
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт директора 

Вищого професійного училища №1 

 м. Рівне 
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Учнівський контингент 

Станом на 01.09.2018 року контингент складав: 719 учнів (для порівняння: 

станом на 01.09.2017 – 775 учнів; станом на 01.09.2016 – 798 учнів; станом на 

01.09.2015 – 811 учнів; станом на 01.09.2014 – 825 учнів) 

Здійснено набір на І курс – 270 учнів 

На ІІ курсі – 315 учнів 

На ІІІ курсі – 134 учні 

Станом на 14.06.2019 контингент учнів складає –617 осіб, з них: 

на І курсі – 244 учні; 

на ІІ курсі – 246 учнів; 

На ІІІ курсі - 127 учнів. 

Планується випуск – 235 учнів ( плюс випуск у лютому 2019 року – 60 

осіб);  

Всього випуск у 2019 році – 295 осіб. 

Дипломів з відзнакою – 28; 

Втрата контингенту (всього) – 35чол. – без врахування учнів переведених 

на навчання у інші навчальні заклади (у 2017 – 2018 н.р. – 34 чол.) (Втрата 

контингенту за останні 5 років практично не змінилася і в середньому складає 

35 учнів в рік) 

Основні причини втрати контингенту: 

за сімейними обставинами – 21 чол.; 

за рішенням педагогічної ради – 14 чол. 

На кінець навчального року планується перехідний контингент – 382 учні, 

з них навчаються: 

на ІІ курсі – 138 учнів (5 груп СПТУ, 3 групи ТУ+ 2 групи ВПУ); 

на ІІІ курсі – 244 учні (5 груп СПТУ) 

План набору на І курс складає: 313 осіб (273 особи – за робітничими 

професіями; 40 осіб – у групи підготовки молодших спеціалістів). 

(планується здійснити набір за 8 робітничими професіями та 2 

спеціалізаціями для підготовки молодших спеціалістів) 



Виконання державного замовлення за 5 років: 

2014 рік – 97,5 %; 

2015 рік – 99 %; 

2016 рік – 96,5 % 

2017 рік – 88 %; 

2018 рік – 76 %. 

Профорієнтаційна робота. 

Демографічна ситуація у регіоні. 

Випускники 9, 11 класів Рівненської області 

Станом 
на 05.09 

Учні 9-х 
класів 

Учні 
11-х 

класів 

2018/2019 13478 7357 

2017/2018 12861 7416 

2016/2017 12532 7980 

2015/2016 12651 8475 

2014/2015 13200 9009 

2013/2014 13388 9351 

2012/2013 14114 9540 

2011/2012 14554 10460 

2010/2011 15163 9503 

2009/2010 17124 11017 

2008/2009 14645 11516 

 

Учні 8-11 класів станом на початок навчального року 

Райони, міста 

2017/2018 н.р. 2018/2019 н.р. 

7 
клас 

8 
клас 

9 
клас 

10 
клас 

11 
клас 

7 
клас 

8 
клас 

9 
клас 

10 
клас 

11 
клас 

Березнівський 978 999 948 628 563 1036 984 996 644 622 

Володимирецьки
й 966 1060 939 632 627 1171 963 1059 675 592 

Гощанський 357 370 352 238 246 381 346 361 274 232 

Демидівський 131 180 159 72 75 202 144 190 108 78 

Дубенський 424 435 420 116 133 453 418 432 153 117 

Дубровицький 615 543 553 340 360 588 608 537 389 338 

Зарічненський 450 468 450 357 366 492 448 467 372 357 

Здолбунівський 565 575 574 320 303 666 556 573 360 310 

Корецький 366 367 327 199 229 362 362 367 196 198 

Костопільський 682 723 666 368 351 731 641 719 432 368 

Млинівський 400 451 375 239 207 449 397 453 197 234 

Острозький 300 260 278 205 182 310 294 255 184 202 

Радивилівський 371 395 434 196 141 424 356 378 200 185 

Рівненський   955 925 861 400 411 1036 923 919 492 399 



Рокитнівський 982 982 912 662 677 1147 977 979 694 647 

Сарненський 1430 1547 1435 826 839 1663 1415 1530 924 805 

м.Дубно 426 414 371 170 166 444 421 402 187 161 

м.Вараш 449 480 460 356 311 491 441 478 370 354 

м.Острог 139 131 121 69 66 141 139 132 95 69 

м.Рівне 2369 2257 2226 1113 1163 2572 2275 2251 1401 1089 

ВСЬОГО 
1335

5 
1356

2 
1286

1 7506 7416 
1475

9 
1310

8 
1347

8 8347 7357 

 

Кадровий контингент 

Всього працівників станом на 26.06.2019 - 117 чол. 

У відпустці по догляду за дитиною до досягнення віку 3-х років: 

1. Поровчук О.В. викладач 

2. Власюк Т.Ф. – викладач 

3. Міліщук Р.В. – лаборант 

4. Мартинюк В.А. – керівник гуртка 

5. Ткач О.Г. – майстер в.н. 

