
Звіт про діяльність колективу 

ВСП “ТФК ТНТУ” за 2021-2022 н.р. 

та завдання щодо удосконалення 

освітньої та фінансово-

господарської діяльності

Калушка Володимир Павлович, 

к.т.н., доцент, Заслужений працівник освіти України 

ВСП “Тернопільський фаховий коледж Тернопільського національного

технічного університету імені Івана Пулюя” , м.Тернопіль



ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ У 2021/2022 н.р.

Формування якісного контингенту студентів та учнів за професіями та спеціальностями

професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти

Забезпечення стійкої роботи ВСП “ТФК ТНТУ” в умовах адаптивного карантину та воєнного

стану

Удосконалення дистанційної та змішаної форми навчання, використання в освітньому процесі

сучасних інформаційних технологій, вдосконалення та розробка навчальних курсів, створених

у системі електронного навчання ВСП “ТФК ТНТУ” на платформі MOODLE (http://eguru.tk.te.ua)

Надання додаткових освітніх послуг (підготовка до вступу, курси водіїв та ін.) на комерційній

основі

Розширення міжнародної співпраці з навчальними закладами та підприємствами (фірмами) та

реалізація міжнародних проектів

Участь викладачів та студентів у наукових та науково-практичних конференціях, олімпіадах,

семінарах

Співпраця з підприємствами, організаціями, суб’єктами підприємницької діяльності з метою

проведення практичного навчання та подальшого працевлаштування

Підтримання та розвиток навчально-матеріальної бази

Реалізація напрямів виховної та спортивно-масової роботи зі студентською та учнівською

молоддю

Забезпечення належного фінансування діяльності ВСП “ТФК ТНТУ”

http://eguru.tk.te.ua/


ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У 2021/2022 н.р.

У 2021/2022 н.р. вся освітня діяльність ВСП “ТФК ТНТУ” була обумовлена введенням в Україні

карантинних заходів протидії світовому поширенню коронавірусної інфекції (COVID-19) та

введенням в Україні воєнного стану з 24.02.2022р.

забезпечувалося стійке функціонування ВСП «ТФК ТНТУ» у ІІ семестрі 2021/2022р.

в умовах повітряних тривог та ракетних атак;

з 24.02.2022р. на два тижні вимушено запроваджено канікули для студентів та

учнів;

з 14.03.2022р. навчання студентів та учнів усіх форм здобуття освіти проводилося

з використанням системи електронного навчання ВСП «ТФК ТНТУ» (в тому числі

по суботах);

У зв'язку із встановленням карантину та запровадженням обмежувальних протиепідемічних

заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-

19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та введенням воєнного стану в Україні у відповідності

до нормативних документів МОН України:

вжито організаційних заходів щодо кадрового забезпечення провадження

освітньої діяльності за дистанційними технологіями;

проведено атестацію здобувачів ПТО, ВО та ФПО у дистанційному режимі;

позанавчальні заходи (виховні, спортивні, наукові конференції, олімпіади,

конкурси, методичні об’єднання, тощо) проводилися дистанційно або були

відмінені (відкладені на наступні періоди)
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КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТІВ ТА УЧНІВ ЗА 2019-2022 РІК



ВИПУСК СТУДЕНТІВ ТА УЧНІВ У 2019-2022 РОКАХ



ПЕРЕОФОРМЛЕННЯ СЕРТИФІКАТІВ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ 
ТА АКРЕДИТАЦІЯ

У 2022 р. переоформлено 7 сертифікатів про акредитацію освітньо-

професійних програм у сфері фахової передвищої освіти на підставі 

сертифікатів про акредитацію відповідних освітньо-професійних 

програм за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, за 

якими наявний контингент здобувачів освіти

У 2022 р. проведено умовну акредитацію освітньо-професійної програми 

«Зварювальне виробництво» спеціальності 131 «Прикладна механіка» у 

відповідності до Постанови КМУ №338 від 21.03.2022р. «Деякі питання 

акредитації освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти в 

умовах воєнного стану 



У 2021/2022 році створено 7 проектних груп із педагогічних працівників випускових

циклових комісій, якими розроблено 7 освітньо-професійних програм підготовки

фахових молодших бакалаврів на основі затверджених стандартів фахової передвищої

освіти за спеціальностями 073 «Менеджмент», 122 «Комп’ютерні науки», 123

«Комп’ютерна інженерія», 131 «Прикладна механіка», 133 «Галузеве машинобудування»,

172 «Телекомунікації та радіотехніка», 242 «Туризм».

