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Вище професійне училище №1 м. Рівне і фірма «Кнауф» - 

10 років на ринку праці 

       Будівництво – одна з провідних галузей, без якої важко уявити науково – 

технічний процес, розвиток нових технологій, створення основних фондів для 

промисловості, транспорту, сільського господарства, соціальної сфери. 

Професійна освіта, знання і вміння стають найважливішою продуктивною 

силою і вирішальним фактором у конкуренції, як для окремих осіб, так і для 

підприємств. З переходом економіки на ринкові відносини підвищуються 

вимоги до якості будівельної продукції, зменшення її матеріаломісткості, 

забезпечення умов енергозбереження, підвищення надійності і довговічності 

естетичного зовнішнього вигляду та вну  трішніх інтер’єрів будівель. 

Досягнення цих показників є неможливим без інновацій в будівельній галузі, 

розвитку і впровадження нових будівельних матеріалів і технологій, машин і 

механізмів, інструментів та обладнання, що неможливо без розвитку і 

вдосконалення існуючих будівельних професій, без впровадження та освоєння 

нових будівельних професій. На початку 2000-х років в науково – методичному 

центрі професійно – технічної освіти Міністерства освіти і науки України була 

створена лабораторія інноваційних технологій в будівництві. Очолила її 

вихідець із профтехосвіти Остапченко Тетяна Євгеніївна, науковим 

співробітником даної лабораторії був колишній керівник професійно – 

технічної освіти Рівненської області Кополовець Василь Іванович, який всю 
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трудову діяльність присвятив професійно – технічній освіті. Вони добре 

розуміли, що при тодішньому стані професійно –технічної освіти, а особливо 

будівельної галузі, без потужних соціальних партнерів, будівельні ПТУ 

приречені. Це спонукало науково – методичний центр ПТО Міністерства освіти 

і науки України до розроблення програми з впровадження науково – технічних 

досягнень у галузі будівництва в навчальний процес ПТНЗ для здійснення 

якого було підписано угоду про співробітництво між НМЦ ПТО МОН України 

і підприємствами  - виробниками будівельної продукції компанією «Хенкель 

Баутехнік (Україна)» та всесвітньо відомою фірмою «Кнауф». 

     Для реалізації даного проекту було відібрано десять кращих будівельних 

ПТНЗ України. Одним із таких професійно – технічних закладів було Вище 

професійне училище №1 м.Рівне.  

     ВПУ №1 м.Рівне – найстаріший 

будівельний заклад Рівненської області (1944 

рік), де навчається 840 учнів за різними 

будівельними професіями. Не дивлячись на 

тимчасові труднощі в будівельній галузі, 

училище не втратило свого будівельного 

напряму, а продовжувало успішно 

співпрацювати з будівельними підприємствами регіону з організації 

виробничого навчання, практики та працевлаштування випускників. З 2005 

року у ВПУ №1 розроблено та успішно реалізовується інноваційний проект 

«Впровадження та розвиток нових будівельних професій». Особливого 

розвитку та популярності в училищі набули будівельні професії з 

опоряджувальних робіт. З 2004 року ВПУ №1 приймало активну участь в 

роботі Українсько – німецького проекту «Підтримка реформ професійно – 

технічної освіти в Україні» в результаті якого було впроваджено укрупнену 

професію «Опоряджувальник будівельний». Тому керівництво училища з 

ентузіазмом зустріло пропозицію співпраці з фірмою «Кнауф» -  виробником 

опоряджувальних матеріалів та розробником технологій сухого будівництва.  
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     Велику роль у співпраці ПТНЗ України і фірми 

«Кнауф» відіграв генеральний директор фірми 

«Кнауф Маркетинг Київ» Старченко О.Ю. 

Перспективний і далекоглядний керівник, він 

запросив на роботу у фірму Остапченко Т.Є. на 

посаду начальника відділу освітніх проектів. З тих 

пір співпраця  між ПТНЗ і фірмою «Кнауф» почала 

розвиватися інтенсивно і успішно. 

      Почала розвиватися і впроваджуватися програма 

організації Навчально – практичних центрів. 