6. Павелко М.М. – майстер в.н. 

Прийнято: 

1. Король Світлана Василівна - викладач 

2. Масюк Зоя Олександрівна – викладач 

3. Міньчук Микола Володимирович – слюсар-сантехнік 

4. Мороченець Олег Мелітонович - сторож 

5. Гонта Оксана Петрівна - економіст 

6. Примак Мирослава Валеріївна - юрисконсульт 

7. Колбун Іванна Анатоліївна – керівник гуртка 

Звільнено: 

1. Левчук Надія Михайлівна – майстер в.н. 

2. Гуща Зінаїда Олексіївна - викладач 

3. Галагуз Тамара Миколаївна - економіст 

4. Кравець Петро Фроїмович – слюсар-сантехнік 

5. Савонік Віктор Миколайович – керівник гуртка 

6. Глотов Микола Сергійович – юрисконсульт 

7. Майстер Михайло Валентинович - електромонтер 



Навчально-виробнича діяльність 

2018-2019 навчальний рік виявився насиченим у порівнянні з попередніми 

роками. Була проведена велика робота як у плані організації навчально 

практичної підготовки учнів нашого училища так і в підготовці навчально-

виробничих майстерень до проведення уроків виробничого навчання, 

майстеркласів, інших заходів. Всі навчальні майстерні було 

забезпечено матеріалами та інструментами у повному обсязі який дозволяє 

проведення уроків виробничого навчання на хорошому рівні. 

 На помітно високий рівень піднялася якість виконуваних нашими учнями 

опоряджувальних, мулярських, столярних робіт. Про це свідчать хороші 

відгуки про проходження практики учнями як на фірмах, у складі груп, так і у 

приватних підприємців індивідуально. Училище прийняло участь у «Музейних 

гостинах» представивши високоякісну продукцію майстерень та провівши ряд 

цікавих майстеркласів. 

У цьому навчальному році ми маємо можливість закупівлі 

деревообробного обладнання і розпочали серйозну роботу по підготовці 

майстерень до його встановлення. Виконано ремонтні та опоряджувальні 

роботи в майстернях механічної обробки деревини та збирання столярних 

виробів, у майстерні розкрою ДСП. Майстерні зараз повністю готові до 

встановлення обладнання. 

Учні нашого училища проходили практику у складі груп під керівництвом 

майстрів на таких обєктах: 

БМУ « Промжитлобуд 2» гр. № 15 ( Дембіцький Ф.М.) гр.№ 9 ( Потоня 

Л.В.) гр № 18(Демидчик П.В.) гр.№ 7 (Сторожук М.Г.) гр. №30 ( Забейда 

Н.І.),   гр №6 (Колосович О. В ) 

Інваспорт гр. № 5 ( Омельчук Г.Г. Степанович К.В.) гр.№21 ( Сіпата Т.І.) 

Галспецбуд гр. № 22 ( Яремчук Т.О., Ткачук Т.П.) гр.№3 ( Івасенко П.М., 

Гудак В.О.) 

ТзОВ «Опорядрембуд» та «Фундамент» гр №7 « Сторожук М.Г.) 



Велику та якісну допомогу було надано Училищу ресторанного сервісу та 

торгівлі гр. № 24 ( Якимчук Г.І. Павелко М.М. ) та садочку для дітей з 

обмеженими можливостями « Пагінець» гр. №3. 

Звичайно ж більшість учнів пройшли практику на індивідуальних об'єктах 

як у нашому місті , поза його межами так і по за межами області. 

За період першого півріччя 2018-2019 навчального року надійшло коштів 

від виробничої діяльності на суму 240599 грн., а за друге півріччя пргнозовано 

наджодження коштів на суму 450000 грн.. Надано послуг на суму 70000 грн. 

Виготовлено продукції на потреби училища на суму 98200грн. 

Загалом можна сказати що всі вимоги навчальних програм щодо 

організації та проведення навчально–практичної підготовки учнів як у 

навчальних майстернях так і на будівельних об'єктах протягом навчального 

року дотримувались на хорошому належному рівні. 

 

Навчальна робота 

Однією із актуальних проблем сьогодення в освіті є її якість, що є 

суспільною проблемою і вимагає відповідних змін у підготовці фахівців нової 

формації: фахівців-мобільних, здатних до навчання і перекваліфікації, 

самостійно вирішувати виробничі проблеми. З метою розвитку вмінь 

презентувати себе і результати своєї роботи учні училища беруть участь у 

Всеукраїнських конкурсах, олімпіадах, тренінгах, он-лайн олімпіадах 

організованих Всеукраїнськими освітніми проектами «Всеосвіта» та «На 

Урок». 

Команди учнів училища зайняли призове (ІІІ місце) у ІІ (обласному) етапі 

Всеукраїнських турнірів юних економістів, філософів і релігієзнавців. З метою 

активізації роботи з обдарованими учнями учні училища вперше долучилися до 

Всеукраїнських олімпіад з іноземної мови «Гринвіч», фізики – «Левеня 2019», 

де здобули добрі результати, брали участь у ІІ (міському) етапі олімпіад із 

загальноосвітніх дисциплін, де з предмета «Інформаційні технології» зайняли 

ІІІ місце. 