У 2022 році на основі розроблених освітньо-

професійних програм розроблено нові навчальні плани

на 2022/2023 н.р.:

 підготовки фахових молодших бакалаврів на базі

базової загальної середньої освіти, які мають

компоненту профільної середньої освіти;

 підготовки фахових молодших бакалаврів на базі

повної загальної середньої освіти;

 підготовки фахових молодших бакалаврів на базі

освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого

робітника

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ



Науково-педагогічні працівники ВСП “ТФК ТНТУ” працюють у складі науково-методичних комісій

(підкомісій) сектору фахової передвищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки

України по розробці стандартів ФПО та навчально-методичного забезпечення:

1. Каплун І.В. - НМК 1. Науково-методична комісія із загальної, професійної освіти та спорту

(спеціальність 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями));

2. Редьква О.З. - НМК 3. Науково-методична комісія з бізнесу, управління, соціальної роботи та сервісу

(спеціальність 073 Менеджмент);

3. Лещик І.Б. - НМК 3. Науково-методична комісія з бізнесу, управління, соціальної роботи та сервісу

(спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність);

4. Фігурська Л.В. - НМК 4. Науково-методична комісія з інформаційних технологій, автоматизації та

телекомунікацій (спеціальність 113 Прикладна математика);

5. Калушка В.П. - НМК 5. Науково-методична комісія з хімії та інженерії (спеціальність 132

Матеріалознавство);

6. Волошин В.Н. - НМК 5. Науково-методична комісія з хімії та інженерії (спеціальність 133 Галузеве

машинобудування)

Гаврищук І.В. працює в складі експертної групи з професійної педагогіки, психології та змісту ПТО

Міністерства освіти і науки України по проведенню експертизи об'єктів грифування (Наказ МОН

України №95 від 22.01.2021 р.)

УЧАСТЬ ВСП “ТФК ТНТУ” У РОБОТІ НМК ТА ЕКСПЕРТНИХ 
ГРУП МОН УКРАЇНИ



ЕЛЕКТРОННІ НАВЧАЛЬНІ РЕСУРСИ
(E-Learning)

Сервер електронного навчання ВСП “ТФК ТНТУ” на платформі MOODLE

(http://eguru.tk.te.ua)

Впроваджений з 01.07.2018 р. Станом на 01.08.2022р. створено та підтримується 1068

електронних навчальних курсів (1025 – у 2021р.; 850 – у 2020; 140 – у 2019р.), з них: по

загальноосвітніх дисциплінах – 126; по комп’ютерній інженерії – 112; по комп’ютерних науках –

42; по телекомунікаціях та радіотехніці – 48; по електроенергетиці, електротехніці та

електромеханіці – 4; по автомобільному транспорту – 98; по транспортних технологіях – 45; по

машинобудуванню – 39; по прикладній механіці – 34; по туризму – 34; по менеджменту – 51;

відділення професійної підготовки – 435.



ЕЛЕКТРОННІ НАВЧАЛЬНІ РЕСУРСИ
(E-Learning)

Ресурси освітньої онлайн-платформи Courséra

(https://www.coursera.org/programs/781-tfk-tntu-nvtse?currentTab=CATALOG)

Coursera надано безкоштовний доступ ВСП «ТФК ТНТУ» до 03.2023р. до онлайн-курсів з

різних дисциплін студентам та викладачам, у разі успішного закінчення яких можна отримати

сертифікат про проходження курсу. Coursera співпрацює з більше ніж 200 провідними університетами

та компаніями. Пропонуються курси в таких галузях: інженерія, інформатика, природничі науки,

медицина, біологія, суспільні науки, бізнес тощо. Пропонується широкий спектр можливостей для

навчання – від практичних проектів і курсів до сертифікації.

Станом на 01.08.2022р. запрошених 189 осіб, приєдналися 32 особи, навчається 3 особи



ЕЛЕКТРОННІ НАВЧАЛЬНІ РЕСУРСИ
(E-Learning)

Ресурси інтерактивної системи навчання фахівців у сфері транспортних технологій 

ELECTUDE (https://simulator.electude.com/ )

ELECTUDE надано доступ ВСП «ТФК ТНТУ» до 01.2023р. до системи навчання

фахівців у сфері транспортних технологій студентам та викладачам. Система ELECTUDE

містить понад 4500 навчальних модулів і тестів, які комбінують в собі теорію, ілюстрації,

графіки і схеми, а також різні симулятори

Дана система буде використовуватися з 2022/2023 н.р. студентами і викладачами

спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» при вивченні фахових дисциплін



АВТОМАТИЗОВНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ 
ПРОЦЕСОМ

У серпні 2018р. у ВСП “ТФК ТНТУ” введено в експлуатацію модуль АС «Деканат» системи

АСК ВНЗ (ПрАТ «НДІ ПІТ»). Упродовж 2021/2022 н.р. у системі автоматизовано вівся облік

та здійснювалось управління студентським контингентом і викладацьким складом:

сформовані робочі навчальні плани; формувались екзаменаційні відомості та зведені дані щодо

проведення і результатів сесії; дані про результати іспитів автоматично вносяться в особові

справи; формуються дані для друку відомостей, звітів; розклад занять; електронний журнал

успішності.



НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ СЕМІНАРИ І КОНФЕРЕНЦІЇ, 
УЧАСТЬ У ВИСТАВКАХ

1. 18.10. 2021р. в онлайн-режимі відбулося VI Всеукраїнське

методичне об’єднання викладачів транспортних технологій ЗФПО,

в рамках якого було проведено III науково-практичну

конференцію «Транспортні технології: стан, проблеми,

перспективи» ВСП «ТФК ТНТУ» представила В. Лотоцька,

викладач автотранспортних дисциплін.

