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Доля кинула Україні кривавий виклик – жорстоку війну. Українці 

докладають максимум зусиль до спротиву ворогу. Особлива місія тут у освітян. 

Як зазначено у Концепції національно-патріотичного виховання в 

системі освіти України, затвердженій у липні 2022 року, ми маємо справу з 

найбільш активною, амбіційною, підприємливою, мобільною, прогресивною та 

водночас надзвичайно вразливою соціальною групою українців – студентською 

молоддю. Вони сьогодні розгублені, невпевнені, стривожені, емоційно 

нестабільні, але, цитую студентку: «За десять місяців ми стали іншими, 

загартувались, об’єднались, стали надміцною нацією. У нас немає електрики, 

але є світло, немає зв’язку, але є спілкування, немає енергії, але ми все сильніше 

ненавидимо ворога і все більше любимо Україну, хоча здається, що більше уже 

й неможливо». 

Керівники закладів освіти фактично взяли на себе відповідальність за 

прийняття управлінських рішень в нових умовах навчання і праці, адаптуючи 

нормативні документи і рекомендації центральних і місцевих органів влади у 

сфері освіти. 

Наш студентський, педагогічний та науково-педагогічний колектив у ці 

важкі для країни часи згуртувався ще більше задля наближення перемоги.  

Особливо важливою ділянкою нашої роботи в умовах війни вважаємо  

волонтерську діяльність. Ми горді за наш коледж, за наших працівників та 

студентів, адже, мабуть, не знайдеться жодного працівника, викладача, жодного 

студента,  які б стояли сьогодні осторонь цієї важливої справи.  

З перших днів війни ми дали прихисток у гуртожитку понад 1000 людей, 

які втратили дім і змушені були виїхати зі своїх постійних місць проживання. За 

цих 10 місяців у нашому гуртожитку жили одномісячні немовлята, важкі 

інваліди, старенькі бабусі (аж до 95 років). За цей час переважну більшість 

внутрішньо переміщених осіб ми навчили української мови, української пісні, 

навчили готувати українські страви. Всю весну і літо працювали з їхніми дітьми 

наші студенти, волонтерили і організовували концертні програми, пекли для 

них великодні паски, збирали рюкзаки з канцелярським приладдям до школи. І 

у вихідні дні, і у відпустці, і в нічний час у гуртожитку чергували викладачі 

(чоловіки чергують там уночі і зараз). 

В даний час у гуртожитку проживає 73 переміщених особи, з них – 23 

дітей, 12 інвалідів. Є люди з важкими хворобами. Всі вони на сьогодні 

позбавлені житла, роботи, вони позбавлені спокою. Безкоштовне проживання, 

допомога продуктами харчування, засобами гігієни, одягом та взуттям, 



 
 

залучення волонтерських організацій, благочинні внески викладачів та 

студентів – далеко не повний перелік наших добрих справ на користь цих 

людей, яким сьогодні  надзвичайно важко. 

Переселенці, які покидають місце тимчасового прихистку – гуртожиток 

коледжу – залишають нашому колективу щемні слова вдячності. Сподіваємось, 

що зовсім незабаром ці люди зможуть повернутись у свої домівки. 

Працівники та студенти коледжу активно займаються волонтерською 

діяльністю за місцем проживання та навчання. Назвемо лише окремі види нашої 

волонтерської діяльності, які красномовно свідчать, що ми – не осторонь, ми не 

байдужі, ми наближаємо перемогу, як можемо: 

- волонтерські організації, з якими співпрацюємо: «Повертайся живим», 

«Українські вовки», «Ангар», «Серце патріота», «Фонд Сергія Притули», «Світ 

освіти», «Молода Україна» і ще чимало інших; 

- благодійні акції, які ми організовуємо або у яких беремо участь: «Разом 

переможемо», «Зігрій солдата», «Новорічні листівки на передову», 

«Допоможемо зібрати дітей до школи», Арт-проект», «Смілива гривня», 

Всесвітній марафон у підтримку дітей війни «Україна – моя родина», 

благодійний Міжнародний фестиваль «Доброго вечора, ми з України»,  

Всеукраїнська естафета єдності «Ми нащадки козацької слави»;  

- наші студенти копають рови на прикордонні, облаштовують блокпости 

і навіть чергують там, розвантажують машини з гуманітарною допомогою, 

приймають біженців у своїх домівках, ведуть інформаційну війну у соціальних 

мережах, шиють маскувальний одяг для снайперів, плетуть кілометри 

маскувальних сіток, працюють на пекарні, відправляють на схід книги та 

канцтовари. А ще, разом зі своїми батьками, печуть хліб та пироги на фронт, 

готують вареники, голубці та сухі борщі; купують свиней і готують з них 

тушонки і паштети. 