2018-2019 н.р. 18 учнів завершили на 10 – 12 балів. Це учні груп 

підготовки молодших спеціалістів і груп на основі повної загальної середньої 

освіти. 182 учні навчалися на 7 – 12 балів і 116 учнів мають 1 – 3 бали. Оцінки 

низького рівня навчальних досягнень мають учні, які здобувають повну 

загальну середню освіту. Жоден учень із груп підготовки кваліфікованих 

робітників на основі базової загальної середньої освіти не завершив навчальний 

рік на 10 – 12 балів і лише 26 учнів мають достатній рівень навчальних 

досягнень із загальноосвітньої підготовки.  

У 2018-2019 н.р. учнями училища пропущено 7250 годин, що складає 9,8 

год. на одного учня. Із них 936 годин – без поважних причин, що складає 0,18 

год. на одного учня. 

Важливим у 2018-2019 н.р. була участь учнів училища у підсумковій 

атестації з української мови, математики та історії України у формі ЗНО, в якій 

взяли участь 127 учнів училища, один учень гр.№5 Овчарук Олександр буде 

брати участь у додатковій сесії ЗНО з історії України, учень гр.№1 Мельничук 

Олексій буде проходити ДПА з української мови в училищі у вересні 2019 

року. 

 

Виховна робота 

Розпочався 2018–2019 навчальний рік третього вересня урочистою 

лінійкою. Перший урок було присвячено темі «Я громадянин України – 

європейської держави». 

10-14 вересня 2018 року в училищі був проведений спортивний тиждень, 

присвячений Дню фізичної культури і спорту. В програмі змагань: міні-футбол, 

баскетбол, волейбол, настільний теніс, армспорт, шахи, шашки, підтягування. 

На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 26 

квітня 2016 року №228 “Про обласний огляд-конкурс на кращий студентський 

гуртожиток та кращий учнівський гуртожиток професійно-

технічного навчального закладу" 03 жовтня 2018 року відбувся огляд нашого 

гуртожитку комісією управління освіти і науки 



Рівненської облдержадміністрації та за її рішенням гуртожиток ВПУ №1 

м.Рівне посів п’яте місце.  

03 жовтня 2018 року у бібліотеці училища була проведена виховна година 

за темою: «За книгою майбутнє». Бібліотекар училища Капустінська Г.С., 

вихователь Мазурок Т. В. та класний керівник групи №12 Ряба Л.С. 

ознайомили першокурсників з історією виникнення книги, її будовою. Учні 

групи №12 змагалися за друковані призи у низці вікторин. 

04 жовтня 2018 року учні училища вітали своїх педагогів із прийдешніми 

святами – Всесвітнім днем учителя та Днем працівника освіти України. 

Режисером, музичним керівником та основним натхненником заходу був 

керівник гуртка Бондарчук І.В, за сприяння і підтримки вихователів 

Костюкевич Н.О. та Лахай Л.П. 

04 жовтня 2018 року учні групи №20 із викладачем Шикулою Аллою 

Ярославівною відвідали Рівненський краєзнавчий музей, відділ «Природа» 

09 жовтня 2018 рокув актовій залі училища відбувся І етап 

(загальноучилищний) обласного огляду-конкурсу «Поліські пересмішники» 

переможцем став учень гр. №16 Бодашко Григорій. 

Щоб привернути увагу до необхідності збереження власного психічного 

здоров’я та оточуючих, 10 жовтня 2018 року практичний психолог училища 

Руссу-Захаржевська Наталія Володимирівна організувала та провела низку 

заходів: відеолекторій «Психічне здоров’я»; інтерактивну лекцію «Моє 

психічне здоров’я». 

Упродовж дня у центрі релаксації працювала арт-майстерня, де 

пропонувалися майстер-класи із квілінгу, ліплення, створення мотиваційних 

колажів, ізотерапії. 

Проведено низку тематичних заходів з нагоди Дня захисника України: 

тематичні години спілкування, розгорнута книжкова виставка у бібліотеці, 

оформлено інформаційний стенд у кабінеті «Захисту Вітчизни». А 12 жовтня 

2018 року викладач історії Красовський Андрій Васильович у холі навчального 

конкурсу представив власну виставку спорядження та зброї періоду Другої 

світової війни.  



11 жовтня 2018 року відбулося чергове засідання гуртка «Обереги пам’яті» 

(керівники Мазурок Т.В., Троцька М.С.) на тему: «Де козак, там і слава», 

присвячене Дню козацтва, Захисника України. 

18 жовтня 2018 року в актовій залі нашого відбувся обласний огляд-

конкурс читців-гумористів «Поліські пересмішники». За рішенням членів журі 

наш учень – Бодашко Григорій - серед учасників від закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти здобув третє місце. 

