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Сучасне училище – великий і складний механізм, злагоджену  роботу 

якого забезпечують різні служби: педагогічні працівники, інженерно-

технічний персонал, спеціалісти, роботодавці, батьківський комітет,  

громадськість. Кожен із нас, зрозуміло, по-різному несе відповідальність 

перед суспільством за якість підготовки закладом кваліфікованих робітників. 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 року 

№178 „Про звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та 

професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом 

та громадськістю” я сьогодні звітую про діяльність училища та свій 

особистий внесок в його розбудову за останні п’ять років. 

У своїй роботі дотримуюсь послідовності, системності і плановості, і це 

дає належні результати, так як охоплює всі сторони навчально-виховного 

процесу. Училище є державним професійно-технічним навчальним закладом 

третього атестаційного рівня, який відноситься до системи освіти, забезпечує 

реалізацію прав громадян на придбання професійно-технічної і повної 

загальної середньої освіти, оволодіння робочими професіями, кваліфікацією 

згідно своїх інтересів, здібностей, стану здоров’я. 

У своїй діяльності трудовий колектив Вищого професійного        

училища №1 м. Рівне керується Конституцією України, Законами України 

„Про освіту”, „Про Професійно-технічну освіту”, Положенням про 

професійно-технічний навчальний заклад, Положенням про організацію 

навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних 

закладах, порядком надання робочих місць для проходження учнями, 

слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання 

та виробничої практики та іншими нормативно правовими актами, а також 

Статутом навчального закладу, колективним договором та правилами 

внутрішнього трудового розпорядку. 

Функціонування колективу ВПУ №1 м. Рівне спрямоване на виконання 

стратегічних завдань професійно-технічної освіти: 

підготовку висококваліфікованих, конкурентоспроможних робітників; 
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збереження висококваліфікованого колективу з мотивацією його до 

постійного самовдосконалення; 

підвищення якості організації навчального процесу; 

удосконалення матеріально-технічної бази; 

створення безпечних умов для роботи всіх категорій працівників та 

учнів. 

підвищення економічного, кадрового та інтелектуального потенціалу в 

країні за рахунок зростання освітнього рівня населення;  

інформаційну інтеграцію професійно-технічної освіти в національну 

систему освіти, а також у наукову, виробничу, соціально-громадську і 

культурну інфраструктуру світового суспільства.  

 

І. Формування учнівського контингенту та організація професійної 

підготовки учнів 

Вище професійне училище №1 м. Рівне здійснює підготовку 

кваліфікованих робітників з 11 інтегрованих професій, у тому числі – із двох 

спеціальностей напряму „Будівництво та архітектура”. 

Упродовж останніх п’яти років контингент училища складав у 

середньому 810 осіб, а саме: 

2013 рік – 834 особи, 

2014 рік – 824 особи, 

2015 рік – 812 осіб, 

2016 рік – 801 особа, 

2017 рік – 768 осіб. 

Станом на 1.09.2017 – 768 осіб. 

На 01.09.2017 в училище зараховано 328 осіб. 

Упродовж 2013–2017 н.р.  втрати контингенту в середньому складали 

5%. 

 Перелік професій, за якими здійснювалася підготовка учнів у 2016  -  

2017 навчальному році 
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Назва професії  
Кількість 

учнів 

Столяр 

Верстатник деревообробних верстатів 

24 

Деревообробник будівельний 86 

Опоряджувальник будівельний 293 

Монтажник гіпсокартонних конструкцій  

Маляр 

26 

Монтажник будівельний 25 

Муляр 

Пічник 

Штукатур 

99 

Оператор електронно-обчислювальних та 

обчислювальних машин 

Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних  

83 

Монтажник систем утеплення будівель; штукатур 25 

Монтажник гіпсокартонних конструкцій; монтажник 

систем утеплення будівель 

29 

Будівництво та експлуатація будівель і споруд 39 

Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн 39 

Всього: 768 

 

Для організації навчально-виробничого процесу у ВПУ №1 м. Рівне 

створена необхідна матеріально-технічна база, до складу якої входить 

навчально-побутовий корпус загальною площею 7908 м2, де розміщено 

навчальні кабінети (24), лабораторії (3), їдальня на 150 місць, спортивна зала 

площею 269 м2, актова зала на 350 місць; корпус навчально-виробничих 

майстерень площею 1940 м2 (11 майстерень, 2 полігони); учнівський 

гуртожиток на 400 місць, зимовий сад площею 223 м2; тренажерна зала. 
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 На базі Вищого професійного училища №1 м. Рівне вперше в Україні 

було розпочато підготовку кваліфікованих робітників за професією 

„Монтажник гіпсокартонних конструкцій”. Укладено угоду про 

співробітництво з фірмою „Кнауф Маркетинг Київ”, в рамках якої упродовж 

2013-2017 р.р. училище отримало спонсорської допомоги матеріалами, 

підручниками, посібниками та інструментами на суму 98 тис. грн. 

У 2013 році училищем проліцензовано нову спеціальність із підготовки 

молодших спеціалістів – „Опорядження будівель і споруд та будівельний 

дизайн”, кваліфікація технік-дизайнер (будівництво). 

З 2015 року ВПУ № 1 м. Рівне співпрацює з  ТзОВ „Снєжка-Україна“. У 

рамках співпраці в училищі відбулося 7 навчально-практичних семінарів за 

матеріалами та технологіями ТМ „Sniezka“ для майстрів виробничого 

навчання та викладачів спецдисциплін професійно-технічних навчальних 

закладів області. 30 березня 2017 року на базі училища відбулося відкриття 

навчально-практичного центру „Sniezka”. Для проведення реконструкції 

майстерні опоряджувальних робіт фірма надала училищу матеріалів на суму 

42,6 тис. грн. 

У 2017 році планується відкрити на базі училища навчально-практичний 

центр деревообробних технологій, на обладнання якого виділено кошти 

Євросоюзу в обсязі 1,2 млн. грн. 

 

ІІ. Зміцнення навчально-матеріальної бази профтехзакладу упродовж 

2012-2017 років. 

Видатки  по загальному фонду 

2013 рік – 10 243,7 тис. грн; 

2014 рік – 10 537,1 тис. грн; 

2015 рік – 12 532,6 тис. грн; 

2016 рік – 12 517,6 тис. грн; 

2017 рік (І півріччя) – 8 887,5 тис. грн. 