Не стоять осторонь і ті наші вихованці, які перебувають за кордоном. 

Вони навчають українських діток-біженців у Німеччині, Португалії, Польщі, 

допомагають з виробленням документів, беруть участь у мітингах, перевозять з-

за кордону ліки і навіть транспорт для ЗСУ, їздять у визволені міста з 

гуманітарною допомогою і навіть залишаються там розбирати завали. 

А ще всі разом ми перераховуємо кошти. Ми, працівники, з зарплати 

(вже більше, ніж півмільйона перерахували), з профспілкових внесків, з 

особистого бюджету. Студенти організовують ярмарки, аукціони, платний 

перегляд фільмів, вуличні концерти, виступають з благодійними мистецькими 



 
 

програмами на майданах і вулицях міста, у Палаці культури і на ротондах у 

парку, в бібліотеках та волонтерських центрах.  

Не менш важливим напрямом нашої волонтерської діяльності  є також 

допомога і захист студентів коледжу, які опинилися у скрутних життєвих 

ситуаціях. А нам є кого захищати. Ми постійно дбаємо про 17 сиріт та 18 

інвалідів, про 106 напівсиріт та 142 студенти, у сім’ях яких виховується від 5 до 

10 дітей. Допомагаємо 41 студенту, батьки яких воювали в АТО та аж 73 

студентам, батьки яких воюють сьогодні в ЗСУ. Ми оточили увагою 6 

внутрішньо переміщених студентів та  2-х наших вихованців, батьки яких, на 

жаль, загинули на фронті. Ми підтримуємо наших випускників, які сьогодні, 

перебуваючи у Збройних Силах України, у надзвичайно важких умовах 

відвойовують кожен клаптик української землі і наближають  перемогу. 

З метою представлення великої роботи освітян у воєнний період заради 

нашої перемоги стартував Всеукраїнський проект «Україна. Науковці й 

освітяни: незламні у війні», до якого долучився колектив нашого коледжу. Як 

результат – буде видано інформаційно-презентаційне видання з аналогічною 

назвою, яке буде передаватись до Офісу Президента України, Верховної Ради та 

Кабінету Міністрів України, Президії Національної Академії Наук, до 

провідних бібліотек України.  

Війна внесла свої корективи і у вступну кампанію 2022 року. Відбулися 

певні зміни прийому абітурієнтів до закладу освіти, які визначалися Порядком 

прийому  і відповідно Правилами  прийому у 2022 році. 

По-перше:  

Випускники 11-ти класів складали національний мультипредметний тест 

з 3-х предметів (українська мова, математика, історія України), замість ЗНО. 

Обов’язковим було написання мотиваційного листа. 

По-друге:  

Для вступу на основі 9-ти класів, абітурієнти у цьому році створювали 

електронні кабінети, в які завантажували мотиваційні листи та проходили 

індивідуальну усну співбесіду з 2 предметів:  українська мова та математика, а 

на фізичну культуру та музику – проходили лише творчий конкурс. 

По-третє: 

Новим було й те, що при вступі у 2022 році не враховувався середній бал 

документа про освіту, одержана медаль, призові місця в олімпіадах. 

На платну форму навчання зараховувались абітурієнти лише за 

мотиваційним листом - це ще одне нововведення під час вступної кампанії 2022. 



 
 

Всього зараховано – 427 осіб 

Регіональне замовлення – 285 

Контракт – 142 

Конкурс на одне місце складав від 1.9 до 6.6 особи. 

В 2021 році була розроблена стратегія розвитку КЗВО «Луцький 

педагогічний коледж» Волинської обласної ради на 2021-2031 роки. В стратегії 

розвитку визначено основні пріоритети діяльності навчального закладу, серед 

них:  

1. Внутрішнє забезпечення якості освітньої діяльності. 

2. Професійна та академічна мобільність. 

3. Якість наукових досліджень та інновацій. 

4. Міжнародна співпраця. 

5. Врахування потреб ринку праці при наданні освітніх послуг. 

6. Створення позитивного іміджу коледжу. 

7. Профорієнтаційна діяльність. 

8. Студентське самоврядування. 

9. Фінансово-економічне забезпечення. 

10. Матеріально-технічна та інформаційна база. 

11. Результати реалізації стратегії.  

Саме в 2022 році розпочалася активна реалізація цих пріоритетів  

розвитку закладу. 