     Однією з найважливіших проблем, які вирішила Остапченко Т.Є. – це 

розроблення Положення про навчально – практичний будівельний центр і 

розроблення кваліфікаційної характеристики за тоді ще невідомою професією 

«Монтажник гіпсокартонних конструкцій», що дозволило внести дану 

професію до Державного Класифікатора професій України в 2005 році. У травні 

2006 року на базі Дніпродзержинського професійно – технічного училища №24 

було зібрано творчу групу, до якої входив і заступник директора з НВР ВПУ 

№1 м.Рівне Климчук П.П., яка розробила проект Державного Стандарту ПТО за 

професією «Монтажник гіпсокартонних конструкцій». 

      У 2005 році, як тільки в Україні було впроваджено професію «Монтажник 

гіпсокартонних конструкцій», у ВПУ №1 її було проліцензовано, проведено 

широкомасштабну профорієнтаційну роботу і з 01.09.2005р. здійснено перший 

набір учнів в кількості 30 осіб. Професію «Монтажник гіпсокартонних 

конструкцій» було інтегровано з опоряджувальними професіями «Маляр» і 

«Штукатур». 

      Освоєння даної професії протягом 2005-2006 навчального року мало певні 

труднощі. Не було кваліфікованих викладачів, майстрів виробничого навчання 

за даною професією, була відсутня технологічна література з монтажу 

гіпсокартонних конструкцій. Навчання проводилося відповідно до 
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кваліфікаційної характеристики методом пошуків і проб. А вже у 2006 році 

курсову підготовку за даною професією, при Донбаській будівельно – 

архітектурній академії на здобуття кваліфікації 3-го розряду пройшли викладач 

Вороневич В.В. і майстер Наумчук В.П., на роботу в училище прийшов майстер 

виробничого навчання Савченко М.А., який набув досвіду роботи з 

гіпсокартоном при роботі за кордоном. 

     За домовленістю з керівництвом фірми «Кнауф» з 01.09.2005р. розпочалися 

роботи з будівництва та організації навчально – практичного будівельного 

центру. Надзвичайно кваліфіковані і практичні поради по організації навчально 

– практичного центру, майстерні монтажу гіпсокартонних конструкцій, 

кабінету теоретичного навчання, побутових і підсобних приміщень надала 

керівник освітніх проектів Остапченко Т.Є., багато разів виїжджаючи на місце 

у ВПУ №1.  

     За договором №171-11/05 від 01.11.2005р. ТОВ «Кнауф Гіпс Київ» надало 

меценатську допомогу на створення центру матеріалами на 12 509 грн, а 

договором №02-10/05П від 28.10.2005р. дочірнє підприємство «Кнауф 

Маркетинг Івано – Франківськ» надало меценатську допомогу на облаштування 

центру у вигляді 148 зразків спеціальних робочих інструментів, телевізора, 

відеомагнітофона та 300 комплектів ілюстративних та відеоматеріалів 

загальною вартістю 44 400 грн. 

     В умовах обмеженого фінансування ПТНЗ на навчальні цілі, це була 

неоціненна допомога. 

     Особливо урочистою і важливою подією у співпраці ВПУ №1 з фірмою 

«Кнауф» стало відкриття 26 жовтня 2006 року на базі ВПУ №1 навчально – 

практичного будівельного центру за матеріалами і технологіями фірми 

«Кнауф». 
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На відкриття центру були запрошені представники Міністерства освіти і 

науки України, фірми «Кнауф», органів місцевої виконавчої влади, директори 

будівельних навчальних закладів України, директори ПТНЗ Рівненської 

області. 

     В процесі відкриття центру була проведена науково – практична 

конференція «Проблеми та перспективи підготовки кваліфікованих робітників 

для будівельної галузі». З доповідями виступили генеральний директор ДП 

«Кнауф Маркетинг Київ»    Старченко О.Ю. «Досвід та місце фірми «Кнауф» на 

міжнародному ринку праці», тхнічний директор ПФ «Кнауф Маркетинг 

Україна» Гулін Д.В. «Роль соціального партнерства в підготовці 

кваліфікованих робітників», директор дочірнього підприємства «Кнауф 

Маркетинг Івано – Франківськ» Попович І.Д. «Розвиток та впровадження 

сучасних будівельних технологій та матеріалів та їх роль в підготовці 

конкурентоспроможних кваліфікованих робітників», керівник освітніх проектів 

ДП «Кнауф Маркетинг Київ» Остапченко Т.Є. «Про створення навчально – 

практичних центрів в Україні – перспективи розвитку співпраці ПТНЗ і 

будівельних компаній по впровадженню в навчальний процес сучасних 
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технологій та матеріалів», в.о. директора ВПУ №1 м.Рівне Климчук П.П. 

