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Загальна характеристика закладу освіти
Державний навчальний заклад «Здолбунівське вище професійне училище
залізничного транспорту» є державним закладом професійної (професійнотехнічної) освіти третього атестаційного рівня. У своїй діяльності заклад освіти
керується основними нормативними документами: Конституцією України,
Законами України «Про освіту», «Про професійну (професійно-технічну)
освіту», «Про повну загальну середню освіту», Положенням про організацію
навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах,
затвердженого наказом МОН України №419 від 30.05.2006р. зі змінами та
доповненнями, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки
України, іншими законодавчими та нормативно-правовими актами, а також
Статутом та колективним договором. Заклад освіти занесено до Єдиного
державного реєстру підприємств та організацій України. Ідентифікаційний код
02547122.
Наказ МОН України від 08.06.2018р. №612 «Про закріплення державного
майна за державним навчальним закладом «Здолбунівське вище професійне
училище залізничного транспорту» надано право на оперативне управління
державним майном. У закладу наявні усі правовстановлюючі документи на
рухоме та нерухоме майно, зокрема будівлі, споруди, земельні ділянки.
Територія закладу освіти складає 5,6 га.
Державний навчальний заклад «Здолбунівське вище професійне училище
залізничного транспорту» – це навчальний комплекс на 1170 учнівських місць.
Загальна площа навчально–виробничих приміщень 10000м2, що складає 8,5 м2
навчальної площі на одного здобувача освіти. Всі будівлі і споруди відповідають
санітарно-технічним нормативам і вимогам, про що свідчить санітарнотехнічний паспорт.
Надання первинної професійної освіти з підготовки кваліфікованих
робітників здійснюється на підставі ліцензії серія ЛП № 000287 від 28.12.2016
року та свідоцтва про атестацію РД № 041020 від 20.04.2017 року.
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9
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7124

Виконання регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів
Державний навчальний заклад «Здолбунівське вище професійне училище
залізничного транспорту» здійснює підготовку кваліфікованих робітників з
отриманням повної загальної середньої освіти та робітничої професії.
На навчання приймаються випускники шкіл:
які мають базову загальну середню освіту (термін навчання 3 роки);
які мають повну загальну середню освіту (термін навчання 1-1,5 року).
Для формування регіонального замовлення потреби в робітничих кадрах,
укладаються угоди з роботодавцями та підприємствами регіону. Щороку, заклад

освіти подає до департаменту освіти і науки Рівненської обласної державної
адміністрації пропозиції щодо прийому учнів за професіями, в межах
ліцензованого обсягу. Основні партнери-замовники робітничих кадрів:
Приватне підприємство «Вестінвестбуд», м. Рівне
ТзОВ «Будівельна компанія «СЛУЧ», Житомирська область
ТзОВ «Укрбудреммонтаж інжиніринг», м. Рівне
Приватна виробничо-комерційна фірма «ФІАЛКА», м.Рівне
«Волинь-Цемент» філія ПРАТ «Дікергофф Цемент Україна», м. Здолбунів
РФ «Львівська залізниця» ВП «Локомотивне депо Здолбунів»
РФ «Львівська залізниця» ВП «Мотор-вагонне депо Здолбунів»
РФ «Львівська залізниця» ВП «Вагоно-ремонтне депо Здолбунів»
РФ «Львівська залізниця» ВП «Локомотивне депо Ковель»
РФ «Львівська залізниця» ВП «Вагонно-експлуатаційне депо Ковель»
РФ «Львівська залізниця» ВП «Рівненська дистанція колії»
За останні п’ять років ДНЗ «Здолбунівське вище професійне училище
залізничного транспорту» здійснював підготовку робітничих кадрів за 13
професіями, з них 85% інтегровані. Основні напрямки економічної діяльності
регіону для підготовки робітничих кадрів: залізничний транспорт; будівельні та
будівельно-монтажні роботи; сфера обслуговування.
За останні п’ять років
заклад
прийняв на навчання 932 учні.
Середньорічний контингент здобувачів освіти за останні роки складає 410 осіб.
Усі групи навчаються за новими навчальними планами і програмами, згідно
Державних стандартів професійно-технічної освіти.
Набір здобувачів освіти у закладі освіти здійснюється відповідно до
діючих ліцензій. Обсяги замовлення на підготовку робітничих кадрів становили:
2016 рік – 210 місць (відсоток виконання - 87%);
2017 рік – 175 місць (відсоток виконання - 89%);
2018 рік – 225 місць (відсоток виконання - 90%);
2019 рік – 230 місць (відсоток виконання - 92%);
2020 рік – 220 місць (відсоток виконання - 93%);
2021 рік – 170 місць (відсоток виконання - 92%).
Для збереження контингенту та розвитку закладу освіти, пошуку нових та
перспективних професій, проводиться постійний моніторинг потреб ринку праці.
Так, завдяки активній роботі зі стейкхолдерами Рівненщини за останні 5 років
було створено нові професії, а саме: «Монтажник систем утеплення будівель.
Опоряджувальник будівельний», «Машиніст тепловоза. Машиніст дизель-поїзда.
Слюсар з ремонту рухомого складу», «Слюсар-ремонтник. Слюсар з ремонту
рухомого складу», «Перукар (перукар-модельєр). Манікюрник». Також
планується відкриття нових професій, а саме: «Оператор верстатів з програмним
керуванням», «Оператор обробки інформації та програмного забезпечення»,
«Монтажник санітарно-технічних систем та устаткування». На даний час
формуються відповідні пакети документів для ліцензування вищезгаданих
професій.
Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України приділяється достатня
увага соціальному захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського

піклування, інвалідам, напівсиротам, дітям з багатодітних, малозабезпечених
сімей.
Випуск та працевлаштування учнів закладу освіти
Випускникам закладу освіти, які успішно пройшли кваліфікаційну
атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «Кваліфікований
робітник» з набутої професії відповідного розряду (класу) та видається диплом
державного зразка, а випускникам, які здобули повну загальну середню освіту свідоцтво про повну загальну середню освіту встановленого зразка.
Щорічний випуск закладу освіти становив: 2017 рік – 227 кваліфікованих
робітників, 2018 рік – 176 кваліфікованих робітників, 2019 рік – 106
кваліфікованих робітників, 2020 рік – 145 кваліфікованих робітників, 2021 рік –
216 кваліфікованих робітників.
Упродовж 2016-2021 років середній відсоток працевлаштування
випускників закладу освіти становить 77%.
ПОРІВНЯЛЬНА ДІАГРАМА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 2016-2021

Досягнення учнів закладу освіти
Головне завдання закладу - формування успішного професіонала, що
прагне самореалізації, професійного розвитку та кар’єрного росту в умовах
регіонального ринку праці. Саме тому, велика увага приділяється змісту
професійно-теоретичних та практичних занять. Особливою гордістю колективу є
переможці та призери всеукраїнських та обласних етапів конкурсів фахової
майстерності серед учнів професійної (професійно-технічної) освіти:

2019-2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК:

На базі нашого закладу освіти було організовано І етап Всеукраїнського
конкурсу професійної майстерності «WorldSkills Ukraine 2019» за компетенцією
«Перукарське мистецтво», де наша учениця Богдана Печонка зайняла ІІ місце;
Богдана Печонка – І місце у Всеукраїнському конкурсі фахової
майстерності «Снігова королева» від студії «Estel».
2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК:

Пазюк Роман здобув І місце на обласному етапі Всеукраїнського конкурсу
МАН, секція «Авіа-та ракетобудування, машинобудування і робототехніка»;
Рубанець Сніжана взяла участь в ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу фахової
майстерності серед перукарів;
Владислав Голоднюк посів І місце на обласному етапі та ІІ місце в ІІ етапі
Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності «WorldSkills Ukraine 2021» за
компетенцією «Експлуатація та обслуговування залізничного транспорту» серед
здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти з професії «Машиніст
тепловоза» кваліфікація «Помічник машиніста тепловоза».
2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК:

Роман Пазюк – став учасником ІІІ-го (фінального) етапу Всеукраїнського
конкурсу МАН;
Максим Гребень в І етапі Всеукраїнського конкурсу професійної
майстерності «WorldSkills Ukraine 2021» за компетенцією «Експлуатація та
обслуговування залізничного транспорту» зайняв І місце;
Позаурочна зайнятість учнів закладу освіти
З метою позаурочної зайнятості та розвитку творчих здібностей
здобувачів освіти, в закладі освіти функціонують такі гуртки: Народний оркестр
народних інструментів, Народний духовий оркестр, Зразковий гурт естрадної
пісні «Мереживо». Робота гуртків художньої самодіяльності протягом багатьох
років займає провідне місце серед професійно (професійно-технічних) закладів
освіти області. До роботи в гуртках щорічно залучається 80 учнів.
Учні закладу освіти щорічно беруть активну участь в обласних та
всеукраїнських конкурсах талантів, спортивних змаганнях та інших заходах.
Упродовж 2017-2022 років, 30 учні стали призерами обласних спартакіад
серед закладів професійної (професійно-технічної) освіти, 19 учні вибороли
призові місця в обласних етапах Всеукраїнського конкурсу юних фотоаматорів
«Моя Україно!», 15 – здобули перемогу в мовно-літературних конкурсах області,
щороку євроклуб входив в трійку переможців обласного фестивалю серед
євроклубів закладів професійної (професійно-технічної) освіти області.
Здобувачі освіти закладу освіти брали участь у наступних конкурсах та
заходах області, де неодноразово були призерами:
2017-2018 навчальний рік
Участь в обласному етапі конкурсу «Поліські пересмішники» – ІІІ місце;

В обласному фестивалі-конкурсі патріотичної пісні «Поліська Січ» – І
місце;
У конкурсі фоторобіт «Моя Україно!» взяли перші місця – в номінації
«Жанрове фото» (5 група) та в номінації «Архітектура» (18 група), друге – в
номінації «Експериментальне фото» (9 група), ІІІ місця – в номінації
«Натюрморт» (14 група) та в номінації «Флора і фауна» (8 група);
Гурт колядників «Різдвяні передзвони» визнали переможцем в обласному
етнофестивалі «Вифлеємська зірка»;
Наш євроклуб, на чолі з Олесею Нижник, брав участь в обласному конкурсі
робіт на тему «Досконалості немає меж» та отримав подяку.
Здобувачі освіти групи №10 пройшли у фінал проекту «Юніор бізнесу2017» у м. Львові;
Здобувачі освіти групи №2 та групи №3 пройшли у півфінал проекту
«Стратегія фірми-2017»;
Дмитро Опалько (група №4) зайняв ІІ місце в обласній олімпіаді з охорони
праці;
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 було І місце.
Наш заклад посів перше місце в обласній спартакіаді серед закладів
профтехосвіти.
2018-2019 навчальний рік
В обласному огляді-конкурсі читців-декламаторів та юних поетів «Живи,
Кобзарю, в пам’яті людській» отримали І місце;
В обласному фестивалі-конкурсі патріотичної пісні «Поліська Січ» – ІІІ
місце;
Взяли участь в обласному огляді-конкурсі гумористів «Поліські
пересмішники» – ІІІ місце;
В обласному огляді-конкурсі української естрадної пісні «Юна зірка» – І
місце;
У конкурсі фоторобіт «Моя Україно!» взяли перше місце – в номінації
«Позажанрове фото», другі місця – в номінації «Пейзаж», «Експериментальне
фото» та «Флора та фауна», ІІІ місця – в номінації «Портрет студійний» та
«Репортажне фото»;
У конкурсі декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Мій,
краю, дорогий» наші учні отримали одне перше, одне друге місце та чотири
третіх місць.
Наш євроклуб приймав участь в обласному форумі «Українець ХХІ століття»
і за виконану роботу на тему «Історії видатних людей країн Європи та США та їх
внесок у розвиток держави» отримали диплом за ІІІ місце;
В обласному конкурсі у категорії «Гуртожиток професійно-технічного
навчального закладу, у якому створено найкращі житлово-побутові умови для
проживання учнів» наш гуртожиток посів І місце;
Гурт колядників «Різдвяні передзвони» взяв участь в обласному
етнофестивалі «Вифлеємська зірка» – І місце;

