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1. Загальна характеристика навчального закладу 

 

Організація навчального процесу в коледжі базується відповідно до діючих законів України 

«Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про наукову і науково-

технічну діяльність»,  Положення про організацію освітнього процесу в Луцькому 

кооперативному коледжі Львівського торговельно-економічного університету, інших 

законодавчих та розпорядчих актів з питань освіти та інформаційного листа «Про організацію 

освітнього процесу у кооперативних коледжах у 2019-2020 навчальному році».   

 
 Ліцензовані обсяги  

Спеціальність (спеціалізація) 
Денна 

форма 

Заочна 

форма 

Разом у закладі вищої освіти 

071 Облік і оподаткування 15 10 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 17 8 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 80 40 

181 Харчові технології 39 11 

241 Готельно-ресторанна справа 40 15 

Разом у закладі фахової передвищої освіти 191 84 

 
Контингент студентів денної форми навчання 

Спеціальність (спеціалізація) Всього 
з них на курсах 

1 2 3 4 

071 Облік і оподаткування 4 1 1 2 

 072 Фінанси, банківська справа та страхування 14 10 3 1 

 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 35 20 9 6 

 181 Харчові технології 81 36 16 14 15 

241 Готельно-ресторанна справа 65 41 12 12 

 Разом у  закладі фахової передвищої  освіти 199 108 41 35 15 

      

Контингент студентів заочної форми навчання  

Спеціальність (спеціалізація) Всього 
з них на курсах 

1 2 3 4 

Разом у закладі фахової передвищої  освіти 

071 Облік і оподаткування 6 4 2 

  072 Фінанси, банківська справа та страхування 8 1 7 

  076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 20 8 12 

  181 Харчові технології 24 8 13 3 

 241 Готельно-ресторанна справа 7 7 

   Разом у  закладі фахової передвищої  освіти 65 29 33 3 

  
 Контингент здобувачів освіти, які навчаються робітничим професіям  

Робітничі професії 
Всього 

навчається 
Зараховано Випущено 

Продавець     3 

Кухар-кондитер 67 12 26 

Офіціант, бармен, буфетник 2   3 

Всього 69 12 32 

 



Для кожної спеціальності розроблені навчальні плани згідно освітньо-професійних програм 

та освітньо-кваліфікаційних характеристик, які погоджені та затверджені у відповідному порядку. 

Навчальні плани включають перелік і обсяг нормативних та вибіркових дисциплін послідовність 

їх вивчення,  конкретні проведення навчальних занять та підсумкового контролю. 

Справочинство та навчальна документація ведуться державною мовою.  

Для кожної спеціальності, на основі навчального плану складені робочі навчальні плани, 

згідно яких розроблений графік організації навчального процесу на 2019-2020 н.р. 

З кожної дисципліни навчального плану розроблені навчальні та робочі навчальні програми, 

які узгоджені з випускаючими цикловими комісіями. 

Організація навчання під час сесії та в міжсесійний період здійснюється за графіком 

навчального процесу, затвердженого директором коледжу. 

Контроль за навчальним процесом проводиться відповідно до плану-графіку внутрішнього 

контролю. 

Результати контролю обговорюються на засіданнях педагогічної та адміністративної рад, 

методичних об’єднаннях викладачів, керівників груп, на засіданнях циклових комісій, за 

результатами контролю проводяться заходи, спрямовані на покращення якості навчально-

виховного процесу. 

Оцінювання навчального процесу проводиться у вигляді поточного та семестрового 

контролю. 

Державна атестація проводилась у вигляді комплексного кваліфікаційного іспиту. 

Склад голів екзаменаційних комісій  затверджений у відповідному порядку. 

Основна увага педагогічного колективу коледжу приділялась проблемам:  

- гармонійного розвитку особистості та розвитку її компетентностей шляхом надання 

високоякісних освітніх послуг; 

- удосконалення інноваційних підходів діяльності викладачів до ефективного управління 

освітнім процесом; 

- впровадження змішаної форми навчання у нових умовах, використовуючи досягнення 

передового педагогічного досвіду. 

  Для забезпечення якісної підготовки молодших спеціалістів у період карантину в коледжі 

запроваджено дистанційну форму навчання, поповнено освітні електронні ресурси. 

Робота бібліотеки була спрямована на інформаційне забезпечення навчально-виховного 

процесу, підвищення інформаційної культури студентів та сприяння самоосвіті студентів і 

викладачів. У складі бібліотеки є електронна бібліотека на десять робочих місць, комп’ютери якої 

об’єднані у мережу та підключені до мережі Інтернет. 

Забезпечено тісну співпрацю з фаховими виданнями «Все про бухгалтерський облік» та 

«Вісті споживчої кооперації».  

 
2. Управління коледжем 

 

Управління у Луцькому кооперативному коледжі Львівського торговельно-економічного 

університету здійснюється на основі принципів автономії та самоврядування, поєднання 

колегіальних і єдиноначальних засад, незалежності від політичних партій, громадських та 

релігійних організацій тощо.  

