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І. Загальні положення 

1.1.  Вище професійне училище №1 м. Рівне є державним професійно-технічним 

навчальним закладом, який входить до системи освіти, забезпечує реалізацію потреб 

громадян у професійно-технічній освіті, оволодінні робітничими професіями, та 

спеціальностями молодшого спеціаліста, кваліфікацією відповідно до їх інтересів, 

здібностей. 

1.2.  Головним завданням училища є забезпечення права громадяни України на 

професійне навчання відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей з метою 

задоволення потреб економіки у кваліфікованих конкурентно-спроможних на ринку 

праці робітниках та молодших  спеціалістах. 

Основними положеннями і напрямками роботи училища є: 

начально-виробнича, начально-виховна, навчально-методична, фінансово-

господарська, виробничо-комерційна діяльність; 

розроблення робочих навчальних планів і робочих навчальних програм на 

основі  Типових навчальних планів і програм, Державного стандарту загальної 

середньої освіти, Державного стандарту професійно-технічної освіти, Типової 

базисної структури навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників у 

професійно-технічних навчальних закладах;  

розроблення інтегрованих навчальних планів для робітників високого рівня 

кваліфікації  і молодших спеціалістів на основі  Типових навчальних планів і програм, 

Державного стандарту загальної середньої освіти, Державного стандарту професійно-

технічної освіти, Типової базисної структури навчальних планів для підготовки 

кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах; освітньо-

професійних програм та освітньо-кваліфікаційних характеристик  з підготовки 

молодших спеціалістів; 

визначення регіонального компоненту змісту професійно-технічної освіти; 

погодження робочих навчальних планів і програм та їх затвердження в 

установленому порядку; 

розроблення правил прийому учнів, слухачів до навчального закладу на основі 

Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України; 

формування разом з органами управління професійно-технічною  освітою 

планів прийому учнів, слухачів з урахуванням  регіонального державного замовлення, 

потреб ринку праці та потреб громадян у професійно-технічній освіті; 

матеріальне забезпечення та побутове обслуговування учнів; 

атестація педагогічних працівників; 

організація стажування педагогічних працівників на підприємствах, в установах, 

організаціях; 

організація та проведення професійного навчання учнів; 

забезпечення виконання вимог правил охорони праці, техніки безпеки та 

пожежної безпеки учасниками навчально-виховного процесу; 

матеріально-технічне і методичне забезпечення навчально-виховного процесу; 

визначення структури і штатного розкладу з урахуванням установленого фонду 

заробітної плати; 

забезпечення належної якості професійного навчання та виховання учнів, 

слухачів; 

забезпечення відповідних умов праці членам трудового колективу. 



 

1.3. Училище  у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами 

України "Про освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про загальну середню 

освіту", Положенням про професійно-технічний навчальний заклад, Положенням про 

організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних 

закладах, наказами та розпорядженнями управління освіти і науки Рівненської 

обласної державної адміністрації. 

1.4. Училище діє на підставі Статуту, який розроблено на основі чинного 

законодавства України, Положення про професійно-технічний навчальний 

заклад. 

1.5. Відповідно до наявних ліцензій на надання освітніх послуг училище готує 

кваліфікованих робітників з професій: 

а) на основі базової загальної середньої освіти з наданням повної загальної 

середньої освіти: 

опоряджувальник будівельний; 

муляр; пічник; штукатур; 

деревообробник будівельний; 

оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних робіт; 

обліковець з реєстрації бухгалтерських даних 

б) на основі  повної загальної середньої освіти : 

опоряджувальник будівельний; 

деревообробник будівельний; 

монтажник будівельний; 

монтажник гіпсокартонних конструкцій; монтажник систем утеплення будівель; 

монтажник систем утеплення будівель; штукатур; 

столяр; верстатник деревообробних верстатів; 

муляр; пічник; штукатур; 

муляр; бруківник; 

в) на основі професійно-технічної освіти та повної  загальної  середньої освіти – 

фаховий молодший бакалавр зі спеціальності : 

Будівництво та цивільна інженерія  

г) має право здійснювати професійно-технічне навчання перепідготовку та 

підвищення кваліфікації незайнятого населення та робітничих кадрів за професіями : 

