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Учнівський контингент 

Станом на 01.09.2019 року контингент складав: 647 учнів (для порівняння: 

станом на 01.09.2018 – 719 учнів; станом на 01.09.2017 – 775 учнів; станом на 

01.09.2016 – 798 учнів; станом на 01.09.2015 – 811 учнів) 

Здійснено набір на І курс – 274 учні 

На ІІ курсі навчалося – 237 учнів 

На ІІІ курсі – 136 учнів 

Станом на 25.06.2020 контингент учнів складає –576 осіб, з них: 

на І курсі – 263 учнів; 

на ІІ курсі – 177 учні; 

На ІІІ курсі - 136 учнів. 

Планується випуск 27.06.2020 – 195 учнів ( плюс випуск у лютому 2020 

року – 44 особи);  

Всього випуск у 2020 році – 239 осіб. 

Дипломів з відзнакою – 20; 

Втрата контингенту (всього) – 32 чол. – без врахування учнів переведених 

на навчання у інші навчальні заклади. (Втрата контингенту за останні 5 років 

практично не змінилася і в середньому складає 35 учнів в рік) 

Основні причини втрати контингенту: 

за сімейними обставинами – 16 чол.; 

за рішенням педагогічної ради – 13 чол; 

у зв’язку з призовом на строкову військову службу – 2 чол.; 

за станом здоров’я – 1 чол. 

На кінець навчального року планується перехідний контингент – 380 учнів, 

з них навчаються: 

на ІІ курсі – 262 учні (5 груп СПТУ, 4 групи ТУ+ 2 групи ВПУ); 

на ІІІ курсі – 118 учні (5 груп СПТУ) 

План набору на І курс складає: 323 особи (283 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: 

2015 рік – 99 %; 

2016 рік – 96,5 % 

2017 рік – 88 %; 

2018 рік – 76 %. 

        2019 рік – 86% 

 

Профорієнтаційна робота. 

Демографічна ситуація у регіоні. 

Учні 8-11 класів станом на кінець навчального року 

Райони, міста 

2018/2019 н.р. 

7 клас 8 клас 9 клас 10 клас 11 клас 

Березнівський 1036 984 996 644 622 

Володимирецький 1171 963 1059 675 592 

Гощанський 381 346 361 274 232 

Демидівський 202 144 190 108 78 

Дубенський 453 418 432 153 117 

Дубровицький 588 608 537 389 338 

Зарічненський 492 448 467 372 357 

Здолбунівський 666 556 573 360 310 

Корецький 362 362 367 196 198 

Костопільський 731 641 719 432 368 

Млинівський 449 397 453 197 234 

Острозький 310 294 255 184 202 

Радивилівський 424 356 378 200 185 

Рівненський   1036 923 919 492 399 

Рокитнівський 1147 977 979 694 647 

Сарненський 1663 1415 1530 924 805 



м.Дубно 444 421 402 187 161 

м.Вараш 491 441 478 370 354 

м.Острог 141 139 132 95 69 

м.Рівне 2572 2275 2251 1401 1089 

ВСЬОГО 14759 13108 13478 8347 7357 

 

Кадровий контингент 

Всього працівників станом на 26.06.2020 - 115 чол. 

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

1. Поровчук О.В. викладач 

2. Власюк Т.Ф. – викладач 

3. Мартинюк В.А. – керівник гуртка 

4. Ткач О.Г. – майстер в.н. 

5. Павелко М.М. – майстер в.н. 

Прийнято з 01.09.2019 по 30.06.2020 

1. Брисюк Діана Михайлівна, викладач. 

2. Король Світлана Василівна, викладач. 

3. Менько Андрій Петрович, викладач. 

4. Масюк Зоя Олександрівна, викладач. 

5. Костюкевич Ніна Олександрівна, вихователь. 

6. Журавель Сергій Павлович, електромонтер. 

7. Намчук Оксана Іванівна, фельдшер. 

8. Старик Марія Володимирівна, прибиральниця. 

9. Романік Ірина Василівна, паспортист. 