Для здійснення ефективної діяльності в Луцькому кооперативному коледжі Львівського 

торговельно-економічного університету створено робочі та дорадчі органи. До робочих органів 

віднесено адміністративну раду і приймальну комісію, до дорадчих – педагогічну і методичну 

ради. Невід’ємною частиною громадського самоврядування є студентська рада, яка бере активну 

участь у роботі коледжу. Положення про робочі і дорадчі органи, принципи їх діяльності і функції 

затверджено директором коледжу.  

Вищим  колегіальним органом самоврядування Луцького кооперативного коледжу 

Львівського торговельно-економічного університету є конференція трудового колективу.  
Коледж має в своєму складі підрозділи: відділення, бібліотека, циклові комісії. Структурні 

підрозділи коледжу здійснюють діяльність  відповідно до окремих положень, розроблених згідно з 

чинним законодавством.  



 До складу підрозділів, які забезпечують навчально-виховний процес, належать: 

- навчальні і методичний кабінети, лабораторії, перелік яких визначається навчальними 

планами; 

- актовий зал,; 

- тренажерна зала; 

- гуртожиток. 

Задоволення соціально-побутових потреб забезпечує адміністративно-господарська частина. 

Всі посади керівництва коледжу (директор, заступник директора з навчальної роботи,  

заступник директора з адміністративно-господарської роботи, завідувач відділення) відповідають 

штатному розпису, затвердженому ректором Львівського торговельно-економічного процесу.  

Адміністрація і викладацький склад керуються у своїй діяльності нормативно-директивними 

документами. Складено графіки внутрішнього контролю усіх ланок діяльності.  

Адміністрація коледжу приділяє належну увагу стимулюванню творчого пошуку 

педагогічних працівників в досягненні високої якості у підготовці фахівців.  

Всю діяльність адміністрації спрямовано на забезпечення соціального та матеріального 

добробуту викладачів та співробітників коледжу. Відповідно до законів України «Про охорону 

праці», «Про пожежну безпеку», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення», «Про охорону здоров’я» розроблено посадові інструкції та інструкції на робочих 

місцях.  

При коледжі створено службу з охорони праці та цивільного захисту, якою періодично 

проводяться навчання та перевірка знань працівників коледжу (у тому числі робітників, які 

виконують роботу з підвищеною небезпекою), спеціальні інструктажі з охорони праці при 

проведенні позакласних навчально-виховних заходів, туристичних поїздок, екскурсій тощо. 

З метою відкритості діяльності навчального закладу вся інформація викладається на сайт 

коледжу. Громадяни  можуть ознайомитися з усіма положеннями, які регламентують навчально-

виховну діяльність коледжу,  

Прийом громадян адміністрацією коледжу здійснюється кожного дня з 9 до 17 години. У 

коледжі існує Книга реєстрації звернень громадян. Усі звернення і скарги розглядаються в 

терміни, визначені чинним законодавством. У холі коледжу знаходиться „Скринька довіри”, яку 

відкривають  2-3 рази на семестр в присутності голови студентської ради. Всі скарги та пропозиції 

оприлюднюються на засіданні адміністративної ради, реєструються у спеціальному журналі.  

Державний вищий навчальний заклад «Кам’янець-Подільський індустріальний коледж» 

дотримується законодавства, що регулює питання запобігання та протидії корупції. 

Антикорупційні заходи коледжу спрямовані на: запобігання корупції у навчальному 

закладі; виявлення корупційних правопорушень, їх розкриття та розслідування, притягнення 

винних до відповідальності; мінімізацію та усунення наслідків корупційних правопорушень. 

Всі працівники коледжу періодично інформуються про заходи протидії корупції, 

інформуються стосовно прав та обов’язків, які покладаються на них.  

Адміністрація коледжу приділяє значну увагу роботі щодо запобігання корупції і 

хабарництву: 

- на час вступної кампанії створено апеляційну комісію. Заведено журнал реєстрації 

апеляцій, за звітний період апеляцій від абітурієнтів не надходило; 

- облік звернень громадян здійснюється у спеціально заведеній книзі.  

- систематично проводиться ознайомлення викладачів, співробітників та студентів з листами 

та наказами МОН України; 

- на інформаційних стендах та сайті коледжу розміщено оголошення про телефон довіри 

коледжу та телефон «гарячої лінії» Міністерства освіти і науки України; 

- захист курсових проектів, звітів з виробничих практик здійснюється при комісіях; 

- під час проведення Державної підсумкової атестації створюються апеляційні комісії; 

- повторні перездачі академзаборгованостей проводяться: перший раз – викладачу, другий – 

комісії, яка створюється завідувачем відділення. 

