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У звітному періоді училище 

здійснювало свою діяльність 

відповідно до чинного законодавства 

України, Законів України ««Про 

освіту», «Про професійно-технічну 

освіту», Положенням про професійно-

технічний навчальний заклад, 

Положенням про організацію 

навчально-виробничого процесу у 

професійно-технічних навчальних 

закладах, нормативно-правовими актами МОН України,  Статутом. Протягом 2019-

2020 н. р. зусилля педагогічного колективу були направлені на пошук інноваційних 

шляхів підвищення результативності навчально-виробничої, виховної, науково-

методичної, фінансової і господарської діяльності училища та здійснення 

намічених стратегічним та річним планами показників його розвитку. 

У 2019-2020 навчальному році училище проводило підготовку робітничих 

кадрів за трьома напрямками: будівельного – 3 групи, залізничного – 12 груп,  

сфери обслуговування – 3 група. 

Впродовж 2019-2020 навчального року професійну освіту здобувають 436 

учнів. 

З них: 

 На основі базової середньої освіти –308 учнів; 

 На основі повної середньої освіти – 128 учнів. 

 

Державне замовлення на 2019-2020 навчальний рік щодо прийому на навчання 

нового контингенту учнів в кількості 206 чол. виконано на 98%. 

Випуск 2020 року становить 145 

учнів.  11 випускників отримали 

диплом з відзнакою, що становить 1 

% від загальної кількості 

випускників.   

Прогнозовано підвищений 

розряд отримають 38 учнів, що 

становить 26%. 

ДПА у формі ЗНО виявили 

бажання складати – 19 учнів з 

предметів: українська мова та 

література, математика, історія України, географія, фізика, біологія.   

Впродовж навчального року контингент учнів зменшився  на 11 учнів, які 

залишили  навчання за власним бажанням через  сімейні обставини. 



 

 

 

Протягом навчального року внесені зміни та  затверджені правила прийому на 

навчання відповідно до  Типових правил прийому. 

Профорієнтаційна робота проводиться переважно на базі шкіл районів 

Рівненської області  протягом навчального року. Згідно Державного контракту на 

підготовку робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах, що 

попередньо поданий на Міністерство освіти і науки,  план регіонального 

 замовлення на наступний навчальний рік становить 210 учнів. Вважаю, 

враховуючи чисельність випускників та системну профорієнтаційну роботу, 

реально його забезпечити. 

Продовж  навчального року продовжена практика зміцнення навчально-

матеріальної бази училища. Усі навчальні кабінети продовжують функціонувати з  

сучасним методичним забезпеченням. Немає жодної професії по якій не оновилось 

комплексно-методичне забезпечення у відповідності до сучасних вимог та 

державних стандартів професійної 

(професійно-технічної) освіти. 

 У звітному періоді 

завершено роботи з реконструкції 

навчальних кабінетів, виробничих 

майстерень, бібліотеки під 

облаштування сучасного 

навчального «STEM-центру», 

оновлення і осучаснення кабінету 

інформатики, відкрито навчально-

практичний центр «Монтажник 

систем утеплення будівель», який наповнено сучасним навчальним обладнанням 

для виробничих майстерень.  Продовжується облаштування кабінетів, лабораторій, 

навчальних майстерень як в плані матеріально-технічного забезпечення так і 

естетичному оформлені, ведуться ремонтні роботи по розширенню можливостей 

«STEM-центру». 

В училищі продовжується 

удосконалення 

комп’ютеризації навчального 

процесу. У навчальних 

майстернях та кабінетах 

функціонують мультимедійні 

проектори, копіювальна 

техніка. Усі комп'ютери 

навчального закладу 

підключено до мережі 

«Internet».  На даний момент з 



 

 

 

31-го навчального кабінету 30 оснащені комп'ютером, 29 — мультимедійним 

проектором.  

Протягом 2019-2020 н.р. зусилля педагогічного колективу були направлені на 

пошук інноваційних шляхів підвищення результативності навчально-виробничої 

діяльності та здійснення намічених ним та річним планами показників його 

розвитку, а саме: 

 модернізовано та комп’ютеризовано навчальний заклад; 

 поширений вільний доступ до мережі Internet; 

 широко застосовуються електронні засоби навчання; 

 потреби регіонального ринку праці задовольняються на належному рівні; 

 поступово оснащаються навчальні кабінети та виробничі майстерні сучасним 

обладнанням; 

 облаштовано сучасний навчальний «STEM-центр»;  

 оновлено і осучаснено кабінет інформатики;  

 відкрито навчально-практичний центр «Монтажник систем утеплення 

будівель»; 

 впроваджуються сучасні освітні технології з елементами дистанційного 

навчання; 

 систематично тримається на контролі  якість підготовки учнів училища. 