Муляр; 

Опоряджувальник будівельний; 

Монтажник гіпсокартонних конструкцій; 

Монтажник систем утеплення будівель; 

Лицювальник-плиточник; 

Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних  конструкцій; 

Столяр; 

Деревообробник будівельний; 

Монтажник будівельний; 

Верстатник деревообробних верстатів 



II. Навчально - виробнича робота та зміцнення навчально-матеріальної 

бази училища  

2.1. Навчально-виробничий процес в училищі - це система організаційно- 

педагогічних, методичних і технічних заходів, спрямованих на реалізацію змісту і 

завдань ступеневої професійно-технічної освіти відповідно до державних 

стандартів. 

2.2. Навчально-виробничий процес в училищі ґрунтується на принципах 

гуманістичної, особистісно-орієнтованої педагогіки, демократизму, незалежності 

від політичних, громадських, релігійних об'єднань, спільній діяльності 

педагогічних працівників, здобувачів освіти,  батьків, колективів підприємств, 

установ і організацій. 

2.3. Навчально-виробничий процес в училищі здійснюється відповідно до 

робочих навчальних планів та програм, Державних стандартів ПТО, нормативно- 

правових актів, навчально-методичних документів з професійно-технічної та 

загальної середньої освіти. Зміст і обсяг навчально-виробничого процесу, терміни 

навчання визначаються робочими навчальними планами та робочими навчальними 

програмами училища. 

2.4. Основними завданнями колективу в організації і здійсненні навчально- 

виробничої діяльності та зміцнення навчально-матеріальної бази закладу освіти на 

2020-2024 роки  є: 

№ з/п Найменування заходу 
Термін 

виконання 

Джерела фінансування 

Власні 

кошти 

(тис.грн.) 

Кошти 

заг.фонду 

(тис.грн.) 

1.  

Створення безпечних умов  навчання та 

проживання здобувачів освіти на період 

воєнного стану 

2022   

2.  

Якісна організація теоретичної  та практичної 

підготовки здобувачів освіти  у змішаному та 

дистанційному форматі   

2020-2024   

3.  

Підготовка кваліфікованих  робітників  

Організація та проведення навчально-

виробничого процесу у відповідності з 

вимогами нормативно-правових документів 

 

2020-2024 

  

4.  

Вивчення потреб ринку праці, вимог 

підприємств - замовників кадрів  до рівня 

підготовки кваліфікованих робітників з метою 

своєчасного внесення змін і доповнень в 

навчально-виробничий процес 

2020-2024   

5.  

Співпраця з керівниками підприємств - 

замовників кадрів з питань модернізації 

обладнання навчально-виробничих майстерень 

2020-2024   

6.  

Підвищення професійної та педагогічної 

майстерності педпрацівників училища шляхом  

організації стажування майстрів виробничого 

навчання та викладачів спеціальних дисциплін 

на виробництві; проходження курсів 

підвищення кваліфікації 

2020-2024   

7.  
Впровадження в навчально-виробничий процес 

інноваційних освітніх та виробничих технологій 

2020-2024   



8.  

Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів з 

метою оперативного корегування процесу 

навчання 

2020-2024   

9.  

Проведення роботи щодо подальшого 

поглиблення учнівських компетентностей за 

рахунок активізації і урізноманітнення 

позаурочної роботи, залучення учнів до участі у 

проектній діяльності 

2020-2024   

10.  

Організація підготовки та забезпечення участі 

учнів в олімпіадах з базових дисциплін, 

конкурсах фахової майстерності 

2020-2024   

11.  

Контроль за працевлаштуванням випускників, їх 

адаптацією в трудових колективах та 

професійним становленням 

2020-2024   

12.  

Забезпечення виконання вимог нормативних 

документів з питань охорони праці, техніки 

безпеки, протипожежної та електробезпеки. 

Проведення систематичної роботи щодо 

попередження  випадків виробничого та 

побутового травматизму 

2020-2024   

13.  

Продовження роботи щодо модернізації змісту 

професійної освіти шляхом впровадження 

ДСПТО нового покоління. 
2020-2024   

14.  

Забезпечення розвитку інформаційного 

середовища училища за рахунок осучаснення 

навчально-комп’ютерними комплексами 
2020-2024 200  

15.  