Всього: 54 718,3 тис. грн. 
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Надходження від фінансово-господарської діяльності по спецфонду 

2013 рік – 609,5 тис. грн; 

2014 рік – 270,0 тис. грн; 

2015 рік – 390, 3 тис. грн; 

2016 рік – 382,0 тис. грн; 

2017 рік (І півріччя) – 364,6 тис. грн. 

Всього: 2 016,8 тис. грн. 

З метою поліпшення умов навчання і виховання учнів училища були 

задіяні кошти із спеціального фонду: 

за 2013 рік – 1273,4 тис. грн;  

за 2014 рік – 957,9 тис. грн; 

за 2015 рік – 1033,3 тис. грн; 

за 2016 рік – 986,0 тис. грн; 

за 2017 рік – 244, 5 тис. грн. 

Вказані кошти були використані для переобладнання кабінетів та 

лабораторій, поточного ремонту навчального корпусу, придбання нового 

обладнання та устаткування для потреб навчально-виробничого та виховного 

процесу в училищі. 

Використано коштів на придбання приладів, обладнання з 

енергозберігаючих технологій – 227,3 тис. грн. 

Надано послуг майстернями закладу – 315,5 тис. грн. Зокрема, 

виготовлено продукції для навчальних закладів та установ– 267, 4 тис. грн., у 

т.ч. для потреб училища – 201,9 тис. грн. 

Використано коштів на покращення умов проживання учнів у 

гуртожитку училища – 146,0 тис. грн. 

Надходження від виробничої практики 

2013 рік – 534,0 тис. грн; 

2014 рік – 233,4 тис. грн; 

2015 рік – 368,5 тис. грн; 

2016 рік – 334,7 тис. грн; 
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2017 рік (І півріччя) – 340,9 тис. грн; 

Всього: 1 811,8 тис. грн. 

Благодійні кошти 

2013 рік – 778,6 тис. грн; 

2014 рік – 582,7 тис. грн; 

2015 рік – 583,8 тис. грн; 

2016 рік – 674,6 тис. грн; 

2017 рік (І півріччя) – 60,3 тис. грн; 

Всього: 2 680,2 тис. грн. 

Обладнано майстерні штукатурних і лицювальних робіт, майстерню 

монтажу систем утеплення будівель, переобладнано майстерню малярних 

робіт, на базі якої відкрито Навчально-практичний центр „Снєжка”. 

Проведено реконструкцію майстерень механічної обробки деревини та 

складання столярних виробів, майстерні розкрою плит ДВП і ДСП, актової 

зали училища. 

Проведено реконструкцію коридорів  першого та другого поверхів 

навчально-виробничих майстерень.  

У гуртожитку училища обладнано учнівську лазню, яку забезпечено 

безперебійною подачею гарячої води. 

Проведено сучасний ремонт 65 кімнат гуртожитку, 12 санвузлів (із 

заміною санітарно-технічного обладнання); устатковано шість кімнат 

приготування їжі електроплитами та холодильниками.  

Розроблено проект переобладнання інтер’єру та експозиції музею 

історії училища. Вісім навчальних кабінетів забезпечено мультимедійним 

обладнанням.  

В майстернях училища виготовлено 77 дверних блоків, які встановлено 

в гуртожитку, майстернях та навчальному корпусі. Проведено заміну 90 

віконних блоків на металопластикові зі склопакетами. У меблевій майстерні 

виготовлено 96 комплектів меблів для гуртожитку ( шафи, ліжка, тумбочки, 
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книжкові полиці); 120 учнівських парт, 8 методичних стінок,                         

25 комп’ютерних столів для навчальних кабінетів. 

Переобладнано кабінетів, лабораторій: 

кабінет предмету „Захист Вітчизни”; 

кабінет історії України; 

лабораторія фізики та астрономії; 

кабінет технології монтажу гіпсокартонних конструкцій та систем 

утеплення будівель; 

кабінет спецтехнології столярів; 

кабінет інформатики та інформаційних технологій; 

кабінет літератури; 

кабінет спеціальних дисциплін операторів ЕООМ; 

кабінет основ економіки та підприємництва; 

кабінет спеціальних дисциплін груп ВПУ. 

За останні п’ять років  використано коштів на зміцнення матеріальної 

бази та проведення ремонтних робіт – 1,5 млн. грн, з них - придбано 

обладнання та інструментів на суму 54,5 тис. грн., замінено на 

металопластикові 90 вікон та 1 вхідні двері – 249,5 тис. грн. 

 Зокрема, придбано для зміцнення матеріально-технічної бази: 

 

Рік Найменування Кошти, тис.грн. 

Звітний 

період 

Оргтехніка 149,0 

Покращення умов проживання в гуртожитку 146,0 

Інструменти 54,5 

Спортивний інвентар 23,8 

Система відеонагляду 34,8 

2013 

Комп'ютерна техніка:  

системні блоки (16 шт.) 31,12 

монітор 1,05 

комп'ютер 16,55 

ксерокси (2 шт.) 3,8 

принтери (2 шт.) 3,2 

ноутбук 5,8 

2014 

Оргтехніка:  

проектори (5 шт.) 22,5 

екрани до проекторів  2,0 



 9 

ноутбук 4,4 

нетбук 2,3 

принтер 1,1 

Холодильники (2 шт.) 5,0 

Електроплита 1,4 

Матраци (50 шт.) 5,5 

Ковдри (25 шт.) 4,2 

Сантехніка  21,0 

Спортінвентар  9,0 

Електротовари товари  8,0 

Тканина на крісла  46,7 

Література  3,71 

2015 

Оргтехніка:  

ноутбуки (4 шт.) 28,4 

принтер 4,3 

Система відеонагляду  347,5 

Пральна машина 5,6 

Матраци (70 шт.) 14,9 

Ковдри (45 шт.) 7,3 

Подушки (25 шт.) 2,6 

Постіль 4,9 

Жалюзі  5,4 

Електротовари для роботи у майстерні  33,0 

Інструменти  6,0 

Спортінвентар  10,0 

Література  4,87 

2016 

Оргтехніка:  

ноутбук 8,3 

системні блоки (2 шт.) 13,8 

проектор 11,6 

Водонагрівачі (3 шт.) 7,0 

Матраци (69 шт.) 30,0 

Покривала (19 шт.) 3,2 

Подушки (19 шт.) 2,2 

Тюлеве полотно (35 м/п) 4,6 

Комплекти штор (4 шт.) 1,2 

Спортінвентар  4,8 

Інвентар  7,4 

Література  1,5 

2017 

Роутер 1,1 

Водонагрівач  2,6 

Рушники (110 шт.) 3,4 

Ковдри (16 шт.) 2,8 

Матраци (20 шт.) 5,0 

Тюлеве полотно 4,9 

Гардини  2,4 

Паласна доріжка  5,0 

Література  0,00 
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2013 рік 

Проведено капітальний ремонт кабінету технології монтажу 

гіпсокартонних конструкцій та систем утеплення будівель №10, замінено 

вікна на металопластикові, укладено лінолеум, виготовлено та встановлено 

нові меблі.  