Звільнено з 01.09.2019 по 30.06.2020 

1. Дембіцький Ф.М., майстер. 

2. Мартинюк І.М., начальник штабу ІДО. 

3. Старик Ю.О., майстер, у зв'язку зі смертю. 

4. Михальчук М.В., чергова по гуртожитку. 

5. Ніколайчук Г.М., чергова по гуртожитку. 

6. Менько Андрій Петрович, викладач. 



7. Брисюк Діана Михайлівна, викладач. 

8. Масюк Зоя Олександрівна, викладач.  

 

Навчально-виробнича діяльність 

Всі навчальні майстерні було забезпечено  матеріалами та інструментами у 

повному обсязі який дозволяє проведення уроків виробничого навчання на 

належному рівні. 

Учні нашого училища проходили практику у складі груп під керівництвом 

майстрів на таких обєктах: 

БМУ «Промжитлобуд 2» гр. №6 ( Колосович О.В. ), гр.№7 (Сторожук 

М.Г.); Інваспорт гр.№21 (Сіпата Т.І.); ТзОВ «Опорядрембуд» гр.№23 (Савченко 

М.А., Демедюк О.С.) та «Фундамент» гр. №25 (Ярмолюк Л.Г.) 

Об’ємну та якісну допомогу було надано Клеванському професійному 

ліцею: гр. № 23 (Савченко М.А., Демедюк О.С.), гр. №30 (Степанович К.В.), 

гр.№16 (Красовська П.Г.). 

Під час виробничої практики здобувачів освіти була зміцнена матеріально-

технічна база училища: розпочато ремонт трьох санвузлів в учнівському 

гуртожитку та одного у навчальних майстернях; проведено частковий ремонт 

покрівлі над майстернями та центральним входом в училище; проведено 

капітальний ремонт майстерень механічної обробки деревини та збирання 

столярних виробів. Майстерня механічної обробки деревини забезпечена 

сучасним обладнанням.  

Але більшість учнів пройшли практику на індивідуальних об'єктах як у 

нашому місті , поза його межами так і поза межами області. 

Карантинні обмеження у березні-червні 2020 р. унеможливили якісне 

виробниче навчання та виробничу практику здобувачів освіти. Тому, за 

погодженням із УОН РОДА було змінено навчальні плани закладу і для 

перехідного контингенту перенесено весняну практику на серпень 2020 р. 

 

 

 



Навчальна робота 

Актуальною проблемою в освіті стала організація освітнього процесу в 

умовах карантину, організація дистанційного навчання, що вплинуло на якість 

підготовки кваліфікованих робітників і молодших спеціалістів, якість освіти 

загалом. З метою розвитку вмінь презентувати себе і результати своєї роботи 

учні училища брали участь у Всеукраїнських конкурсах, олімпіадах, тренінгах, 

он-лайн олімпіадах організованих Всеукраїнськими освітніми проектами 

«Всеосвіта» та «На Урок». 

Команда учнів училища брала участь у ІІ (обласному) етапі 

Всеукраїнських турнірів юних економістів. З метою активізації роботи з 

обдарованими учнями учні училища брали участь у Всеукраїнських олімпіадах 

з іноземної мови «Гринвіч», фізики – «Левеня 2020», інформатики «Бебрас-

2020», де здобули добрі результати, проведено І етап Всеукраїнських олімпіад 

із загальноосвітніх дисциплін, в якому взяли участь 224 учні, з них 50 учнів 

здобули призові місця.   

2019-2020 н.р. 14 учнів завершили на 10 – 12 балів. Це учні груп 

підготовки молодших спеціалістів і груп на основі повної загальної середньої 

освіти. 107 учнів навчалися на 7 – 12 балів і 184 учні 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 31 учень має достатній рівень навчальних досягнень 

із загальноосвітньої підготовки.   

У 2019-2020 н.р. учнями училища пропущено 7497 годин, що складає 12,9 

год. на одного учня. Із них 1312 годин – без поважних причин, що складає 2,3 

год. на одного учня. 