Залучення інвестиційних коштів, грантів, 

міжнародних проектів, соціальних партнерів для 

оновлення навчально-матеріальної бази 

училища. 

2020-2024   

16.  

Систематизація наявних програмних 

педагогічних засобів навчання з предметів і 

професій, активізація роботи із створення 

електронних методичних посібників та 

підручників. 

2020-2024 30  

17.  
Відкриття навчально-практичного центру 

«Сучасні висотні роботи у будівництві» 
2022 2,3 млн.  

18.  

Впровадження  нових будівельних професій: 

8333 Машиніст автовишки та 

автогідропідіймача 

7129 Верхолаз  

2022 

 
  

19.  

Організація роботи навчально-практичних 

центрів «Кнауф», «Снєжка», «Верстатник 

деревообробних верстатів» та «Сучасні висотні 

роботи у будівництві» з метою підвищення 

якості професійної підготовки за сучасними 

будівельними технологіями. 

2020-2024 50  

20.  

Впровадження використання сучасних 

мультимедійних технологій у викладання 

окремих блоків за всіма професіями і 

спеціальностями.  

2020-2024   



21.  

Поновлення бібліотечного фонду училища 

новими підручниками, довідниками та 

посібниками з усіх будівельних професій та 

предметів загальноосвітньої підготовки.  

2020-2024 50 150 

22.  

Підготовка фахових молодших бакалаврів 

Інформатизація освітнього процесу та 

впровадження новітніх технологій. Потрібно 

постійно нарощувати кількість комп'ютерної 

техніки, досягнути повної забезпеченості 

комп'ютерами робочих місць працівників і 

учасників освітнього процесу, оснащувати 

навчальні кабінети мультимедійними 

комплексами  

2020-2024   

23.  

Створення локальної комп'ютерної мережі, що 

дасть можливість учаснику освітнього процесу 

користуватися сучасними засобами отримання 

інформації 

2020-2024   

24.  

Запровадити елементи кредитно-модульно-

рейтингової системи навчання на освітньому 

рівні підготовки фахових молодших бакалаврів 

2020-2024   

25.  
Застосовувати елементи дистанційного та 

дуального навчання 
2020-2024   

26.  
Запровадити нові  та розширити перелік 

існуючих спеціальностей  2020-2024   

27.  

Удосконалювати взаємодію з роботодавцями 

щодо організації проведення практик та 

мотивації випускників до наступного  

працевлаштування 

2020-2024   

28.  

Активізувати роботу закладу освіти з центром 

зайнятості населення, закладами вищої освіти в 

питаннях співробітництва, організації 

підвищення рівня педагогічної майстерності  

викладачів 

2020-2024   

29.  Розвиток самостійності молоді, що навчається  2020-2024   

30.  

Залучення органів самоврядування до 

профорієнтаційної  роботи на роботи з 

працевлаштування випускників 

2020-2024   

31.  

Налагоджувати міжнародне співробітництво 

підписати угоди із закладами освіти Європи, що 

дасть можливість здійснювати обмін групами 

студентів для проходження практик проводити 

спільні науково-практичні конференції, дасть 

можливість викладачам швидше  адаптуватися 

до вимог Європейського освітнього простору, а  

випускникам – отримати диплом про фахову 

освіту європейського зразка 

2020-2024   

32.  

Формування внутрішньої системи забезпечення 

якості  освіти як провідної ролі закладу освіти 

на ринку освітніх послуг регіону, країни 
2020-2024   

33.  

Адаптування ОПП підготовки фахових 

молодших бакалаврів  до зміни вимог ринку 

праці  та потреб здобувачів освіти 
2020-2024   



34.  

Участь органів самоврядування у формуванні 

вибіркової складової ОПП, оцінюванні  якості 

освітнього процесу  

2020-2024   

35.  

Створити електронний репозиторій методичного 

забезпечення освітнього процесу фахових 

молодших бакалаврів 
2020-2024   

36.  