24 жовтня 2018 року відбулося Інтернет-знайомство лідерів учнівського 

самоврядування закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

Рівненської області. Наш заклад представляла учениця групи №11 Миронець 

Маргарита. 

25 жовтня 2018 року в актовій залі ДПТНЗ «Рівненський центр 

професійно-технічної освіти сервісу та дизайну» відбувся обласний фестиваль-

конкурс патріотичної пісні «Поліська січ» серед учнів закладів загальної 

середньої, позашкільної та професійної (професійно-технічної) освіти. 

Наш заклад представляв ВІА «Багряне листя» у складі учня групи №14-

ВПУ Ковальчука Віктора, учениці групи №8 Безух Катерини та керівника 

гуртка естрадного співу Бондарчука Івана Вікторовича. У своїй номінації 

вокально-інструментальний ансамбль «Багряне листя» посів третє місце! 

З 22 жовтня по 05 листопада 2018 року проводився обласний заочний 

конкурс юних фотоаматорів «Моя Україно!» На підставі рішення журі наших 

учнів визнано переможцями конкурсу юних фотоаматорів «Моя Україно!» і 

нагороджено дипломами навчально-методичного центру естетичного 

виховання учнів професійно-технічних навчальних закладів у Рівненській 

області у номінаціях (керівник Ряба Л.С.): 

Експериментальне фото - Адамчук Юрій (ІІІ місце);  

Позажанрове фото - Грицюк Ярослав (ІІ місце);  

Портрет репортажний - Гоч Роман (ІІІ місце); 

Макрофотографія - Пожарський Денис (ІІІ місце); 

Репортажне фото - Адамчук Юрій (ІІІ місце); 

Архітектура - Грицюк Ярослав (ІІІ місце). 



6–8 листопада 2018 року делегація Представництва Європейського Союзу 

в Україні відвідала Рівне та Дубно з офіційним візитом. У рамках візиту 

відбулася низка інформаційних заходів. 

8 листопада на базі нашого училища проходив брейн-ринг для молоді на 

тему Європейського Союзу. 

15 листопада 2018 року відбувся традиційний концерт, присвячений 

Міжнародному дню студента. Режисер та ведуча заходу викладач-методист 

Білецька Тетяна Миколаївна зібрала на сцені плеяду учнівських та педагогічних 

талантів, щоб привітати студентів сьогоднішніх і колишніх із святом молодості, 

енергії і невичерпного оптимізму. 

6 грудня 2018 року члени євроклубу під керівництвом викладача історії 

Красовського А.В традиційно провели захід, присвячений воїнам, що 

захищають незалежність нашої держави. В рамках заходу відбулась 

демонстрація тематичних фільмів з історії та сьогодення Українськой армії та 

проведена виставка уніформи та макетів зброї сучасної армії та воїнів УПА. 

З метою ознайомлення з організацією роботи навчально-практичних 

будівельних центрів, з матеріально-технічною базою училищ та обміну 

педагогічним досвідом з працівниками 14 грудня 2018 року відбулася поїздка 

наших педагогів до Луцького ВПУ будівництва та архітектури та ДНЗ 

«Дубенське вище художнє професійно-технічне училище». 

22 грудня 2018 року в актовій залі Технічного коледжу проводився ІІ етап 

обласного етнофестивалю «Вифлеємська зірка» серед учнів закладів загальної 

середньої, позашкільної та професійної (професійно-технічної) освіти. За 

рішенням журі визнано переможцем та нагороджено дипломом управління 

освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації у номінації 

«Окремі виконавці» Віктора Ковальчука, учня групи №14-ВПУ.  

27 грудня 2018 року силами учнівського самоврядування під керівництвом 

вихователів Лахай Л П., Костюкевич Н.О. та керівника гуртка Бондарчука І. В., 

було підготовлено святкову розважальну передноворічну програму.  

31 січня 2019 року до нашого училища завітав народний аматорський хор 

ветеранів війни та праці "Патріот" під керівництвом Тетяни Подкопаєвої. Цього 



разу, в переддень 75-річниці визволення міста Рівне від нацистських окупантів, 

ветерани подарували педагогічному та учнівському колективам нову програму 

«А солов’ї співали про Вкраїну…». 

14 лютого 2019 року вихователі Іванченко Н.О. та Кондратюк М.В., 

музичний керівник Бондарчук І.В., хореограф Колбун І. А. підготували концерт 

до Дня Святого Валентина.  

Традиційно, в переддень 9 березня, на базі нашого училища відбувся 

обласний огляд-конкурс «Живи, Кобзаре, в пам’яті людській».  

Честь училища захищала учениця гр №11 Шелегеда Наталія із поезією 

«Русалонька», де посіла третє місце.  

06 березня 2019 року в актовій залі училища відбувся концерт до Дня 

захисту прав жінок і миру (режисери вихователь Лахай Л.П. та керівник гуртка 

Бондарчук І. В.).  

13 березня 2019 року учні третього курсу середніх груп у супроводі своїх 

наставників та викладача предмету «Захист Вітчизни» Несенчука В. П. . 