Викликом у освітньому процесі стала організація дистанційного навчання, 

у зв’язку із здійсненням заходів спрямованих на запобігання виникненню та 

поширенню коронавірусної хвороби завдяки чому учні не змогли брати участь 

у наступних етапах Всеукраїнських олімпіад, звільнені від проходження 

державної підсумкової атестації. Лише 21 учень випускних груп виявив 



бажання проходити ЗНО (із 135 зареєстрованих) та 15 учнів виявили бажання 

проходити ДПА у формі ЗНО.  

 

Виховна робота 

У 2019-20 н. р. проводилися традиційні заходи: святкові концерти до Дня 

вчителя, Дня захисника України, Дня захисту прав жінок і миру; конкурсно-

розважальні програми до Дня студента та Дня Збройних сил України, вечори 

пам'яті, новорічне свято. 

Викладачем історії Красовським А.В. та учасниками Євроклубу 

«Єврогоризонт» проводилися тематичні виставки та виховні заходи до днів 

вшанування пам'ятних дат: 

16.10.2019р. комплекс заходів до Дня захисника вітчизни «Українське 

козацтво - відлуння віків» 

23.10.2019р. історичний екскурс боротьби від ОУН до ООС «Вони 

боролися щоб ми перемогли» 

22.11.2019р. вечір пам’яті «Рік 33 … голод» 

05.12.2019р. захід до Дня української армії 

27.01.2020р. захід до вшанування 75 річниці визволення з табору 

«Аушвіц». 

20.02.2020р. захід «Україна. Майдан. Перезавантаження.» 

Також учасники Євроклубу Шульга О.  та Левченко Д. посіли відповідно ІІ 

та ІІІ місце в конкурсі проектів «Ефективний лідер – успішна країна». 

Учні училища в цьому навчальному році були постійними учасниками та 

призерами обласних заходів: конкурсів, олімпіад, турнірів, що проводилися 

серед учнів професійної (професійно-технічної) освіти. 

Станом на 1 вересня 2019 року гуртожиток прийняв  324 учнів. З перших 

днів навчального року  була створена рада гуртожитку, члени ради отримали 

доручення і активно взялись за роботу. 

Ключовими справами були профілактична робота з учнями, робота щодо 

організації дозвілля, естетичного оформлення приміщень гуртожитку та робота 

з метою згуртування колективу. 



Налагоджена робота щодо чергування, самообслуговування учнів в 

гуртожитку, проведення санітарних днів (генерального прибирання кімнат, 

секцій, приміщень загального користування), підготовка до зими (утеплення 

вікон в кімнатах та побутових приміщень). 

Ведуться роботи по профілактиці негативних явищ в студентському 

середовищі: наркоманії, ВІЛ-СНІД захворювань, вживання алкогольних напоїв 

та тютюнопаління. Були проведені бесіди, виховні години, диспути : «В чому 

запорука здоров’я», «Викрадач розуму – алкоголь», «Енергетичні напої. 

Користь чи шкода» (Кондратюк М.В., Іванченко Н.О.), «Алкоголь сім’я і 

спадковість», «Курити – здоров’ю шкодити» (Лахай Л.П.). 

Значне місце займає робота щодо збереження майна в гуртожитку, 

заощадження електроенергії, води. 

Учні з великим задоволенням відвідують драматичний театр. Саме такі 

походи згуртовують колектив, впливають на естетичне виховання, 

інтелектуальний розвиток учнів.  

У цьому навчальному році було проведено низку заходів, підготовлених 

методичною комісією класних керівників, керівників гуртків, вихователів та 

бібліотекарів: 

03.10.2019р. до Дня працівників освіти вихователями Троцькою М.С. та 

Костюкевич Н.О. було проведено концертну програму «Серце учителя – вічний 

неспокій, серце учителя – вічний вогонь» 

19.12. 2019р. вихователями гуртожитку була проведена  благодійна акція 

та відкритий виховний захід «Милосердя починається з тебе». 

24.12.2019р. проведено новорічне театралізоване дійство «Вечори на 

хуторі біля Диканьки» 

13.02.2020р. напередодні дня всіх закоханих працівники та учні училища 

мали можливість поринути у чарівну атмосферу, створену під час концерту «На 

крилах любові», організованого вихователем Мариною Троцькою разом зі 

своїми підопічними. 