Переобладнано кабінет спецдисциплін операторів ЕОМ №17, замінено 

вікна на металопластикові, встановлено нові меблі, реконструйовано 

лаборантське приміщення. 

Переобладнано кабінет фізики №8, встановлено металопластикові вікна. 

Обладнано додатковий кабінет технології опоряджувальних робіт № 22. 

Проведено капітальний ремонт душової кімнати в гуртожитку на 10 

кабін із встановленням проточних водонагрівачів. 

В навчальному корпусі встановлено 20 металопластикових вікон. 

В учнівське кафе виготовлено  та встановлено 20 столів, 40 лав. 

В зал їдальні виготовлено  та встановлено 48 лавок  

Виготовлено  та встановлено у гуртожитку 26 дверних блоків. 

В гуртожитку створено кімнату гігієни жінки з відповідним 

обладнанням. 

2014 рік 

В навчальному корпусі замінено10 вікон: встановлено металопластикові 

вікна в кабінет технології деревообробки та основ галузевої економіки. 

В гуртожитку капітально відремонтовано 15 кімнат, 2 санвузли та 2 

побутові кімнати. 

В гуртожитку встановлено 23 дверних блоки.  

Виготовлено   та встановлено  дверні блоки в актову залу, майстерні. 

Завершено переобладнання актової зали. 

Відремонтовано рулонну покрівлю гуртожитку – 400 кв.м. 

Вхідні двері замінено на металопластикові. 

2015 рік 

Огороджено спортивний майданчик. 



 11 

Замінено 28 дверних блоків. 

Проведено капітальні ремонти в кабінетах історії, зарубіжної літератури 

та інформаційних технологій із заміною вікон на металопластикові. 

Проведено капітальний ремонт майстерні розкрою ДСП 

2016 рік 

Замінено 20 вікон в гуртожитку.  

Виготовлено та встановлено у гуртожитку 21 дверний блок. 

Викопано 2 колодязі каналізації. 

Проведено ремонт південної стіни навчального корпусу. 

В туалеті навчального корпусу вікна замінено на металопластикові. 

Замінено частину підлоги в тренажерному залі 27 кв.м. 

Замінено 4 вікна в майстерні малярів .  

2 вікна в майстерні розкрою деревини. 

6 вікон в столярній майстерні. 

В гуртожитку в секції третього поверху проведено капітальний ремонт, 

замінено вікна та балконний блок, замінена підлога 140 кв.м. 

Замінено вікна в душовій гуртожитку 4 шт. 

2017 рік 

Проведено капітальний ремонт кабінету захисту Вітчизни із заміною 

вікон. 

Встановлено 13 металопластикових вікна в гуртожитку. 

Замінено ввід центрального водогону в навчальний корпус, громадсько-

побутовий корпус та корпус майстерень закладу. 

Придбано діодних світильників  - 8 шт., 

енергозберігаючих лед-ламп 170 шт. 

Утеплено фасад спортивної зали 100 кв.м. 

Замінено аварійні каналізаційні люки. 

ІІІ. Організація навчального процесу в ПТНЗ 

В училищі зберігається, розвивається і вдосконалюється будівельний  

профіль  професійної підготовки учнів. З метою конкуретнтоспроможності 
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випускників на ринку праці професійна підготовка учнів проводиться  тільки 

за укрупненими професіями.  

В кожній майстерні для виробничого навчання є необхідна кількість 

матеріалів, інструментів. 

Відповідно до Державних Стандартів ПТО, навчальних планів та 

освітньо-кваліфікаційних характеристик для кожної майстерні складені 

переліки обов'язкових видів робіт на основі сучасних технологій та 

матеріалів. 

Після освоєння учнями трудових прийомів, навичок та операцій на рівні 

встановленого розряду в рамках виробничого навчання проводиться 

виробнича практика. Об’єкти для виробничого навчання та практики 

підбираються завчасно, тому нераціональні втрати навчального  часу 

зводяться до мінімуму. 

Виробниче навчання і практика проводяться згідно переліку робіт з 

відповідної професії, і на випуску складної і корисної продукції. Виробниче 

навчання і практика проводяться як на виробничих обєۥктах, так і на базі 

училища з метою вдосконалення його навчально-матеріальної бази.  

За останні п’ять років учні училища брали участь у будівництві, 

реконструкції, а також у проведенні ремонтів таких об’єктів: 

житлового будинку у с. Городок Рівненського району; 

житлових будинків у м. Рівне та м. Дубно, у м. Костопіль; 

об’єктів товариства „Інваспорт”; 

виробничого цеху ПП „Патар” м. Рівне; 

школи в с. Берестя Дубровицького району Рівненської області; 

приміщень КЗ Навчально-реабілітаційний центр Рівненської обласної 

ради „Пагінець”; 

стадіону Вищого професійного училища №1 м. Рівне; 

приміщень міської дитячої лікарні Рівненської міської ради; 

приміщень та спортивного майданчика ДПТНЗ „Рівненський центр ПТО 

сервісу та дизайну”; 
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приміщень Рівненського професійного ліцею; 

приміщень Рівненського Вищого професійного училища ресторанного 

сервісу і торгівлі; 

приміщень Національного університету водного господарства та 

природокористування; 

об’єктів БМУ „Промжитлобуд-2” м. Рівне; 

храму-каплиці Святих Сорока Мучеників Севастійських в урочищі 

„Видумка” м.Рівне. 