«Впровадження та розвиток нових будівельних професій у ВПУ №1». З 

досвідом роботи навчально – практичних будівельних центрів виступили 

директор ПТУ №24 м.Дніпродзержинськ Богданович В.М. та директор ВПУ 

№2 м.Херсон Супрун О.Ф.    

 

 Під час відкриття центру інструкторами навчально – практичного центру 

фірми «Кнауф Маркетинг Київ» для працівників та учнів ВПУ №1 та інших 

ПТНЗ області було проведено майстер – клас з механізованого виконання 

штукатурних робіт за технологіями і матеріалами фірми «Кнауф».  
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     Колектив ВПУ №1 при допомозі ДП «Кнауф Маркетинг» створив потужну 

навчально – матеріальну базу з підготовки монтажників гіпсокартонних 

конструкцій, навчально – виробничу майстерню, 2 спеціалізовані навчальні 

кабінети обладнані мультимедійною технікою та комп’ютерною технікою 

під’єднаною до системи інтернет. Завдячуючи постійній методичній та 

матеріальній підтримці навчально – методичного центру зі сторони ДП «Кнауф 

Маркетинг» учні на базі центру можуть в повній мірі освоювати всі види робіт 

з монтажу гіпсокартонних конструкцій 3-5 розрядів. Це дає можливість, в 

процесі виробничої  практики якісно виконувати ремонтні, опоряджувальні та 

реставраційні роботи на таких важливих об’єктах як дитячі садки, школи, 

приміщення міської лікарні, дитячої поліклініки, заклади громадського 

харчування та торгівлі, житлові будинки, навчальні приміщення інших 

профтехучилищ. Виконуючи роботи матеріалами та технологіями «Кнауф», 

учні і майстри виробничого навчання постійного пропагують і дані матеріали і 

дані технології. Викладачі та майстри виробничого навчання постійно 

працюють над вдосконаленням теоретичних і практичних занять, розроблюючи 

електронні та мультимедійні уроки, нестандартні уроки, роздаткові та 

навчально – методичні матеріали.  

     У 2015 році майстри виробничого навчання Савченко М.А. та Демидюк О.С. 

вибороли друге місце у конкурсі методичних розробок у номінації 

«Розроблення матеріалів для аудіо- та візуального супроводу професійної 
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підготовки монтажників гіпсокартонних конструкцій», який проводив 

Львівський науково – практичний центр Інституту ПТО НАПН України. 

 

      Фірмою ДП «Кнауф Маркетинг» училищу передано технічну літературу, 

буклети, технологічні карти та інший роздаткові технологічні матеріали, якими 

дана професія забезпечена на 100%. Дані навчальні матеріали допомагають 

викладачам, майстрам виробничого навчання в повній мірі освоїти прогресивні 

будівельні технології та сучасні матеріали. Училище в повній мірі забезпечене 

такими підручниками: 

- Технологія опоряджувальних робіт (автор Остапченко Т.Є.); 

- Технологія сухого будівництва (автори Старченко О.Ю., Гулін Д.В.); 

- Штукатурні системи і машини для опоряджувальних робіт (автори 

Старченко О.Ю., Остапченко Т.Є.); 

- Матеріалознавство і технології в сучасному будівництві (автори  

Карапузов Є.К., Соха В.Г., Остапченко Т.Є.); 
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- Комплектні системи сухого будівництва (автори Ципріанович І.В., 

Старченко О.Ю.); 

- Технологія та товарознавство систем сухого будівництва (автори 

Захарченко П.В., Ленга Г., Гавриш О.М., Півень Н.М.); 

- Комплектні системи і механізація для опоряджувальних робіт (автори 

Старченко О.Ю., Остапченко Т.Є., Клименко С.В.); 

- Криволінійні та ламані форми гіпсокартонних облицювань (автори 

Ципріанович І.В., Старченко О.Ю., Гулін Д.В.); 

- Штукатурні системи і машини для опоряджувальних робіт (автори 

Старченко О.Ю., Остапченко Т.Є.); 