 

Науково-методична робота в 

закладі спрямована на те, щоб 

викладачі закладу розвивали 

високу педагогічну культуру, 

широку ерудицію, гідно володіли 

різними методами викладацької 

праці, тобто були високоосвічені, 

компетентні професіонали, котрі 

володіють глибокими 

педагогічними знаннями, 

надбаннями національної та 

світової науки і культури, здатні до роботи в сучасних умовах. 

Розвиток творчого потенціалу викладачів, що працюють у навчальному закладі, 

відбувається безперервно. Сприяє розвитку педагогічної майстерності колективу 

система методичної роботи, сконцентрованої навколо науково-методичної 

проблеми закладу. Педагогічний продовжує роботу над науково-методичною 

проблемою: «Формування конкурентноспроможного робітника засобами 

інноваційних технологій». З метою підвищення фахової майстерності та 

педагогічної компетентності педагогів у методичній роботі училища було 

розроблено і затверджено план методичної роботи, перспективний план роботи над 



 

 

 

єдиною методичною проблемою, план роботи школи молодого викладача. 

Протягом навчального року, згідно плану методичної роботи, педагогічні 

працівники відвідували семінари-практикуми, методичні наради, заняття Школи 

молодого викладача. У 2019-2020 навчальному році завершився ІІ етап роботи над 

науково-методичною проблемою, в рамках якого було організовано аналітично-

дослідницьку роботу методичних комісій, педагогічної ради, індивідуальну роботу 

педагогів над реалізацією освітнього процесу, особливо в умовах карантину, а 

також неперервну самоосвіту педагогів. 

В училищі функціонують 

педагогічна та методична ради. 

Вони діють на підставі 

затверджених положень, які 

складено у відповідності до чинного 

законодавства. Засідання 

педагогічної ради проводяться раз 

на два місяці, відповідно до 

затверджених планів роботи. 

На розгляд педагогічної ради 

виносяться питання роботи 

методичних комісій, стан викладання навчальних дисциплін, професійно-

практичної підготовки, впровадження інноваційних технологій у навчальний 

процес. У звітному періоді педагогічною радою колективу було ухвалено 

впровадження в освітній процес  елементів дистанційного навчання. 

Основними напрямками методичної роботи колективу є оновлення змісту 

професійної освіти з врахуванням змін, що сталися у відповідних галузях та потреб 

замовників, вивчення, узагальнення та використання передового педагогічного 

досвіду у освітньому процесі; використання нових педагогічних технологій 

навчання, в тому числі з елементами дистанційного навчання.  

Найбільш поширеною колективною формою методичної роботи в училищі є 

методичні комісії.   

На засіданнях методичних 

комісій розглядалися актуальні 

питання, пов’язані з 

ознайомленням з новими 

законодавчими і концептуальними 

документами (Закон України «Про 

освіту»; проект концепції 

«Сучасна професійна освіта» 

тощо), актуальні питання 



 

 

 

підвищення якості професійної освіти, впровадження в освітній процес елементів 

дистанційного навчання. Діяльність методичних комісій зосереджена на розробці і 

схваленні робочої навчально-плануючої документації, внесенні коректив в робочі 

навчальні програми, виявленні прогалин знань, внесенні коректив і відомостей про 

нові досягнення техніки, технології, забезпеченні взаємозв’язку загальноосвітньої, 

загально-професійної та професійної підготовки учнів, оновленні та поповненні 

комплексно-методичного забезпечення предметів і професій, використанні 

інноваційних педагогічних та виробничих технологій.  

В училищі працюють п’ять методичних комісій: суспільно-гуманітарних 

дисциплін, природничо-математичних дисциплін,   залізничних дисциплін, 

будівництва та сфери обслугогвування, класних керівників, вихователів, 

викладачів предмету «Захист Вітчизни» та викладачів  фізичної культури. Кожна 

методична комісія працювала за планом,  затвердженим директором. Плани 

методичних комісій підпорядковані єдиній методичній темі навчального закладу.  

  Методичний кабінет – центр 

методичної роботи, де 

зосереджуються інформаційні, 

навчально-методичні, нормативні 

матеріали, матеріали передового 

досвіду педагогічних працівників, 

атестації, зразки плануючої та 

звітної документації, дидактичних, 

наочних матеріалів тощо. Педагоги 

училища постійно поповнюють 

матеріали методкабінету власними 

надбаннями.  Методичну скарбничку училища поповнено науково-методичними 

напрацюваннями, які стануть корисними для використання в роботі педагогів.  

      Продовжується практика публікацій методичних матеріалів педагогів 

училища у ЗМІ. У журналі «Профтехосвіта» надруковані матеріали з досвіду 

роботи викладачів нашого училища: «Мова – серце нації» та «Викладання 

навчальних дисциплін: інноваційні підходи» Поліщук Н.А. (ж-л «Профтехосвіта» 

№7(127), липень 2019). Майстер в/н Вознюк Ю.М. підготував для публікації в 

методичному віснику НМЦ профтехосвіти Рівненщини статтю «Інноваційні 

технології на уроках виробничого навчання». 