З метою удосконалення навчального процесу, впровадження новітніх 

технологій та ступеневої освіти училище співпрацює з навчальними 

закладами будівельного профілю та із закладами, що готують фахівців 

комп’ютерної справи. Зокрема, з Національним університетом водного 

господарства та природокористування (угода про співпрацю № 14 від 

15.03.2010 року), Луцьким національним технічним університетом (угода про 

співпрацю № 12-ПЦБ від 18.02.2014 року), Вищим професійним училищем 

№6 м. Луцьк, Рівненським державним аграрним коледжем, Рівненським 

коледжем технологій та дизайну, Вищим професійним училищем №7           

м. Калуш Івано-Франківської області, Вінницьким національним аграрним 

університетом, Тернопільським економічним університетом. 

Викладачі використовують у навчальному процесі активні форми та 

методи навчання, новітні технології, зокрема проектні, комп’ютерно-

інформаційні, контролюючі, інтерактивні. Викладачами спецдисциплін 

операторів електронно-обчислювальних машин, основ галузевої економіки 

розроблені електронні підручники. Викладачі історії, математики, фізики, 

іноземної мови залучають учнів до роботи над навчальними та творчими 

проектами. На уроках основ систем автоматизованого проектування, 

будівельного та інженерного креслення учні та викладачі використовують 

новітні досягнення, програмні комплекси, зокрема AutoCAD, „ArchiCAD”. 

В училищі організовано „Школу педагогічної майстерності”, яка працює 

у кількох напрямах. Перший – робота „Школи молодого викладача” та 
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„Школа молодого майстра”.  За усіма молодими (до 3 років педагогічного 

стажу) та новопризначеними педагогами закріплено наставників, щомісяця 

відбуваються заняття згідно річного плану „Шкіл”. 

Другий напрям – навчання педпрацівників, яке щороку проходить під 

певним гаслом. Вивчаються правові акти України щодо професійно-технічної 

освіти та нормативні документи Міністерства освіти і науки України; 

типологія нестандартних уроків, психологічні засади педагогічного процесу; 

освітні системи зарубіжних країн Викладачі та майстри виробничого 

навчання, що мають значний педагогічний досвід, яким присвоєно 

педагогічні звання, діляться своїм досвідом на майстер-класах, семінарах-

практикумах. Широко залучаються до проведення майстер-класів також 

роботодавці та провідні фірми області, які представляють новітні матеріали 

та технології будівництва. 

Не рідше одного разу на п’ять років педагоги училища проходять 

курсове підвищення кваліфікації, а викладачі спецдисциплін та майстри 

виробничого навчання – ще й стажування на виробництві. Методистом 

училища складено, і щороку коригується, перспективний графік 

проходження курсів педпрацівниками училища; графік стажування складає 

старший майстер; ці графіки погоджуються з Навчально-методичним 

центром професійно-технічної освіти у Рівненській області; затверджуються 

директором закладу. Педпрацівників про чергову курсову  перепідготовку та 

вимоги до курсових робіт повідомляють за два місяці; оплату навчання на 

курсах підвищення кваліфікації здійснює училище. Лише у 2016–2017 н.р. за 

підвищення кваліфікації педагогів  училищем було перераховано 21,2 тис. 

грн. 
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Курсове підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

ВПУ№1 м. Рівне за звітний період 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Всього 4 3 20 11 48 

При РОІППО 2 3 7 11 6 

При ВСП „Львівський навчально-науковий центр 

професійної освіти” Національного педагогічного 

університету імені М.Драгоманова 

2 - 13 - 42 

Атестація педагогічних працівників відбувається згідно Типового 

положення про атестацію педагогічних працівників (наказ №930 від 06.10.10  

МОН України, зі змінами). Динаміка атестації упродовж звітного періоду 

відображена у таблиці: за списком 82 педагоги, упродовж п’яти років 

атестовано - 94 педагогічних працівники. 

Атестація педагогічних працівників ВПУ№1 м. Рівне за звітний період 
 2013 2014 2015 2016 2017 

Всього працівників 18 17 18 18 19 

У тому числі 

позачергово 

4 2 9 7 4 

Присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію 

6 3 4 7 4 

Присвоєно педагогічне 

звання 

1 - 1 1 2 

Встановлено тарифний 

розряд 

5 3 8 4 3 

 

У закладі заохочується позачергова атестація як форма підвищення 

професійної майстерності педагогів, стимулювання їх творчої активності. 

Аналіз атестації педпрацівників регулярно  заслуховується на засіданнях 

педагогічної ради у червні поточного навчального року. 

За підсумками атестації педагогічних працівників в училищі працюють: 

спеціалісти вищої категорії – 21 особа; 

спеціалісти першої категорії – 14 осіб; 

спеціалісти другої категорії – 5 осіб; 

спеціалісти – 2 особи. 

Присвоєно педагогічні звання педагогам: 
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„старший викладач” – 5 особам; 

„викладач–методист” – 9 особам. 

Майстрам виробничого навчання встановлено посадові оклади за: 

14 тарифним розрядом - 17 особам; 

13 тарифний розряд – 9 особам; 

12 тарифний розряд – 3 особам; 

11 тарифний розряд – 5 особам. 

Присвоєно педагогічні звання педпрацівникам: 

„майстер виробничого навчання I категорії” – 12 особам; 

„майстер виробничого навчання II категорії” – 5 особам. 

ІV. Комплексне методичне забезпечення та комп’ютеризація навчально-

виховного процесу 

У червні 2016 року відбулася науково-практична конференція: 

„Підсумки роботи педагогічного колективу ВПУ №1 над єдиною науково-

методичною проблемною темою „Забезпечення високого рівня підготовки 

кваліфікованих робітників на основі впровадження Державних стандартів 

ПТО та новітніх будівельних технологій” у 2007 – 2016 рр.” 

Над названою темою педагогічний колектив училища працював із 2007 

року. У 2012 році було підведено проміжні підсумки роботи. Зважаючи на 

висловлені пропозиції, актуальність та важливість тематики єдиної 

методичної проблеми на сучасному етапі розвитку професійно-технічної 

освіти, на засіданні педагогічної ради училища було прийнято рішення 

продовжити роботу над даною темою до 2016 року. 

Організацію в цілому та підсумки роботи над єдиною науково-

методичною проблемною темою було висвітлено у доповідях членів 

дирекції, викладачів професійно-теоретичного циклу підготовки, майстрів 

виробничого навчання усіх робітничих професій закладу. 