Протягом року в сфері дії антикорупційної програми в коледжі проводяться такі заходи, як: 

анонімне анкетування для виявлення випадків зловживання та корупції; проводяться виховні 

години зі студентами коледжу з метою роз’яснення їхніх дій в разі виявлення корупційних 



правопорушень; організація роботи телефону довіри; інформування всіх працівників коледжу 

щодо вимог нормативно-правових документів, що регламентують організацію навчально-

виховного процесу та процедури запобігання корупції; забезпечення прав та свобод людини, яка 

повідомила про корупційне правопорушення від негативних посягань; періодичне звітування 

адміністрацією педагогічному та трудовому колективу про антикорупційні заходи, які були 

проведенні та про виявленні порушення в даній сфері. 
На засіданні педагогічної ради та на загальних зборах  всіх працівників коледжу було 

ознайомлено з Законом України «Про засади запобігання та протидії корупції». Випадків 

хабарництва, зловживань та корупції протягом 2019 року у коледжі не виявлено. 

 
3. Організація освітнього процесу 

3.1 Формування контингенту 

 

Для організації проведення прийому наказом директора у ЛКК ЛТЕУ створюється 

приймальна комісія, під час роботи якої члени приймальної комісії дотримуються вимог Умов 

прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та 

Правил прийому до Луцького кооперативного коледжу ЛТЕУ. 

Проведення вступних випробувань здійснюють предметні екзаменаційні комісії, апеляційні 

комісії та комісії з проведення фахових іспитів, які призначаються наказом директора.  

Вступники, які вступають на базі базової загальної середньої освіти, згідно Правил прийому 

до Коледжу, складають вступні іспити з української мови (диктант) та історії України або 

математики (тестування). 

Вступники, які вступають на базі повної середньої освіти, подають електронні заяви. Вступ 

відбувається на основі результатів ЗНО або вступних іспитів з української мови та другого на 

вибір – або географія, або історія України, або математика.  

Робоча документація Приймальної комісії ведеться згідно з Положенням про Приймальну 

комісію та з Правилами прийому до Луцького кооперативного коледжу ЛТЕУ. 

У 2020 році прийнято всього 354 заяви осіб, зараховано за контрактом до складу студентів 

коледжу 108 абутурієнтів деннної форми та 29 заочної форми навчання.  

Подано заяв 

Спеціальність (спеціалізація) 
Денна 

форма 

Заочна 

форма 

на основі базової загальної середньої освіти 

071 Облік і оподаткування 7 

 072 Фінанси, банківська справа та страхування 9 

 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 16 

 181 Харчові технології 31 

 241 Готельно-ресторанна справа 25 

 Всього (на основі базової загальної середньої освіти) 88 

 на основі повної загальної середньої освіти  

071 Облік і оподаткування 8 4 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 23 4 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 35 13 

181 Харчові технології 65 1 

241 Готельно-ресторанна справа 89 7 

Всього (на основі повної загальної середньої освіти) 220 29 

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник 

071 Облік і оподаткування 1 3 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 

  076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 1 2 

181 Харчові технології 3 11 

241 Готельно-ресторанна справа 1 4 

Всього (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник) 6 20 



Разом у закладі фахової передвищої  освіти 

071 Облік і оподаткування 16 8 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 32 4 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 52 15 

181 Харчові технології 99 12 

241 Готельно-ресторанна справа: 115 11 

Разом у закладі фахової передвищої освіти 314 50 

1.2.3. Зараховано 

Спеціальність (спеціалізація) 
Денна 

форма 

Заочна 

форма 

на основі базової загальної середньої освіти  

071 Облік і оподаткування 

  072 Фінанси, банківська справа та страхування 2 

 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 7 

 181 Харчові технології 14 

 241 Готельно-ресторанна справа 10 

 
Всього (на основі базової загальної середньої освіти) 33 

 на основі повної загальної середньої освіти 

071 Облік і оподаткування 1 2 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 8 1 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 10 7 

181 Харчові технології 19 

 241 Готельно-ресторанна справа 30 5 

Всього (на основі повної загальної середньої освіти) 68 15 

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник 

071 Облік і оподаткування 

 

2 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 

  076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 3 1 

181 Харчові технології 3 9 

241 Готельно-ресторанна справа 1 2 

Всього (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник) 7 14 

 

 

Разом у закладі фахової передвищої освіти 

071 Облік і оподаткування 1 4 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 10 1 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 20 8 

181 Харчові технології 36 9 

241 Готельно-ресторанна справа 41 7 

Разом у закладі фахової передвищої  освіти 108 29 

 

 



3.2 Навчально-методична робота 

 
Протягом навчального року в коледжі було проведено 6 відкритих занять, підготовлено 14 

методичних розробок та рекомендацій.  

Викладачі коледжу прийняли участь у 14 засіданнях обласних методичних об’єднань. 

Відповідно до плану проведення Ради директорів ЗВО І-ІІ р.а. Волинської області  на базі коледжу 

у жовтні 2019 року було проведено обласне методичне об’єднання заступників директора з 

навчальної роботи.  