- Німецько – Українсько – Російський словник термінології сухого 

будівництва (автори Гавриш О.Н., Гавриш М.М., Захарченко П.В.,   

Махиня А.А., Мовчан С.М., Васильківська Л.О.); 

- Монтаж каркасно – обшивних конструкцій (автори Заславська С.І.,  

Ситніков О.П., Остапченко Т.Є., Яценко Л.В.); 

- Сучасні композиційні будівельно – оздоблювальні матеріали (автори 

Захарченко П.В., Долгий Е.М., Галаган Ю.О., Гавриш О.М., Гулін Д.В., 

Старченко О.Ю.). 

     Оволодівши знаннями, вміннями та навичками в процесі навчання в 

училищі, молодий робітник з перших кроків своєї трудової діяльності має 

змогу зайняти активну життєву позицію в самостійній праці, стати 

справжнім фахівцем, висококваліфікованим спеціалістом – будівельником. 

     Надзвичайно цінним є електронний підручник «Монтаж гіпсокартонних 

конструкцій» автори Т.Є. Остапченко, О.Ю. Старченко, Ю.Я. Подоліч. 

     Особливої уваги заслуговує новинка підручник «Монтаж каркасно – 

обшивних конструкцій (інтегрований курс модульного навчання)» у 3-х 

частинах, який розроблений на основі ДСПТО за професією «Монтаж 

гіпсокартонних конструкцій». Даний підручник зараз являється настільною 

книгою викладачів і майстрів виробничого навчання, тому що в ньому 

дохідливо обґрунтовано і конкретно передбачено поетапне інтегрування 
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предметів професійно – теоретичного та професійно – практичних циклів 

залежно від робітничої кваліфікації.  

     Завдяки впровадженню професії «Монтажник гіпсокартонних 

конструкцій» значно вдосконалилася навчально – матеріальна база училища. 

За допомогою гіпсокартонних обшивок та опорядження приміщення 

училища набули зовсім іншого естетичного вигляду. 

     З 2006 по 2016 рр. за допомогою гіпсокартону опоряджено 19 навчальних 

кабінетів, 15 службових приміщень, 3 навчально – виробничі майстерні, 

місця загального користування (коридори, переходи), 2 зали їдальні, актова 

зала, музей училища. При чому, інтер’єри даних приміщень зовсім не схожі 

між собою і слугують не тільки для покращення естетичного вигляду, а й як 

наочність для учнів, які освоюють опоряджувальну професію.  
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З 2005 року училище веде підготовку кваліфікованих робітників за 

укрупненою професією «Опоряджувальник будівельний» 3-5 розрядів. Дана 

укрупнена професія складається з 4-х монопрофесій – штукатур; монтажник 

гіпсокартонних конструкцій; маляр; лицювальник – плиточник. У 2016 році за 

даною професією у ВПУ №1 навчається 320 учнів.  

В 2015 році в училищі розроблено навчальні плани, навчально – 

методичну документацію і розпочато підготовку робітників за інтегрованою 

професією «Монтажник гіпсокартонних конструкцій; монтажник систем 

утеплення будівель», які споріднені за технологіями і, як показує досвід, дана 

інтегрована професія має попит на ринку праці. 
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У відповідності до наказу МОН, у 2014 році на базі ВПУ №1 було створено 

творчу групу, яка розробила новий варіант Державного стандарту ПТО за 

професією «Монтажник гіпсокартонних конструкцій». Даний стандарт був 

затверджений наказом  МОН від 09.09.2014р. №1035. В даному стандарті 

були враховані всі недоліки попереднього стандарту, і внесені найновіші 

розробки матеріалів та технологій за даною професією. 

     Знаковим етапом у співпраці з фірмою «Кнауф» був вихід на Міжнародну 

співпрацю з навчальними закладами Грузії. За ініціативою ДП «Кнауф 

Маркетинг» 27.05.2013р. було підписано угоду про співпрацю між ВПУ №1 

м.Рівне і Коледжем «Нова хвиля» м.Кобулеті (Грузія). 

     Мета співпраці: 

- Обмін педагогічним досвідом; 

- Обмін груп педагогів; 

- Обмін груп учнів; 
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- Співпраця в організації ознайомчої виробничої практики; 

- Забезпечення можливості ознайомлення з культурою і традиціями країн; 

- Співпраця в галузі культури і спорту; 

- Співпраця по обміну досвідом професійної підготовки. 