відвідали військову частину 3055 Національної гвардії України, що 

дислокована у м. Рівне. 

14 березня 2019 р. учні училища під керівництвом викладача історії 

Красовського А.В відвідали Центральну міську бібліотеку та мали змогу 

переглянути кінодраму «Донбас» українського режисера Сергія Лозниці. 

10 квітня 2019 року в училищі проведено день цивільного захисту і 

об’єктове тренування. Було проведено об’єктове тренування з особовим 

складом та учнями, здійснено перевірку готовності всіх формувань цивільного 

захисту та працівників, учнів до проведення евакозаходів за сигналами 

оповіщення. 

17 квітня 2019 року у актовій залі нашого училища відбувся обласний 

конкурс «Міс профтехосвітяночка» серед учениць закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти. Честь нашого училища захищала учениця групи 

№8 Безух Катерина. За сумою балів Катерина посіла шосте місце і отримала 

титул “Міс ерудиція”. 



Протягом навчального року учні училища постійно відвідували 

Рівненській академічний драматичний театр, бібліотеки, виставки та зустрічі з 

письменниками Рівненщини. 

Спортивно - масова робота 

Збірні команди училища брали участь в Спартакіадах області, м. Рівне та 

України серед ПТНЗ 

На протязі даного періоду були досягнуті такі результати: 

Спартакіада області 

Баскетбол 1 місце тренер Менько А.П 

Волейбол 2 місце тренер Савонік В.Н 

Міні-футбол 1 місце тренер Логін В.В 

Армспорт 2 місце тренер Несенчук В.П 

Настільний теніс 4 місце тренер Логін В.В 

Шахи юнаки 5 місце тренер Савонік В.М, Устименко Т.Г 

Загальне 3 місце 2019 рік. 

Спартакіада м. Рівне 

Баскетбол 2 місце тренер Менько А.П 

Шашки 1 місце тренер Устименко Т.Г 

Стрільба кульова 3 місце тренер Несенчук В.П 

Плавання 3 місце тренер Несенчук В.П, Логін В.В 

Гирьовий спорт 1 місце тренер Несенчук В.П 

Армспорт 1 місце тренер Несенчук В.П 

Міні-футбол 1 місце тренер Логін В.В 

Волейбол 2 місце тренер Савонік В.М, Несенчук В.П 

Загальне 2 місце 2018 рік. 

Збірні команди та учні училища брали участь в Спартакіаді України серед 

ПТНЗ, та досягли таких результатів : 

Баскетбол 2 місце м. Вінниця тренер Менько А.П 

Волейбол 2 місце м. Миколаїв (Гольонко С. 24 гр, Войцишин О. 24 гр, 

Орловський Н. 23 гр, Музика В. 23 гр) 

Міні- футбол – 7 місце м. Львів тренер Логін В.В 



Легка атлетика м. Дніпро 7 місце (Кравчук Д. В-15, 100 м.- 2 місце, 

естафета – 2 місце, Васюк М. 12 гр – естафета 2 місце, стрибки в довжину – 3 

місце) 

При підготовці до навчального року було придбано спортивного інвентарю 

на суму 15 000 гривень, що дало змогу якісно проводити уроки фізичної 

культури та виховання.  

Замінені вікна на пластикові, оббиті стіни і заново поштукатурені, 

утеплений фасад в спортивному залі за що велика подяка майстрам 

виробничого навчання і їхнім групам (Красовській П.Г, Красовській Л.Г, 

Савченку М.А,  

Демедюку О.С, Мазурку А.В.) 

На даний період зроблено якісний ремонт в спортивному залі і училища. 

 

Методична робота 

Питання порядку денного педагогічних рад висвітлені згідно плану, крім 

перенесених з об’єктивних причин на 2019-2020 н. р.: «Стан професійно-

практичної та професійно-теоретичної підготовки кваліфікованих робітників з 

професії «Деревообробник будівельний» та «Стан викладання і рівень знань 

учнів з предмету «Будівельне матеріалознавство»; проведено 14 педагогічних 

рад.  

Навчання педагогів – згідно річного плану. 

Інструктивно-методичні наради проводилися регулярно. 

Проведено тижні права (Мосійчук Л. В., Красовський А. В.), охорони праці 

та безпеки життєдіяльності (Лукащук О. І.), тиждень безпеки дорожнього руху 

(Демчук Л. В.), природничо-математичних, загальнотехнічних та 

спецдисциплін операторів ЕОМ і тиждень за професією «Опоряджувальник 

будівельний»; у двох останніх брали участь усі члени комісій. До дня 

української писемності проведено квест (Ряба Н. М., Басараба Н. М.) та 

радіодиктант (Зощук Т. Г.), Насиченим був тиждень методичної роботи, низку 

заходів провела практичний психолог Руссу-Захаржевська Н. В. У березні 

викладач німецької мови Дацюк Л. Ф. провела гру-вікторину «Що? Де? Коли?». 