          Протягом року адміністрацією проводиться контрольне відвідування уроків 

та позакласних заходів педагогів згідно графіка, який складається двічі на рік. 

Ведеться контроль рівня успішності учнів відповідно до результатів ДКР, які 

аналізуються щосеместру та обговорюються на засіданнях методичних комісій та 

педагогічної ради. 



 

 

 

       Також організовується взаємне відвідування уроків педагогами, на якому 

відбувається обговорення та аналіз кожного уроку, виділяються досягнення, 

вказуються недоліки та надаються 

конкретні рекомендації 

досвідчених педагогів. 

Проведено показові уроки та 

відеоуроки:  

Шеменюк Н.В. -  хімія 

«Агроценози», «Екологічні 

фактории»;  

Корчинська О.В. – математика 

«Правила диференціювання і 

таблиця похідних», «Будова  многогранників; 

Мазурець Ю.С. – фізика «Будова та властивості твердих тіл. Анізотропія 

Кристалів»,  «Розв’язування задач з електростатики»; 

       Нижник О.В. з історії України із застосуванням методів критичного мислення: 

«Початок перебудови. Чорнобильська катастрофа та її наслідки»; 

Шевцова С.В. з іноземної мови «У світі кіно та телебачення»;  

Гигар Л.Й. з історії України «Україна в системі міжнародних відносин кінця ХХ - 

початку ХХІ ст.»;  

Поліщук Н.А. з української мови «Крок до ЗНО» у STEM-центрі;  

Савчук Н.М. провела у STEM-центрі урок-гру з географії  «Подорожуємо 

Європою».  

Ладчук О.О. урок «Організація роботи чергового стрілочного поста при маневрах».   

Вознюк Ю.М. урок «Нарізання зовнішньої різьби».  

Борзенко Н.С., Шуст М.М. урок 

«Організація роботи чергового 

стрілочного поста при 

маневрах».   

Іванов В.Л. провів відкриту 

виховну годину «Рівненщина 

під час окупації у  1941-1944 

роках», присвячену визволенню 

м. Здолбунова від німецько-

фашистських загарбників 2 

лютого 1944 року.  



 

 

 

Методичною комісією суспільно-гуманітарних дисциплін проведено ряд 

позаурочних та виховних заходів, серед яких: 

 «Я – випускник ПТНЗ. Я – залізничник» - Нижник О.В. 

 Брейн – ринг «Я знаю, що я - людина…» - Гигар Л.Й. 

 Мовна вікторина «Ерудит» - Поліщук Н.А., Суздальцева І.М. 

 Пізнавальна гра «Україна романтична» - Нижник О.В., Савчук Н.М.,        

Суздальцева І.М. 

   Щорічно в училищі організовуються 

та проводяться предметні тижні та 

місячники з професій. Під час 

проведення цих тижнів проходиться  

велика кількість різних заходів: 

показові уроки теоретичного та 

практичного навчання, позаурочні 

заходи, КВК, конкурси, вікторини, 

тощо.  

Проведений тиждень суспільно-

гуманітарних дисциплін, у межах якого 

відбулися такі заходи: 

 Love Is… (що для тебе означає кохання? Продовжити фразу англійською 

мовою) - Шевцова С.В. 

 Пізнавальна гра «Україна романтична» - Нижник О.В., Савчук Н.М.,        

Суздальцева І.М. 

 Літературний вернісаж за творами зарубіжних письменників «Читаємо, 

уявляємо, малюємо» - 

Боярчук І.С. 

 Конкурс на краще есе 

«Проблема мовної 

стійкості» Поліщук 

Н.А.,         Суздальцева 

І.М. 

 «Літературні 

посиденьки» - Поліщук 

Н.А., Шевцова С.В. 

 NEWS Travel (подорож 

новинами) - Гигар Л.Й. 



 

 

 

 Брейн – ринг «Я знаю, що я - 

людина…»  - Гигар Л.Й. 

 Відео – презентація «Україна з 

висоти пташиного польоту» - 

Савчук Н.М. 

 Всеукраїнська акція «Ангели 

пам’яті» (виготовлення 

паперових ангелів до Дня 

вшанування героїв Небесної сотні) - Нижник О.В. 

 Фестиваль сучасної української пісні Поліщук Н.А. 

Проведений тиждень правових знань, у межах якого відбулися такі заходи: 

 Флешмоб « Я маю право». Опитування «Чи знаєш ти свої права?»  

 Стінгазета, правовий куточок «Я маю право!» 