З метою налагодження зв'язків з випускниками 

щорічно проводити  зустрічі випускників, 

запрошувати випускників закладу освіти для 

проведення круглих столів, майстер-класів при 

проведенні предметних тижнів, організовувати  

екскурсії на підприємства, де працюють 

випускники 

2020-2024   

37.  Створити електронну  бібліотеку закладу освіти 2020-2024   

38.  

Створення автоматизованої системи управління 

закладом  освіти. Поширення цифрових 

технологій призводить до швидкої  адаптації 

кодифікованих знань, тому  важливою є 

взаємодія викладачів і студентів 

2020-2024   

39.  

Подальший розвиток системи рейтингової 

оцінки діяльності  викладачів  закладу освіти, 

яка в майбутньому має поширитись не тільки на 

моральне оцінювання результатів педагогічної 

діяльності, а й  на рівень матеріального 

стимулювання працівників  до досягнення більш 

високого рівня професіоналізму  та 

компетентності випускників 

2020-2024   

40.  

Мотивація педагогічних працівників до участі у 

науково-практичних конференціях, написанні та 

публікації статей, методичних посібників, 

підготовці  студентів до олімпіад, конкурсів, 

написання студентських робіт 

2020-2024   

41.  

Провести реконструкцію навчальних кабінетів:  

кабінету математики; 

            кабінету хімії; 

майстерні  штукатурних робіт 

         2020 

2021 

2023 

 

40 

40 

150 

 

 

42.  

Дооснащення навчальних кабінетів новою 

комп’ютерною технікою: 

кабінет технології монтажу гіпсокартонних 

конструкцій та систем утеплення будівель; 

 кабінети з підготовки фахових молодших 

бакалаврів 

 

 

2023 

 

2022-2024 

 

 

150 

 

150 

 

43.  

Забезпечити навчальні кабінети 

мультимедійною технікою: 

- кабінет технології опоряджувальних 

робіт; 

- кабінет історії України; 

- кабінет будівельного креслення; 

- лабораторія будівельних матеріалів. 

 

 

2023 

          

2022 

2020 

2024 

 

 

50 

 

50 

50 

50 

 

15 

 



 

44.  

Провести переоформлення рекреацій 

поверхів навчального корпусу: 

ІІ поверх 

ІІІ поверх 

IV поверх 

 

 

2023 

2021 

2022 

 

 

350 

70 

70 

 

45.  

Розширення асортименту сучасної столярної і 

меблевої продукції для власних цілей та 

замовлень населення. 

2020-2024   

46.  
Придбання 10 нових тренажерів для 

тренажерного залу училища. 
2020-2024 200  

47.  

Забезпечення навчально-виробничих 

матеріалами для навчальних цілей. 

 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

 

60 

160 

160 

160 

160 

 

48.  

Придбати ручні електрифіковані інструменти 

для навчальних цілей та виконання навчально-

виробничих робіт. 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

60 

60 

60 

60 

60 

 

 Всього:  5115   



ІІІ. Навчально-виховна робота та  покращення побутових умов 

 в гуртожитку 

3.1.Навчально-виховна робота в училищі - це система планування, організації 

та проведення педагогічної роботи, спрямованої на формування всебічно 

розвиненої особистості, створення оптимальних умов для її фізичного та 

психологічного розвитку. 

3.2.Навчально-виховний процес здійснюється відповідно до програм, 

розроблених в училищі. 

3.3.Навчально-виховна робота грунтується на ефективних формах і методах 

навчання та виховання, творчому використанні передового педагогічного досвіду. 

3.4.Навчально - виховна робота реалізується шляхом диференційованого 

підходу до навчання та виховання, вивчення і врахування в роботі індивідуальних 

особливостей учнів, сприяння розвитку здібностей і талантів учнів на основі їх 

задатків та обдарувань; впровадження в практику системи педагогічних впливів, 

яка ґрунтується на гуманізмі, педагогіці співробітництва, національній культурі, 

традиціях, тісної взаємодії з батьками. 

3.5. У ВПУ №1 м. Рівне 50% учнів проживає в гуртожитку училища. 

Створення належних житлово-побутових умов учнів, комфортних умов для 

відпочинку та підготовки до занять, виховна робота з учнями проживаючими в 

гуртожитку – є однією із найважливіших складових виховної роботи в училищі і 

вимагає значних матеріальних затрат.  