2. 3.11.2021 р. в онлайн-режимі відбулося засідання

Всеукраїнського методичного об’єднання викладачів радіотехніки

та телекомунікаційних технологій ЗФПО на базі Вінницького

фахового технічного коледжу. Участь взяли представники 16

ЗФПО із 14 областей України, в тому числі і всі викладачі ЦК

телекомунікацій та радіотехніки ВСП «ТФК ТНТУ».

3. 25.11.2021р. на базі Фахового міського базового коледжу

зварювання та електроніки імені Є.О. Патона (м. Дніпро) була

проведена онлайн-конференція «II Всеукраїнські Патонівські

читання». У конференції ВСП «ТФК ТНТУ» був представлений

роботою авторів Гаврилюка В.Я., Дранівської М.Б. та Залуцької

Н.В.



НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ СЕМІНАРИ І КОНФЕРЕНЦІЇ, 
УЧАСТЬ У ВИСТАВКАХ

4. 01.12. 2021р. в онлайн-режимі відбулось засідання обласного

методичного об’єднання викладачів інженерної та комп’ютерної

графіки ЗФПО Тернопільської обл. у вигляді науково-практичного

семінару на тему «Формування графічних компетентностей

майбутніх фахівців в умовах змішаного навчання» із

використанням сервісу Google Meet. Модератором заходу став ВСП

«ТФК ТНТУ». У його роботі взяли участь представники дев’яти

ЗФПО Тернопільської обл. та представники ТНПУ ім. В. Гнатюка,

ВСП «Коломийського політехнічного фахового коледжу НУ

«Львівська політехніка»» та ВСП «Херсонського політехнічного

фахового коледжу ДУ «Одеська політехніка».

5. 15.12.2021 р. в онлайн-режимі відбулося засідання обласного

методичного об’єднання викладачів української мови та літератури

ЗФПО Тернопільської обл. на тему «Інноваційні освітні технології та

методи їх використання в процесі мовно-літературної підготовки

фахових молодших бакалаврів». Організатором була голова ЦК

філологічних дисциплін ВСП «ТФК ТНТУ», голова обласного

методичного об’єднання Т.В. Бойчук, а модератором –

Чортківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені

Олександра Барвінського. У заході взяло участь понад 60

викладачів із 20 фахових коледжів області.



НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ СЕМІНАРИ І КОНФЕРЕНЦІЇ, 
УЧАСТЬ У ВИСТАВКАХ

6. 23 та 29 червня 2022р. компанія Google Україна з МОН України

організували онлайн-тренінги для педагогічних, науково-

педагогічних працівників ЗФПО та ЗВО. Разом із нашими

викладачами ВСП «ТФК ТНТУ». зареєструвалося більше 5

тисяч учасників. Сертифікований тренер компанії Google

Антоніна Букач ознайомила викладачів з головними

перевагами та особливостями рішень Google for Education.

Здійснено огляд основних освітніх інструментів та функцій

Google Workspace for Education, практичних рекомендацій

щодо використання Google Академія та інших характеристик

інструментів Google.
7. Викладачі та студенти ЦК комп’ютерних наук взяли участь у семінарі «День Безпечного

Інтернету» та у вебінарі до дня безпечного Інтернету (Safer Internet Day) за участю Кіберполіції

України, компаніі ERC та Академії Cisco в Україні

8. Каплун І.В. взяла брала участь у науково-практичному онлайн-семінарі з психології на тему

«Гармонізація емоційного стану (прості та ефективніспособи подолання гострого стресу,

швидкого розслаблення, саморегуляції та гармонізації психофізичного стану)», м. Полтава, 14

березня 2022р.

9. Бойчук Т.В., Степусишин С.Б. взяли участь у Крайовому форумі освітян «Освіта – енергія

майбутнього» (26.09.2021; ТНПУ ім. В. Гнатюка).

https://www.youtube.com/channel/UC8gN-a7iiMPRXflCptFJvvA/featured


ВИДАВНИЧА ТА НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ 
ПРАЦІВНИКІВ

У 2021/2022 н.р. затверджено і рекомендовано до використання в освітньому процесі:
- навчальних посібників – 2;
- конспектів лекцій – 10;
- методичних вказівок до виконання ЛР – з 8 дисциплін;
- методичних вказівок до виконання ПР – з 6 дисциплін;
- методичних вказівок до виконання ДП, КП – 1

У 2021/2022 н.р. викладачами ВСП “ТФК ТНТУ” опубліковано 51 наукову працю, у т.ч.:
- 2 монографії (1 за кордоном);
- 3 статті у іноземних фахових виданнях;
- 4 статті у фахових виданнях України;
- 1 патент України на корисну модель;
- 41 теза конференцій, у тому числі у співавторстві із студентами – 11

Опубліковані у 2021/2022 н.р. монографіїі: 

1 – PUBLIC POLICY IN THE CONTEXT OF THE COVID-2019 PANDEMIC: REALITIES AND PROSPECTS, 

Redkva O.Z., Yurevych N.O., Tsekhanovych V.B., "Moderní aspekty vědy", Svazek XVІІ mezinárodní 

kolektivní monografie, Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o. se sídlem V Lázních 688, Česká 

republika (співавтор Редьква О.З.);

2 – Діагностика силової установки гібридного автомобіля: Монографія / Укладачі: Бажинов О.В., 

Бажинова Т.О., Заверуха Р.Р. – Харків: ХНАДУ, 2021-116 с. (співавтор Заверуха Р.Р.)



ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

З метою дотримання академічної доброчесності студентами при написанні дипломних

проектів (робіт) у 2021/2022 н.р. було проведено безкоштовну перевірку на запозичення текстів

пояснювальних записок до них з використанням антиплагіатної інтернет-системи

Strikeplagiarism.com (власність компанії Plagiat.pl).

Між ВСП “ТФК ТНТУ” та ТОВ “ПЛАГІАТ” у 2021 році було підписано і

реалізовано договір про безкоштовне використання антиплагіатної

інтернет-системи Strikeplagiarism.com терміном на навчальний рік

У 2022 р. було проведено безкоштовну перевірку на запозичення текстів наступних

пояснювальних записок до дипломних проектів (робіт) студентів:

- 15 – освітнього ступеня бакалавра;

- 68 – освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра;

- 221 – освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

Результати перевірки на запозичення текстів пояснювальних записок до дипломних проектів

(робіт) студентів випускних груп:

1) “оригінальна робота” після першої спроби - 62 шт. (20,4%)

2) “задовільна оригінальність роботи” після першої спроби - 20 шт. (6,6%)

3) “оригінальна робота” після другої спроби і прийнятих фрагментів – 170 шт. (56%)

4) “задовільна оригінальність роботи” після другої спроби і прийнятих фрагментів – 72 шт.

(23,6%)



Студентка Олександра Солоненко (наставник Оксана

Фук) стала учасницею CCI exchange program

(американської програми обміну «Ініціатива місцевих

коледжів», яка фінансується Державним департаментом

Сполучених Штатів Америки) та здобуватиме освіту в

одному з освітніх закладів Сполучених Штатів Америки

у 2021-2022 навчальному році.

РЕЗУЛЬТАТИ СТУДЕНТСЬКИХ ОЛІМПІАД І КОНКУРСІВ 

МІЖНАРОДНОГО ТА ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РІВНЯ

19.11.2021 р. в режимі онлайн відбувся 16-й Український студентський

фестиваль реклами. Організаторами фестивалю виступили: Спілка

рекламістів України, Всеукраїнська рекламна коаліція та український

професійний журнал «Маркетинг і реклама». ВСП «ТФК ТНТУ» був

представлений роботами студентів спеціальності 073 «Менеджмент»: Богач

Яна, Гаранджук Юлія, Демчук Олександр, Дмитришин Неля, Івасечко Олеся,

Колеснік Софія, Коцюба Володимир, Насемчук Мирослава, Симоненко

Катерина та Симоненко Єлизавета, Тарабара Євгенія, Хемій Наталія

та Цимбалюк Олександр. У номінації «Відеореклама» 3 місце

виборола Насемчук Мирослава, назва роботи «Я за мир». Хемій Наталія

здобула перемогу у номінації «Айдентика», де посіла 2 місце, назва

роботи «FORMA CLUB».



SERVICE MASTER JUNIOR – це всеукраїнський

спеціалізований конкурс професійної майстерності серед

студентів (учнів) закладів ФПО та ЗПТО, який створений,

щоб мотивувати молоді кадри до розвитку та надає їм

підтримку на початкових етапах професійної діяльності.

Відбірковий етап відбувся 16.02.2022 р. Конкурс

проводився комерційним навчальним центром TechTe@ch,

який є офіційним представником і реселером Electude в

Україні, а також надає послуги професійних дистанційних

курсів автотранспортного спрямування.

РЕЗУЛЬТАТИ СТУДЕНТСЬКИХ ОЛІМПІАД І КОНКУРСІВ 

МІЖНАРОДНОГО ТА ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РІВНЯ

У відбірковому етапі конкурсу взяли участь 305 студентів автомобільних спеціальностей з понад 20

закладів освіти України. 12 студентів-учасників від ВСП «ТФК ТНТУ» увійшли в рейтинговий список

100 кращих, серед них:

Анатолій Морозовський (гр. АТ-419ск) – ІІІ місце у рейтингу 100 кращих;

Іван Буртник (гр. АТ-401), Назарій Бойчук (гр. АТ-401), Вадім Думанський (гр. АТ-419ск), Іван Федорів

(гр. АТ-301), Олег Атаманчук (гр. АТ-419ск), Олександр Яворський (гр. АТ-319ск), Максим Копестинський

(гр. АТ-301), Степан Федірко (гр. АТ-301), Володимир Дацків (гр. АТ-214п), Олег Бродяк (гр. АТ-

419ск),Мирослав Абрамчук (гр. АТ-301).



7-22 червня 2022 р, м.Київ. в режимі "онлайн-змагань" та/або в форматі інтернет-відеозв'язку

(для творчих та інноваційних конкурсів) відбувся фінал Міжнародної студентської олімпіади

в сфері інформаційних технологій IT-Universe-2022.