 Турнір юних правознавців 

 Відео-проект учнів групи № 11 «Я маю право» 

 Розповсюдження інформаційних буклетів «Загальна Декларація прав 

людини: основні права і свободи» 

 Урок – тренінг «Вивчаємо свої права» 

Проведений тиждень рідної мови, у рамках якого відбулося ряд заходів: 

 акція «Чарівна скриня»; 

 роздано календарики з цікавими фактами про українську мову; 

 конкурс фоторобіт: 

«Вислови видатних 

митців про мову»; 

 обласний етап 

Міжнародного мовно – 

літературного конкурсу 

учнівської та студентської 

молоді імені Т. Шевченка. 

 І етап Міжнародного 

конкурсу з української 

мови ім. П. Яцика серед 

учнів І курсу;                                 

 написання Всеукраїнського диктанту; 



 

 

 

 відео – презентація на 

моніторах училища про 

походження писемності. 

 Мовна вікторина «Ерудит»  

 Флешмоб до Дня рідної мови 

Проведено предметні олімпіади:  

 з української мови (15 

учасників) - викладач 

Поліщук Н.А. 

 з англійської мови (8 учасників) - Дрига А.Л., Шевцова С.В. 

 з всесвітньої історії (12) - Нижник О.В. 

 з географії (10) - Савчук Н.М. 

 із зарубіжної літератури (10) – Боярчук І.С. 

Методичною комісією сфери будівництва та побуту проведено олімпіади з 

охорони праці, креслення, перукарської справи, конкурси фахової майстерності: 

«Виконання і опоряджування віконних укосів» серед учнів першого курсу з 

професії «Штукатур» - Каліновська Л. І.; «Оштукатурювання поверхні керамічними 

плитками способом «По діагоналі» з професії «Лицювальник-плиточник» - Швець 

С. І. 

Педагогами даної методичної комісії проведено ряд заходів: 

-  семінар-практикум на тему «Види та способи нанесення фактури на поверхню 

шпакльованих стін» - Швець С. І.; 

       - інструктивно-методична нарада «Методи контролю навчально-виробничих 

робіт» - Ковальчук М. Ю.; 

       -  конкурс фахової майстерності у номінації «Перукарське мистецтво» «Я 

перукар» - Антонюк О. В.;   

        -  участь у обласному  конкурсі 

«World Skslls», який проходив на базі 

нашого навчального закладу і, у якому 

учасниця нашого училища посіла 

почесне друге місце; 

         - участь та перемога у обласному  

конкурсі перукарського мистецтва 

«Снігова королева» від компанії Estel - 

Антонюк О. В., Доброчинська С. І., 



 

 

 

Рожкова О. В., Головерса А. О. ; 

          -  конкурс фахової майстерності «Кращий штукатур» - Мельник Т. С. 

Також Мельник Т. С. провів конкурс з охорони праці у групі № 8 «Безпечна 

країна». 

З 28.10.19. по 01.11.19.  

був проведений предметний 

тиждень спецдисциплін 

залізничних професій, який 

запам’ятався проведенням 

цікавих заходів, таких як: 

          ток-шоу «Провідник це 

професія», 

          інтелектуально-спортивна 

гра - Що? Де? Коли?  «Цікаво  

про залізницю», 

          квест «Подорож залізничника», 

          зустріч учнів гр. №№16,17,18 з ветеранами залізничного транспорту, 

          фотовиставка «Моя професія та відпочинок».  

З 18 по 22 грудня 2020 р. проведено тиждень природничо-математичних 

дисциплін. У його межах проведено такі позакласні заходи: 

 предметні олімпіади: Шеменюк Н.В. - хімія (13 учнів), біологія (17 учнів);  

 Корчинська О.В. - математика (13 учнів); Флорак Н.Л. -  фізика (12 учнів); Трало 

О.В. - інформатика (14 учнів); Мазурець Ю.С. – математика (14 учнів), фізика (12 

учнів); Лозінська М.А. – хімія (10 учнів); 

 Шеменюк Н.В. 

провела керований 

практикум з хімії 

«Майстерня 

миловара»; 

 Флорак Н.Л. провів 

інтелектуальну гру 

«Останній мільйон»; 

 урок-лекторій 

«Видатні хіміки» - 

Лозінська М.А.; 

 фізико-математичний квест «Подорож рідним навчальним закладом» 

провела Мазурець Ю.С.  



 

 

 

Також було проведено круглий стіл на тему: «Шляхи подолання  проблеми 

низького рівня успішності учнів», практикум «Методи і прийоми формування 

інформаційно-комунікативних компетентностей учнів». 

  Проведено місячник з 

охорони праці, в рамках якого 

відбулись заходи.  

- Виховні години в групах на тему 

«Безпека життєдіяльності на 

транспорті». 

- Конкурс  учнівських плакатів 

«Безпека при знаходженні на 

залізничних коліях». 