3.6. Основними завданнями колективу в організації та проведенні навчально - 

виховної роботи на 2018-2022 роки вважати: 

№ 

з/п 
Найменування заходу 

Термін 

виконання 

Джерела фінансування 

Власні 

кошти 

(тис.грн.) 

Кошти заг. 

фонду 

(тис.грн.) 

1. Продовження вивчення контингенту учнів з 

метою організації та проведення виховної роботи 

з урахуванням його особливостей. Сприяння 

розвитку та удосконаленню роботи учнівського 

самоврядування 

2020 - 2024   

2. Підвищення ефективності та результативності 

правового та превентивного виховання учнів: 

активізація роботи штабу з профілактики 

правопорушень; 

 залучення до навчально-виховних заходів 

співробітників служб у справах дітей, служби у 

справах сім'ї та молоді, інших зацікавлених 

організацій; 

 проведення циклу навчально- виховних заходів 

за участю лікарів- наркологів, юристів, 

працівників правоохоронних органів; 

організація та проведення виховних заходів на 

теми соціальних гарантій та соціального захисту 

дітей 

2020 - 2024   

3. Подальша активна робота з виховання 

національної свідомості та самосвідомості учнів, 

громадянського виховання: 

 - вивчення історії виникнення національної 

2020 - 2024   



символіки України, історичних і духовних 

 цінностей держави, традицій училища; 

- проведення щотижневих годин інформування на 

теми історичних та культурних цінностей 

держави 

4. Поліпшення морально-етичного та художньо 

естетичного  виховання учнів: 

організація екскурсій; 

 відвідування учнями театру, художніх виставок, 

кінотеатрів; 

проведення училищних конкурсів, виставок, 

концертів до державних свят; 

проведення оглядів-конкурсів художньої 

самодіяльності; 

 організація роботи гуртків: художньої творчості, 

технічної творчості, декоративно-ужиткового 

мистецтва, спортивних секцій 

2020 - 2024   

5. Активізація трудового виховання учнів: 

- проведення роботи щодо бережливого ставлення 

до матеріальних цінностей, проведення 

училищних конкурсів на кращого за професією; 

проведення виставки робіт гуртків технічної 

творчості 

2020 - 2024   

6. Сприяння екологічному вихованню учнів шляхом 

проведення інформаційної роботи та залучення 

учнів до озеленення території, збереження 

природного середовища  

2020 - 2024   

7. Поліпшення санітарно-гігієнічного виховання 

учнів: 

 проведення роз'яснювальної роботи з питань 

санітарно-гігієнічної культури людини; 

 проведення профілактичних медичних оглядів 

учнів; 

контроль за комплектацією медичних аптечок в 

майстернях та кабінетах; 

  періодичні перевірки санітарного стану 

приміщень та території училища 

2020 - 2024   

8. Активізація родинно-сімейного виховання, 

поліпшення роботи з батьками: 

активізація роботи батьківського комітету 

училища і навчальних груп; 

проведення батьківських зборів; 

організація для батьків виставок, конкурсів, 

творчих звітів 

2020 – 202 

42 
  

9. Подальший розвиток військово-патріотичного 

виховання учнів: 

проведення спортивних змагань і конкурсів до 

державних свят; 

проведення інформаційної і роз'яснювальної 

роботи з військово-патріотичного виховання; 

проведення тематичних вечорів із залученням 

учасників АТО, військовослужбовців. 

Продовження систематичної роботи щодо 

соціального  захисту учнів: 

опіка над учнями-сиротами; 

2020 - 2024   



систематична робота з учнями, позбавленими 

батьківського піклування  

10. Облаштувати кімнати відпочинку для учнів в 

гуртожитку училища 
2020  40,0  

11. Придбати комп’ютерну техніку для вихователів 2020  40,0  

12. Поновити комп’ютерну техніку в читальному залі  

і бібліотеці 

2020-2023  

 

3*30,0= 

90,0 
 

13. Заміна віконних  блоків на енергозберігаючі 
2020-2024   

25*3*5 = 

450,0 

14. Капітальний ремонт 1/3  частини покрівлі 

гуртожитку 
2023   200,0 

15. Заміна меблів в кімнатах гуртожитку 2020-2023 120,0  

16. Провести капітальний ремонт санітарно-

технічних приміщень гуртожитку:  туалети, кухні 

– 5 шт. 