25.02.2020р. керівники гр. №9 Потоня Л.В та Плотнік М.С. у рамках  

тижня професі «Опоряджувальник будівельний» провели круглий стіл на тему: 



«Зустріч учнів групи №9 і випускників, які мають свої фірми». На зустріч були 

запрошені також учні випускних груп;  

27. 02. 2020р. Маліновська Н. М. та Ярмолюк Л.Г. у кафе «Романтику» 

запросили групи опоряджувальників на відкриту виховну годину в групі №25 

на тему: «Будівельник – це покликання». А у холі училища буда розгорнута 

виставка газет. 

Напередодні дня захисту прав жінок та миру працівники та учні училища 

поринули  у святкову атмосферу концерту «Всім жінкам присвячується…». 

Організований захід вихователем Тетяною Мазурок.. Ліричні пісні та 

гумористичні сценки, освідчення в коханні та проникливі поезії - все, що 

наповнює життя сучасної жінки, сестри, матері… 

Усі відкриті виховні заходи проводилися за активної участі керівника 

гуртка Бондарчука І.В., а також його вихованці є призерами обласних конкурсів 

«Віфлиємська зірка», «Юна зірка», «Поліська січ». 

У бібліотеці училища протягом семестру постійно працювали книжкові 

виставки: «Пам’яті героїв Крут», «До дня святого Валентина», «До дня рідної 

мови», «До дня захисту прав жінок та миру». 

З 12 березня освітній процес в училищі перейшов в режим онлайн у 

зв’язку з введенням карантинних заходів. Виховна робота класних керівників, 

вихователів, бібліотекаря та психолога перейшла в режим онлайн- спілкуваня з 

учнями в вайбер-групах, телеграм, інстаграм та ін. Учням пропонувалось 

здійснити віртуальні подорожі по різних країнах світу, відвідати вистави, 

виставки, поринути у світ цікавого і корисного. На жаль, лише віртуально. 

Психолог Руссу- Захаржевська стала учасником всіх вайбер-груп училища, аби 

вчасно надати поради учням та їх батькам в умовах вимушеної тривалої 

ізоляціі. 

 

Спортивно - масова робота 

Спартакіада області серед ЗП(ПТ)О 

1. Баскетбол (юнаки) – I місце (Менько А.П.) 

2. Армспорт (юнаки) – I місце (Несенчук В.П.) 



3. Настільний теніс (юнаки) I місце (Логін В.В.) 

4. Волейбол (юнаки) IV місце (Козловський В.С.) 

Загальне III місце у Спартакіаді серед 21 училища області (2020) 

 

Спартакіада м.Рівне 

1. Настільний теніс  - I місце серед техн. коледж. учил. (Логін В.В.) 

2. Баскетбол – I місце серед техн. коледж. уч. (Менько А.П.) 

3. Кубок м.Рівне з баскетболу  - Ш місце 

4. Легка атлетика – II місце серед техн. коледж. уч. 

5. Шашки і шахи – III місце  серед техн. коледж. уч. 

(Устименко Т.Г.) 

Загальне III місце в Спартакіаді м. Рівне 2019 

Також в училищі був проведений Тиждень фізичної культури і військово-

спортивне свято до Дня Захисника Вітчизни. 

 

Методична робота 

Питання порядку денного педагогічних рад висвітлені згідно плану, крім 

перенесених у звязку з карантинними обмеженнями на 2020-2021 н. р.: «Стан 

професійно-практичної та професійно-теоретичної підготовки кваліфікованих 

робітників з професії «Деревообробник будівельний» та «Стан підготовки 

молодших спеціалістів зі спеціальнисті «Будівництво та цивільна інженерія»; 

проведено 11 педагогічних рад.  

Навчання педагогів у вересні-березні проводилися згідно річного плану; 

щомісяця та за потреби проводилися інструктивно-методичні наради. З березня 

2020 року наради відбувалися шляхом онлайн-спілкування. 