- Конкурс на кращу навчальну 

майстерню,  кабінет, лабораторію. 

- Практичне заняття: ліквідація надзвичайної ситуації. 

- Виховні години «Перестороги при зіткненні з вибухонебезпечними предметами». 

- Конкурс – вікторина «Будь обережним з вогнем». 

- Конкурс «Я просинаюсь». 

- Вікторина «Електробезпека  понад усе!»  

- Ділова гра «Надання першої медичної допомоги при уражені струмом».  

- Конкурс «Надання першої 

медичної   допомоги на 

тренажері» 

- Предметна олімпіада  з 

охорони праці серед учнів 1 

курсу  

- Конкурс з охорони праці 

«Браво! Я – краща, кращий». 

- КВК «На Наша безпека у 

наших руках!» між учнями 

навчальних груп першого курсу. 

Під час зимових канікул організовано курс розвитку педагогічної 

майстерності, в рамках якого проведено: 

1. Тренінг для адміністрації «Як зберегти психоемоційне здоров’я в 

управлінській діяльності навчального закладу».  



 

 

 

2. Засідання Школи молодого викладача. 

3. Показовий інтегрований урок викладача спецдисциплін залізничного 

профілю та майстрів в/н Ладчук О.О., Борзенко Н.С., Шуст М.М. 

4. Психологічний тренінг «Подорож до себе». 

5. Навчання з охорони праці. 

6. Навчальний семінар з ознайомленням про можливості СТЕМ-центру. 

7. «Де знайти сучасну освітню літературу?» Презентація-ознайомлення з 

новинками літератури. 

8. Майстер-клас з виготовлення новорічних подарунків, листівок, прикрас. 

 

Організовано роботу Школи 

молодого викладача, метою  якої 

є надання молодим педагогам 

методичної допомоги у подоланні 

труднощів в роботі, набуття 

практичних навичок, зростанні 

педагогічної майстерності.  

Також в училищі 

налагоджено обмін досвідом 

серед викладачів, 

взаємовідвідування уроків. Шеменюк Н.В.  ділиться досвідом та надає методичні 

поради під час відвідування уроків фізики, хімії та  математики з метою вивчення 

методики проведення уроків та надання методичної допомоги молодим педагогам: 

Флораку Н.Л., Корчинській О.В., Мазурець Ю.С., Лозінській М.А.  

Велика увага приділяється атестації педагогічних працівників. Складені 

перспективні плани підвищення кваліфікації та стажування педагогічних 

працівників. На початку кожного навчального року розробляється графік 

проведення атестації, у якому розписані заходи та терміни їх проведення. Активно 

вивчається система роботи педагогів, які атестуються, шляхом відвідування 

відкритих уроків, виховних заходів, вивчення плануючої документації педагогів, 

рівня успішності учнів. 

У поточному навчальному році атестаційною комісією було атестовано  5 

працівників.  

Атестаційною комісією першого рівня ДНЗ «Здолбунівське вище професійне 

училище залізничного транспорту» було прийнято такі рішення: 

1. Присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст другої категорії»  

вихователю гуртожитку Ковтун А.О.; 

2. Присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст першої категорії»  

викладачу спецдисциплін Шевчук О.В. 

3. Встановлено 14 тарифний розряд майстру в/н Шевчук О.В. 



 

 

 

4. Встановлено 14 тарифний розряд майстру в/н Вознюку Ю.М. 

Перед комісією ІІІ рівня управління освіти і науки Рівненської 

облдержадміністрації порушено 

клопотання про атестацію 3-х 

педагогічних працівників. За 

підсумками атестації були 

прийняті такі рішення: 

 відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«Спеціаліст вищоїкатегорії» 

та педагогічному званню 

«Старший викладач»  

викладач електротехніки 

Баюн М.М.; 

 присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» викладачу 

психології Якубчик В.Р.; 

 присвоєно педагогічне звання «Майстер виробничого навчання ІІ категорії» 

майстру виробничого навчання Вознюку Ю.М.   

   Щороку наш навчальний заклад бере участь у міжнародних проектах та 

конкурсах. Серед таких варто назвати конкурс «Планета ІТ» у номінації 

«Дистанційні курси». Викладачами методичної комісії природничо-математичних 

дисциплін Корчинською О.В., Флораком Н.Л., Мазурець Ю.С., Лозінською М.А., 

на голі з Шеменюк Н.В., 

(адміністратор - Баюн М.М.) 

розроблені курси 

«Молекулярна фізика», 

«Функції», «Тригонометрія», 

«Вуглеводні», «Екологія», а 

також відеоуроки.  

Мазурець Ю.С. очолила 

творчу групу викладачів та 

учнів, яка розпочала роботу з 

підготовки до конкурсу 

«SuperUrok 2020», який в 

зв’язку з карантином перенесено на вересень-жовтень 2020 р. 