У 2018 році наш сайт попав в ТОП-25 найкращих сайтів України, де посів 9те місце;
Ленчук Іван, який взяв участь у Конференції лідерів учнівського
самоврядування закладів професійної (професійно-технічної) освіти Рівненської
області став головою обласної Ради учнівського самоврядування;
Одним із важливих напрямків розвитку нашого закладу було налагодження
співпраці із закордонними колегами. Були підписані угоди з навчальними
закладами України, Польщі та Білорусії, відбувався обмін учнівськими
делегаціями, участь у спільних проектах;
Заклад освіти вступив до Об’єднання педагогів залізничного профілю
Української Національної Секції в Європейській Асоціації педагогів (AEDE), де
я став заступником Голови Асоціації від професійно-технічних закладів;
Учнями протягом року було здобуто два «золота» в Обласній спартакіаді з
шахів та загально-фізичній підготовці серед дівчат. Треті місця наші хлопці
зайняли у загально-фізичній підготовці (підтягування) та з міні-футболу. В
загальному заліку спартакіади Рівненської області команда нашого закладу
освіти посіла 4 місце.
Також з четвертим командним місцем повернулися п'ятеро наших
легкоатлетів з міста Дніпро, де в складі збірної відстоювали честь Рівненської
області на Всеукраїнських змаганнях серед закладів професійної (професійнотехнічної) освіти.
2019-2020 навчальний рік
В обласному фестивалі-конкурсі патріотичної пісні «Поліська Січ» – ІІІ місце;
Взяли участь в обласному огляді-конкурсі гумористів «Поліські
пересмішники» – ІІ місце;
В обласному конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика, Ксенія
Яцик зайняла ІІІ місце;
Взяли участь в обласному огляді-конкурсі на кращий учнівський гуртожиток
професійно-технічного навчального закладу 2019 року – поза конкурсом;
У конкурсі фоторобіт «Моя Україно!» наші роботи взяли багато призових
місць;
Гурт колядників «Різдвяні передзвони» взяв участь в обласному етнофестивалі
«Вифлеємська зірка», де визнаний переможцем;
Учасники євроклубу «Євростарт» Юрій Гринь і Тарас Стельмащук на чолі з
Олена Нижник отримали нагороду за ІІІ місце у конкурсі проектів «Ефективний
лідер – успішна країна» у номінації «Оригінальність задуму»;
Створено новий сучасний STEM-центр, в який придбано відповідну сучасну
оргтехніку;
Розвиток фізичної культури і спорту стоїть на високому рівну в нашому
закладі. Завдяки високим результатам кожного року цілий ряд наших здобувачів
освіти мають можливість поєднати спорт та відпочинок, виїжджаючи на
Всеукраїнські змагання. Лише протягом останніх декількох років більше двох
десятків з них повернулися призерами Всеукраїнської спартакіади серед закладів
профтехосвіти, а ще четверо юнаків (Володимир Гук, Володимир Дашкель,

Олександр Тушич, Ярослав Лабушевський) та двоє дівчат (Елла Грищук та
Іванна Ровенчук) стали чемпіонами України;
В обласних змаганнях з шахів хлопці та дівчата зайняли І місце;
В обласних змаганнях з настільного тенісу дівчата зайняли І місце;
Наші баскетболісти стали другими в області.
2020-2021 навчальний рік
Взяли участь в обласному огляді-конкурсі на кращий учнівський
гуртожиток професійно (професійно-технічного) навчального закладу освіти
2020 року – зайняли почесне І місце;
Взяли участь в обласному огляді-конкурсі гумористів «Поліські
пересмішники» – ІІІ місце;
Гурт колядників «Різдвяні передзвони» взяв участь (онлайн) в обласному
етнофестивалі «Вифлеємська зірка» – ІІІ місце;
Взяли три призових місця в обласному конкурсі рекламних відеороликів
«Моя професія найкраща» – одне друге та два третіх;
Ксенія Яцик в обласному конкурсі знавців української мови імені Петра
Яцика зайняла ІІІ місце;
В обласному конкурсі «Міс Профтехосвітяночка-2021» наша Катерина
Павленко виборола титул «Перша віце-Міс Профтехосвітяночка-2021»;
Учасники євроклубу «Євростарт» Шикіло Андрій, Фурс Назар, Надеін
Микита та інші на чолі з Олесею Вознюк взяли участь в заочному конкурсі «На
крилах пісень до Європи», де зайняли І місце в номінації «Оповідач»
(презентація), ІІ місце – в номінації «Виконавець пісні», ІІ місце – в номінації
Презентація «На шляху до європейської культури»;
Взяли участь у Всеукраїській програмі «Healthy Challenge-2020» і увійшли в
ТОП-10 кращих учасників;
22 грудня 2020 року в нашому закладі освіти відбулося урочисте відкриття
доукомплектованого навчально-практичного центру «Сучасні будівельні
технології» для підготовки висококваліфікованих робітників за затребуваними
на регіональному ринку праці професіями: «Монтажник систем утеплення
будівель та споруд», «Опоряджувальник будівельний», «Робітник з
комплексного обслуговування й ремонту будинків».
2021-2022 навчальний рік
З нагоди Дня Незалежності України долучилися до районного заходу, де
влаштували виставку-презентацію нашого закладу;
З робочим візитом завітав заступник міністра освіти і науки України Ігор
Гарбарук;
З робочим візитом завітав Голова Рівненської обласної ради Сергій
Кондрачук;
В обласному фестивалі-конкурсі патріотичної пісні «Поліська Січ» – ІІ
місце;
У конкурсі юних фотоаматорів «Моя Україно!» взяли перше місце – в
номінації «Портрет», друге місце – в номінаціях «Пейзаж» та «Побутові
фотографії»;