Проведено тижні фізичної культури та спорту, права, методичної роботи та 

декада за професією «Опоряджувальник будівельний»; у останній брали участь 

усі члени методичної комісії.  

Було проведено відкриті уроки майстрами виробничого навчання Тетяною 

Яремчук, Тетяною Ткачук, Галиною Якимчук, Наталією Климчук; викладачами 

Людмилою Рябою, Валентиною Ліпінською, Людмилою Дацюк. 



Курсове підвищення кваліфікації пройшли 23 педагоги, 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. 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників ВПУ№1 у 2020 році 

проводитиметься відповідно до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних 

і науково-педагогічних працівників, затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800. У січні 2020 р. відповідно до 

кошторису закладу було сформовано план підвищення кваліфікації педагогів на 

фінансовий рік. 

У 2019-2020 н. р. атестувався 21 педагог училища, з них – одинадцять 

викладачів, сім майстрів виробничого навчання, два вихователі, один  керівник 

гуртка. 17  педагогічних працівників атестувалися у черговому порядку, 

четверо – позачергово.  

Було встановлено відповідність раніше присвоєним кваліфікаційним 

категоріям семи викладачам; присвоєно кваліфікаційні категорії шести 

педагогам: чотирьом викладачам та двом вихователям. Встановлено 

відповідність раніше присвоєним педагогічним званням: «викладач-методист» - 

двом педагогам, «старший майстер» – одному викладачу, «майстер 

виробничого навчання І категорії» - двом працівникам. Присвоєні педагогічні 

звання: «старший викладач» - трьом викладачам, «майстер виробничого 

навчання ІІ категорії» – чотирьом працівникам, «керівник гуртка-методист» - 

одному педагогу. 

Чотирьом майстрам виробничого навчання було встановлено посадовий 

оклад - за 14 тарифним розрядом; трьом майстрам виробничого навчання 

підтверджено посадовий оклад за 14 тарифним розрядом. 

Традиційно педагоги училища звітували про роботу у міжатестаційний 

період на педагогічній раді закладу. Цього року на засіданні ради методичного 

кабінету було ухвалено творчі звіти педагогів заслухувати на засіданнях 



методичних комісій, під час тижня методичної роботи, або під час інших 

колективних методичних заходів, що не є такими формальними і 

регламентованими як педагогічна рада. Варто відмітити, що такий досвід дав 

позитивні результати: педагоги, що звітувалися, не були регламентовані у часі, 

почувалися невимушено через меншу кількість слухачів; було використано 

надзвичайно різноманітні форми звітів. 

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  

планувалося грунтовне вивчення нормативних документів Уряду і МОН 

України та імплементація їх положень, вимог в освітній процес. Ряд 

об’єктивних причин (доопрацювання Закону України «Про професійну 

(професійно-технічну) освіту», прийняття якого анонсувалося до кінця 2019 

року; карантинні обмеження у зв’язку з пандемією) завадили виконанню планів 

у повному обсязі. З іншої сторони, тривалий карантин дав змогу працівникам 

зосередитись на методичній складовій своєї роботи, самоосвіті, поглибленні 

своїх професійних навичок. Для прикладу: майстри виробничого навчання 

Олександр Кравчук оформив своє портфоліо у вигляді електронної презентації, 

Світлана Бойчук – у вигляді текстового документу, працює над перенесенням 

матеріалу у шаблон сайту.  Викладачі: Андрій Менько завершує працю над 

збірником методичних рекомендацій з баскетболу, Білецька Тетяна опанувала 

роботу із сервісом Classroom. Підвантажено до сайту училища веб-сайти 

методиста Наталії Басараби та викладача Тетяни Білецької. Викладач 

спецдисциплін операторів ЕОМ Людмила Ряба створила сайти «Історія ВПУ 

№1 м. Рівне» та профорієнтаційний -  «Наші професії», їх приєднано як дочірні 

до сайту училища у вкладки «Про заклад» та «Абітурієнту». 

Боротьба із пандемією Covid-19 стала випробуванням для усієї світової 

спільноти, і України зокрема. 