Корчинська О.В. брала участь у практикумі «Теоретико-методичні основи 

підготовки конкурентноздатних фахівців у контексті сучасного ринку праці», що 

відбувся у м. Кривий Ріг. За результатами участі у збірнику практикуму була 

опублікована стаття Корчинської О.В. Також Корчинською О.В. створено youtube 

канал з математики.  



 

 

 

Поліщук Н.А. організувала участь учнів у інтернет-олімпіаді «На Урок», за що 

учні отримали відповідні сертифікати та дипломи. 

Члени методичної комісії брали участь у обговоренні проєкту СП(ПТ)О 

«Складач поїздів» та у підготовці умов проведення Всеукраїнського конкурсу з 

професії «Машиніст тепловоза». Проведено конкурс професійної майстерності 

серед здобувачів освіти державного навчального закладу «Здолбунівське вище 

професійне училище залізничного транспорту» з професії «Слюсар з ремонту 

рухомого складу». 

Майстер в/н Кібиш В.Л. з учнем групи №15 Байдою Ю. на базі ДПТНЗ 

«Козятинське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту» 

брали участь у Галузевому 

конкурсі професійної 

майстерності серед учнів 

професійно-технічних 

навчальних закладів 

України залізничного 

профілю з професії 

«Помічник машиніста 

тепловоза». 

Вагомих  результатів 

методичної та навчальної 

роботи досягнули наші 

педагоги у обласних 

заходах.  

Шеменюк Н.В. та  Корчинська О.В. брали активну участь у роботі обласної 

творчої  групи викладачів секції природничих дисциплін НМЦПТО. 

Поліщук Н.А. підготувала учасника обласного конкурсу читців-декламаторів 

та юних поетів «Живи, Кобзаре, а пам’яті людській!», у якому він посів почесне ІІ 

місце. 

Суздальцева І.М. підготувала учасницю Міжнародного конкурсу з української 

мови імені Петра Яцика, яка на обласному етапі посіла почесне ІІІ місце та брала 

участь у Всеукраїнському етапі конкурсу. 

  Під час дистанційного навчання педагоги училища  працювали над 

створенням відеоуроків, тестових завдань на різних освітніх платформах мережі 

Інтернет. Постійноно були учасниками різноманітних вебінарів, семінарів, 

інтернет-конференцій. 

Для змістовної методичної та навчальної роботи педагогів училища постійно  

оновлюється та поповнюється матеріальна база кабінетів, щороку проводяться 

поточні ремонтні роботи. У кабінеті фізики відремонтовано генератор постійного 

струму, закуплено інструменти, закуплені радіодеталі для ремонту, проведення 

https://kvpuzt17.wixsite.com/kvpuzt17/golovna
https://kvpuzt17.wixsite.com/kvpuzt17/golovna


 

 

 

дослідів. У кабінет хімії придбано 3 стенди, замінено деталі ПК, оновлено стенди 

«куточок БЖД», «Методичний стенд учня». У кабінеті математики оновлений 

стенд «Готуємось до ЗНО».       

Систематично здійснюється стажування майстрів виробничого навчання на 

підприємствах. 

Цього року ситуація з виробничою практикою випускних груп на структурних 

підрозділах Львівської залізниці ускладнилась через карантин. Зазвичай, завдяки 

співпраці з адміністрацією залізниці, соціальними партнерами, більшість учнів 

мала змогу проходити навчальну практику на штатних робочих місцях, що в свою 

чергу дає можливість в повному обсязі виконати  навчальні плани та програми 

залізничних і будівельних професій. 

Надходження від практичної діяльності учнів за період 2019 року становить 

511,3 тис грн. 

Важливою ланкою освітнього процесу 

училища є виховна робота, спрямована на 

формування морально-духовної життєво 

компетентної особистості, яка успішно 

реалізується в соціумі як громадянин, 

сім’янин, професіонал. 

У навчальному закладі було проведено 

ряд цікавих та різноманітних заходів, серед 

яких конкурс читців-декламаторів, мовно-

літературний конкурс ім. Петра Яцика, 

брейн-ринг, презентації професій, конкурс 

«Хто кращий», виховні заходи. Проведено 

конкурси фахової майстерності з професій: «Слюсар», «Столяр» та «Штукатур».  

Учні училища брали активну участь в обласних конкурсах, а саме:  

- у конкурсі фоторобіт «Моя Україно!» взяли перші місця – в номінації 

«Макрофотографія», «Експериментальне 

фото», друге місце – в номінації 

«Портрет». 

- Взяли участь в обласному огляді-

конкурсі гумористів «Поліські 

пересмішники». 