Взяли участь в екологічній акції «Зробимо планету чистішою»;
У День української писемності та мови, працівники закладу освіти
долучилися до написання 21-го Всеукраїнського радіодиктанту національної
єдності;
До Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом було проведено ряд заходів;
Долучилися до флешмобу з нагоди Всесвітнього дня української хустки;
Взяли участь в Всеукраїнській акції «16 днів проти насильства»;
Взяли участь в обласному огляді-конкурсі на кращий учнівський
гуртожиток професійно (професійно-технічного) навчального закладу освіти
2021 року – поза конкурсом;
Ангеліна Остапчук взяла участь в обласній онлайн толоці лідерів
учнівського самоврядування закладів професійної (професійно-технічної) освіти
Рівненщини;
Гарбовський Микола взяв участь в обласному дистанційному конкурсі
читців-гумористів «Поліські пересмішники» та зайняв ІІІ місце;
Взяли участь в обласній акції «ТОП-10 здобутків закладу освіти»;
Наш євроклуб, на чолі з Олесею Вознюк, зайняв І місце в обласному
конкурсі іноземної пісні «На крилах пісень до Європи»;
Гурт колядників «Різдвяні передзвони» взяв участь (онлайн) в обласному
етнофестивалі «Вифлеємська зірка» – ІІ місце;
Урочисто відкрили макет рухомого вантажного поїзда з електровозом;
Взяли участь у Всеукраїнському онлайн-флешмобі до Дня безпечного
Інтернету;
Долучилися до Всеукраїнського флешмобу «Ми єдині»;
Стали переможцями програми ERASMUS+;
Взяли участь у районних заходах з нагоди Дня пам’яті Героїв Небесної
Сотні;
Взяли участь в обласному конкурсі на кращу великодню композицію
«Воскресни, писанко!» серед закладів професійно (професійно-технічної) освіти
– ІІІ місце в номінації «Вітальна листівка».
Якісний склад педагогічних працівників та методичні досягнення
Заклад освіти забезпечений необхідною кількістю педагогічних працівників,
що відповідає штатному розпису. Усі педагоги мають відповідну фахову освіту.
За останні п’ять років значно підвищився кваліфікаційний рівень педагогічних
працівників закладу освіти, а також, зменшився середній вік педагогів. На
сьогодні, навчальний процес ДНЗ «Здолбунівське вище професійне училище
залізничного транспорту» забезпечує 55 педагогічних працівників, з них
викладачів - 21, майстрів виробничого навчання - 25, вихователів - 3, художніх
керівників - 3, бібліотекар - 1, методист - 1, практичний психолог - 1, керівник
фізичного виховання - 1, старший майстер - 1, заступник директора - 2,
директор - 1.
Кваліфікаційний рівень колективу закладу освіти: 12 викладачів мають
кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 9 - «спеціаліст І

категорії», 5 - «спеціаліст ІІ категорії», 3 - «спеціаліст», 7 майстрів виробничого
навчання - 14 тарифний розряд, 3 - 13 тарифний розряд, 1 - 12 тарифний розряд,
10 - 11 тарифний розряд. Присвоєно педагогічні звання: 5 - педагогічне звання
«старший викладач», 3 - педагогічне звання «викладач-методист», 3 педагогічне звання «майстер виробничого навчання І категорії», 3 - педагогічне
звання «майстер виробничого навчання ІІ категорії».
Директор закладу освіти є лауреатом щорічної Премії Верховної Ради
України педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних,
дошкільних та позашкільних навчальних закладів. Педагогічні працівники теж
мають нагороди та відзначені грамотами: 3 - подяками Міністерства освіти і
науки України, 2 - грамотами Рівненської обласної ради, 2 - Рівненської
обласної державної адміністрації, 15 - грамотами управління освіти і науки
Рівненської обласної державної адміністрації.
Педагогічний колектив закладу освіти працює над науково-методичною
темою: «Формування сучасного конкурентоспроможного робітника засобами
інноваційних технологій». Центром навчально-методичної роботи є методичний
кабінет, де зібрані методичні матеріали з професій та предметів професійнотеоретичної, загальноосвітньої та професійно-практичної підготовки, матеріали
прогресивного педагогічного досвіду, матеріали показових уроків, методичні
розробки, матеріали на допомогу класним керівникам, батькам. Згідно з планом
роботи педагогам надаються індивідуальні консультації, організовується курс
розвитку педагогічної майстерності під час зимових канікул, семінарські заняття,
засідання Школи молодого викладача, молодого майстра виробничого навчання.
У закладі освіти проводиться колективна та індивідуальна методична
робота (педагогічна рада, робота методичних комісій, інструктивно-методичні
наради, курс розвитку педагогічної майстерності, індивідуальна методична
допомога педагогічним працівникам). Здійснюється обмін досвідом педагогічної
роботи шляхом взаємовідвідування уроків, проведення показових занять,
організація семінарів, круглих столів, майстер-класів. Під час зимових канікул
питання розвитку педагогічної майстерності є головним у роботі колективу.
Велика роль у методичній роботі відводиться методичним комісіям.
Наказом про організацію навчально-методичної роботи у навчальному році
створені методичні комісії за напрямками роботи і затверджені голови
методичних комісій. У закладі освіти працюють 5 методичних комісій. Засідання
методичних комісій відбуваються згідно з графіком – один раз на місяць.
Для обміну досвідом роботи та наставництва молодих працівників в
закладі освіти працює Школа молодого викладача та майстра виробничого
навчання, напрямками діяльності яких є: забезпечення безперервності роботи
щодо підвищення рівня психолого-педагогічної
компетентності на
діагностичній основі та з урахуванням їх інтересів й індивідуальних
особливостей; підвищення рівня практичного ознайомлення з інноваційними
технологіями навчання; практична пропаганда інноваційних технологій;
розвиток педагогічної творчості, самоосвіти, самовдосконалення. Завдання цієї
роботи – надати допомогу початківцям в оволодінні методикою викладання
свого предмета, розвивати вміння використовувати у своїй роботі досягнення
сучасної психолого-педагогічної науки, спонукати початківців до творчої

