг.

З артистами у нас нема проблеми,

Переспівають всіх ураз.

Співають все і без потреби -

Зірки естради вони у нас.

Змайструють все, лиш підожди.

Ні разу не втікали з пари –

Це наші хлопці – козаки.

Прекрасних дам у нас багато,

“Аж разбегаются глаза –

сказал какой-то иностранец”,

А я підтверджую слова.

А загалом - ми добрі діти!

І гарні в нас викладачі.

І все ж... Ви нам - пробачте,

Ми кажемо в цьому вірші.

Сприймай , як є, люби кожну хвилину,

Люби секунду, навіть мить.

Роки пройдуть... в якусь годину

ти пригадаєш молодості слід.



м. Луцьк

вул. 8 Березня, 8

тел. 23-03-13, 068-479-02-69