2020-2023  58,0  

17. Придбати костюми для учасників художньої 

самодіяльності 
2022-2023 

4*20 = 

40,0 
 

18. Придбання побутової техніки : 

- електроплити 

- холодильники   

- бойлери           

- пральні машини                                             

2022 -2024 160,0  

19. Придбання м'якого інвентаря 2022-2024            100,0  

20. Придбання твердого інвентаря (ліжок) 2020 100,0  

21. Ремонт коридору I поверху гуртожитку 2020-2021 40,0  

25. Ремонт тренажерної зали  і поновлення 

тренажерів 
2020 110,0  

26. Виготовлення і оформлення стенду воїнів АТО 2022 10  

 Всього:  908 650 

 

 
 



IV. Навчально-методична робота 

4.1. Навчально-методична робота в училищі - це система заходів, 

спрямованих на розробку, організацію та проведення роботи щодо  підвищення 

професіоналізму, педагогічної майстерності педпрацівників училища. 

4.2. Навчально-методична робота здійснюється шляхом розробки навчальних 

планів, програм, посібників, методичних рекомендацій; добору педагогічного 

складу; контролю якості навчальних занять, виконання навчальних планів і 

програм, забезпечення умов для їх засвоєння; надання методичної, консультативної 

допомоги учням, слухачам, викладачам; вивчення, узагальнення і розповсюдження 

передового педагогічного досвіду; аналізу результативності ефективності 

професійної діяльності педпрацівників. 

4.3.Навчально-методична робота ґрунтується на принципах педагогічної 

етики, поваги до принципів загальнолюдської моралі, до особистості, 

демократизації та гуманізації навчального процесу; системності та систематичної 

науковості, оперативності; прогностичності та випереджувальності, пріоритету 

знань та моральних цінностей. 

4.4.Основними завданнями колективу в організації та проведенні навчально-

методичної роботи на 2020-2024 роки вважати: 
№ 

з/п 

Найменування заходу Термін 

виконання 

Джерела фінансування 

Власні 

кошти 

(тис.грн.) 

Кошти заг. 

фонду 

(тис.грн.) 

1. Удосконалення змісту, форм і методів навчання 

та виховання учнівської молоді; забезпечення 

єдності, органічного взаємозв'язку 

загальноосвітньої та професійної підготовки 

учнів на основі принципів гнучкості, наступності, 

прогностичності, ступеневого характеру 

професійно-технічної освіти 

2020-2024   

2. Розвиток педагогічної та професійної 

майстерності педагогічних працівників, їх 

загальної культури, створення мотивації і умов 

для професійного вдосконалення 

2020-2024   

3. Організаційно-методична допомога у розвитку 

педагогічної творчості, в експериментально - 

дослідницькій  роботі, у впровадженні результатів 

наукових досліджень, передового досвіду, 

педагогічних та виробничих технологій 

2020-2024   

4. Підготовка до атестації педагогічних працівників 

училища 
2020-2024   

5. Підвищення ролі педагогічної ради, як 

колегіального органу училища, який координує 

питання навчально-виробничої, навчально-

виховної і навчально-методичної діяльності 

2020-2024   

6. Підвищення ефективності роботи методичних 

комісій з питань оновлення змісту навчання і 

виховання, вивчення і використання інноваційних 

виробничих і освітніх технологій, аналіз стану і 

результатів навчально-виробничої і навчально-

виховної роботи, організація наставництва та 

надання допомоги молодим педпрацівникам 

2020-2024   



7. Забезпечення результативності участі 

педагогічних працівників у роботі обласних 

семінарів, секцій 

2020-2024   

8. Протягом п’яти років провести навчання всіх 

педагогічних працівників по програмі «Інтел». 
2020-2024   

9. Підвищення кваліфікації майстрів виробничого 

навчання, викладачів та вихователів шляхом 

курсової підготовки та стажування. 

2020-2024 300  

10. Браати участь в конференціях, конкурсах, 

майстер-класах, які проводять компанії «Кнауф» 

та «Снєжка» на базі навчальних закладів України. 