- Взяли участь в обласному огляді-

конкурсі на кращий учнівський гуртожиток 

професійно-технічного навчального 

закладу 2019 року – поза конкурсом. 

- На базі нашого навчального закладу 

було організовано І етап Всеукраїнського 

конкурсу професійної майстерності 

«WorldSkslls Ukraine - 2019» за 

компетенцією «Перукарське мистецтво», 

де наша Печонка Богдана зайняла ІІ місце. 



 

 

 

- Перше місце у конкурсі «Снігова 

королева» від студії «Estel».  

- взяли участь в обласній конференції 

керівників та представників євроклубів; 

- в обласних змаганнях з шахів хлопці та 

дівчата зайняли І місце, та з настільного тенісу 

дівчата зайняли І місце; 

- баскетболісти стали другими в області. 

 

Велика увага в нашому навчальному 

закладі приділяється роботі з 

правопорушниками. В усіх навчальних групах 

були проведені такі  виховні заходи щодо 

попередження  правопорушень та злочинів. Був 

проведений тиждень права. 

 В рамках тижня права було проведено ряд 

заходів, а саме: 

- був організований флешмоб та проведено опитування: «Чи знаєш ти свої 

права?»; 

- Нижник О.В. разом з учнями створила відео-проект «Я маю право»; 

- Нижник О.В. та Якубчик В.Р. провели урок-тренінг «Вивчаємо свої права»; 

- учениці групи №1 ознайомили усіх із текстом Загальної декларації прав 

людини за допомогою власноруч розроблених буклетів; 

- Нижник О.В. провела турнір юних правознавців; 

- відбулася екскурсія до Здолбунівського районного суду; 

- відбулася інформаційна зустріч з юристом; 

- у бібліотеці училища постійно діє виставка літератури на правову тематику; 

- проводилася робота психологічною службою на чолі з психологом:  

анкетування щодо виявлення учнів девіантної поведінки, тренінгові заняття;  

 - налагоджено зв’язок з інспектором з ювенальної превенції та складено план 

спільних заходів щодо профілактики правопорушень та злочинів; 

- організовано виступ інспектора з ювенальної превенції на загально-

училищних батьківських зборах «Про стан та заходи по запобіганню злочинності 

та правопорушень в районі серед 

неповнолітніх в 2019-2020 н.р.». 

В закладі працює Рада 

учнівського самоврядування. В цьому 

році продовжує очолювати учень 

групи №9 Ленчук Іван, який взяв 

участь у Конференції лідерів 

учнівського самоврядування закладів 

професійної (професійно-технічної) 

освіти Рівненської області та в цьому 

році віддав свою булаву в м. Сарни. 

З  метою поширення та 

розповсюдження серед учнівської 



 

 

 

молоді інформації з питань європейської інтеграції, за ініціативи обласного 

навчально-методичного центру естетичного виховання учнів, у нас діє євроклуб, 

яким керує Нижник О.В. Учасники євроклубу «Євростарт» Гринь Юрій та 

Стельмащук тарас на чолі з Нижник О.В. отримали нагороду за ІІІ місце у конкурсі 

проектів «Ефективний лідер – 

успішна країна» у номінації 

«Оригінальність задуму»; 

Проводились традиційні масові 

позаурочні заходи, а саме: 

фестиваль колядок та щедрівок, «У 

пошуках нових зірок», КВК з 

охорони праці, «Андріївські 

вечорниці» та ін. У навчальному 

закладі були проведені флешмоби: 

«Одягни вишиванку!», «Посади 

дерево», «Зроби довкілля 

чистішим». Проводяться рейди-перевірки стану кімнат у гуртожитку. Налагоджено 

випуск училищної газети «Лідер», постійно  оновлюється інформація на сайті 

училища.  

У складний для нашої країни 

час в нашому закладі постійно 

проводяться  заходи щодо 

вдосконалення роботи з 

патріотичного виховання учнів та 

сприяння зростанню підростаючого 

покоління справжніми патріотами 

своєї держави. Одним із 

підтверджень небайдужості молоді 

до долі своєї Батьківщини є участь 

в акціях і заходах, що проводяться 

з метою моральної та матеріальної 

підтримки української армії. Щоб підняти бойовий дух наших захисників 

напередодні свят, Рада учнівського самоврядування ініціювала проведення акції 

«Святий Миколай вітає наших захисників!», де зібрали солодощі. Солодощі 

передали місцевим волонтерам.  

Велика увага в училищі приділяється розвитку фізичної культури і спорту. 

Залучення учнів до занять фізичною культурою завжди починається з пропаганди 

здорового способу життя, турботи про фізичний розвиток та участі в спортивних 

секціях.  