У Коледжі навчається 1556 здобувачів освіти, з них здобувачами 

освітнього ступеня бакалавр є 719 осіб (46,2 % від загальної кількості), 

здобувачами освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст – 198 осіб 

(12,7 % від загальної кількості) та освітньо-професійного ступеня фаховий 

молодший бакалавр – 639 осіб (41 % від загальної кількості). 

Основна парадигма конкурентоспроможності системи освіти – це якість 

освітніх послуг. Надавати якісні освітні послуги – першочергове завдання 

кожного педагогічного та науково-педагогічного працівника. Упродовж другого 

семестру 2021-2022 н.р. та першого семестру 2022-2023 н.р. якісний показник 

успішності здобувачів освіти знаходився в межах 58%–79%.  При порівнянні 

якісних показників успішності за літню сесію 2021-2022 н.р. та зимову сесію 

2022-2023 н.р. відмічаємо приріст якісного  показника на спеціальностях 012 

Дошкільна освіта (+6%), 025 Музичне мистецтво освітнього ступеня бакалавр 

(+18%) та 014 Середня освіта (Фізична культура) освітньо-професійного 

ступеня фаховий молодший бакалавр (+19%). Така позитивна динаміка 



 
 

пов’язана, перш за все, із очною формою навчання в порівнянні із другим 

семестром 2021-2022 н.р., який був дистанційно. 

У Коледжі працює потужний колектив педагогічних і науково-

педагогічних працівників, серед яких: 127 педагогічних та 109 науково-

педагогічних працівників, з них: 5 докторів наук, 3 професори, 53 кандидати 

наук, 19 доцентів. Серед основних працівників: 41 викладач-методист; 18 

старших викладачів; 110 викладачів вищої категорії; 13 – викладачів І категорії; 

4 – ІІ категорії. 

Колектив Коледжу пишається працівниками, які мають почесні звання, 

серед яких – заслужені працівники освіти, культури, фізичної культури і спорту 

України, народні і заслужені учителі та артисти України.  

Щорічно в коледжі проводиться атестація педагогічних (науково-

педагогічних) працівників, яка спрямована на всебічне комплексне оцінювання 

діяльності педагогів. У 2022 році атестувалося 33 викладачі коледжу, серед 

яких: 2 особам присвоєно педагогічне звання викладач-методист, 6 особам – 

старший викладач, 7 особам – присвоєна вища категорія.  

Атестаційна процедура була проведена згідно вимог, адже кожен з 

членів атестаційної комісії мав можливість висловити свою думку відповідно до 

присвоєння кваліфікаційних категорій, педагогічних звань особам, які 

атестуються. 

Приємно те, що викладачі коледжу продовжують активну роботу у 

складі  Науково-методичної ради та науково-методичних підкомісій фахової 

передвищої освіти Міністерства освіти і науки України (Ковальчук І.Л., 

Марчук С.С., Денисенко Н.Г., Зарицька А.А., Бубін А.О.). 

Спеціальності та освітньо-професійні програми. Коледж здійснює 

підготовку за такими спеціальностями: 

- освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр: 

Початкова освіта 

Середня освіта (Фізична культура) 

Середня освіта (Музичне мистецтво) 

Дошкільна освіта 

- освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст: 

Початкова освіта  

Фізична культура і спорт  

Музичне мистецтво 

- освітнього ступеня бакалавр: 



 
 

Початкова освіта 

Дошкільна освіта 

Фізична культура і спорт  

Музичне мистецтво 

Середня освіта (Фізична культура) 

Середня освіта (Музичне мистецтво) 

Поряд із професійною кваліфікацією здобувачі освіти отримують 

додаткові спеціалізації: 

• Вчитель англійської мови в початковій школі 

• Керівник дитячого хореографічного колективу 

• Асистент вчителя з корекційної освіти (сурдопедагог) 

• Педагог-організатор 

• Вчитель інформатики в початковій школі 

• Фахівець з музично-інформаційних технологій 

• Освітній менеджмент 

• Українознавство у початковій школі 

• Молодіжна робота 

• Гувернер (Тьютор) 

• Асистент вчителя-логопеда закладу дошкільної освіти 

На початку нового навчального року було розроблено та затверджено 

13 освітньо-професійних програм для різних спеціальностей освітнього ступеня 

бакалавр та освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр.  

Ліцензування нових спеціальностей – це показник успішного розвитку 

закладу. Впродовж жовтня-листопада 2022 року проектною групою викладачів 

та працівників Коледжу було підготовлено електронну ліцензійну справу. І вже 

у грудні Коледж отримав ліцензію на провадження освітньої діяльності в межах 

галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні 

науки». В цьому році буде здійснено перший набір в кількості 30 осіб. 