Дарчич Н.В., голова  циклової комісії харчових технологій та організації обслуговування, 

разом із власниками кращих закладів ресторанного господарства м.Луцька (ГРК «Зелений гай», 

Ресторація «Добра Хата»,  мережі ЗРГ «Базилік») розробила перелік індивідуальних завдань з 

технологічної та переддипломної практики, враховуючи специфіку роботи закладів.    

З метою підвищення професійної підготовки випускників коледжу навчальний заклад є 

активним учасником семінарів секції педпрацівників ресторанного господарства Волинської 

області,  що сприяє обміну та збагаченню досвідом, народженню нових ідей, ефективних шляхів 

професійного та особистісного зростання.  

Студенти та викладачі коледжу приймали участь у наукових, науково-практичних 

конференціях, фестивалях, конкурсах, а саме: 

 Міжнародній студентській науковій конференції «Молодь як стратегічний потенціал 

розбудови національної економіки». 

 ХІ Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених, аспірантів, здобувачів і 

студентів “Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах 

глобалізації економіки”. 

 ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Нові інформаційні технології 

управління бізнесом»; 

 Сімнадцятій науково-практичній конференції студентів ВНЗ Укоопспілки «Інноваційні 

процеси та їх вплив на ефективність діяльності підприємства». 

 VІІ Всеукраїнському фестивалі професійної майстерності Комерцфест-2019 (перемога у 

номінації «Кращі товарознавці непродовольчих товарів») 

 V Міжнародному етнофестивалі кулінарного мистецтва (перемога у номінації «За 

дотримання технології приготування та презентації страв») 

 Х Міжнародному мовно-літературну конкурсі учнівської та студентської молоді імені 

Тараса Шевченка. 

 Х Міжнародному конкурсі з  української мови імені Петра Яцика;  

 ІІ етапі Х Всеукраїнської олімпіади з української мови серед студентів ЗВО І-ІІ рівня 

акредитації Волинської області (ІІІ місце, Сапрун Мар’яна, студентка ІІ курсу спеціальності 

«Фінанси, банківська справа та страхування»); 

 регіональному відборі конкурсу професійної майстерності WorldSkills Ukraine  з 

кулінарного та кондитерського мистецтва (ІІ місце в номінації «Кулінарне мистецтво»,   Мельник 

Ярослав, студент ІV курсу спеціальність «Харчові технології»);   

 Х обласному фестивалі «Заяви про себе і свою професію» (І місце у номінації «Сервіс-

клас» Троянчук Богдана, студентка спеціальності  «Готельно-ресторанна справа»;   ІІ місце серед  

закладів Волині в «Арт-класі»); 

 Всеукраїнському чемпіонаті з кулінарного мистецтва та сервісу на базі ТРЦ «Метро» 

м.Житомир  

 історичній реконструкції «Від магдебурії до сучасної децентралізації», який організував 

Волинський краєзнавчий музей. 

Контроль за успішністю і якістю знань та умінь студентів здійснюється згідно: Положення 

про організацію навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах; Положення «Про 

модульно-рейтингову систему контролю знань студентів». 

Проводиться модульний контроль у вигляді тестів або письмової контрольної роботи. 

Результати контролю обговорюються на засіданнях циклових комісій, нарадах при директорі, 

засіданнях педагогічної ради, оформлюються розпорядженням та наказами по коледжу. 

Цикловими комісіями багато уваги приділяється курсовому проектуванню. Розроблені 



методичні посібники. Застосовуються комп’ютерні програми для виконання розрахункової та 

графічної частин курсових проектів. 
 

Результати навчання студентів денної форми навчання 

 Якісні показники навчання студентів  за курсами  

(за результатами літньої екзаменаційної сесії 2019/2020 н.р.) 

Показники 1 2 3 4 
У цілому  

по ЗФПО 

Якісна успішність (%) 60,1 61,2 55,2 64,3 60,2 

Абсолютна успішність (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

      
Показники навчання студентів за спеціальностями 

Спеціальність Якісна успішність Абсолютна успішність 

071 Облік і оподаткування 62,9 100,0 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 64,5 100,0 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 60,3 100,0 

181 Харчові технології 58,4 100,0 

241 Готельно-ресторанна справа 54,8 100,0 

 

Показники  атестації студентів 

Спеціальність 

Кількість студентів, які 

атестувалися (захистили 

дипломний проект) 

Одержали оцінки 

неяв-

ка 
% 

всього 

із них отримали  
диплом з 

відзнакою відмінно  % добре % 
задові-

льно 
% 

незадо-

вільно 
% 

осіб % 

071 Облік і 

оподаткування 7         6 85,7 1 14,3         
072 Фінанси, банківська 
справа та страхування 4 1 25 2 50,0 1 25,0 1 25,0         
076 Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 22 4 18,2 5 22,7 11 50,0 6 27,3         

181 Харчові технології 25     5 20,0 11 44,0 9 36,0         
241 Готельно-ресторанна 

справа 25 3 12 4 16,0 9 36,0 12 48,0         

Усього у закладі 

фахової передвищої 

освіти   83 8 9,6 16 19,3 38 45,8 29 34,9         

 

Випускаючими цикловими комісіями коледжу разом з відповідними кафедрами ЛТЕУ, 

розроблені інтегровані плани для здійснення безперервної підготовки спеціалістів за відповідними 

напрямами за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» на скорочену форму навчання. 