Для участі у вирішальних змаганнях у 11 конкурсах Фіналу було запрошено більше 100

студентів із 29 закладів вищої освіти.

Міжнародна студентська олімпіада в сфері інформаційних технологій «IT-Universe» (IT-

Universe) позиціонується як соціально значимий проект, спрямований на вдосконалення

професійної майстерності, популяризацію інформаційних технологій (ІТ) і способів їх

ефективного застосування, поліпшення процесів використання ІТ суспільством.

Від ВСП “ТФК ТНТУ” приймала участь студентка групи КІб-502 Недошитко

Ангеліна, яка посіла 1 місце в конкурсі передових ідей та технологій «Інтернет речей».

В загальному заліку ВСП “ТФК ТНТУ” на 2 місці.

РЕЗУЛЬТАТИ СТУДЕНТСЬКИХ ОЛІМПІАД І КОНКУРСІВ 

МІЖНАРОДНОГО ТА ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РІВНЯ



Модний маркетплейс kasta.ua організував унікальний проєкт серед студентів ЗВО та інших

навчальних закладів, який дає шанс талановитій молоді заявити про себе на просторах Iнтернету

та отримати грошовий приз. Завдання конкурсу: зняти коротке (до 4 хвилин) відео на тему: «Мій

виш та моє місто моїми очима». Наш коледж представляли дві команди: перша у складі: Кавка

Катерина та Павлик Анна з презентацією відеоролика «Тернопіль – студентське містечко»;

друга у складі: Хемій Наталія та Павлик Анна – назва відеоролика «Незабутні студентські роки».

РЕЗУЛЬТАТИ СТУДЕНТСЬКИХ ОЛІМПІАД І КОНКУРСІВ 

МІЖНАРОДНОГО ТА ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РІВНЯ

Студенти групи ТТ-111, спеціальності 275

«Транспортні технології (на автомобільному

транспорті)» взяли участь у

Всеукраїнському конкурсі «Зимові свята в

традиціях нашого народу» від проекту «На

урок». Головна мета конкурсу – сформувати

цікавість до вивчення народних традицій,

допомогти студентам зрозуміти значення

кожного свята.

Переможці нагороджені дипломами І, ІІ, ІІІ

ступенів, а решта отримали іменні

сертифікати



Викладачі ЦК математичних дисциплін підготували студентів-переможців олімпіад,

конкурсів у Всеукраїнській онлайн-олімпіаді «На урок»:

1. Поліщук М. (КІ-106) Шиманський В. (КІ-106) отримали Диплом першого ступеня;

2. Кожухар С. (КІ-106), Бомба М. (КІ-106), Волянський Е. (КІ-106) отримали Диплом

третього ступеня з математики (викладач Кметь З.І.);

3. Гнідий (КН-221), Парносов (КН-221), Очеретнюк (КН-221), отримали Диплом першого

ступеня;

4. Поворозник (КН-221), Сойка В. (КН-221) отримали Диплом другого ступеня;

5. Середа (КН-221), Капусняк (КН-221) отримали Диплом третього ступеня (викладач

Погорілець А.В);

6. Давидович А., Околович В., Околович О., Матвійчук Ю., Бондарчук А., Чубак А., Вітик

А., Смик О., Устимчук К., Яцура А., Грицьків В., Багрій М., Давдович А. отримали Диплом

першого ступеня (викладач Чура С.В.);

7. Троянська Ю., Пендюр К., Колос Д., Корчевська В., Манорик У., Бронашко А.,

Копестинська Я., Чудик В. Головацька В. отримали Диплом другого ступеня;

8. Бойко З., Дусан В., Щирба М., отримали Диплом третього ступеня (викладач Чура

С.В.).

РЕЗУЛЬТАТИ СТУДЕНТСЬКИХ ОЛІМПІАД І КОНКУРСІВ 

МІЖНАРОДНОГО ТА ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РІВНЯ



МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Перелік угод, підписаних Технічним коледжем



МІЖНАРОДНІ ПРОЕКТИ

Благодійним фондом “Частинка добра”, ВСП “ТФК ТНТУ” за підтримки Програми малих

грантів громадської дипломатії Посольства США в Україні реалізується міжнародний проєкт

“Будуй кар'єру в Україні”

Партнери проєкту

В рамках проекту розроблено електронний сервіс (платформу), який дозволяє: 

- оперативно здійснити пошук вакансій по всій країні та розмістити власне резюме;

- полегшити шлях при виборі професії чи спеціальності; 

- сприяти співпраці між роботодавцями та потенційними працівниками;

- рекламувати існуючі можливості працевлаштування. 

- інформувати про регіональний розвиток. 

- організовувати регіональні форуми для зацікавлених сторін. 

- тримати у курсі найактуальніших та найбільш перспективних професій. 



Відділення професійної підготовки:

-Виробничу практику проведено у 9
групах третього курсу, надходження на
рахунок фахового коледжу становить 112
415 грн.;

-Виробничу практику проведено у 8
групах другого курсу, надходження на
рахунок фахового коледжу становить 46
200 грн.;

-Виробниче навчання проведено згідно
стандартів професійної підготовки в
повному об’ємі в очному та
дистанційному форматі.