активності. Основні завдання, що стоять перед педагогами-наставниками: надати
молодим педагогам-початківцям фахову, методичну, психологічну, педагогічну
допомогу у розв’язанні першочергових проблем, які виникають у процесі
педагогічної діяльності;
враховуючи потреби можливості початківців,
удосконалити їх майстерність, озброїти освітніми інноваційними знаннями,
методикою та технологією навчання. Робота планується шляхом активної участі
в обласних методичних секціях, курсах підвищення кваліфікації, стажування,
самоосвіти, участі у майстер-класах, взаємовідвідування уроків тощо.
Методичні комісії проводять предметні тижні, які дають можливість
започаткувати нові форми роботи, виявити здібних здобувачів освіти, отримати
інформацію про професійний рівень педагога та особистісний розвиток
вихованців. Кожний із тижнів – серйозна колективна творча праця, свято,
завчасно й добре організоване членами методичної комісії.
Підготовлені і проведені методичним кабінетом заходи сприяють
підвищенню творчого потенціалу педагогічних працівників, активному
впровадженню інноваційних технологій в освітній процес. Так, наприклад:
 семінар-практикум для викладачів та майстрів в/н на тему: «Ціннісні
концепти сучасної освіти» за участю кандидата філологічних наук,
завідувача кафедри суспільно-гуманітарної освіти РОІППО Лавренчука
В.П. проводився з метою широкого використання інтерактивних методів у
навчанні; розвитку особистості;
 круглий стіл на тему: «Шляхи подолання проблеми низького рівня
успішності учнів» проведений з метою пояснити, що завдання педагога допомогти розкритися особистості, створити на уроці умови для її
всебічного розвитку та ін.
 семінар-практикум з теми: «Компетентісний підхід до змісту професійного
навчання на основі використання інноваційних технологій» проведено з
метою розвитку життєво-професійної ефективності і формування у
педагогів авторського педагогічного стилю та розширення можливостей
використання у практичній діяльності основних сучасних онлайнінструментів.
Творчі доробки педагогів представлені
на училищних конкурсах
методичних розробок, надруковані у «Віснику НМЦ ПТО Рівненської області»,
збірниках тез освітніх конференцій тощо. Матеріали показали, що педагоги
спрямовують свою роботу на підвищення якості і результативності навчання
здобувачів освіти, прагнуть активізувати їх пізнавальну діяльність, розвинути
свої творчі здібності. Упродовж 2017-2022 років педагогічними працівниками
підготовлено чимало методичних розробок. Серед них методичні матеріали:
 «Моделювання інноваційної діяльності педагога» Мельник Т.С.;
 розробка «Нестандартний підхід до навчання учнів на уроках математики»
з прикладом проведення нестандартного уроку математики викладача
Мазурець Ю.С.;
 «Розвиток креативного мислення здобувачів освіти (на прикладі
викладання предмета «Зарубіжна література»)» Боярчук І.С.;

 методична розробка уроку української мови викладача української мови і
літератури на тему: «Чергування голосних і приголосних звуків»
Суздальцева І.М.;
 методична розробка інтелектуально-розважального заходу «Кубок
училища зі спортивного брейн-рингу» Кравчук В.Т.;
 методична розробка уроку фізичної культури на тему: «Волейбол. Техніка
верхньої та нижньої передачі м’яча» Шевченко М.О.;
 методична розробка уроку виробничого навчання на тему: «Виконання
класичної хімічної завивки волосся» Антонюк О.В. та інші.
Також, методичною радою Навчально-методичного центру професійнотехнічної освіти у Рівненській області схвалені та рекомендовані до
використання у навчальних закладах навчальні посібники: «Дидактичні
матеріали з органічної хімії», «Біологічні диктанти як форма контролю»
викладача хімії та біології Шеменюк Н.В. Усі методичні розробки педагогів
закладу освіти успішно використовуються в навчальних цілях іншими
навчальними закладами освіти України.
ДНЗ «Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту»
успішно представив власний досвід інноваційної освітньої діяльності на Х
Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2019» і отримав дві золоті
нагороди:
нагороджений золотою медаллю та дипломом у номінації
«Формування інформаційно-цифрової компетентності, як важливої складової
розвитку інноваційної особистості», яку підготували методист Боярук І.С та
викладач математики Корчинська О.В., та золотою медаллю і дипломом за
спільну роботу у складі Асоціації державних закладів профтехосвіти України
залізничного профілю у номінації «Соціалізація особистості в умовах сучасних
викликів», яку підготували методист Боярчук І.С. та психолог Якубчик В.Р.
Шевчук Руслан Іванович та Бойко Лідія Григорівна стали переможцями
Всеукраїнського конкурсу на кращий електронний освітній ресурс «Планета ІТ
2018»
з електронним підручником з охорони праці в деревообробній
промисловості у номінації «Навчально-методичного забезпечення професійної
підготовки».
Викладачі та майстри виробничого навчання В’ячеслав Іванов та Віктор
Кібиш працювали у складі творчих груп з розробки Державного освітнього
стандарту професійно-технічної з професії «Машиніст тепловоза».
Педагоги залізничних професій брали участь у підготовці здобувачів освіти
до ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності ( 2021 р.) серед
здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти з професії «Машиніст
тепловоза», кваліфікація «Помічник машиніста тепловоза» у якому Голоднюк
Владислав, учасник від нашого закладу освіти, посів почесне ІІ місце.
Під час дистанційного та змішаного навчання педагоги закладу освіти
працювали над створенням відеоуроків, тестових завдань на різних освітніх
платформах мережі Інтернет, постійно були учасниками різноманітних
вебінарів, семінарів, учасниками Всеукраїнських науково-практичних інтернетконференцій. У Міжнародній науково-методичній Українсько-німецькій
конференції «Нові концепції викладання у світлі інноваційних досягнень
європейської дидактики вищої школи» (2018 р.) у м. Київ взяли участь Поліщук