З перших днів нового навчального року наші учні мали можливість 

випробувати свої сили в цілому ряді різноманітних заходів та змагань (наприклад 

День бігу, День фізичної культури і спорту України, День футболу імені Петра 

Гродського тощо). А вже за їх результатами наші кращі спортсмени відстоюють 

честь училища в обласній спартакіаді закладів професійно-технічної освіти. І варто 

зазначити, що роблять вони це дуже успішно, адже наразі саме наше училище 

посідає перше місце в поточній спартакіаді.  



 

 

 

          Завдяки таким високим 

результатам кожного року 

цілий ряд наших учнів мають 

можливість поєднати спорт та 

відпочинок, виїзджаючи на 

Всеукраїнські змагання. Лише 

протягом останніх декількох 

років більше двох десятків з 

них повернулися призерами 

Всеукраїнської спартакіади 

серед закладів профтехосвіти, 

а ще четверо юнаків та двоє 

дівчат стали чемпіонами  

України.  

           Вражає навіть перелік міст, де наші спортсмени здобували перемоги: Київ, 

Харків, Дніпро, Одеса, Миколаїв, Житомир, Чернівці, Ужгород, Запоріжжя. 

           І в нинішньому році дуже багато наших учнів знову попали в збірні області, 

з різних видів спорту, тож знову весною матимуть змогу подорожувати Україною. 
           

      Заслуговує на увагу робота 

гуртків художньої самодіяльності. 

Вона протягом багатьох років 

займає провідне місце серед 

професійно-технічних навчальних 

закладів області. Яскравим 

підтвердженням цього є кількість 

гуртків художньої самодіяльності в 

училищі: оркестр народних 

інструментів, духовий оркестр, які 

мають звання «Народний», а гурт 

естрадної пісні «Мереживо» - 

звання «Зразковий».  

Результатом творчої роботи 

художніх колективів є:  

- організовано урочистий 

концерт, присвячений Дню 

працівників освіти; 

- відбувся звітний концерт 

художніх керівників на 

всеучилищних батьківських зборах; 

- взяли участь в обласному 

фестивалі-конкурсі патріотичної 

пісні «Поліська Січ», де зайняли ІІІ місце; 

- Гурт колядників «Різдвяні передзвони» взяв участь в обласному 

етнофестивалі «Вифлеємська зірка», де визнаний переможцем. 

- брали участь в районних заходах тощо. 



 

 

 

 

 На належному рівні 

велася робота і в гуртожитку, 

яким забезпечені усі бажаючі 

учні. На початок навчального 

року поселилося 279 учнів, з 

них –89 дівчат. Регулярно 

проводиться чергування 

майстрів виробничого 

навчання і викладачів, з метою 

перевірки виконання правил 

проживання в гуртожитку та 

допомоги учням у підготовці 

домашнього завдання. У 

вересні проводився конкурс на краще облаштування учнівської кімнати, було 

визначено і нагороджено кращі кімнати на поверхах. Цьогоріч наш гуртожиток у 

категорії «Гуртожиток професійно-технічного навчального закладу, у якому 

створено найкращі житлово-побутові умови для проживання учнів» був поза 

конкурсом, так як того року зайняв І місце.  

За період 2019 – 2020 навчального року проводились певні роботи по 

утриманню, ремонту та 

реконструкції приміщень 

навчального закладу, а саме:  

― Створено новий сучасний 

STEM – центр, в який 

придбано відповідну 

сучасною оргтехніку; 

― створено малярну та 

сантехнічну майстерні, а 

також майстерню 

монтажників систем 

утеплення будівель з 

відповідною матеріально-

технічною навчальною базою 

для практичного навчання 

учнів; 

― розпочато підготовку по 

створенню другої черги 

STEM – центру,  кабінету для 

теоретичного навчання 

слюсарів-сантехніків та 

майстерні для практичної 

підготовки перукарів. 



 

 

 

  Проведено поточні ремонтні роботи систем водо та тепло постачання, 

встановлено 30 сучасних батарей опалення приміщень. 

  Активно ведуться ремонтні роботи по підготовці до нового навчального року, а 

саме: 

― ремонт кімнат, кліткових сходів, сантехнічних приміщень в гуртожитку, 

навчальних кабінетах та майстернях; 

― в 38 кімнатах гуртожитку замінено новими карнизами та гардинами; 

Постійно підтримується в належному санітарному та естетичному стані територія 

навчального закладу. 

 

На все це було витрачено – 3 млн. 140 тис. грн. 

- надходження  обласного бюджету - 2 млн. 714 тис. грн. 

- надходження від господарської діяльності училища – 426,00 тис. грн. 

З них:  

- будматеріали та утримання приміщень – 695,388 тис. грн.. 

- на навчальні цілі, комп’ютерну та побутову техніку – 2 млн. 407 тис. грн. 

- на м’який інвентар – 37,612 тис. грн. 

А також меблі, виготовлені власними зусиллями на суму – 37,003 тис. грн.   
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