В 2019-2020 н.р. з у зв’язку з епідеміологічною ситуацією, що склалася в Україні, з метою 

виконання навчальних планів і програм у коледжі  було організовано навчання з використанням 

технологій дистанційного навчання. Для дистанційного навчання викладачі застосовували 

платформи, електронні ресурси та месенджери: 

- https://classroom.google.com 

- https://meet.google.com 

- https://zoom.us 

- https://www.youtube.com/ 

- https://vseosvita.ua/ 

- Telegram 

- Viber 

- Facebook Messenger 

Для цього було звернуто увагу на: 

- співпрацю з студентами та учнями на засадах партнерства; 

https://vseosvita.ua/


- застосування особистісно орієнтованого підходу; 

- дотримання принципів академічної доброчесності; 

- оцінювання результатів навчання студентів та учнів відповідно до критеріїв; 

- надання студентам та учням часу на обдумування відповіді; 

- супровід відповідей учнів уточнювальними питаннями; 

- забезпечення зворотнього зв’язку щодо якості виконаного завдання; 

- добір домашнього завдання, спрямованого на оволодіння ключовими компетентностями, 

озвучення критерів його оцінювання; 

- подача різнорівневих завдань на вибір студентів та учнів; 

- використання ІКТ, що сприяють формуванню в студентів та учнів ключових 

компетентностей; 

- використання електронних освітніх ресурсів; 

- використання медіаресурсів; 

- використання обладнання та засобів навчання для активації навчально-пізнавальної 

діяльності студентів та учнів. 

Поточне оцінювання вчителі здійснювали в усній і письмовій формах, застосовуючи такі 

його види: тестування, практичні, контрольні, діагностичні роботи, дослідницькі та творчі 

проєкти, есе, усні співбесіди та опитування тощо. Під час онлайн-уроків було дотримано всіх 

санітарних норм.  

Планово проводилась робота студентських наукових гуртків, товариств. Викладачі 

циклової комісії харчових технологій разом із гуртківцями систематично залучаються до 

профорієнтаційної роботи. Так протягом 2019-2020 н.р. у школах м.Луцька та Волинської області 

студентами проведені майстер-класи по приготуванню: 3D квітів в желе, мастики та прикрас з неї 

та карвінгу. 

Традиційно, коледж виступив співорганізатором  Х обласного фестивалю «Заяви про себе і 

свою професію» в рамках свята «Бурштинова осінь». В рамках фестивалю (жовтень 2019р.) 

гуртківці провели: 

- майстер-клас «Світ млинців» для дітей віком від 5 до 7 років по приготуванню млинців з 

фруктовими начинками; 

-   майстер-клас по приготуванню кулешу за старовинним рецептом. 

 Для підвищення професійного рівня підготовки фахівців проводились тижні циклових 

комісій, згідно з програмою яких були проведені різноманітні заходи: 

 круглий стіл з провідними представниками виробничих та торговельних підприємств 

Волині; 

 науково-практична конференція: «Інноваційні форми та напрями розвитку торгівлі та 

готельно-ресторанного господарства»;  

 фахові конкурси: «Profi Cook 2020» (серед студентів спеціальності 181 Харчові технології), 

«БАРОФ -2020» (серед студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа);  

 інтелектуальні конкурси: дебати на тему: «Штучний інтелект у сферах фінансів та бізнесу» 

(серед студентів спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування), «Світлі голови» 

(серед студентів спеціальності 071 Облік і оподаткування); 

 олімпіади з дисциплін «Основи інформатики» та «Інформаційні системи і технології в 

обліку», «Бухгалтерський облік»; 

 флеш-моб “Прийди зі своїм «Кобзарем»; 

 Фестиваль вареників «Етнопаті в українській хаті» серед учнів професії «Кухар. Кондитер»;  

 зустрічі з успішними випускниками коледжу,  з волинськими поетами: членом літературної 

студії «Зорі над Стиром» Наталією Бугай, поетом-піснярем Юрієм Щербиком. 

Питання якості підготовки фахівців обговорювались на засіданнях педагогічної ради, 

циклових комісій, а саме: 

- Дидактичні можливості хмарних сервісів у освітньому процесі; 

- Модернізація змісту підготовки фахівців у коледжі; 



- Інтеграція дистанційного навчання в освітній процес; 

- Про стан професійно-практичної підготовки студентів спеціальності 181 Харчові технології 

та організація співпраці з роботодавцями;  

- Професійно-педагогічна культура викладача ЗВО як інтеграційна складова підготовки 

висококваліфікованого молодшого спеціаліста;  

- Особливості виховання у ХХІ ст.: проблеми та шляхи їх вирішення;  

- Проблеми фахової підготовки сучасних бухгалтерів;  

- Модернізація змісту, методів, форм,  методичної роботи як чинник розвитку професійної 

компетентності педагогів;  

- Науково-дослідна робота студентів в системі навчального процесу; 

- Профілактика правопорушень серед неповнолітніх; 

Протягом минулого навчального року 10 викладачів  підвищили свою кваліфікацію в 

закладах освіти та 2 майстри виробничого навчання пройшли стажування на діючих 

підприємствах. 