Н.А. та
Аліксійчук М.І. На сторінках збірника тез даної конференції
опубліковано статтю за темою «Налагодження співпраці з міжнародними
партнерами» ( Шевчук Р.І., Боярчук І.С.).
В україно-польському проєкті «Активна молодь на ринку праці –
підвищення якості професійної освіти - 2018» брала участь Верещук О.М., за що
отримала сертифікат Малопольського інституту.
Викладач охорони праці Бойко Л.Г. взяла активну участь в організації та
роботі
Всеукраїнського вебінару для педагогічних працівників закладів
профтехосвіти з теми «Використання електронних освітніх ресурсів, як засіб
формування інформаційної компетентності учнів на уроках охорони праці».
Педагоги Шеменюк Н.В., Флорак Н.Л., Мазурець Ю.С. та Корчинська О.В.
постійно беруть участь у роботі творчих груп викладачів секції природничих
дисциплін та математики НМЦПТО, зокрема, Корчинська О.В. внесла свій вклад
у розробку навчального посібника «STEM освіта на уроках математики».
Викладачами методичної комісії природничо-математичних дисциплін
розроблені курси «Молекулярна фізика», «Функції», «Тригонометрія»,
«Вуглеводні», «Екологія», а також відеоуроки.
Корчинська О.В. брала участь у практикумі «Теоретико-методичні основи
підготовки конкурентноздатних фахівців у контексті сучасного ринку праці», що
відбувся у м. Кривий Ріг (2020 р.). За результатами участі у збірнику практикуму
була опублікована стаття. Також Корчинською О.В. створено youtube-канал з
математики.
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 (2020 р).
Методична робота сприяє росту педагогічної майстерності педпрацівників,
вдосконаленню організації навчально-виробничого та виховного процесу,
підвищенню рівня методичного забезпечення уроків.
Діяльність навчально-практичних центрів
Відповідно до Положення про управління освіти і науки Рівненської
обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови
Рівненської обласної державної адміністрації від 23.07.2018 № 483, Положення
про навчально-практичний центр (за галузевим спрямуванням) професійнотехнічного навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України від 14.06.2012 № 694, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 04.07.2012 за № 1109/21421, з метою підвищення
якості та конкурентоспроможності професійно-технічної освіти для громадян
України, відповідно до вимог інноваційного розвитку суспільства та економіки
на базі ДНЗ «Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту»
створено та успішно функціонує навчально-практичний центр «Сучасні
будівельні технології», який оснащений сучасним сертифікованим обладнанням
та інструментами компанії BOSCH та матеріалами для навчання торгової марки
POLIMIN.

Складено перспективний план розвитку навчально-практичного центру та
здійснення стажування педагогічних працівників на базі центру. Розроблено
навчальні плани і програми за наступними професіями та видами підготовки:
«Опоряджувальник будівельний», «Монтажник систем утеплення будівель»,
«Штукатур», «Лицювальник-плиточник», «Маляр» - первинна професійна
підготовка,
професійно-технічне
навчання,
підвищення
кваліфікації,
перепідготовка робітників.
Головною метою діяльності навчально-практичного центру є реалізація
завдань щодо вдосконалення практичної підготовки учнів, слухачів закладів
професійної (професійно-технічної) освіти, студентів вищих навчальних
закладів, підвищення кваліфікації педагогічних працівників, фахівців
підприємств, організацій, установ, впровадження в освітній процес новітніх
виробничих технологій із застосуванням сучасного обладнання, інструментів і
матеріалів, здійснення шляхом співробітництва і взаємодії постійного зв'язку
між підприємствами та іншими закладами професійної освіти з метою
поширення інноваційних педагогічних та виробничих технологій, інформації
щодо новітніх матеріалів, інструментів, обладнання тощо.
На базі навчально-практичного центру «Сучасні будівельні технології»
надаються послуги з вузькопрофільного навчання майстрів виробничого
навчання, проводяться
семінари-практикуми та майстер-класи, здійснено
навчання осіб з числа незайнятого населення.
У центрі працюють висококваліфіковані майстри виробничого навчання,
які пройшли підготовку в сертифікованих компаніях будівельного профілю.
Подальша співпраця з партнерами дозволяє долучатися до сучасних виробничих
та інформаційних технологій в сфері будівництва. Представниками компанії
POLIMIN постійно надається підтримка в забезпеченні витратними матеріалами,
проводяться майстер-класи та тематичні зустрічі для обміну досвідом з
провідними фахівцями у галузі будівництва.
На базі закладу освіти створено сучасний STEM-центр, оснащений
новітнім обладнанням, в якому активно використовуються інтерактивні
технології під час освітнього процесу та функціонує гурткова робота та
неформальна освіта для здобувачів освіти закладу та населення громади. Разом з
цим, робота STEM-центру дозволяє педагогічним працівникам активно
використовувати новітні педагогічні підходи до викладання й оцінювання
певних завдань, інноваційні практики інтегрованого навчання, методи та засоби
навчання з акцентом на розвиток дослідницьких та інноваційних компетенцій,
брати участь у розробленні спільних навчальних програм та їх креативного
контенту.
Участь у проєктах
Модернізація професійної (професійно-технічної) освіти є необхідним
чинником
забезпечення
сталого
економічного
розвитку
і
конкурентоспроможності держави, створення умов для професійної
самореалізації особистості та задоволення потреб ринку праці. З цією метою,
колектив закладу освіти активно займається проєктною діяльністю, є