З 2016-2017 навчального року училище працює над єдиною науково-

методичною проблемною темою: „Формування єдиного освітнього 

середовища як засобу комплексного розвитку професійних компетентностей 
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учнів та педагогічних працівників в умовах реалізації Державних стандартів 

ПТО”. Проблемні теми методичних комісій підпорядковані єдиній темі.  

Уся навчально-плануюча документація та комплексно-методичне 

забезпечення предметів і професій розробляються відповідно до діючих 

Державних стандартів професійно-технічної освіти. Теми, що дублюються 

при вивченні матеріалу в межах різних розрядів, вилучаються, натомість 

включаються теми, присвячені новітнім будівельним технологіям, 

матеріалам та інструментам. 

Комплексно-методичне забезпечення предметів і професій, зокрема 

навчальна документація, дидактичні засоби для уроків, систематизуються за 

розрядами; розробляються засоби навчання (наочність, зразки, моделі, 

макети, інструкційно-технологічні матеріали), широко використовуються 

рекламна продукція провідних будівельних фірм України.  

У методичному кабінеті для оперативного ознайомлення педагогічних 

працівників з інформацією оформлено стенди „Інформація”, „Плануємо 

роботу”, „Атестація”, постійно діють виставки „Нормативно-правові акти, 

регламентуючі документи в галузі професійно-технічної освіти”, „Державні 

стандарти професійно-технічної освіти України”, „Підготовка до уроку 

майстра виробничого навчання”, „Підготовка до уроку викладача”, зібрана 

відеотека матеріалів з фестивалю педагогічної майстерності „Мій кращий 

урок”. Систематизовано матеріали педагогічних читань та навчання 

педагогічних працівників за останні три роки. Щодо атестації педагогічних 

працівників укомплектовано добірку матеріалів з роз’ясненнями, зразками 

документів, рекомендаціями щодо вивчення системи роботи педпрацівника. 

У методичному кабінеті зберігаються підшивки освітянських 

періодичних видань, добірки методичної та психолого-педагогічної 

літератури. 

Упродовж навчального року діють тимчасові виставки: матеріали з 

досвіду роботи педагогічних працівників, що атестуються, матеріали тижнів 

за професією та предметних тижнів. 
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Учні училища мають можливість отримувати необхідну літературу в 

бібліотеці училища. Книжковий фонд складає 18750  примірників 

навчальної, наукової, довідкової та іншої літератури. Щорічно 

передплачується близько 30 періодичних видань. Обслуговування 

користувачів здійснюється не тільки за допомогою традиційних каталогів і 

картотек, але і за допомогою електронного каталогу, мережі Інтернет. Це 

дозволяє здійснювати підготовку до навчальних занять на високому рівні. 

Комп'ютеризація навчального процесу та управлінської діяльності 

стимулює перехід на новітні педагогічні технології та ефективну систему 

управління училища. У навчальному процесі використовується  три 

комп’ютерних класи  з підключеною мережею Інтернет. 

За останні п’ять років придбано комп’ютерної техніки на суму        

164,43 тис. грн. 

Компютеризація навчального процесу станом на 01.09.2017: 

№ 
з.п 

Назва показника 
Одиниця 
виміру 

Кількість (та інше) 

1 
Кількість учнів у профтехзакладі (на 

кінець періоду) 
чол. 768 

2 
Кількість педагогічних працівників 

навчального закладу (на кінець періоду) 
чол. 82 

3 
Кількість персональних комп'ютерів на 

балансі ПТНЗ  
одиниць 107 

4 
 З них, використовується у навчальному 

процесі (на кінець періоду) 
одиниць 87 

5 
З них, несправні і потребують ремонту 

або списання (на кінець періоду) 
одиниць 14 

6 
 З них, придбані протягом звітного 

періоду (2012-2017 років) 
одиниць 21 

7 
Списано персональних комп'ютерів 

протягом звітного періоду  
одиниць 38 

8 

Кількість у навчальному закладу 

вказаного обладнання на кінець періоду 

(                        Мультимедійний проектор 

одиниць 7 

9                        Мультимедійна дошка одиниць 1 
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10 
Широкоформатний TV-приймач з USB-

входом (для підключення ПК) 
одиниць 2 

11                       Цифрова відеокамера одиниць 1 

12                      Цифровий фотоапарат одиниць 1 

13                      Веб-камера одиниць 2 

14 
Кількість кабінетів комп'ютерної 

техніки  (на кінець періоду) 
одиниць 3 

15 

Кількість інших навчальних  кабінетів, 

майстерень, лабораторій тощо, 

обладнаних персональними 

комп'ютерами 

одиниць 15 

16 

Кількість усіх наявних у закладі 

навчальних  приміщень (кабінетів, 

майстерень, лабораторій тощо) 

одиниць 36 

17 

Наявність комп'ютерів у бібліотеці 

(так/ні); кількість одиниць; мають вихід в 

Інтернет (вказати) 

так/ні; 
шт.; шт. 

так, 6 

18 

Наявність комп'ютерів в гуртожитку 

(так/ні); кількість одиниць; мають вихід в 

Інтернет (вказати) 

так/ні; 
шт.; шт. 

так,6 

19 

Кількість усіх приміщень у навчальному 

закладі,  які мають вихід в Інтернет 

(навчальних кабінетів, майстерень, 

лабораторій, інших навчальних і 

адміністративних приміщень),  (на кінець 

періоду) 

одиниць 30 

20 

Кількість навчальних приміщень у 

навчальному закладі,  які мають вихід в 

Інтернет (навчальних кабінетів, 

майстерень, лабораторій, інших 

навчальних приміщень),  (на кінець 

періоду) 

одиниць 27 

21 

Кількість усіх персональних 

комп'ютерів, які мають вихід в Інтернет 

(на кінець періоду) 

одиниць 87 

22 

Кількість  персональних комп'ютерів, 

які використовуються у навчальному 

процесі  і  мають вихід в Інтернет (на 

кінець періоду) 

одиниць 87 

23 

Кількість педагогічних працівників 

навчального закладу, що пройшли 

навчання за програмою "Intel® Навчання 

для майбутнього"  

чол. 51 
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24 

К-сть педагогічних працівників,які 

застосовують інформаційні технології у 

навч.процесі (протягом періоду проводили 

заняття з використанням персонального 

комп'ютера) 

чол. 73 

25 

Вказати, яке інше обладнання було придбано 

протягом звітного періоду, проведено роботи 

із забезпечення доступу до Інтернет, придбано 

або розроблено навчальне програмне 

забезпечення, створено (обладнано) кабінети 

комп'ютерною технікою тощо. 