Науково-методична робота за 2019/2020 навчальний рік  

№ Показники Кількість 

1 Підготовлено навчально-методичної 

літератури 

7 

2 Опубліковано статей в наукових фахових 

виданнях 

1 

№ 

з/п 
Автор Назва статті Назва наукового фахового видання 

 Пасічник Ю.М. Польсько-українська 

відносини у сфері 

молодіжної політики ( на 

прикладі Єврорегіону 

«Буг») 

Науковий вісник Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі 

України. Серія: Міжнародні відносини. – 

Луцьк.  – №  4 (378). – С. 13 – 21. 

3 Проведено наукових, науково-практичних 

конференцій 

1 

 

З метою популяризації спеціальності «Харчові технології» студенти випускних курсів для 

проведення  майстер-класів, зокрема:   

-  Снопко Юрій, ст. ІІІ курсу, провів майстер-клас по приготуванню піци; 

- Дудко Юлія, ст. ІІІ курсу, провела майстер-клас по оформленню імбирного печива; 

приготуванню шоколадного фондану; тістечок «Безе»; оформлення 3D квітів в желе, 

- Кравчук Максим, ст. ІV курсу, провів майстер-клас по приготуванню коктейлів; 

- Бродяк Валерія, ст. ІV курсу, провела майстер-клас по приготуванню прикрас із мастики; 

- Юхимчук Віталій, ст. ІІІ курсу, провів майстер-клас по приготуванню мусового 

напівфабрикату і дзеркальної глазурі; 

- Мальченко Ольга, ст. ІV курсу, провела майстер-клас по приготуванню шоколаду ручної 

роботи; 

- Вітинюк Олександр, ст. ІІІ курсу, провів майстер-клас по карвінгу; оформлення 3 D квітів в 

желе, 

- Ханас Анастасія та Троянчук Богдана,  ст. ІІІ курсу, провели майстер-класи по складанню 

серветок та сервіруванню столу; 

- Смокорівський Євген, переможець Всеукраїнського конкурсу серед кухарів-юніорів від  

Житомирської Асоціації кулінарів України (шеф-кухар кафе «Мандри» м.Житомир») провів 

майстер-клас по приготуванню пасти;  

Викладачі коледжу є постійними рецензентами та укладачами навчально-методичної 

літератури НМЦ «Укоопосвіта», зокрема, вийшли друком 7 робіт.  

На допомогу викладачам у методкабінеті ведеться картотека новинок методичної літератури, 

організована робота щодо вивчення передового досвіду викладачів-новаторів. Молодим 

викладачам надається методична допомога у підготовці до проведення занять у формі 

інтерактивних семінарів. 



Одним з пріоритетних завдань коледжу залишається створення умов для сприяння 

працевлаштування випускників. З цією метою навчальний заклад співпрацює із Державною 

службою зайнятості, Навчально-методичним центром ПТО, Управлінням освіти і науки 

Волинської ОДА, відділом освіти, молоді та з питань фізичної культури і спорту Луцької районної 

державної адміністрації, Луцькою районною радою, об’єднаними територіальними громадами 

області, Спілкою споживчих товариств Волинської області, районними спілками споживчих 

товариств. 

Випускникам надаються професійні консультації щодо техніки пошуку роботи, правильної 

поведінки під час співбесіди із роботодавцями та оформлення документів при працевлаштуванні. 

Інформація  про випускників висвітлюється на сайті коледжу. За сприяння потенційних 

роботодавців у коледжі організовуються «Ярмарки вакансій», тижні фахової майстерності, Дні 

відкритих дверей.  

На сайті коледжу у рубриці «Центр кар’єри» розміщено вакансії роботодавців.  

З метою ефективного проведення виробничої практики коледж активно співпрацює з 

гіпермаркетом «Епіцентр», гіпермаркетом «Там-Там», ДП «Рітейл Вест», супермаркетами: 

«Сім/23», «Салют», «Сільпо-Фуд», «Наш  Край»; ГРК «Зелений гай», ресторацією «Добра хата», 

кафе-шоу «Базилік», бар «П’ятниця», кафе «Ринг», кафе «Чорничне», кафе «Стоп-кадр» ресторан 

«Каштан» Волинської ОСС, піцерії: «Челінтано», «Фелічіта», «Дядя піца», що гарантує в 

подальшому працевлаштування випускників та перспективу їх професійного і кар’єрного росту. 