У грудні 2018 року на базі нашого училища, відповідно до плану роботи 

управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації, 

відбулася нарада директорів закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти Рівненської області. Одним із питань порядку денного був аналіз 

ефективності роботи навчально-практичних центрів за галузевим 

спрямуванням. Заступник директора з навчально-виробничої роботи 

Михальчук І. Ю. презентувала роботу навчально-практичних центрів за 

матеріалами та технологіями фірми «Кнауф» та ТМ «Снєжка». Діяльність 

навчально-практичних центрів та навчальних майстерень училища учасники 

наради змогли оцінити на серії майстер-класів: „Улаштування прямокутних 

ламаних поверхонь з гіпсокартону методом фрезерування” (майстер 

виробничого навчання Савченко М. А.) „Мурування гвинтової колони” 

(майстер виробничого навчання Колосович О. В.) „Нанесення патини на 

поверхню деревини з використанням техніки „декапе” (майстер виробничого 

навчання Петрище А. М.) „Опорядження поверхонь декоративною фарбою 

Velvet Dekor Feidal „отточенто” (майстер виробничого навчання Бойчук С. П.)  

Проведено моніторинг облікової документації методичних комісій. 

Курсове підвищення кваліфікації пройшли одинадцять педагогів, усі - при 

ВСП «Львівський навчально-науковий центр професійної освіти» 

Національного педагогічного університету імені М.Драгоманова. Значна 

частина педколективу брала участь у Всеукраїнських онлайн-вебінарах на 

різноманітних освітянських платформах, майстер-класах, що проводилися 

фірмами – соціальними партнерами; участь засвідчено сертифікатами. 

У 2018-2019 н. р. атестувалося 13 педагогів училища, з них – 3 викладачі, 8 

майстрів виробничого навчання, один методист, один практичний психолог. 

Десять педагогічних працівників атестувалися у черговому порядку, троє – 

позачергово.  

Атестація педагогічних працівників відбувалася згідно Типового 

положення про атестацію педагогічних працівників (наказ №930 від 

06.10.10 МОН України, зі змінами). Було встановлено відповідність раніше 

присвоєній кваліфікаційній категорії одному педпрацівнику: викладачу –



 "спеціаліст вищої категорії"; присвоєно кваліфікаційні категорії чотирьом 

педагогам: одному викладачу - "спеціаліст першої категорії", одному викладачу 

– "спеціаліст другої категорії"; одному методисту - "спеціаліст вищої категорії"; 

одному практичному психологу - "спеціаліст вищої категорії". Встановлено 

відповідність раніше присвоєним педагогічному званням: "викладач-методист" 

- одному педагогу, "майстер виробничого навчання І категорії" - семи 

педпрацівникам. Присвоєно педагогічне звання "майстер виробничого навчання 

ІІ категорії" – одному працівнику. 

Одному майстру виробничого навчання було встановлено посадовий оклад 

за 12 тарифним розрядом, одному – за 14 тарифним розрядом; семи майстрам 

виробничого навчання підтверджено посадовий оклад за 14 тарифним 

розрядом. 

Із січня 2017 року училище працює над методичною проблемною темою 

«Формування єдиного освітнього середовища як засобу комплексного розвитку 

професійних компетентностей учнів та педагогічних працівників в умовах 

реалізації Державних стандартів ПТО». У поточному навчальному році 

розпочався практичний етап реалізації проблеми. Частина навчання педагогів 

та виступів на панельній дискусії у навчальному році були безпосередньо 

пов’язані із методичною темою. Практичні результати - підвантажено до сайту 

училища веб-сайти педагогів Ліпінської Валентини Юріївни та Лукащук Олени 

Ігорівни. Значна частина педагогів працює над створенням власних сайтів, 

суттєву допомогу у цій роботі надає колегам кафедра викладачів та майстрів 

виробничого навчання комп’ютерних дисциплін. 

З метою ознайомлення з організацією роботи навчально-практичних 

будівельних центрів, з матеріально-технічною базою училищ та обміну 

педагогічним досвідом з працівниками 14 грудня 2018 року відбулася поїздка 

наших педагогів до Луцького ВПУ будівництва та архітектури та ДНЗ 

«Дубенське вище художнє професійно-технічне училище».  

В сучасних умовах виживання ПТНЗ все більшого значення набуває 

соціальне партнерство між навчальними закладами та будівельними 

підприємствами - замовниками кадрів, а також підприємствами 



виробниками будівельних матеріалів і розробниками сучасних технологій їх 

використання. 

Продовжується успішна співпраця між ВПУ №1 та фірмою «Кнауф». На 

базі НПЦ «Кнауф» протягом навчального року групи за професією 

«Опорядждуальник будівельний» успішно проходили практичне навчання з 

технології сухого будівництва. Групою №23 зараз проводиться реконструкція 

НПЦ. Виготовлено нову підвісну стелю, змонтовано оригінальний купол-

резонатор. Це досить складна конструкція, як в конструкторському так і в 

технологічному вирішенні. 