учасником освітніх проєктів
Міністерства освіти і науки України та
Європейського Союзу.
В рамках проєкту програми «Співпраця задля розвитку» Міністерства
закордонних справ республіки Польща «Активна молодь на ринку праці –
підвищення якості професійного та підприємницького навчання в українських
навчальних закладах з використанням методів моделювання» був здійснений
навчально-ознайомчий візит до Малопольського воєводства з метою
ознайомлення з польським досвідом у сфері сучасних інструментів професійного
та підприємницького навчання (2017 рік).
У 2020 році заклад освіти став одним з переможців конкурсу проєктів
Міністерства освіти і науки України на створення навчально-практичних
центрів. Наказом Міністерства освіти і науки України від 23.04.2020 за №544 на
створення Навчально-практичного центру «Сучасні будівельні технології» на
базі ДНЗ «Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту»
було виділено 1000,00 тис.грн. (700,0 тис.грн. - за рахунок субвенції з
державного бюджету, 300,0 тис.грн. - за рахунок субвенції з районного
бюджету), відкриття якого відбулося в грудні 2020 року.
У 2020 році ДНЗ «Здолбунівське вище професійне училище залізничного
транспорту» став учасником пілотного проєкту SELFIE. Організаторами проєкту
є Міністерство освіти і науки України спільно з Європейським фондом освіти за
підтримки Міністерства цифрової трансформації України. SELFIE – це онлайнінструмент, який спрямований на допомогу закладам освіти в самооцінці
ефективності впровадження цифрових технологій в освітньому процесі. Метою
участі в даному проєкті є сприяння цифровій трансформації закладу професійної
(професійно-технічної) освіти. Завдяки проєкту заклад отримав доступ до
інтерактивного звіту про результати опитування своїх респондентів, який
допоміг проаналізувати поточний стан справ та напрацювати план дій для
розвитку цифрової трансформації в закладі.
У 2021 році в рамках проєкту «Трамплін до рівності» та партнерства з
Фондом ООН у галузі народонаселення в Україні заклад освіти долучився до
Спільноти «Дівчата STEM». Метою участі у даному проєкті є залучення дівчат
та жінок працювати та розвиватись у сфері STEM, що є актуальним напрямком
на сучасному ринку праці.
У 2021-2022 році участь в Програмі ЄС Еразмус+ та увійшли в п’ятірку
переможців. В рамках проєкту працювали над темою «Час для нас, керуй своїм
часом». ДНЗ «Здолбунівське вище професійне училище залізничного
транспорту» є партнерами з ліцеєм залізничного транспорту в м. Сосновіце
(Польща). 15 здобувачів освіти братимуть участь у проєкті. Планується поїздка
до Польщі в м. Сосновіце для обміну досвідом.
Фінансово-господарська діяльність
Фінансово-господарська діяльність закладу освіти здійснюється на основі
його кошторису. Джерелами формування кошторису ДНЗ «Здолбунівське вище
професійне училище залізничного транспорту» є:

освітня субвенція - кошти державного бюджету на здобуття учнями закладів
професійної (професійно-технічної) освіти повної загальної середньої освіти;
регіональне замовлення - кошти місцевого/регіонального бюджету на
здобуття професійної освіти за професіями;
власні кошти - прибутки від виробничої практики та виробничої діяльності.
Основні напрямки, за якими здійснюється фінансово-господарська
діяльність закладу освіти:
фінансове прогнозування та планування;
аналіз та контроль виробничо-господарської діяльності;
оперативна, поточна фінансово-економічна робота та звітність.
Упродовж 2017-2022 років фінансування захищених статей (заробітна
плата, стипендія; комунальні послуги) здійснювалось на 100%. Заборгованість
по заробітній платі та стипендії відсутня.
З обласного бюджету за попередній рік надійшло 19053153,00 грн. з них:
Фонд оплати праці та нарахування по освітній субвенції становить
2910795,00грн.
Фонд оплати праці по обласному бюджету становить 11215263,00 грн.
Стипендія становить 2601083,00 грн.
Комунальні послуги становлять 1 383563,00 грн.
Виплати сиротам (компенсація за харчування, матеріальна допомога при
працевлаштуванні) становлять 563980,00 грн.
За попередній рік надійшло коштів власних надходжень спеціального фонду
2960611,00 грн. в т.ч.:
Від послуг, що надаються бюджетною установою згідно з їх основною
діяльністю:
1899673,00 грн.
Від виробничої практики та діяльності:
918737,00 грн.
Від оренди:
1047,00 грн.
Від отриманих благодійних внесків:
141154,00 грн.
Упродовж 2017-2022 років проведена потужна робота по збагаченню та
модернізації матеріально-технічної бази
навчальних приміщень ДНЗ
«Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту»:
- у 2018 році було проведено капітальний ремонт покрівлі навчального
корпусу ДНЗ «Здолбунівське ВПУЗТ» на суму 780,91 тис.грн.
- у 2019 році обладнано сучасним обладнанням навчально – практичний
центр «СТЕМ-центр» на суму 2071,31 тис.грн.
Придбано:
інтерактивна панель з програмним забезпеченням Мозабук Про;
акустичну систему;
16 ноутбуків;
віар-окуляри, фотоапарат;
ЧПУ лазер;
4 роботи, кожен з яких має 8 закладених функцій та 8 наборів з
мікроконтролерами;
30 наборів для початкового вивчення радіоелектроніки;
3D-принтери;
дрони;