Цикл розвитку будь-якої освітньо-професійної програми завершується її 

зовнішньою акредитацією. В даний час триває робота над самооцінюванням 

освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта» освітньо-професійного 

ступеня фаховий молодший бакалавр як частини акредитаційної справи, поданої 

до Державної служби якості освіти. Згідно з графіком  акредитаційний процес 

розпочинається 23 січня 2023 року. 

Оновлення нормативно-правової та методичної бази забезпечення якості 

освіти та освітньої діяльності є основним завданням Коледжу на часі 



 
 

реформування освіти в Україні з урахуванням нових вимог чинного 

законодавства. Здійснюється постійний контроль за організацією освітнього 

процесу та розробляється нормативно-правова база, що дозволяє науково-

педагогічним/педагогічним працівникам та здобувачам освіти ознайомитися із 

вимогами, принципами, формами та видами навчання. Так, за звітний період 

було розроблено та оновлено 49 нормативно-правових документів, що 

регламентують освітній процес у Коледжі, підготовлено 1600 наказів (до 10 

наказів на робочий день).  

В умовах воєнного стану в зв’язку із потребою використання технологій 

дистанційного навчання в освітньому процесі Коледжу продовжується активна 

робота на спеціалізованому хмарному програмному забезпеченні Google 

Workspace for Education. Ця платформа активно використовується усіма 

викладачами та здобувачами освіти денної та заочної форм навчання. Варто 

відмітити, що збільшилася кількість відеоконференцій, зріс методичний рівень 

матеріалів, які викладачі розміщують в класах.  Продовжується робота із 

впровадження освітньої платформи Moodle. Для усіх викладачів створені 

облікові записи, найближчим часом заплановані тренінги по створенню 

електронних навчальних курсів.  

Важливим критерієм побудови індивідуальної освітньої траєкторії для 

здобувача освіти є реалізація його права на вільний вибір освітніх компонентів. 

В березні 2022 року Вчена рада коледжу затвердила каталог, в який увійшла 

181 анотація вибіркових освітніх компонентів, з яких 129 для денної форми 

навчання та 52 для заочної форми навчання. За результатами вибору здобувачів 

освіти, сформовано академічні групи з вивчення певного вибіркового освітнього 

компоненту. Результати вибору освітніх компонентів із Каталогу відображені в 

Індивідуальному навчальному плані здобувачів освіти.  

У 2022 році започаткована зовнішня академічна мобільність здобувачів 

освіти освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр 

спеціальності 012 Дошкільна освіта. Так, у 2 семестрі 2022-2023 н.р. студенти 2 

курсу долучаються до вивчення вибіркового освітнього компоненту 

«Підготовка майбутніх вихователів до методичної роботи в закладі дошкільної 

освіти» у Дубенському педагогічному фаховому коледжі Рівненського 

державного гуманітарного університету. 

У червні 2022 року відбулися засідання екзаменаційних комісій з 

проведення підсумкової атестації здобувачів освіти для встановлення 

відповідності рівня освітньої підготовки фахівців до вимог освітньо-



 
 

професійних програм та присвоєння їм кваліфікації за освітнім ступенем 

бакалавра/освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. У 2021-2022 

навчальному році було організовано роботу 9 екзаменаційних комісій з 

проведення атестації здобувачів освіти та підведені підсумки за результатами їх 

роботи. У 2022 році коледж закінчили 446 здобувачів освіти, з них 109 

отримали дипломи з відзнакою (25%).  

В умовах воєнного стану змінились акценти в організації практичної 

підготовки студентів коледжу. Пріоритетним у 2022 році було питання 

визначення базових закладів та установ для проходження практики різних 

категорій здобувачів вищої та фахової передвищої освіти, у тому числі тих, хто 

навчався дистанційно, перебуваючи за кордоном. Вибір баз практики 

ускладнювався тим, що окремі заклади призупинили свою діяльність, багато 

було переведено на навчання в дистанційному форматі (у зв’язку із відсутністю 

укриттів). Разом з тим, впродовж 2022 року було визначено альтернативні 

базові заклади для організації практичної підготовки студентів; змінено формат 

проведення літньої практики шляхом організації дозвілля дітей з числа 

внутрішньо переміщених осіб в установах, які займаються волонтерською 

діяльністю; сьогодні усі студенти випускних груп перебувають на 

переддипломній безперервній практиці в ті терміни, які визначено графіком 

освітнього процесу. 