2 принтери, 1 монітор, 1 сканер, 1 комплект 
мережевого обладнання, 4 ноутбуки 

З метою розповсюдження інноваційних педагогічних, виробничих 

технологій навчання; використання можливостей мережі Інтернет для 

позиціонування ВПУ №1 м. Рівне серед учнів області, органів місцевого 

самоврядування та роботодавців, формування позитивного іміджу училища 

на ринку освітніх послуг, орієнтації молоді на оволодіння робітничими 

професіями створено і успішно функціонує сайт училища. Сайт дає змогу: 

сприяти розвитку діалогу між педагогами, учнями і батьками в мережі 

Інтернет; 

зробити прозорою діяльність училища, поліпшує взаємодію між 

учасниками навчально-виховного процесу та громадськістю; 

використовувати в навчальному процесі електронні навчальні матеріали; 

висвітлювати щоденне життя навчального закладу: позаурочні, виховні 

заходи, проекти, конкурси. 

У конкурсі „Кращий веб-сайт професійно-технічного навчального 

закладу  Рівненської області” творча група педпрацівників, відповідальних за 

діяльність сайту посідала місця: 2013 рік – І місце, 2014 рік – ІІ місце, 2015 

рік – ІІІ місце. 

У конкурсі на кращий веб-сайт закладу освіти серед ПТНЗ України (на 

основі вебометричного рейтингу Sumy Web Rank) у 2013 році сайт училища 

обійняв ІІ місце, у  2014 році – ІІ місце, у 2015 році– ІІІ місце. 

У 2015 році в конкурсі методичних розробок Навчально-методичне 

забезпечення предметів професійної підготовки з використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій» (проводився Навчально-

методичним центром професійно-технічної освіти у Рівненській області 
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спільно з Львівським науково-практичним центром Інституту професійно-

технічної освіти НАПН України) творчі групи педагогів училища за 

професіями „Оператор ЕОМ” та „Монтажник ГКК” посіли перше та друге 

місця відповідно. 

У 2016 р. майстер виробничого навчання операторів ЕОМ у 

Всеукраїнському конкурсі на кращий електронний освітній ресурс „Планета 

ІТ” отримала  диплом за друге місце. 

V. Рівень професійної підготовки учнів 

Упродовж 2013–2017 р.р. училище здійснює підготовку кваліфікованих 

робітників тільки за інтегрованими та укрупненими професіями (2-3 

професії), тому кваліфікацію  з двох і більше професій отримують 100% 

випускників. 

Починаючи з 2006 року, кількість випускників, що отримали дипломи з 

відзнакою, збільшилася з 3 до 13 %. 

Про рівень підготовки робітничих кадрів в училищі свідчать результати 

Всеукраїнських та регіональних конкурсів фахової майстерності: 

2014 рік – ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності за 

професією „Маляр”, V місце (диплом ІІІ ступеня); 

Міжнародна студентська Олімпіада у сфері інформаційних технологій 

„IT-Universe 2013-14” в Україні – національний фінал, І місце; 

Міжнародний конкурс з веб-дизайну та комп’ютерної графіки серед 

студентів та учнів, ІІ, ІІІ місце; 

2015 рік  – ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності за 

професією „Штукатур”, VІІ місце (відповідно І місце у ІІ етапі); 

2016 рік – конкурс фахової майстерності серед викладачів, майстрів 

виробничого навчання та учнів регіональних навчально-практичних 

будівельних центрів Knauf за професією „Монтажник гіпсокартонних 

конструкцій” „Knauf MGK 2016 Ukraine”, І місце. 

Також у 2016 році учень училища Пилюта Василь виборов золоту 

медаль у міжнародному конкурсі професійної майстерності „WorldSkills 
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Ukraine” за професією „Монтажник гіпсокартонних конструкцій” та буде 

представляти Україну в глобальному конкурсі, що відбудеться у 2017 році в 

Абу-Дабі.  

2017 рік – конкурс фахової майстерності серед викладачів, майстрів 

виробничого навчання та учнів регіональних навчально-практичних 

будівельних центрів Knauf за професією „Монтажник гіпсокартонних 

конструкцій” „Knauf MGK 2017 Ukraine”, ІІІ місце. 

VІ. Працевлаштування випускників. 

Упродовж 2013–2017 років працевлаштування учнів складає в 

середньому 60 % від випуску. 

Попередні показники працевлаштування випускників 2017 року - всього 

випускників (у розрізі професій): 

Назва професії (спеціальності) Випуск Працевлаштування 

Деревообробник будівельний 50 21 

Монтажник систем утеплення будівель; 

монтажник гіпсокартонних конструкцій 
27 18 

Муляр; пічник; штукатур 49 27 

Столяр; верстатник деревообробних 

верстатів 
23 12 

Опоряджувальник будівельний 110 53 

Молодший спеціаліст зі спеціальності  

„Будівництво та експлуатація будівель і 

споруд”.  

24 12 

Молодший спеціаліст зі спеціальності 

„Опорядження будівель і споруд та 

будівельний дизайн” 

25 10 

308 153 

Працевлаштовані (у % відношенні до загальної кількості випускників) – 

49,7 % (від випуску). 
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59 учнів виявили бажання продовжувати навчання у вищих начальних 

закладах, у тому числі  16 осіб  - у НУВГП, в Інституті будівництва та 

архітектури. 

VII. Виховна робота  

В училищі працює методична комісія класних керівників. Комісія 

працює над шляхами ефективного впровадження сучасних виховних 

технологій, форм і методів роботи з учнівською молоддю. На методичних 

засіданнях класних керівників періодично заслуховуються доповіді, 

розглядаються та вдосконалюються методичні розробки, плануються декади 

та фестивалі позаурочних виховних заходів.  

Для пробудження творчих здібностей і залучення учнів до 

самореалізації працює актив училища: старостат, рада учнівського 

самоврядування. Спільно із педагогічним колективом та батьківським 

комітетом проводяться різноманітні позаурочні заходи, години спілкування, 

лекції, бесіди, диспути, круглі столи, зустрічі, науково-практичні 

конференції, екскурсії, конкурси, фестивалі, вечори, спортивні змагання. 