Відділення вищої та фахової 
передвищої освіти:

Відповідно до навчальних планів
відділень проведено всього 71 практику.

На базі лабораторій та майстерень
фахового коледжу проведено 28
навчальних практик.

На базі підприємств та організацій
проведено 43 виробничі практики, при
цьому було укладено 664 договори про
проведення практик.

Проведення практик та виробничого навчання було ускладнено введенням воєнного 
стану в Україні. 

Для проведення навчальних практик та виробничого навчання в очному режимі 
отримувалися дозволи в Тернопільській обласній військовій адміністрації.

НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ



Відділення професійної 
підготовки:

- Проведено реконструкцію аудиторії 
№24, з організацією майстерні  в/н за 
професією Контролер-касир (придбано 
електронні ваги та касові апарати);

- Проведено ремонт, виготовлено меблі 
для лабораторії та майстерні в/н з 
професії Адміністратор, закуплено 
комп’ютерний клас і проводиться його 
монтаж;

- Здійснюються ремонтні роботи в примі-
щенні за адресою Тарнавського 7а для 
організації кабінету підготовки водіїв 
категорії «В» з встановленням 
тренажеру водіння.

Відділення вищої та фахової 
передвищої освіти:

- Проведено ремонти в аудиторіях №101, 
№102 та №321. 

- Виготовлено меблі для вказаних 
аудиторій.

- Проведено монтаж комп’ютерних мереж 
в аудиторіях №101 та №321. Здійснено 
запуск комп’ютерних класів в цих 
аудиторіях.  

- Вказані аудиторії використовувалися для 
роботи приймальної комісії. 

- Проведено реорганізацію серверного 
центру фахового коледжу з включенням 
обладнання (4 серверів та серверної 
стійки) отриманих від БФ «Частинка 
добра».

НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ



Підготовка водіїв

За звітний період здійснено навчання 2 груп підготовки водіїв категорії 
«В» кількістю - 36 слухачів.

Проведено поточний ремонт навчальних автомобілів силами підрозділу в 
майстернях фахового коледжу.

Пройдено обов’язковий технічний контроль навчальних автомобілів. 

Проведено атестацію спеціалістів з підготовки водіїв за напрямками:

- надання домедичної допомоги – 1 чол.;

- навчання керування транспортними засобами – 3 чол.;

- навчання правил дорожнього руху – 2 чол.

Розроблено та перезатверджено робочі тематичні плани підготовки водіїв 
категорій «В» та «С1» згідно постанов КМУ №584 від 10.05.2022р. та №601 від 
10.05.2022р.

Планується розпочати навчання нової групи з теоретичної підготовки 
водіїв категорії «В» 5.09.2022р. в кількості 19 слухачів.

НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ



На базі фахового коледжу проведено засідання заступників директорів
закладів професійної (професійно-технічної) освіти під егідою НМЦ ПТО в
Тернопільській області.

Учні відділення професійної підготовки фахового коледжу брали участь у
всеукраїнському конкурсі професійної майстерності «WorldSkills Ukraine» за
напрямками:

- токарні роботи - 1 та 3 місце;

- слюсарні роботи – 2 місце;

- зварювальні роботи – 3 місце.

Майстер виробничого навчання Віталій Пістун ставши модератором проєкту
UPSHIFT (дочірної структури UNICEF) сформував учнівську спілку для розвитку
сучасних компетенцій молоді UPGrade націлену на сучасні технології і неформальне
навчання учнів. Для реалізації проєкту отримав грант 60 тис. грн. та закупив 3D
принтер та розхідні матеріали, 3D сканер і VR окуляри. На даний момент проєкт
переорієнтований на роботу з дітьми ВПО і їхнє цікаве дозвілля.

Працівники навчально-виробничого підрозділу та окремі викладачі ВПП з
перших днів війни приймали участь у нічних чергуваннях в корпусах за адресою
Тарнавського 7 та 7а для прийому та розміщення в гуртожитках
внтрішньопереміщених осіб з зони бойових дій.

Колектив підрозділу бере активну участь у волонтерському русі та підтримці
ЗСУ.

НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ



НАЦІОНАЛЬНО – ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

ЗАХОДИ, ЩО ВІДБУЛИСЬ У ЦЬОМУ НАПРЯМКУ:

 Урочисте відзначення Дня захисника України, Дня Українського

Козацтва, Дня Збройних Сил України та свята Покрови Пресвятої

Богородиці. Вечір пам’яті Героя України, випускника коледжу

Гурняка В.

 Заходи з нагоди вшанування героїв Небесної сотні - «Ангели, які

тримають українське небо», а також організація інформаційно –

просвітницьких годин та тематичного концерту-реквієму.

 Урочини до Дня Соборності України.