На виконання даної угоди делегація педагогів коледжу «Нова хвиля» на чолі 

з директором Давидом Мтчедмешвілі в травні 2013р. побувала у ВПУ №1, а в 

2014р. директор ВПУ №1 Стрижеус І.В. і старший майстер Сорока І.Ф. 

відвідали коледж «Нова хвиля» м.Кобулеті. А в період з 20.06.2013р. по 

03.07.2013р. майстри виробничого навчання з м.Тбілісі Хуцишвілі Едгар і 

Курсикашвілі Отар навчалися на базі навчально – практичного будівельного 

центру ВПУ №1 за професією «Монтажник гіпсокартонних конструкцій». 

     

 

Працівники ВПУ №1 приймали участь у відкритті практично всіх 

навчально – практичних центрів «Кнауф» на базі ПТНЗ України, виїзних 

конференціях та круглих столах: 2005р. ПТУ №24 м.Дніпродзержинськ, 2005р. 

ВПУ №2 м.Херсон, 2007р. ВПУ №7 м.Калуш; 6 липня 2008 рік – м.Харків 

«Інноваційні технології професійного навчання як результат взаємодії освіти і 
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бізнесу»; 29 квітня 2010 рік – м.Тернопіль «Інноваційні технології 

професійного навчання як результат взаємодії освіти і бізнесу»; 5 жовтня 2010 

рік – м. Луцьк – відкриття навчально – практичного центру інноваційних 

будівельних технологій КНАУФ на базі Луцького вищого професійного 

училища будівництва і архітектури; 2011 рік – м.Сарни відкриття навчально – 

практичного центру інноваційних будівельних технологій КНАУФ на базі 

Вищого професійного училища №22; 4-7 липня 2011 рік – м.Херсон – 

«Організація роботи ресурсних центрів»; 6 грудня 2013 рік – м.Київ – відкриття 

навчально – практичного центру з підготовки та підвищення кваліфікації з 

професії «Опоряджувальник будівельний; монтаж гіпсокартонних 

конструкцій»; 16 грудня 2014 рік – м.Дніпропетровськ відкриття навчально – 

практичного центру інноваційних будівельних технологій КНАУФ на базі 

Дніпропетровського ВПУ будівництва; 25 червня 2015 рік – м.Сарни 

«Інноваційні напрямки в улаштуванні будівель матеріалами КНАУФ»; 16-17 

червня 2015 рік – м.Полтава «Соціальне партнерство системи ПТО і компанії 

КНАУФ щодо трудової реабілітації людей з особливими потребами»; 28 квітня 

2015 рік – м.Тернопіль «Творче мислення з матеріалами та технологіями 

КНАУФ»; 2-3 грудня 2015 рік – м.Сарни – «Інноваційні напрямки в 

улаштуванні будівель матеріалами КНАУФ»; 30 вересня 2015 рік – м.Львів 

«Інноваційні технології влаштування підлоги». 

     В період з 23 по 27 квітня 2012р. на базі ВПУ №1 проводився ІІІ етап 

Всеукраїнського конкурсу серед учнів ПТНЗ України за професією 

«Монтажник гіпсокартонних конструкцій». В конкурсі прийняло участь 24 учні 

з ПТНЗ України і 1 учень з республіки Грузія. Викладачами і майстрами 

виробничого навчання училища було розроблено оригінальне завдання 

практичного етапу конкурсу, організовані на високому рівні робочі місця. 

Висококомпетентне журі очолював Попович В.О. це був перший в Україні 

конкурс серед ПТНЗ за даною професією. Основними організаторами і 

натхненниками конкурсу були керівники освітніх проектів ДП «Кнауф 

Маркетинг» Остапченко Т.Є. і генеральний директор ДП «Кнауф Маркетинг» 
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Старченко О.Ю., які проявили себе як високопрофесійні спеціалісти, 

організатори і педагоги. 