2020-2024 50  

11. Організація навчальних поїздок для обміну 

досвідом з ПТНЗ будівельного профілю України 

по підготовці кваліфікованих робітників та 

молодших спеціалістів. 

2020-2024 10  

12. Виготовлення навчально-методичних комплексів 

з усіх навчальних предметів з підготовки 

кваліфікованих робітників та молодших 

спеціалістів. 

2020-2024 30  

13. Налагодження зв’язків з ПТНЗ республіки 

Польща,  Словакія для вивчення досвіду 

підготовки кваліфікованих робітників. 

2020-2024 80  

14. Виготовлення власних методичних розробок, 

роздаткового матеріалу, посібників, 

технологічних карт, плакатів, відеофільмів. 

2020-2024 30  

15. Оновлення комплексного методичного 

забезпечення предметів і професій. 
2020-2024 40  

 Всього:  540  

 

 

 



V. Фінансово-господарська діяльність  

5.1.Фінансово-господарська діяльність училища - це система заходів, 

спрямованих  на забезпечення необхідних умов функціонування закладу, 

збереження та примноження навчально-матеріальної бази, ефективне та 

раціональне використання державних коштів, поліпшення умов навчання та праці 

учасників навчально-виховного процесу. 

5.2. Фінансово-господарська діяльність здійснюється згідно з нормативно – 

правовими документами та Статутом училища. 

5.3.Основними завданнями фінансово-господарської діяльності училища на 

2020-2024 рр є: 
№ 

з/п 

Найменування заходу Термін 

виконання 

Джерела фінансування 

Власні 

кошти 

(тис.грн.) 

Кошти 

заг. фонду 

(тис.грн.) 

1. Ефективне та раціональне використання коштів 

державного бюджету та додаткових джерел 

фінансування, визначених законами України 

2020-2024   

2. Використання коштів, отриманих у вигляді відсотків від 

заробітної плати учнів, нарахованої під час проходження 

виробничої практики, направляти тільки на здійснення 

статутної діяльності училища, зміцнення навчально-

матеріальної бази, на соціальний захист учнів, 

проведення культурно-масової і спортивної роботи 

2020-2024   

3. Організацію та проведення протипожежних заходів з 

метою захисту майна та будівель училища 

2020-2024   

4. Забезпечення позабюджетних надходжень в розмірі не 

менше 1 млн.грн. в рік 

В т.ч.  

– доходи від виробничої практики  - 600 тис.грн. 

- надання послуг – 100 тис.грн. 

- інші надходження – 400 тис.грн. 

2020-2024 

  

5. Замінити асфальтове покриття внутріучилищних доріг та 

майданчиків 
2023 200 

 

6. Викласти тротуарною плиткою училищний плац (400м²)  2024 200  

7. Замінити бордюри 2023 80  

8. Викласти кам’яною плиткою плац біля стели ВПУ №1 2020 10  

9. Капітальний ремонт приміщення тиру 2020 20  

10. Встановити металопластикові  дверні блоки 

центрального входу 
2020 40 

 

11. Облаштувати бетонне покриття майданчика біля полігону 

штукатурів 
2020 10 

 

12. Відремонтувати та утеплити стіни Зимового саду 2023 40  

13. Заміна вікон Зимового саду 2024 100  

14. Замінити вікна їдальні на металопластикові 2022 170  

15. Ремонт водопровідних і каналізаційних  мереж і 

опалювальних мереж : 

- гуртожитку  

- навчального корпусу 

- громадсько-побутового корпусу 

 

 

2021-2024 

 
180 

 

 Всього:  1050  



VI. Виробничо-комерційна робота 

 

6.1. Виробничо-комерційна робота училища - це система заходів, 

спрямованих на поліпшення процесу професійного навчання учнів, раціонального 

використання обладнання і устаткування, поліпшення діяльності навчально-

виробничих майстерень, підвищення їх обсягів виробництва, матеріальної 

винагороди учнів у вигляді заробітної плати за виконані роботи, розвитку 

взаємовигідного співробітництва з підприємствами і організаціями регіону, 

залучення позабюджетних коштів на здійснення статутної діяльності училища, 

зміцнення навчально-матеріальної бази, на соціальний захист учнів, проведення 

культмасової і фізкультурно-спортивної роботи. 