Вимушений тривалий карантин поставив освіту перед непростим викликом 

- як організувати навчання здобувачів освіти, коли педагог не може бути поруч.  



Для повного виконання навчальних планів та програм з 18 березня 2020 р. 

заклад перейшов на організацію освітнього процесу за дистанційною формою.  

І якщо для загальноосвітніх предметів вже роки існує перелік освітніх 

джерел (електронні, скановані, інтерактивні та мультимедійні підручники) та 

онлайн платформи (Едюкейшн Ера, айЛерн, Прометеус), розроблено 

відеоуроки, цифрові лабораторії, то опановувати професійно-практичну 

підготовку  екстериторіально довелося вперше в історії української освіти. 

Діяльність навчально-практичних центрів нашого училища довелося терміново 

реорганізувати. 

Насамперед було активізовано взаємодію педагогів та здобувачів освіти 

через давно використовувані інтернет месенджери, соціальні мережі та 

електронну пошту. На початку навчання для кожної навчальної групи було 

створено закриту вайбер- чи телеграм-групу із учнів та їх класного керівника і 

майстра виробничого навчання. За потреби, до них долучаються викладачі 

спец- чи загальноосвітніх предметів. Тепер месенджери використовуються для 

дистанційних онлайн-консультацій та зворотнього зв’язку. 

Вже роки існує вайбер-спільнота педагогів ВПУ №1 м. Рівне, а із введення 

карантину вона стала платформою для щоденного спілкування. 

Електронна пошта використовувалася для здачі учнями довгострокових 

творчих завдань: проєктів, презентацій, технологічних карт. Цю функцію вона 

виконує і сьогодні. 

Усі новини щодо організації освітнього процесу повідомлялися через сайт 

училища та сторінку у соціальній мережі Фейсбу́к; тепер вони стали 

невід'ємною складовою взаємодії учнівської та педагогічної спільнот. 

Широкий інструментарій для спілкування у дистанційному навчанні 

залучено із Google-сервісів. Хмарний сервіс Google-диск надає можливості 

створювати багатофункціональне користувацьке середовище, продуктивне та 

зручне для учнів та педагогів, для обміну файлами, структурування і 

збереження їх в одному місці. 



На сайті закладу було створено сторінку «Дистанційне навчання», до якої 

приєднали Google-диск акаунту училища. Це загальне, єдине для всіх,  

середовище, де учні отримуватимуть доступ до навчальних матеріалів.  

У теках кожної навчальної групи вкладено  папки предметів, що 

вивчаються у ІІ семестрі 2019-20 н.р. Вміст цих портфоліо компонується 

викладачами індивідуально відповідно до календарно-тематичного планування 

та цифрової грамотності педагога. Здобувачам освіти пропонуються  плани 

уроків для самостійного опрацювання, що містять теоретичний матеріал, 

ілюстративні чи графічні зображення (пояснення), лінки на відео для перегляду, 

чеклісти для закріплення знань і часто - творчі завдання.  

Як було сказано вище, для професійної підготовки майбутніх 

кваліфікованих робітників до карантину не було такого різнопланового та 

якісного контенту, як для загальноосвітніх дисциплін. Педагогам довелося 

формувати навчальну базу у терміновому порядку. 

Безумовно, найкраще сприймається інформація, підкріплена візуалізацією. 

При вивченні технології будівельних робіт у пригоді стали відеопоради із 

сайтів та навчальні фільми по застосуванню новітньої продукції у галузі 

будівництва. Вагомою підтримкою для педагогів стала фото- та відеотека 

училища. Упродовж попередніх навчальних років було проведено численні 

майстер-класи, відкриті уроки, семінари з підвищення кваліфікації працівників 

по використанню матеріалів фірм-соціальних партнерів. Тепер архів фото- та 

відеоматеріалів став демонстраційною складовою дистанційних уроків. 

Окремі педагоги (Ряба Л. С., Король С. В., Климчук Н. М., Білецька Т. М.) 