     

 

Перший в Україні конкурс за професією «Монтажник гіпсокартонних 

конструкцій» був проведений на належному і високому рівні. Підсумки 

конкурсу показали, що впровадженню технологій «Кнауф», впровадженню і 

розвитку професії «Монтажник гіпсокартонних конструкцій» в ПТНЗ України, 

а особливо в навчально практичних центрах, приділяється належна увага, а 

сама професія і технології «Кнауф» мають перспективне майбутнє. Виконання 

всіма учасниками конкурсу досить складних завдань показали правильність 

вибраного шляху в державній системі підготовки спеціалістів будівельної 

галузі, а також правильність і перспективність розробленого спільного 

інноваційного проекту компанії «Кнауф» з системою профтехосвіти України. 

     В період проведення конкурсу на базі ВПУ №1 була проведена Міжнародна 

науково – практична конференція «Кнауф і ПТНЗ України: 5 років разом». З 

презентацією освітніх проектів «Кнауф» виступив керівник Академії «Кнауф» 

Биков А.Ю. При цьому був проведений сеанс відеозв’язку з містами Томськ і 
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Астана. З цікавими проектами на конференції виступили представники 

Білорусії, Молдавії, Грузії. Конкретну і надзвичайно наочну презентацію 

освітніх проектів ДП «Кнауф Маркетинг» провела Остапченко Т.Є. Її 

презентацію практично конкретизували керівники регіональних навчально – 

практичних будівельних центрів ВПУ №1 м.Рівне, ВПУ №7 м.Калуша, ВПУ 

№22 м.Сарни. 
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     Вище професійне училище №1 м.Рівне творчо співпрацюючи з фірмою 

«Кнауф» досягло значних успіхів в підготовці кваліфікованих робітників за 

професією «Монтажник гіпсокартонних конструкцій». 

 

Підготовка кваліфікованих робітників за професією «Монтажник 

гіпсокартонних конструкцій» у ВПУ №1 м.Рівне 

 

 

Роки 

Підготовка за 

професією 

«Монтажник ГКК» 

Підготовка 

монтажників ГКК в 

професії 

«Опоряджувальник 

будівельний» 

 

 

Всього  

2006 30  30 

2007 34 56 90 

2008 600 59 119 

2009 61 120 181 
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2010 30 120 150 

2011 30 120 150 

2012 30 120 150 

2013 30 118 148 

2014 30 115 145 

2015 30 116 146 

2016 27 114 141 

Всього: 

2006-2016 

рр. 

392 1058 1450 

 

 

 

Підготовка кваліфікованих робітників за професією «Монтажник 

гіпсокартонних конструкцій» з видачою документів державного 

зразка 

 

Роки  

Диплом кваліфікованого 

робітника 

Сертифікати (додаток до 

диплома «Опоряджувальник 

будівельний») 

2006 30  

2007 34 56 

2008 60 59 

2009 61 120 

2010 30 120 

2011 30 120 

2012 30 120 

2013 30 118 

2014 30 115 

2015 30 116 
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2016 27 114 

Всього: 
392 1058 

  

Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації 

майстрів виробничого навчання на базі навчально – 

практичного будівельного центру ВПУ №1: 

1. Рівненська область – 30 осіб. 

2. Житомирська область – 12 осіб. 

3. Черкаська область – 6 осіб. 

4. Грузія – 2 особи. 

     Професійно – технічне навчання незайнятого населення:з  видачою 

сертифіката «Кнауф»  2006-2016рр. – 132 особи. 

     За високі успіхи у підготовці кваліфікованих робітників та плідну співпрацю 

з фірмою «Кнауф» ВПУ №1 неодноразово нагороджувалося і заохочувалося 

керівництвом фірми. 

2009р. – Почесний приз телевізор за високі успіхи у підготовці кваліфікованих     

               робітників; 

2009р. – Почесний диплом за І місце у номінації «Найбільша кількість     

               підготовлених робітників під час навчального процесу у 2006-2009    

               н.р.»; 

2010р. – Подяка «За створення сучасного дизайну навчальних приміщень  

               матеріалами і технологіями «Кнауф»; 

2011р. – Сертифікат про акредитацію навчально – практичного центру; 

2012р. – Подяка «За високу пропаганду матеріалів і технологій «Кнауф»; 

2012р. – Почесна Грамота за високу організацію ІІІ етапу Всеукраїнського  

               конкурсу та Міжнародної конференції «Кнауф і ПТНЗ України: 5 років   

               разом»; 