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА

Шануємо героїв, які 

віддали життя за волю 

України



ЗАХОДИ, ЩО ВІДБУЛИСЬ У ЦЬОМУ НАПРЯМКУ:

Телеміст “Тернопіль-Хмельницький-
Маріуполь”: в єдності – сила України  

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА



ДУХОВНО – МОРАЛЬНЕ, 

ЕСТЕТИЧНЕ ТА 

КУЛЬТУРОЛОГІЧНЕ  ВИХОВАННЯ

Участь в 

щомісячних 

Богослужіннях в 

церкві св.ап.Петра, 

лекторії з проблем 

моралі, етики 

сімейно-побутових 

відносин.

Коляди,  

віншування 

студентського, 

учнівського та 

викладацького 

колективів з нагоди 

Різдвяних свят

Виховні години, вечори 

запитань та відповідей, 

бесіди, читацькі 

конференції, присвячені  

темам  морального 

становлення 

особистості.

Спрямоване на формування почуття власної гідності, чесності, свободи, утвердженню 

високих почуттів любові до свого народу. 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА



У фаховому коледжі протягом 2021-2022 н.р. працювали гуртки: 

народний художній вокальний ансамбль «Галичани» (керівник Н.В. 

Лук`янчук), народний духовий оркестр (кер. Б.М. Луцишин); 

народний танцювальний ансамбль «Промінь» Л.В. Лірська)

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА

19 травня 2022 року
ВСП «ТФК ТНТУ» разом зі 
всією Україною святкував 
День вишиванки. Одягли 

вишиванки викладачі та 
студенти фахового коледжу.



З метою успішного та якісного проведення  інформаційно-просвітницьких виховних 

годин, вихователями гуртожитку підготовлена велика кількість методичних 

матеріалів  з усіх напрямків виховання.

Проводиться значна індивідуально-виховна робота з мешканцями 

гуртожитку, зокрема в режимі онлайн, про правила поведінки під час 

воєнного стану

За сприянням батьків в гуртожитках щороку проводиться ремонт кімнат, блоків 

та побутових приміщень.

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА



НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА

Постійне  оновлення

інформації про навчально-виховний процес,

інформаційно-просвітницька робота в соціальних 

мережах.

Проведено майстер-класи,  

квести, інтелектуальні та 

профорієнтаційні ігри, 

тестування своїх можливостей.

ПРОФОРІЄНТА-ЦІЙНА 

РОБОТА:

Проведено профорієнтацію через 

соціальні мережі та електронну пошту 

шляхом розсилання інформаційних 

листів у загальноосвітні школи І-ІІ 

ступенів області.

Статті про заходи та досягнення 

студентів, учнів та педагогів ВСП 

“ТФК ТНТУ”, публікації оголошень 

про прийом у 

ВСП “ТФК ТНТУ”.

Проведено “Дні відкритих дверей”

на відділеннях коледжу.

Вдосконалено співпрацю з 

бібліотеками міста з метою 

проведення у них презентацій та 

агітаційно-роз’яснювальної  

роботи про  ВСП “ТФК ТНТУ”.



Масово –
інформаційна 

бібліотечна 
робота

Літературні 
вечори

Бібліографічні 
свята

Книжкові 
виставки

Вікторини

Дні інформації

Читацькі 
конференції

Фонд бібліотек складає 37257 

примірників

Бібліотеки передплачують 

близько 55 найменувань 

періодичних видань

Бібліотеки облаштовані 

комп'ютерами підключеними до 

Інтернету, що дає можливість 

учням та студентам отримувати 

додаткову інформацію

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА



ПСИХОЛОГІЧНА РОБОТА

години спілкування з учнями та

студентами 1 курсів та тему: Булінг в

освітньому середовищі: причини, наслідки,

за участі спеціалістів місцевого центру

надання психологічної допомоги;

години спілкування з учнями та

студентами 3 курсів на тему: Кар’єра та

успіх.

тренінги на теми: «Удосконалення,

розвиток, формування особистості».

виступ для батьків на тему: «Особливості

підліткового віку, поради батькам».

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА

СОЦІАЛЬНА РОБОТА

Відділення професійної підготовки:

Діти-сироти, діти позбавлені батьківського 

піклування – 6 осіб

Діти з багатодітних сімей – 61 осіб

Діти-інваліди – 8 осіб

Діти з неповних сімей – 98 осіб

Діти з малозабезпечених сімей – 16 осіб

Діти яких перебувають в зоні АТО – 25осіб

Відділення молодших спеціалістів:

Діти-сироти, діти позбавлені  

батьківського піклування – 15

Діти з малозабезпечених сімей – 20

Діти з багатодітних сімей – 98

Діти з неповних сімей – 81

Діти-інваліди –29

Діти учасників АТО – 30

Внутрішньо переміщені особи – 1



НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА



На відділенні професійної підготовки для внутрішньо переміщених осіб відбулись майстер-класи: 

 Виготовлення Великодних писанок для гостей,які зараз перебувають у місті Тернопіль. 

 Декорування вербових букетиків " Верба б'є, не я б'ю..." для  внутрішньо переміщених осіб.

 «Бісероплетіння»;

 Плетіння "браслету виживання«;

 Виготовлення енергетичних батончиків для українських воїнів.