для взаємодії зі здобувачами освіти використовують середовище Classroom, яке 

дозволяє організувати онлайн навчання із застосуванням відео, текстової та 

графічної інформації, різні додатки Google. Викладачі спецдисциплін цього 

року підсумкове оцінювання діяльності учнів проводили за допомогою Google-

опитування. 

Принципово новими інструментами, що використовуються у процесі 

дистанційного навчання, стали програми для конференцій реального часу 

в online режимі. Найширше в училищі використовується сервіс Zoom.  



Питання технічного забезпечення взаємодії учасників освітнього процесу 

постало перед колективом училища надзвичайно гостро. Левова частка 

майбутніх кваліфікованих робітників, що навчається у Першому будівельному, 

проживає у сільській місцевості. Частина із них взагалі не має доступу до 

мережі Інтернет, більшість решти — лише через мобільний телефон. 

Тому працювати із навчальними групами у синхронному режимі було 

надзвичайно складно, не вдавалося залучити до взаємодії усіх одночасно. В 

основному, освітній процес здійснюється за зручним для вчителя та учнів 

розкладом, неодночасно, але з визначеними дедлайнами. 

Головним критерієм успішної професійно-практичної підготовки був і 

залишається урок під безпосереднім керівництвом майстра виробничого 

навчання. Саме тому, заклад отримав дозвіл на зміну навчальних планів та 

проведення виробничої практики для учнів перевідного контингенту у серпні 

2020 р. 

 

Господарська робота 

На початку навчального року на учнівський гуртожиток закуплено два 

холодильники та дві електроплити на суму  24300 грн. 

Виготовлено та встановлено систему витяжки до верстатів на 21 тис. грн. 

Замінено освітлення в майстерні механічної обробки  та в збиральній на 11,5 

тис. грн. 

Зроблено металеві решітки на вікна у майстерні деревообробки, ремонт 

сходового майданчика, аварійного виходу, на коридорі першого поверху 

майстерні замінено освітлення. 

Планувалося у 2020 р. зробити  капітальні ремонти в туалеті на першому 

поверсі майстерень, із заміною всього сантехнічного обладнання, та у трьох  

туалетах гуртожитку. У навчальному кабінеті № 13 почали робити стелю, 

закупили металопластикові вікна.  

Роботи призупинено у зв’язку із пандемією, сподіваємося на їх відновлення у 

серпні 2020 р. 

 



Фінансова діяльність 

Надходження,  

у тому числі      

Загальний фонд        22198544 грн. 

Виробництво       1054686 грн. 

Оренда                 8121 грн., 

господарська діяльність         43940 грн., - разом  52061 грн. 

БФ «Будівельник»         739610  грн.               

Спецфонд                1098626 грн. 

Благодійні внески           872459 грн. 

Гуртожиток        35819 грн. 

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

Телевізор – 1 шт.- 14500 грн. 

Плита електрична – 2 шт.- 11600 грн. 

Бойлер – 2 шт. – 16 000 грн. 

Вікна металопластикові – 13 м. – 55875 грн. 

Електрочайник – 4 шт. – 899 грн. 

Матраси – 50 шт. – 16750 грн. 

Холодильник  - 2 шт. – 12700 грн. 

Карнизи – 30 шт. – 5200 грн. 

Світильники – 16 шт. – 4559 грн. 

Бачок – 5 шт. – 1906 грн. 

Змішувачі – 5 шт. – 2560 грн. 

Лінолеум – 1600 грн. 

Напрямки, за якими здійснюється фінансово-господарська діяльність.  

Надходження по загальному фонду – 2019 р. – 22198544 грн. 

Видатки по загальному фонду –             22198544 грн. 

в т.ч. зарплата – 11963500 грн. 

нарахування на заробітну плату – 2610831 грн. 

Предмети, матеріали –                388399 грн. 

Медикаменти –                       10700 грн. 



Харчування сиріт –                    669700 грн. 

Оплата послуг –                      117500 грн. 

Видатки на відрядження -              27574 грн. 

Комунальні послуги -                 1835190 грн. 

     в т.ч. тепло – 1334520 грн. 