Протягом навчального року на базі НПЦ «Кнауф» проведено 4 майстер-

класи з виготовлення гіпсокартонних конструкцій підвищеної складності. 

В грудні 2018 року працівники училища Климчук П.П., Похилюк В.В. та 

Савченко М.А. брали участь в роботі навчально-практичної конференції на базі 

Одеського центру професійно-технічної освіти, в ході якої поділилися 

досвідом роботи НПЦ «Кнауф ВПУ №1» і разом з тим, практично 

освоїли технології сухого будівництва малоповерхових  швидко споруджуваних 

будинків. 

В ході конференції училищу було вручено сертифікат на матеріали в 10 

тис. грн. у номінації «Найбільша кількість учнів що освоїли технології «Кнауф» 

і сертифікати на навчальну літературу -16 тис. грн. 

Училище також отримало посібник «Спеціальна технологія монтажу 

гіпсокартонних конструкцій» (52 методичні розробки уроків)». І матеріали  

(гіпсокартон, профілі, суміші) і підручники училищем отримані. 

У травні 2019 року на базі ДПТНЗ «Дніпровське вище 

училище будівництва» проводилась науково-практична конференція «Кнауф» і 

Всеукраїнський конкурс професійної майстерності за професією «Монтажник 

гіпсокартонних конструкцій». Загалом делегація училища на конференції у 

складі керівника НПЦ Климчука П.П., майстра виробничого навчання Савченка 

М.А. та учня Добридника Р. отримали 15 сертифікатів про участь 

у теоретичних і практичних заходах і майстер-класах, а учасники 

Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності Савченко М.А. і учень 



Добридник Роман впевнено вибороли перше місце, виготовивши досить 

складний гіпсокартонний  виріб, а майстер в/н крім практичної роботи, ще й 

проходив тестування знання технології «Кнауф», де також показав досить 

високий результат. 

Продовжує роботу нововідкритий НПЦ «Снєжка». 

Відповідно до стратегії розвитку НПЦ компанії «Снєжка» на 2018-2019 

р.р. проведено наступні заходи: 

участь в обласному конкурсі серед майстрів виробничого навчання за 

професією «Маляр» майстер в/н Степанович К.В. виборола I місце ; 

участь в II етапі Всеукраїнського конкурсу за професією « Маляр» - учень 

групи В-15 ( 14 гр.) Сільковський Григорій виборов II місце. 

участь у Всеукраїнському онлайн-тестуванні викладачів і майстрів 

виробничого навчання з техніки лакофарбових матеріалів майстер в/н Бойчук 

С.П. зайняла III місце. 

участь у Всеукраїнському конкурсі столярів-деревообробників 

«Декорування готового дерев'яного виробу за допомогою продуктів ТМ 

«Vidaron» компаній «Снєжка - Україна». Оцінювання проводилось шляхом 

онлайн-голосування, команда училища виборола I місце. 

Майстри виробничого навчання Бойчук С.П. і Степанович К.В. брали 

участь у відкритті навчально-практичного центру «Снєжка» на 

базі Черкаського училища будівельних технологій, де мали змогу ознайомитись 

з навчально-матеріальною базою закладу та процесом підготовки 

опоряджувальників. 

У березні методичною комісією опоряджувальників було проведено 

тиждень за професією. В рамках тижня наряду з іншими цікавими заходами 

було проведено 6 майстер-класів та 1 семінар-практикум. 

Опорядження поверхонь декоративними каменями – Степанович К.В., 

Омельчук Г.В. 

Опорядження криволінійних поверхонь картами декоративної мозаїки -

Андрійчук В.П., Забейда Н.І. 



Декоративне опорядження «Вельвет декором» - Бойчук С.П., Ткачук 

Т.П.,  Котюк В.Г. 

Опорядження поверхонь декоративною штукатуркою «Китайський шовк» - 

Якимчук Г.І., Павелко М.М. 

Опорядження поверхонь папірусом – Забейда Н.І., Андрійчук В.П. 

Опорядження поверхонь під фактуру «Баранік» - Сіпата Т.І., Потоня Л.В. 

Улаштування прямокутних ламаних  поверхонь з гіпсокартону методом 

фрезерування – Савченко М.А., Демедюк О.С., Похилюк В.В. 

Заходи відвідало близько 200 учнів і 28 майстрів в/н та викладачів. 

Всі учні та педагоги, які освоїли технології «Кнауф» і «Снєжка» 

отримують відповідні сертифікати. 

Так випускники 2019 року отримають сертифікати «Кнауф» - 128 чол., 

сертифікати «Снєжка» - 109 чол., сертифікати «Vidaron» - 42 чол. 

Як і в цьому навчальному році так і в майбутньому навчально - практичні 

центри очікують складнощі в масовому освоєнні учнями даних технологій 

через високу вартість матеріалів, навіть «Кнауф» вже скупо виділяє матеріали. 

Тому потрібно вирішити проблему заробляння коштів самими НПЦ для 

свого ж функціонування. 