Традиційні заходи: святкові концерти до Дня вчителя, Дня захисту прав 

жінок і миру; конкурсно-розважальні програми до Дня студента та Дня 

Збройних сил України, вечори пам'яті. Проводяться тематичні виставки та 

виховні заходи до днів вшанування пам'ятних дат: 

14 жовтня - День захисника України, річниця утворення УПА. 

02 лютого - День визволення м. Рівне від окупантів; створюються 

виставки спорядження німецького солдата та радянського воїна періоду 

Другої світової війни. 

28 жовтня – День визволення України. 

28 листопада – День пам'яті жертв голодоморів та політичних репресій; 

захід "Запили свічку пам'яті". 

06 грудня – День Збройних сил України. 

22 січня – День Соборності України. 
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15 лютого – День вшанування учасників бойових дій на території інших 

держав. 

20 лютого – День  пам'яті Героїв Небесної Сотні.  

09 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. 

В учнівському гуртожитку координуючим органом виступає учнівська 

Рада гуртожитку, до складу якої входять найбільш відповідальні учні.  

Рада гуртожитку використовує різноманітні форми роботи: 

профорієнтаційну, культурно-масову, спортивно-оздоровчу, побутово-

контролюючу.   

Упродовж останніх п'яти років училище приймало участь в огляді-

конкурсі на краще облаштування гуртожитків ПТНЗ області, де посідало 

призові місця. 

Також училище було і є постійним учасником та призером обласних 

заходів: фестивалів робітничих професій, конкурсів „Воскресни, писанко”, 

„Поліські пересмішники”: 2013 рік – ІІІ місце, 2015 – 2016 роки – ІІІ місце; 

„Вифлеємська зірка” 2013 рік – ІІ місце, 2016 рік – ІІІ місце; огляду-конкурсу 

„Юна зірка” – 2013 рік – І місце, 2016 рік – ІІІ місце, 2017 рік – І місце; 

конкурсу читців-декламаторів „Живи, Кобзарю, в пам'яті людській”:              

2013 рік – І місце, 2014 рік – І місце, 2015 рік – ІІ місце, 2016 рік – ІІ місце, 

2017 рік – І місце; в конкурсі драматичних колективів „Талановита Україна”: 

2014 рік – IV місце, 2016 рік – ІІ місце, 2017 рік – І місце; у конкурсі 

фотоаматорів „Моя Україно”, який проводиться в шести номінаціях: 2013 рік 

– ІІ, ІІ, ІІІ місця; 2014 рік – І, ІІ, ІІІ місця; 2015 рік – І, ІІІ, ІІІ місця; 2017 рік – 

ІІІ, ІІ місця.  

На основі Концепції національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді розроблено  низку заходів, які постійно проводяться в навчальному 

закладі. 

Організовано збір та поширення інформації про героїчні вчинки 

українських військовослужбовців, бійців добровольчих батальйонів у ході 

АТО, волонтерів та інших громадян, які зробили значний внесок у зміцнення 
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обороноздатності України; організована волонтерська допомога учасникам 

АТО. 

Важливим елементом є виховання поваги до військової професії. З 

даною метою систематично проводяться відвідини військових частин та 

військового полігону. 25 квітня 2017 року на Рівненському 

загальновійськовому полігоні проведено навчальні стрільби з автомата 

Калашникова з учнями випускних груп, які навчаються на основі базової 

загальної середньої освіти. Хлопці мали змогу попрактикуватися у стрільбі зі 

справжньої зброї. Також учні відвідали військову частину, де ознайомилися 

із побутом солдат, військовою технікою та особливостями вартової служби 

та багато інших заходів. 

Європейська інтеграція була і залишається для України одним з 

головних пріоритетних напрямів у зовнішній політиці й усьому процесі 

розвитку нашої незалежної держави. 

З метою створення умов для більшої соціалізації учнів, розширення їх 

світогляду, залучення до контексту європейської культури 17 листопада 2014 

року на базі ВПУ №1 м. Рівне було створено євроклуб „Єврогоризонт”. 

З метою патріотичного виховання молоді професійно-технічних 

навчальних закладів та задля підвищення інтелектуального потенціалу 

України Навчально-методичний центр естетичного виховання професійно-

технічних закладів ініціював проведення заочного конкурсу проектів: 

2015 рік –„Різдвяна казка в країнах Європи” – ІІІ місце, номінація 

„Стінгазета”; 

2016 рік –Гран-прі „Мій вклад в майбутнє України”; 

2017 рік – конкурс „Євроклуб року” – ІІІ місце. 

Значна увага приділяється фізкультурно-масовій та спортивній роботі. 

За звітний період представники училища здобули чисельні перемоги у 

різноманітних змаганнях. 

Упродовж 2013-2017 років збірні команди училища постійно брали 

участь в Спартакіадах області, м.Рівне, України серед ПТНЗ. 
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Спартакіада м.Рівне -  загальне місце: 

 2013 р. – III; 2014 р. – III; 2015 – IV; 2016 – II; 2017 – I 

Спартакіада  області: 

2013 р. – II; 2014 р. - V; 2015р. – IV; 2016 р. – V;  2017 р. – V 

Збірні команди училища з волейболу, баскетболу, міні-футболу 

протягом  даного періоду постійно у Спартакіадах області і міста займали 

чільні I  і II місця. Відповідно, у Спартакіадах  України серед ПТНЗ посідали 

місця: 

Міні-футбол (м.Ужгород) – III, 2015 р .;  

Волейбол (м. Миколаїв) – I, 2015 р.; 

Баскетбол (м. Київ) – II, 2017 р.; 

Волейбол (м. Чернівці) – IV, 2017 р. 

Два учні училища отримали звання кандидата в майстри спорту з 

армспорту на Чемпіонатах України у 2016 році  та у  2017 році відповідно. 

У 2016 році власними силами  побудований спортивний майданчик з 

міні-футбольним полем, волейбольна площадка з гімнастичним 

обладнанням. 

VIII. Стан охорони праці. 

Дотримання вимог щодо забезпечення належних умов праці та прав 

працівників здійснюється відповідно до колективного договору, який був 

укладений між адміністрацією та колективом і зареєстрований в органах 

юстиції у 2017 році.  