 

3.3 Виховна робота 

 

У Луцькому кооперативному коледжі Львівського торговельно-економічного університету 

розроблена та чітко діє система виховної роботи. Основні  напрямки виховної роботи на 

навчальний рік визначаються в Плані виховної роботи. 

Пріоритетним напрямком виховного процесу є індивідуальний підхід до кожного студента, 

який покладається на керівника академічної групи. В Луцькому кооперативному коледжі 

Львівського торговельно-економічного університету розроблене положення про керівника групи, 

в якому чітко визначені його обов'язки. 

Виховна робота в коледжі була спрямована на виконання таких завдань: 

- забезпечення всебічного розвитку особистості студента; 

- формування національної гідності, усвідомлення студентами своєї етичної спільності; 

- формування загальнолюдських норм гуманістичної моралі; 

- виховання і розвиток потреби  здорового способу життя; 

- збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я студентів. 

З метою реалізації Концепції національно-патріотичного виховання у Луцькому 

кооперативному коледжі ЛТЕУ були сплановані та проведені різноманітні виховні  заходи. 

Покладанням квітів до пам’ятних місць та іншими тематичними заходами відзначено День 

захисника України, День українського козацтва,  День Збройних Сил України, День Гідності та 

Свободи, День пам’яті жертв голодоморів, День Соборності України. Пам’ятні дати - річниця 

визволення м. Луцька від нацистських загарбників були відзначені виставками в бібліотеках та 

участю у творчих конкурсах. Проведені заходи щодо відзначення річниці Перемоги над нацизмом 

у Європі та річниці завершення Другої світової війни. У закладі освіти  відбулися урочисті 

лінійки, святкові концерти, конкурси творчих робіт,  малюнків, тематичні вечори – зустрічі тощо.   

У коледжі діють традиційні форми студентського самоврядування: студентська рада, 

старостат, які вирішують широке коло питань студентського життя, у тому числі організацію 

дозвілля відпочинку і розкриття художніх та творчих здібностей студентів. 

Багато уваги надається позааудиторній роботі серед студентів. В коледжі  працює вокальний 

і танцювальний  гурток, художньо-оформлювальна група. 

Студенти є активними учасниками міських благодійних акцій «Святий Миколай дітям», 

«Серце до серця» та конкурсу «Студентська республіка».  

Основні заходи виховної роботи направлені на роботу зі студентами, які пропускають 

заняття з неповажних причин, мають заборгованості під час складання сесії, чергування та 

перевірка санітарного стану кімнат, проведення лекцій та бесід, вечорів відпочинку, 



інтелектуальних ігор, спортивних змагань тощо. 

 

4. Кадрове забезпечення підготовки фахівців 

 

Підбір, розстановка і робота з кадрами в коледжі здійснювалась на підставі Закону України 

«Про освіту», Кодексу законів про працю України, Положення про  Луцький кооперативний 

коледж Львівського торговельно-економічного університету. 

 Якісний склад педагогічних працівників 

Показники Кількість 

Кількість педагогічних працівників (осіб) 21 

з них:  

вищої категорії 8 

першої категорії 4 

мають звання викладач-методист 4 

науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) 1 

у тому числі:  

штатні викладачі (ставок/осіб) 16/17 

зовнішні сумісники 4 

 

Чергова атестація та підвищення кваліфікації проводиться один раз в п'ять років. В 

установлені терміни створюється атестаційна комісія. Атестація педагогічних працівників 

проводиться з дотриманням вимог «Типового положення про атестацію педагогічних працівників» 

в умовах гласності і обговорення професійних якостей викладачів на атестаційній комісії, що 

забезпечує у коледжі здоровий морально-психологічний клімат. В 2020 році атестацію пройшли 11 

педагогічних працівників, 5 з них підвищили свої категорії, 6 підтвердили існуючу. 

Підвищення кваліфікації педагогічні працівники проходили у інституті післядипломної 

освіти Полтавського університету економіки і торгівлі  та на провідних підприємствах міста. За 

підсумками підвищення кваліфікації викладачі звітують на засіданнях педагогічної ради.  

Кадрова політика у коледжі спрямована на активізацію творчої професійної діяльності 

педагогічних кадрів, посилення у них мотивації якісної роботи і підвищення їх персональної 

відповідальності за результати навчання і виховання. 

 

5. Матеріально-технічна база 

 

Матеріально технічна база коледжу складається з навчального корпусу,  гуртожитку та 

гаража. 

Загальна площа приміщень коледжу складає 6693 м2. Загальна навчальна площа 4100,3 м2,  

що складає 14,9 м2  на одного студента денної  форми навчання. 

У  навчальному корпусі розташовані 34 аудиторії, 4 лабораторії, три комп’ютерних класи, 

бібліотека з читальним залом на 30 місць, книгосховище, актова зала на 300 місць. У коледжі  діє 

медичний пункт. 

У коледжі є чотирьохповерхова  будівля гуртожитку на 192 місця, у ньому розміщено 

навчальний готель та тренажерна зала.  