2012р. – Почесний Диплом за І місце в номінації «Висока організація 

підготовки,  
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               перепідготовки та підвищення кваліфікації у 2011-2012 н.р.»; 

2013р. – Почесний диплом за активну участь в Міжнародному конкурсі фахової   

               майстерності в м.Львів; 

2014р. – Почесний диплом за активну участь в конкурсі фахової   

               майстерності в м.Сарни; 

2014р. – Почесний диплом «За 8-річну плідну працю з компанією «Кнауф» в  

               напрямку підготовки робітничих кадрів для будівельної галузі»; 

2014р. – Почесний диплом за ІІ місце в номінації «Висока організація 

підготовки,  

               перепідготовки та підвищення кваліфікації»; 

2011р. – Подяка від Генерального керуючого групи Кнауф СНД доктора Герда  

               Ленга і сертифікат на матеріали для навчальних цілей на суму 1000 

євро; 

2012р. – Подяка від генерального директора ДП «Кнауф Маркетинг» 

               Старченка О.Ю. та сертифікат на матеріали для навчальних цілей на                 

               суму 20 тис.грн.; 

2014р. – Подяка від генерального директора ДП «Кнауф Маркетинг»  

               Старченка О.Ю. та сертифікат на матеріали для навчальних цілей на  

               суму 22 тис.грн.; 

2015р. – Почесний диплом за ІІ місце в номінації «Висока організація 

підготовки,  

               перепідготовки та підвищення кваліфікації з професіями «Монтажник  

               гіпсокартонних конструкцій» та «Опоряджувальник будівельний» 

плюс  

               на матеріали для навчальних цілей на суму 1000 євро. 
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Училище приймає активну участь в конкурсах професійної 

майстерності: 

2011р. – ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі за професією «Штукатур» - учень  

               Максименко В. (у м.Дніпродзержинськ); 

 

2012р. – ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі за професією «Монтажник  

               гіпсокартонних конструкцій» учень Михальчук В. (на базі ВПУ №1); 

 

2013р. - участь у конкурсі з виготовлення декоративного світильника, майстер  

              виробничого навчання Самченко М.А., викладач Похилюк В.В. 

              (м.Тернопіль); 

2014р. – V місце у Всеукраїнському конкурсі: майстер виробничого навчання  

               Савченко М.А., викладач Похилюк В.В., учень Намчук С. (на базі ВПУ  

               будівництва і дизайну м.Львів). 
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     За 10 років співпраці ВПУ №1 з фірмою «Кнауф» в училищі проведено 23 

майстер – класи ти семінари – практикуми з загальною чисельністю учасників 

2300 осіб, 12 семінарів з загальною кількістю учасників 1130 осіб, 8 

загальноучилищних конкурсів професійної майстерності за професією 

«Монтажник гіпсокартонних конструкцій». 

 

      За 10 років соціального партнерства з фірмою «Кнауф» було витрачено 

училищем 230 тис. грн на розвиток і діяльність навчально – практичного 

будівельного центру і отримано 2 млн 130 тис. грн доходу від організації 

навчально – виробничої діяльності на базі центру. 

     Співпраця училища з фірмою «Кнауф» у напрямку підготовки 

кваліфікованих робітників за професією «Монтажник гіпсокартонних 

конструкцій» здійснила значний вплив і на розвиток та вдосконалення 

професійної підготовки і за іншими будівельними професіями. А професійно - 

технічна освіта України отримала наочний урок – як без особливих затрат 

ПТНЗ вийшли на новий вищий напрямок в розвитку професійно – технічної 

освіти розвиваючи дієву співпрацю з соціальними партнерами. Завдяки 

клопіткій праці і державницькій життєвій позиції таких працівників фірми 
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«Кнауф» як Старченко О.Ю., Гулін Д.В., Остапченко Т.Є., Попович І.Д., 

Гавриш О.М., Заблоцький Е., Семен Т., які надзвичайно багато зробили для 

ВПУ №1, училище і його професії у цей складний час переходу на місцеве 

фінансування впевнено дивиться у майбутнє, випускники впевнені у своїй 

потребі на ринку праці. 