6.2.Виробничо-комерційна діяльність здійснюється шляхом виконання 

виробничих замовлень на потреби училища, замовлень підприємств та організацій 

регіону на основі договорів, відповідно до відпрацьованої та затвердженої 

калькуляції на виконання робіт. 

6.3.Заробітна плата кожного учня визначається на основі фонду наведеного 

часу, погодинної тарифної ставки. 

6.4.Основними завданнями колективу в організації та проведенні виробничо- 

комерційної діяльності на 2018-2022  роки вважати: 

 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 

1 
Підвищення ефективності виробничої діяльності навчально-

виробничих майстерень училища 

2020-2024 

2 

Обов'язкове узгодження складності навчально-виробничих завдань з 

вимогами освітньо-кваліфікаційних характеристик на певний рівень 

підготовки кваліфікованого робітника 

2020-2024 

3 
Налагодження випуску продукції на потреби училища згідно з 

планом навчально-виробничої діяльності 

2020-2024 

4 
Забезпечення укладання договорів з підприємствами та організаціями 

на виготовлення продукції відповідної якості 

2020-2024 

5 

Залучення інвестиційних коштів, грантів, міжнародних проектів, 

соціальних партнерів для оновлення навчально-матеріальної бази 

училища  

2020-2024 



Видатки по роках 

Рік 

 

 

 

 

Розділ програми Джерело 

фінансування 

Власні 

кошти 

(тис.грн.) 

Кошти 

загального 

фонду 

(тис. грн.) 

2020 

I. Навчальна робота та зміцнення навчально-матеріальної 

бази 

II.Виховна робота та покращення побутових умов в 

гуртожитку  

III.Методична робота та робота з кадрами 

IV. Фінансово-господарська робота 

ВСЬОГО: 

 

257 

 

132 

     73 

255 

717 

 

30 

 

200 

 

 

230 

2021 

I. Навчальна робота та зміцнення навчально-матеріальної 

бази 

II.Виховна робота та покращення побутових умов в 

гуртожитку  

III.Методична робота та робота з кадрами 

IV. Фінансово-господарська робота 

ВСЬОГО: 

 

207 

 

90 

73 

140 

510 

 

30 

 

200 

 

 

230 

2022 

I. Навчальна робота та зміцнення навчально-матеріальної 

бази 

II.Виховна робота та покращення побутових умов в 

гуртожитку  

III.Методична робота та робота з кадрами 

IV. Фінансово-господарська робота 

ВСЬОГО: 

 

297 

 

100 

57 

60 

515 

 

30 

 

100 

 

 

130 

2023 

I. Навчальна робота та зміцнення навчально-матеріальної 

бази 

II.Виховна робота та покращення побутових умов в 

гуртожитку  

III.Методична робота та робота з кадрами 

IV. Фінансово-господарська робота 

ВСЬОГО: 

 

310 

 

105 

70 

65 

550 

 

50 

 

150 

 

 

200 

2024 

I. Навчальна робота та зміцнення навчально-матеріальної 

бази 

II.Виховна робота та покращення побутових умов в 

гуртожитку  

III.Методична робота та робота з кадрами 

IV. Фінансово-господарська робота 

ВСЬОГО: 

 

310 

 

105 

70 

65 

550 

 

50 

 

150 

 

 

200 

 РАЗОМ: 2842 990 

 



Шляхи фінансового забезпечення виконання програми 
 

№ 

з/п 
Найменування джерела коштів 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансу- 

вання 

Власні 

кошти 

(тис. грн.) 

I. 

Від виробничої діяльності 

 

 

 

 

Всього: 

      2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

 

700 

700 

700 

700 

700 

3500 

II. 

Від оренди 

 

 

 

                                                               Всього: 

      2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

 

 

        20 

20 

20 

20 

20 

100 

 

III. 

Благодійні внески 

 

 

 

 

Всього: 

      2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

 

       300 

300 

300 

300 

300 

1500 

 
РАЗОМ : 

в  т.ч. по роках 

 

       

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

 

 

1020 

1020 

1020 

1020 

1020 

 РАЗОМ:  5100 

 