Всі елементи матеріально-технічної бази закріплені за матеріально-відповідальними 

особами, створені необхідні умови для їх збереження. 

Належний технічний стан та дотримання правил безпечної експлуатації технічних засобів 

навчання забезпечуються завідуючими лабораторіями та кабінетами. 

Проведено поточні ремонти аудиторій, лабораторій, службових приміщень. У гуртожитку 

виконані ремонти житлових кімнат, приміщень загального користування. 

За звітний період встановлено пожежну сигналізацію у гуртожитку; умисного пошкодження, 

знищення, крадіжок, лабораторного та навчального обладнання не було. 



Матеріально-технічна база 

Показники  

 Загальна площа будівель, кв.м 6693 

Площа навчально-лабораторних будинків, кв.м 4001,3 

Площа навчальних приміщень на одного студента денної форми навчання, кв. м. 

(розраховується за формулою: площа навчально-лабораторних будинків / 

контингент студентів денної форми навчання) 
14,9 

Забезпеченість лабораторіями, обладнанням, устаткуванням, що необхідні  

для виконання освітніх програм (в % до передбачених навчальними планами) 

(в % до передбачених навчальними планами) 
100 

Кількість комп’ютерних лабораторій, одиниць  їх площа, кв. м 5/311,3 

Забезпеченість навчальних аудиторій мультимедійним обладнанням, % 30 

Кількість персональних комп’ютерів із строком використання не більше восьми 

років на 100 студентів, одиниць 

15,2 

Забезпеченість студентів гуртожитком, %: 

Житлова площа на одного студента у гуртожитку, кв. м  
100,0 

6,0 

Наявність пунктів харчування, одиниць 

Кількість студентів на одне місце в їдальнях і буфетах, осіб  
+ 

3,5 

Наявність спортивної зали + 

Наявність інших спортивних споруд: стадіону, спортивного майданчику тощо + 

Наявність медичного пункту + 

Витрачено коштів на ремонт і реконструкцію матеріально-технічної бази, тис. грн. 461,7 

Витрачено коштів на: 

поновлення і придбання навчального обладнання, устаткування, тис. грн. 42,3 

придбання підручників, посібників, наукової літератури, тис. грн. 27,5 

Інформаційне забезпечення 

Показники  

 Наявність бібліотеки, площа кв. м., 

у тому числі 

– наявність електронної бібліотеки  

96,0 

 

+ 

 
Площа читального залу, кв. м/ кількість місць 48,0/30 

Співвідношення посадкових місць у власних читальних залах до загальної 

чисельності студентів, %  
11,2 

Забезпеченість студентів підручниками, навчальними посібниками, довідковою 

літературою, наявними у власній бібліотеці, % 100 

Наявність обладнаних лабораторій з доступом до ІНТЕРНЕТУ + 

Забезпеченість власної бібліотеки фаховими періодичними виданнями 

відповідного або спорідненого спеціальності профілю, % 100 

Кількість курсових робіт, виконаних за допомогою ПЕОМ, (в % до загальної 

кількості) 

100 

 

6. Фінансово-господарська діяльність 
 

Фінансово-господарська діяльність у Луцькому кооперативному коледжі Львівського 

торговельно-економічного університету здійснюється відповідно до вимог директивних 

документів Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства 

фінансів.  



Фінансування коледжу здійснювалось за рахунок фізичних та юридичних осіб – спеціальний 

фонд. 

Надходження коштів спеціального фонду та виконання його кошторису (грн.) 

Надійшло коштів (усього ) 3100453,02 грн. 

Заробітна платня (1–2стаття) – 2003710,92 грн. 

Придбання матеріалів – 359477,07 грн. 

Поточний ремонт обладнання, будівель, оплата послуг – 387075,91 грн. 

Видатки на відрядження – 2435,36 грн.  

Комунальні послуги -321302,24 грн. 

Придбання обладнання – 14941,25 грн.  

Здійснено передплату газет на  суму 996,80 грн. 

У відповідності до законодавства педагогічним працівникам виплачувались доплати за: 

- керівництво цикловими (предметними) комісіями; 

- керівництво академічною групою; 

- завідування кабінетом чи лабораторією 

- перевірку зошитів, графічних і розрахунково-графічних робіт; 

- педагогічні звання. 

За підзвітний період своєчасно проводилась виплата заробітної плати та усі види надбавок. 

Заборгованості з оплати комунальних послуг та інших платежів не було. 

Трудові відносини згідно колективного договору будуються на засадах державного і 

договірного регулювання: для співробітників 40 годинний робочий тиждень, для викладачів згідно 

тижневого навантаження. Щорічна відпустка викладачів складає 56 календарних днів за 

відпрацьований навчальний рік. 

Навчальний заклад своєчасно подає до базового навчального закладу та іншим органам 

статистичну, бухгалтерську та інші необхідні звітності про діяльність коледжу. 

Звіт про результати роботи коледжу, щорічно виносяться на розгляд загальних зборів 

колективу коледжу. 

 

  
   