Але при такій кількості своїх учнів за професією «Опоряджувальник 

будівельний», «Монтажник гіпсокартонних конструкцій», «Монтажник систем 

утеплення» - при постійній завантаженості майстерень – викроїти час і базу для 

курсантів – це є дійсно значною проблемою. 

 

Господарська робота 

Серпень 2018 – проведено ремонт частини даху зимового саду – 23200 грн. 

Вересень 2018 – Закінчено ремонт кабінету іноземної мови № 2 (постелено 

лінолеум – 20800 грн.) 

Жовтень 2018 - Замінено двоє внутрішніх дверей гуртожитку на метало 

пластикові -19825 грн. 

Листопад 2018 – Виготовлено і встановлено 7 щдверних блоків у 

медпункті – 9520 грн.; 



Обшито козирки над аварійними виходами гуртожитку та майстерні 5000 

грн.                                   

 2019 рік 

Лютий – Проведено ремонт кімнати готелю, де також було 

здійснено   підготовку до конкурсу за професією «Маляр» 

Березень – замінено 2 проточні водонагрівачі у гуртожитку по 8000 грн. 

кожен 

Березень – замінено вікна у медпункті, механічній майстерні, кабінеті № 9 

та № 21, та на сходинкових клітках навчального корпусу  

Це основне, куди були затрачені кошти на суму більшу ніж 5 тис. грн.      А 

загалом щомісяця витрачається від 5 тис. грн. на утримання навчального 

закладу з господарських питань (миючі засоби, труби, крани, змішувачі, 

лампочки, розетки, і т.д.) 

Фінансова діяльність 

Загальний фонд        21093140 

Виробництво       671018 

Оренда, господарська діяльність         159367 

БФ «Будівельник»         739801                  

Спецфонд                1047525 

Благодійні внески           744005 

Гуртожиток        55814 

Що придбано і на яку суму для облаштування побуту учнів у гуртожитку  

Диван – 1 шт. – 5995 грн. 

Підодіяльники – 40 шт.- 9600 грн. 

Рушники – 70 шт. – 4199,30 грн. 

Плитка електрична – 4 шт. – 21516 грн 

Сушка для одягу – 4 шт. – 1720 грн. 

Доріжка коврова – 13 м.п. – 3198 грн. 

Телевізор – 1 шт.- 7340 грн. 

Плита електрична – 1 шт.- 388 грн. 

Бойлер – 2 шт. – 16 000 грн.. 



Вікна металопластикові – 12 м. – 50970,83 грн. 

Електрочайник – 4 шт. – 1076 грн. 

Напрямки, за якими здійснюється фінансово-господарська діяльність.  

Надходження по загальному фонду – 2018 р. – 21093140 грн. 

Видатки по загальному фонду –             21093140 грн. 

в т.ч. зарплата – 10866850 грн. 

нарахування на заробітну плату – 2351001 грн. 

Предмети, матеріали –                412999 грн. 

Медикаменти –                       10000 грн. 

Харчування сиріт –                    597300 грн. 

Оплата послуг –                      120996 грн. 

Видатки на відрядження -              25384 грн. 

Комунальні послуги -                 1943580 грн. 

     в т.ч. тепло – 1450491 грн. 

            вода –  160851 грн. 

            електроенергія – 332238 грн. 

Підвищення кваліфікації, курси -       7321 грн.      

Стипендія -                         4661012 грн. 

Інші виплати (сиротам під час випуску, література) – 96697 грн. 

Використані всі кошти. 

По спецфонду в 2018 р. надійшло -       1047525 грн. 

 В т.ч. від виробництва –                671018 грн. 

       від оренди, господарської діяльності – 159367 грн. 

       Регіональне замовлення            - 217140 грн. 

       Від благодійних внесків            - 744005 грн. 

в т.ч. фонд «Будівельник»                 - 739801 грн. 

Всього надійшло коштів по с/ф           - 1791530 грн.  

Фактичні витрати по спецфонду Виробни

цтво, 

господарська 

д-сть, 

Інші 

джерела власних 

надходжень 

(благодійні 



оренда внески) 

Залишок коштів на 01.01.2018 р. 446089 918 

Надходження, всього: 1047525 744005 

1.Від виробництва, господарської 

діяльності 
821357 - 

2. Від оренди 9028 - 

3.Благодійні внески 

  використання: 
217140 744005 

Зарплата, премія 337379 - 

Нарахування на заробітну плату  76155 - 

Предмети, матеріали 208665 687481 

Медикаменти 1519 - 

Оплата інших послуг 10146 

31977 
 

Інші видатки   

Відрядження -  

Теплопостачання 38567  

Водопостачання 16678  

Електроенергія 21466  

Стипендія (гр. № 28) 

Земельний податок 

64254 

(субвенція) 

148 

 

Придбання обладнання, предметів 

довгострокового користування 
24750 56340 

Капітальний ремонт гуртожитку -  

Разом: 831704 743821 

   

Залишок коштів на 01.01.2019 р.  661910 1102 

 