            вода –  182266 грн. 

            електроенергія – 306404 грн. 

оплата інших комунальних послуг     12000 грн. 

Підвищення кваліфікації, курси -       8400 грн.      

Стипендія -                         4393112 грн. 

Інші виплати (сиротам під час випуску, література) – 173637 грн. 

Використані всі кошти. 

По спецфонду в 2019 р. надійшло -       1098626 грн. 

 В т.ч. від виробництва –                1054686 грн. 

       від оренди, господарської діяльності – 52061 грн. 

       Від благодійних внесків            - 872459 грн. 

в т.ч. фонд «Будівельник»                 - 739610 грн. 

Всього надійшло коштів по с/ф           - 1971085 грн.  

Фактичні витрати по спецфонду 
Виробництво, 

господарська 

діяльність, 

оренда, грн. 

Інші джерела 

власних 

надходжень 

(благодійні 

внески), грн. 

Залишок коштів на 01.01.2019 р. 661910 1102 

Надходження, всього: 1098626 872459 

1.Від виробництва, господарської 

діяльності 
1090505 - 

2. Від оренди 8121 - 

3.Благодійні внески    



4. Використання по спецфонду 

В тому числі: 

924302  

Зарплата, премія 559756 - 

Нарахування на заробітну плату  123624 - 

Предмети, матеріали 229909 605174 

Медикаменти 0 - 

Оплата інших послуг 480 

 
4610 

Інші видатки   

Відрядження -  

Теплопостачання 922  

Водопостачання 1018  

Електроенергія 2090  

Інші комун. послуги 1812  

Земельний податок 304  

Курси, підвищення кваліфікації 4387  

Придбання обладнання, предметів 

довгострокового користування 
 254979 

Капітальний ремонт гуртожитку -  

Разом: 924302 864763 

   

Залишок коштів на 01.01.2020 р.  836234 8798 

 

Визначними досягненнями спільнот здобувачів освіти та педагогів у 

поточному навчальному році є: 

ІІІ місце - Обласний фестиваль-конкурс патріотичної пісні «Поліська Cіч» 

серед учнів закладів загальної середньої, позашкільної та професійної 

(професійно-технічної) освіти, у номініції «Солісти»: Катерина БЕЗУХ (гр №8), 

керівника гуртка Іван БОНДАРЧУК. 

І місце - настільний теніс серед юнаків; 



І місце – баскетбол, Спартакіада серед закладів професійно-технічної 

освіти Рівненщини. 

Переможець в категорії «Окремі виконавці» - Обласний етно-фестиваль 

«Вифлеємська зірка» серед учнів закладів загальної середньої, позашкільної та 

професійно-технічної освіти: Катерина БЕЗУХ (гр №8), керівника гуртка Іван 

БОНДАРЧУК. 

ІІ місце – Шульга Олександра, гр.№16-ВПУ, у конкурсі «Ефективний лідер 

– успішна країна» серед євроклубів закладів професійної (професійно-

технічної) освіти у номінації «Есе» (керівник Красовський А.В., викладач 

історії, керівник євроклубу «Єврогоризонт»); 

ІІІ місце – Левченко Дмитро, гр.№16, у конкурсі «Ефективний лідер – 

успішна країна» серед євроклубів закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти у номінації «Есе» (керівник Красовський А.В., викладач історії, керівник 

євроклубу «Єврогоризонт»); 

ІІ місце – Каспрук Софія, Нетецький Іван, гр.№24, в обласному огляді-

конкурсі читців-гумористів «Поліські пересмішники» (викладач Юдіна Р.В.); 

ІІ місце – Каспрук Софія, гр.№24, у ІІ (обласному) етапі Міжнародного 

мовно-літературного конкурсу учнівської і студентської молоді ім. 

Т.Г.Шевченка (викладач Юдіна Р.В.); 

І місце – у конкурсі «Різдвяний світильник» у рамках науково-практичної 

конференції Кнауф «Підсумки діяльності освітніх проектів Кнауф за 2019» 

(Похилюк В.В., Савченко М.А.) 

 

 