Моніторинг працевлаштування та кар’єрного зростання випускників є 

важливим інструментом позиціонування коледжу на ринку освітніх послуг. Так, 

за результатами всеукраїнського моніторингу працевлаштування випускників 

закладів вищої та фахової передвищої освіти, проведеного в 2022 році 

Міністерством освіти і науки України у співпраці з Міністерством цифрової 

трансформації України та Пенсійним фондом України, показник оцінки 

зайнятості випускників нашого коледжу становить 72,76. Це досить непогано 

порівняно із закладами вищої та фахової передвищої освіти України та області.  

 Про затребуваність коледжу на ринку освітніх послуг також свідчать 

дані моніторингу кар’єрного росту випускників. Якщо проаналізувати категорії 

випускників, які включені до моніторингових списків у 2022 році то це 

директори закладів загальної середньої та дошкільної освіти, заступники 

директорів, керівники структурних підрозділів у відділах освіти територіальних 

громад, керівники структурних підрозділів у закладах вищої освіти. Цікавим є 

той факт, що  із 41 закладу дошкільної освіти в місті Луцьку 27 очолюють наші 

випускники (а це становить 66%). 



 
 

Зміцненню інституційної та дослідницької спроможності закладу 

сприяло заснування наукових фахових видань (категорія Б) з педагогічних 

(«Академічні студії. Серія: Педагогіка») та філологічних наук («Академічні 

студії. Серія: Гуманітарні науки»). У 2022 році зусилля було спрямовано на 

розширення партнерської співпраці з провідними вишами та науковими 

установами України щодо редакційної політики наукових видань коледжу. 

Зокрема, це представники потужних наукових шкіл Національної академії 

педагогічних наук України, Інституту мовознавства імені О. О. Потебні 

Національної академії наук України, Національного педагогічного університету 

імені М. П. Драгоманова, Національного університету «Острозька академія», 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, 

Прикарпатського національного університету імені  В. Стефаника, 

Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира 

Гнатюка, Університету Марії Кюрі-Складовської (UMCS), м. Люблін, Польща, 

Куявського університету у Вроцлавеку (Польща) та ін. 

У межах партнерських угод про співпрацю у 2022 році у коледжі було 

організовано низку науково-практичних конференцій з актуальних проблем 

національної освіти, зокрема: 4 всеукраїнські науково-практичні конференції з 

міжнародною участю, 2 міжнародні наукові конференції, 2 міжрегіональні 

науково-практичні конференції. 

Аналіз показників наукової та професійної активності викладачів 

коледжу свідчить про зростання публікаційної активності: 145 публікацій 

науково-педагогічних та педагогічних працівників коледжу надруковані у 

наукових виданнях, які включені до переліку наукових фахових видань України 

та до наукометричних баз; 362 публікації – з наукової та професійної тематики. 

Впродовж 2022 року видано 73 позиції навчально-методичних посібників та 

методичних рекомендацій. 

Під керівництвом викладачів здобувачі освіти також активно провадять 

науково-дослідницьку діяльність.  За 2022 рік було опубліковано близько 180 

студентських робіт (статей, тез).  

Про високий рівень науково-дослідницької підготовки студентів свідчать 

перемоги у різноманітних конкурсах та змаганнях. 

Студентка 3-В групи Стасюк Катерина виборола І місце в обласному 

етапі ХІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Тараса Шевченка.  



 
 

Команда «Містики історії» здобула перемогу серед 23 команд закладів 

освіти Луцька в VII турнірі гри Брейн-ринг на Кубок міського голови.  

Студенти 2-Д групи під керівництвом Марії Осип здобули перемогу на 

Всеукраїнському конкурсі з флористики та фітодизайну «Код нації українця» у 

номінації флористична скульптура. 

Учасники танцювального колективу «Колорит» під керівництвом  

Тетяни Царик на Міжнародному конкурсі талантів «Єврозима», здобули 

дипломи першої премії у двох номінаціях – бальна та народна хореографія. 

Стратегічними пріоритетами розвитку системи вищої освіти  є якість 

наукових досліджень та формування дослідницьких середовищ, що 

відповідають  європейським стандартам. Серед здобутків у цьому контексті 

варто відмітити організацію та проведення цілої низки заходів: 

 Дні науки - 2022 (10-21 травня 2022 року); 

 Заходи, присвячені Дню європейських мов (26-28 вересня 2022 

року); 

 Тиждень факультету дошкільної освіти та музичного мистецтва (24 

жовтня – 29 жовтня 2022 року); 

 Тиждень факультету початкової освіти та фізичної культури (31 

жовтня – 4 листопада 2022 року); 

 Заходи, присвячені Дню української писемності та мови (3 

листопада – 14 листопада 2022 року); 

Воєнні реалії змінили фокус освітніх пріоритетів, відтак упродовж року 

відбувалися заходи, спрямовані на психологічну підтримку учасників 

освітнього процесу в умовах війни, та просвітницькі заходи, зокрема: понад 40 – 

майстер-класів, тренінгів, вебінарів; 37 – предментних олімпіад, конкурсів, 

змагань; близько 50 – форуми, пленери, круглі столи, симпозіуми, семінари 

тощо. 