 

     Головною метою даного соціального партнерства було піклування про 

людину праці, майбутнього кваліфікованого будівельника. 10-літня реалізація 

даного проекту дала можливість учням через засвоєння методів і прийомів 

роботи з новітніми будівельними матеріалами та технологіями в центрі 

професійної майстерності – новому навчальному середовищі, стати фахівцем 

будівельної галузі, фахівцями, які можуть розвинути і використати потенціал 

своїх можливостей самостійно приймати рішення для вирішення виробничих 

ситуацій, легко і швидко адаптуватись в умовах ринку праці, 

самореалізуватись. 
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     Реалізація проекту дає можливість за рахунок училища і за рахунок 

соціального партнера створити навчально методичні ресурси для успішного 

впровадження Державного стандарту ПТО за професією «Монтажник 

гіпсокартонних конструкцій».  

     В процесі реалізації даного проекту були визначені кращі будівельні ПТНЗ 

України, налагодилася їх творча співпраця і дружні відносини, ПТНЗ які 

очолюють справжні ентузіасти і патріоти профтехосвіти, як Стрижеус І.В. з 

м.Рівне; Богданович В.М. з м.Дніпродзержинська; Супрун О.Ф. з м.Херсона; 

Амірбеков Г.Д. з м.Харкова; Яблонська В.М. з м.Дніпропетровська; 

Адашинський В.Й. з м.Львова; Криворучко К.В. з м.Львова; Мельник В.І. з 

м.Калуша; Адамяну А.Р. з м.Донецька; Собуцький Р.С. з м.Луцька; Городнюк 

В.П. з м.Сарни; Куришко А.К з м.Києва. Всі вони неодноразово були у ВПУ 

№1, ділилися своїм досвідом, давали слушні поради, тут їх завжди пам’ятають і 

поважають. 
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     Співпраця з фірмою «Кнауф» познайомила їх, об’єднала і згуртувала для 

вирішення дійсно перспективної державної справи – підготовки кваліфікованих 

робітників – будівельників нової формації. 
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                                              Стрижеус Ігор Володимирович 

                                                           Директор Вищого професійного                           

                                                           училища №1 м. Рівне 

                                                           тел (0362) 23-02-45 

                                                           е-mail :  vpu1rivne@ukr.net 

 

 

 

Вельмишановні  соціальні  партнери ! 

          Від імені педагогічного та учнівського колективу вищого професійного 

училища №1 м. Рівне  щиросердечно вітаю вас з першим 10-ти літтям спільної 

співпраці з професійно-технічними навчальними закладами України.  

          Перші 10 років нашої спільної біографії стали для нас часом не лише 

потужного   розвитку і вдосконалення, а для вас лідерського зростання, а й 

свідомої активної участі у формуванні вітчизняного будівельного ринку та 

забезпечення його висококваліфікованими будівельними кадрами, що 

володіють передовими технологіями опоряджувальних робіт. 

           Наша співпраця стала прикладом інноваційного процесу розвитку 

трудового потенціалу України. Завдяки вашій самовідданій праці і меценатській  

допомозі  опоряджувальні професії у нашому навчальному закладі стали 

одними із провідних та популярних професій. 

           Ви наочно показали всій Україні приклад, як один справжній соціальний 

партнер може впровадити перспективну робітничу професію і на 100% 

забезпечити її навчально-методичним та матеріальним супроводом. 

  Завдяки вашій допомозі та постійному сприянню у ВПУ №1 оновився 

зміст професійно-технічної освіти, її навчально-методичне забезпечення та 

матеріальна база училища. 

 Висловлюємо надію, що і в наступному десятилітті ми  будемо 

співпрацювати з повною енергійністю, самовіддачею і результативністю, адже 

попереду особливо  відповідальний період  у розвитку  професійно-технічної 

освіти та будівельної галузі в цілому. 

mailto:vpu1rivne@ukr.net
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 Компанія «Кнауф» здійснює справжні революційні зміни у підготовці 

кваліфікованих робітників і є лідером будівельного ринку України. 

 Щастя вам, благополуччя, шановні друзі, найкращих перспектив на кожен 

подальший день! 

 Хай здійсняться  ваші найсміливіші задуми і плани  у подальшому 

стрімкому розвитку компанії «Кнауф», яка здійснює вагомий вклад у  розвиток 

професійно-технічної освіти України. 

 

 З повагою, 

          Директор вищого професійного 

          училища №1 м. Рівне                                                                    І.В.Стрижеус  

   

 

 

     

      

 

      