 Конкурс малюнок на асфальті: «Світ очима дітей».

 Нагородження і смачне чаювання!

Велика клопітка робота проводиться працівниками фахового коледжу по приготуванні їжі для воїнів,

внутрішньо-переміщеним особам та територіальній обороні.

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА



СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧА РОБОТА

Спортивні секції, які 
функціонують у 
ВСП “ТФК ТНТУ”

• Футбол (юнаки і дівчата) 

• Атлетична гімнастика

• Туризм

• Легка атлетика

• Гирьовий спорт 

• Організована і проводиться гурткова робота, до якої залучено 20% студентів та учнів.
Багато студентів займається в гуртках і спортивних секціях спортивних товариств
міста

• Впродовж навчального року поповнилась спортивно-матеріальна база, а саме
закуплено 2 комплекти волейбольної форми (для юнаків та дівчат), м’ячі: 3
волейбольних, 5 баскетбольних, 6 футбольних; карімати

• За сприяння ТОВ «ПАРІМАТЧ» та Благодійного фонду «Частинка добра» нашому
закладу було передано спортивний інвентар для організації освітнього процесу з
фізичного виховання на високому рівні.

 В ТК ТНТУ навчаються 2 майстри спорту.

У 2021/2022 н.р. ряд спортивних змагань обласного рівня не проводилися у зв’язку з
карантинними обмеженнями та воєнним станом.

• Волейбол (юнаки і 
дівчата) 

• Настільний теніс

• Атлетична гімнастика

• Спортивний туризм 

• Футзал



В 2021/2022 н.р. виконані наступні роботи силами 

адмінгосподарського підрозділу, а також з залученням підрядників:

- встановлено пожежно-оповіщувальну систему в корпусі №3 по вул. Тарнавського, 7;

- встановлено металопластикові конструкції (вікна та двері) в корпусах №3 і №4 по

вул. Тарнавського, 7 вул. та Тарнавського, 7а в загальній кількості – 245кв.м.;

- проведено капітальний ремонт навчальних аудиторій РМ3, РМ4 у корпус № 4 по вул.

Тарнавського, 7а;

- встановлено два газові котли в паливній корпусу №1 та №2 по вул. Курбаса, 13;

- встановлено модеми дистанційного обліку витрат газу в паливній корпусу №1 та №2

по вул. Курбаса,13 та даховій котельні корпусу №3 по вул. Тарнавського, 7;

- встановлено 2 шлагбауми біля корпусів №3 і №4 по вул. Тарнавського, 7 вул. та

Тарнавського, 7а;

- встановлено огорожу (70 метрі) біля корпусів №3 і №4 по вул. Тарнавського, 7 вул. та

Тарнавського, 7а;

- проведено заміну труби водопостачання (80 метрів) корпусу №1 по вул. Курбаса,13;

- у гуртожитку по вул. Тарнавського, 7 у шести блоках облаштовано санвузли та душові
кабіни;

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ



- змонтовано дахову конструкцію над входом у корпус № 4 по вул. Тарнавського, 7а

- проведено косметичні ремонти приміщень навчального корпусу №1 та №2 по вул.

Курбаса,13, навчального корпусу №3 по вул. Тарнавського, 7 та № 4 по вул.

Тарнавського, 7а;

- проведено косметичні ремонти приміщень гуртожитку по вул. Курбаса,11,

гуртожитку по вул. Тарнавського, 7 та гуртожитку по вул. Тарнавського, 7а;

- встановлено сертифіковані двері у електрощитових корпусу №3 по вул.

Тарнавського, 7 та № 4 по вул. Тарнавського, 7а;

- встановлено керамічну плитку на підлогу в аудиторіях 206в, 208в корпусу №2 по

вул. Курбаса,13;

- встановлено підвісну стелю та керамічну плитку в приймальній корпусу №3 по

вул. Тарнавського, 7;

- облаштовано стелу на першому поверсі корпусу №3 по вул. Тарнавського, 7 ;

- проведено поселення та облаштування побуту для тимчасово переміщених осіб у

приміщеннях гуртожитків ВСП “ТФК ТНТУ”;

- проведено облаштування укриттів для забезпечення безпечної організації

навчального процесу;

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ



СТРУКТУРА ФІНАНСУВАННЯ ВСП «ТФК ТНТУ»

Тернопільський 
фаховий коледж

Загальний фонд Спеціальний фонд

Фінансування з
Державного 

бюджету

Фінансування з
Місцевого 
бюджету

(+ субвенція)

Власні 
надходження

Надходження 
від платного 

навчання

Надходження 
від курсової 
підготовки

Надходження 
плати за 

проживання в 
гуртожитках та 

інші

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ











• Середньорічна кількість стипендіатів

(студентів) станом на 01.07.2022р. – 410,3

чол. (40,5%)

• Середньорічна кількість студентів за

державним замовленням на 01.07.2022р.

– 1013,3 чол.

• Середньорічна кількість стипендіатів

(учнів) станом на 01.07.2022р. – 250,5 чол.

(41,6%)

• Середньорічна кількість учнів за

регіональним замовленням на

01.07.2022р. – 601,8 чол.
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