В умовах війни увиразнилася необхідність відродження просвітницької 

функції освіти. Просвітницька складова має стати пріоритетною у 

професійному та особистісному становленні майбутніх поколінь освітян. У 2022 

році у коледжі належна увага приділялась цим питанням, зокрема, було 

організовано цілу плеяду просвітницьких заходів, присвячених пам’яті 

видатних українців. 

У 2022 році за ініціативи закладу було реалізовано міжвишівський 

партнерський проєкт  «Всеукраїнські курси підвищення кваліфікації 

«Управління якістю науково-дослідницької діяльності у закладах вищої та 



 
 

фахової передвищої освіти в умовах воєнних реалій» (10 травня -21 червня 2022 

року)». Учасники – понад 250 осіб: представники управлінської ланки 

українських університетів та коледжів, науково-педагогічні та педагогічні 

працівники, аспіранти, докторанти, наукові співробітники, державні службовці. 

Упродовж вересня 2021 – лютого 2022 року у коледжі реалізовувався 

грантовий проєкт «МЕДІА&КАПСУЛИ», профінансований Радою міжнародних 

наукових досліджень та обмінів (IREX), що є складником міжнародного 

проєкту «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність - національне 

розгортання»,  виконувався за підтримки Посольств США та Великої Британії у 

партнерстві з Міністерством освіти і науки України та Академією Української 

преси. Мета проекту - формувати м’які навички інфомедійної грамотності у 

здобувачів вищої освіти (у майбутніх учителів української мови і літератури, 

початкової школи, майбутніх журналістів) в умовах неформальної освіти на 

основі використання електронних лінгвістичних ресурсів та програмних 

продуктів Українського мовно-інформаційного фонду Національної академії 

наук України.  

Упродовж року робота бібліотеки була спрямована на реалізацію таких 

основних завдань:  

• інформаційне забезпечення всіх аспектів навчально-виховного процесу, 

сприяння засвоєнню програмних та факультативних знань;  

• виховання інформаційної культури студентів;  

• поєднання традиційних та інноваційних бібліотечних послуг;  

• оновлення змісту, форм і методів індивідуальної та масової роботи з 

читачами;  

• забезпечення оптимальних умов для збереження книжкового фонду; 

• науково-бібліографічне забезпечення користувачів; 

• комплектування та облік бібліотечного фонду; 

• адміністрування репозитарію та контроль за його наповненням; 

• соціокультурна робота з популяризації літератури; 

• проведення дозвіллєвих заходів; 

• співпраця бібліотеки з кафедрами, цикловими комісіями, іншими 

структурними підрозділами; 

• ведення сторінок у соцмережах, наповнення сайту бібліотеки 

корисними посиланнями та актуальною інформацією; 

• підвищення професійного рівня працівників бібліотеки через участь у 

фахових семінарах, вебінарах, конференціях тощо. 



 
 

 

З метою модернізації та осучаснення системи обслуговування 

користувачів у грудні 2022 року в бібліотеці було встановлено Автоматизовану 

інформаційно-бібліотечну систему Unilib та розпочато оцифрування 

бібліотечного фонду й створення електронного каталогу. Також було створено 

сайт бібліотеки та оновлено сайт Електронної бібліотеки. В електронній 

бібліотеці розміщені збірники публікацій навчального закладу, перелік 

літератури до курсів, ресурси відкритого доступу. На сайті бібліотеки можна 

ознайомитися з фаховими виданнями коледжу та новими надходженнями. 

Упродовж 2022 року було списано понад 1000 примірників 

російськомовних видань. Та частина російських книг, що поки що не підлягає 

списанню, була переміщена в окремий закритий фонд «Законсервована 

література». Загалом на кінець 2022 року фонд бібліотеки налічує 42309 

примірників книг. 

На 2023 рік було виписано ряд періодичних видань, що відповідають 

фаховій спрямованості коледжу. Їх перелік подається в таблиці. 