Всі працівники господарської служби та учні навчального закладу 

забезпечені спецодягом. Проведено всі види інструктажів з охорони праці з 

учнями та працівниками ВПУ №1 м. Рівне. Поповнено медичні аптечки 

необхідними препаратами. Всі працівники училища щорічно проходять 

медичний огляд.  

Приведено у відповідність куточки з охорони праці на робочих місцях, 

в майстернях виробничого навчання та у кабінетах. Проведено навчання і 

перевірку знань з питань охорони праці посадових осіб та інших працівників 
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у процесі трудової діяльності. Проведено обстеження технічного стану 

будівель і споруд з метою запобігання їх руйнуванню та забезпечення 

надійності експлуатації. 

До початку нового навчального року службою охорони праці 

перевіряється готовність майстерень виробничого навчання, кабінетів, 

гуртожитку та інших службових приміщень. Всі кабінети та майстерні 

укомплектовані аптечками, інструкціями з охорони праці, правилами 

пожежної безпеки, вогнегасниками, планами евакуації на випадок пожежі. 

Належним чином ведуться журнали інструктажів з техніки безпеки та 

журнали оперативного контролю з ОП першого ступеня.  

Проведено перевірку електроінструментів і засобів захисту. Проведені 

виміри опору ізоляції та контурів заземлення. 

За період роботи нещасних випадків на виробництві не траплялося. 

Скарг від працівників щодо недотримання їх прав упродовж 2013-2017 років, 

станом на 01.09.2017 року не надходило. 

ІХ. Участь у міжнародних проектах  

У 2013 році училище брало участь в реалізації українсько-німецько-

датського проекту „Twinning”: „Підтримка стратегії впровадження 

національної рамки кваліфікації”. У травні 2014 року в складі делегації 

України директор ВПУ №1 м. Рівне Стрижеус І.В. вивчав досвід роботи 

ПТНЗ Данії. У жовтні 2014 року у рамках проекту  майстер виробничого 

навчання мулярів Івасенко П.М. проходив стажувальну практику в 

Німеччині. 

У 2013 році підписано Угоду про співпрацю між Вищим професійним 

училищем № 1 м. Рівне та коледжем „Нова хвиля” м. Кабулеті (Грузія). 

У 2014 році у ВПУ №1 м. Рівне проходили стажування майстри 

виробничого навчання  Кобулетського Професійного коледжу „Ахали Талга” 

(„Нова хвиля”). Стажування передбачене програмою співпраці між ВПУ №1 

м. Рівне та фірмою „KNAUF Маркетинг”,  двотижневе навчання передбачало 
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знайомство із матеріальною базою закладу, відвідування відкритих уроків та 

серії майстер-класів із гіпсокартонних робіт.  

Х. Інші питання 

Заходи обласного та всеукраїнського рівнів, які були організовані та 

проведені упродовж  2012-2017 навчальних років на базі ВПУ № 1 м. Рівне: 

2013 рік 

Обласний огляд-конкурс читців-декламаторів, юних поетів „Живи 

Кобзарю, в пам’яті людській”; 

Обласний огляд-конкурс читців-гумористів „Поліські пересмішники”; 

ІІ етап Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності за професією 

„Столяр будівельний”; 

Обласний семінар-практикум „Удосконалення виховної роботи, 

покращення житлово-побутових умов проживання учнів у гуртожитку 

професійно-технічного навчального закладу, як важливий напрямок 

навчально-виховного процесу”; 

Обласна методична секція педагогічних працівників комп'ютерних 

дисциплін профтехзакладів Рівненської області; 

Обласна методична секція викладачів економічних дисциплін 

професійно-технічних навчальних закладів. 

2014 рік 

Обласний огляд-конкурс  читців-гумористів „Поліські пересмішники”; 

Обласна конференція лідерів учнівського самоврядування професійно-

технічних навчальних  закладів  області; 

Змагання з настільного тенісу серед учнів ПТНЗ Рівненської області; 

Обласна методична секція керівників фізичного виховання професійно-

технічних навчальних закладів Рівненської області; 

Першість області з баскетболу ; 

Обласна методична секція викладачів фізики; 

Обласний огляд-конкурс читців-декламаторів, юних поетів “Живи 

Кобзарю, в пам’яті  людській”. 
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2015 рік 

Нарада керівників ПТНЗ Рівненської області за участю представників 

Департаменту професійно-технічної освіти МОН України.  

2016 рік  

II етап Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів 

професійно-технічних навчальних закладів з професії „Лицювальник-

плиточник”.  

2017 рік 

Інструктивно-методична нарада для заступників директорів з навчально-

виробничоЇ, навчально-методичної роботи та методистів професійно-

технічних навчальних закладів; 

Науково-практична конференція „Забезпечення якості підготовки 

майбутніх кваліфікованих робітників будівельної галузі в рамках соціального 

партнерства фірми „КНАУФ” та професійно-технічних навчальних закладів 

України”; 

Конкурс фахової майстерності монтажників гіпсокартонних конструкцій 

„Knauf MGK 2017 Ukraine”. 

У рейтингу професійно-технічних навчальних закладів Рівненської 

області училище посідало верхні позиції: 

2012 рік – ІІ місце; 

2013 рік – ІІІ місце; 

2014 рік – V місце; 

2015 рік – IІІ місце. 

Попри те, що останні два роки рейтинг ПТНЗ області не підводиться, у 

закладі продовжується творча щоденна робота з модернізації, осучаснення та 

подальшого розвитку нашого професійного закладу в цілому. 

Задля реалізації стратегічної мети навчального закладу перед 

педагогічним колективом ВПУ №1 на перспективу постають завдання: 

забезпечити рівний доступ до якісної первинної професійної освіти, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації будівельних кадрів; 



 30 

постійно вдосконалювати науковий і методичний рівень педагогів; 

впроваджувати компетентнісно-орієнтоване навчання, на високому рівні 

проводити уроки професійно-теоретичної та професійно–практичної 

підготовки; 

сприяти оптимізації та гуманізації навчально-виробничого процесу; 

впроваджувати в навчальний процес новітні педагогічні та виробничі 

технології; 

виховувати патріотів України; 

проводити роботу по залученню інвестиційних коштів, грантів, 

можливостей міжнародних проектів, соціальних партнерів для оновлення 

матеріально–технічної бази училища. 

 

         Директор ВПУ №1 м. Рівне                                     І.В. Стрижеус 