 

Найменування видання 
На скільки 

місяців 

«Освіта і суспільство» 12 

«Вища школа» 12 

Всеукраїнський науково-педагогічний журнал 

«Освітній фронт» 
12 

«Дошкільне виховання» 12 

«Казна України» 12 

«Кібернетика та системна аналітика» 12 

«Країна» 12 

«Мистецтво та освіта» 12 

«Новий колегіум» 12 

«Практика управління закладами освіти» 12 

«Вихователь-методист дошкільних закладів» 12 

«Музичний керівник» 12 

«Проблеми програмування» 12 

«Системні дослідження та інформатика» 12 

«Теорія та методика фізичного виховання» 12 



 
 

«Фізичне виховання, спорт» 12 

«Волинь» 12 

«Волинська газета» 12 

Всього 18 найменувань 

 

У 2022 році було створено Інституційниї репозитарій Комунального 

закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної 

ради. Завантажити наукові напрацювання викладачі та студенти коледжу 

можуть у такі розділи: автореферати дисертацій, дисертації, методичне 

забезпечення, монографії, навчальні посібники/підручники, наукові статті, 

наукові фахові видання. У січні 2022 року були проведені практичні тренінги 

щодо розміщення матеріалів у репозитарій для викладачів кафедр та циклових 

комісій. 

 Одним з важливих напрямків у загальній системі діяльності нашого 

коледжу є інформаційна робота. Ріст конкуренції в сфері вищої освіти зумовлює 

пошук нових підходів  в інформаційно-іміджевій стратегії. Адже гарна і сильна 

репутація приваблює абітурієнтів та їх батьків, допомагає студентам бути 

успішними, а випускникам затребуваними у закладах освіти, дозволяє 

розширювати партнерські зв’язки та залучати інвестиції для подальшого 

розвитку.  

Другий рік у коледжі працює студентський «Інформаційний вісник» на 

власному Ютуб-каналі. Цікавий відео проект та єдиний на Волині подібного 

формату. Це випуски новин про основні події та заходи коледжу, інформаційні 

ролики про навчання і здобутки студентів, наукові, мистецькі та спортивні 

досягнення, профорієнтаційні сюжети.  У 2022 році було підготовлено та 

випущено 23 медіа продуктів. Студентський «Інформаційний вісник» дає ширші 

можливості для профорієнтаційної роботи шляхом використання медійного 

простору. Також це чудова нагода студентам випробувати себе у ролі 

журналістів та ведучих новин і, таким чином, набути нових компетентностей, 

які можуть бути корисними для їх професійного зростання.  

Цьогоріч заплановано подальше розширення інформаційної роботи та 

створення відео студії, де відбуватимуться ефіри з талановитими студентами та 

креативними педагогами, а також плануються тематичні зустрічі із фахівцями 

різних спеціальностей для профорієнтаційної роботи, з роботодавцями з питань 

подальшого працевлаштування, обмін досвідом із випускниками коледжу.  



 
 

Така робота спрямована на максимальну відкритість та довіру до нашого 

коледжу. Адже споживачі освітніх послуг мають бути впевнені у якості знань, 

які одержать в процесі навчання та перспективах подальшого 

працевлаштування.  

Основним завданням адміністрації, науково-педагогічного та 

педагогічного колективу закладу в умовах воєнного стану  було створення 

безпечних умов для учасників освітнього процесу.                                                                                   

У коледжі здійснено усі заходи, щоб освітній процес міг проходити 

безпечно, без загрози життю і здоров’ю  його  учасникам. В закладі, у 

відповідності до вимог, обладнано чотири укриття на 991 місце. Вони є у всіх 

навчальних корпусах та в легкоатлетичному манежі. Розроблено інструкцію 

№ 78 з безпеки учасників освітнього процесу під час воєнного стану, графік 

евакуації під час сигналу  «ПОВІТРЯНА ТРИВОГА». В перший день провели 

інструктаж з безпеки життєдіяльності та цільовий інструктаж з питань 

цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях із 

студентами та працівниками. 

Проводились також заходи з питань охорони праці, безпеки 

життєдіяльності, покращення умов для навчання, трудової діяльності, 

проживання в гуртожитку. Слід зазначити, що в минулому році випадків 

травматизму в закладі не зареєстровано. Прийняті  заходи безпеки дали змогу 

проводити навчання в офлайн режимі. 

В 2022 році було розпочато оцифровування трудових книжок 

працівників коледжу відповідно до Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника 

в електронній формі» від 05 лютого 2021 року № 1217-IX. Після перевірки 

даних з боку Пенсійного фонду України та їхнього внесення до Реєстру 

застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного 

соціального страхування буде сформований кінцевий варіант електронної 

трудової книжки. Відтоді паперова версія буде непотрібна і зможе зберігатися в 

працівника або вестися паралельно з електронною версією, якщо цього забажає 

працівник. 

Як Голова Ради директорів закладів фахової передвищої освіти 

Волинської області повідомляю наступне: впродовж 2022 року Радою 

директорів (20 закладів державної, комунальної і приватної форм власності)  

було проведено 5 засідань Ради та 35 засідань обласних методичних об’єднань, 

на яких розглядалися актуальні питання організації та керівництва системою 



 
 

внутрішнього забезпечення якості освіти у закладах фахової передвищої освіти. 

У засіданнях Ради директорів брали участь керівники обласної влади, 

представники управління освіти і науки Волинської обласної державної 

адміністрації та громадських організацій. 

Основні напрямки роботи Ради директорів: 

- Рада директорів підготувала подання на призначення академічних 

стипендій Президента України, соціальних та іменних стипендій Верховної 

Ради України кращим студентам закладів фахової передвищої освіти 

Волинської області. Надсилались листи, пропозиції та звернення до Президента 

України, Кабінету Міністрів України, Голови Верховної Ради України,  

Міністра освіти і науки України та до Волинської обласної державної 

адміністрації, Волинської обласної ради та управління освіти і науки 

Волинської обласної державної адміністрації. 

- За сприяння Ради директорів закладів фахової передвищої освіти 

Волинської області цього року було направлено на підвищення кваліфікації до  

Центрального інституту післядипломної освіти 70 осіб – слухачів категорії 

«Професійний розвиток педагогічних працівників закладів фахової передвищої 

освіти (коледжів, технікумів)» за рахунок коштів державного бюджету.  

Фінансова діяльність закладу у 2022 році була спрямована на 

забезпечення фінансовими і матеріальними ресурсами освітнього процесу і 

виконання своїх статутних завдань в особливому режимі в умовах воєнного 

стану. У звітному році обсяг фінансового ресурсу, передбачений кошторисом 

станом на 1 січня 2022 року,  був зменшений на 8862,6 тис. грн для 

забезпечення резервного фонду обласного бюджету. Разом з тим, в липні був 

збільшений  на 200,0 тис. грн для облаштування захисних споруд і укриття та на 

187,3 тис. грн для відшкодування комунальних послуг, спожитих мешканцями 

прихистку для внутрішньо переміщених осіб, розташованого у  приміщенні 

гуртожитку коледжу. 

Фінансові ресурси закладу були використані згідно з цільовим 

призначенням для оплати праці працівників, виплати стипендії та інших 

грошових  допомог студентам, комунальних послуг, придбання необоротних 

активів. будівельних матеріалів, інструменту, інвентаря для господарської 

діяльності. Зокрема, матеріалів для проведення ремонту господарським 

способом приміщень та обладнання навчальних корпусів і гуртожитку  на 522,8 

тис. грн, інструменту та інвентарю – на  273,6 тис. грн, необоротних активів – на 

747,1 тис. грн. (з них обладнання для кабінету інформатики – 307,1 тис. грн – 



 
 

спец фонд). Крім того, у грудні закладом отримано інтерактивне обладнання від 

управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації  на 

загальну суму 232,1 тис. грн. Заборгованість виплати заробітної плати, стипендії 

та інших видатків відсутня. 

Також у  гуртожитку коледжу у 2022 році було проведено монтаж 

віконних блоків та поточний ремонт віконних відкосів на суму 178,5 тис. грн. 

Віконні блоки придбано у 2021 році і використано на це 613,2 тис. грн. 

Постійно проводиться поточний ремонт господарським способом навчальних і 

господарських приміщень навчальних корпусів. 

Під час дії правового режиму воєнного стану всі закупівлі були 

проведені відповідно до постанови Кабінету міністрів України № 169 від 

28.02.2022 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель 

товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану». 

Хочу подякувати за роботу всім науково-педагогічним і педагогічним 

працівникам, керівникам структурних підрозділів, всім працівникам за творчу і 

сумлінну працю. 

Як ректор, я підтримував всі прогресивні форми роботи із студентами. 

Студент є центральною фігурою в коледжі. У нас прекрасні, талановиті і 

духовно багаті студенти. В більшості вони свідомо обрали вчительську 

професію. Ми повинні допомагати їм у цьому. Дякую за успіхи в навчанні! 

Не можу не торкнутися такої делікатної теми, як стиль роботи ректора. 

Вважаю, він був відвертим, прозорим і в міру демократичним. Будь-яке питання 

приймалося колегіально, з повагою до традицій закладу, потреб викладачів, 

працівників, студентів. Двері мого кабінету завжди були відкритими для Вас. 

Ми разом були і в радісних і в сумних подіях. Я всім вам за це дякую. 

Бажаю Вам міцного здоров’я, благополуччя, любові та поваги один до 

одного. Перемоги та миру! Бережімо себе і Україну! Слава Україні! 