верстаки у комплекті;
цифровий USB-мікроскоп;
термоповітряну паяльну станцію;
20 наборів конструкторів «Практична електроніка»;
8 наборів конструкторів з мікроконтролерами;
4 комплекти роботів (2 танки та 2 машини з додатковими датчиками).
У 2020 році надійшло коштів на навчально –практичний центр «Сучасні
будівельні технології» на суму 1000,00 тис.грн. (700,0 тис.грн. - за рахунок
субвенції з державного бюджету, 300,0 тис.грн. - за рахунок субвенції з
районного бюджету).
Придбано:
-3D-принтер Snapmaker Education Bundle;
-компресор Metabo 250-50W;
-комплект професiйних пилососів;
-телевiзор SAMSUNG.70дюймiв,телевiзорSAMSUNG.55дюймiв;
-лiнiйний лазерний нівелір Bosch;
-генератор бензин, вiброплиту, компресор;
-ножицi акумуляторнi Bosch;
-електроміксер Bosch;
-підмостки багатофункцiональнi Мастерок;
-комплект риштувань;
-вишка-туру (2,0х2,0м);
-цифровий рiвеньBosch;
-шлiфмашина полiрувальна для стiн i стелi Metabo LSV-5-225;
-апарат для нанесення шпаклівки Rot MAX NVT-9000TX;
-штукатурна станцiя МТ-2200;
-лазерний далекомiр Bosch GTL80 та штатив ВТ150;
-лазер для укладання плитки Bosch Professional GTL 3;
-пилосмок GAS 35 L SFC;
-акумуляторнi дрилi-шуруповерти;
-будiвельний фен Bosch;
-рiвнi, правило-рiвнi, шаблометр, набор коронч.свердл для плитки;
-тертка для гiпсокартону Stanley;
-термонiж до пiнопласту, нiж для рiзання iзолювальних матерiалiв;
-набор бурiв SDS-plus;
-краскопульт Bosch;
-унiверсальну драбину;
-штангу для лазерного рiвня Bosch;
-унiверсальний рiзак Bosch;
-перфоратор BPR 260E HD 800Вт.
У 2021 році надійшло коштів на комплект обладнання для оснащення
кабінету дистанційного навчання 493,0 тис. грн.
За останні п’ять років спостерігається позитивна динаміка збільшення доходів
від виробничої діяльності закладу. Дана тенденція стала можливою завдяки
формуванню кваліфікованих робітників та майстрів своєї справи за різним
галузевим спрямуванням, які затребувані на ринку праці та отримують високу
-

заробітну плату. Важливими також є умови проживання в учнівському
гуртожитку та сприяння розвитку творчих інтересів та здібностей кожної
особистості. З метою покращення умов навчання, виховання та відпочинку учнів
закладу освіти упродовж 2017-2022 років було використано 445,2 тис.грн. із
спеціального фонду. За ці кошти було придбано:
-побутову техніку (холодильники, мікрохвильові печі, пральні машини,
електричні поверхні, душові кабіни);
-м’який інвентар (ліжка, матраци, наматрацники, постільна білизна, жалюзі,
робочий одяг для учнів).
ПОРІВНЯЛЬНА ДІАГРАМА ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ДОХОДІВ
ВІД ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 2018-2022

Наявність колективного договору та дотримання його умов
19 травня 2017 року на зборах трудового колективу ДНЗ «Здолбунівське
ВПУЗТ» був прийнятий нині діючий Колективний договір між адміністрацією
та профспілковим комітетом. Цей документ зареєстрований в управлінні праці та
соціального захисту Рівненської районної державної адміністрації. Договір був і
є нормативно-правовим документом закладу освіти. Всі вимоги, передбачені
пунктами колективного договору виконуються в повному обсязі, а саме:
- створені умови для стабільного розвитку закладу освіти;
- забезпечена зайнятість працівників;
- надаються щорічні відпустки працівникам (основні та додаткові);
- в обов’язковому порядку надаються соціальні відпустки (по вагітності та
пологах, матері двох і більше дітей, учасникам бойових дій);

- вчасно виплачується заробітна плата згідно тарифних ставок, посадових
окладів;
- створені здорові та безпечні умови праці;
- надається матеріальна допомога на поховання близьких, на лікування, до
ювілейних дат;
- для працівників закладу один раз на рік проводяться екскурсії по
історичних місцях Рівненщини та усієї України, частково за рахунок
коштів профкому.
Одним із чинників ефективного функціонування закладу освіти є
забезпечення трудової дисципліни. Зазначена функція зобов’язує не лише
обирати доцільні методи забезпечення трудової дисципліни, а й правильно
законодавчо затверджувати внутрішню документацію, норми якої визначають
функціональні обов’язки колективу закладу освіти. З метою дотримання
виконавської дисципліни створені умови для контролю за виконанням посадових
обов’язків, режиму роботи закладу та вимог внутрішнього розпорядку
керівниками підрозділів. Щоденний контроль за відвідуванням занять учнями
здійснюється секретарем навчальної частини, майстрами та класними
керівниками груп і контролюється директором (відомість про відвідування,
місячний звіт по відвідуванню). Дані питання розглядаються на педагогічних
радах, нарадах при директорі, батьківських зборах.
За звітний період випадків втрати документів, несвоєчасного реагування на
вхідні документи та телефонограми не відзначено. Усі документи зареєстровані
в день їх надходження, розглянуті та доведені до виконавців у визначені
терміни.
Для підтримки високої трудової активності педагогічних та інших
працівників створені сприятливі умови праці, нормальний психологічний
клімат, практикується матеріальне та моральне стимулювання. Згідно
нормативно правових актів у сфері освіти педагогічним працівникам ДНЗ
«Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту»: були
встановлені тарифні розряди згідно їх кваліфікації та атестації; надавалась
щорічна оплачувана відпустка; виплачувались надбавки за вислугу років;
надавались допомоги на оздоровлення; надавались щорічні винагороди за
сумлінну працю; при потребі, відпустки надавались на період санаторнокурортного лікування; встановлена додаткова оплата за завідування кабінетами,
класне керівництво, за перевірку зошитів та завідування методичними комісіями;
у повному обсязі виплачується надбавка педагогічним правникам «за
престижність праці».
Переваги ДНЗ «Здолбунівське вище професійне училище залізничного
транспорту»
Основні
переваги ДНЗ «Здолбунівське вище професійне училище
залізничного транспорту»:
Сучасні професії, що затребувані на ринку праці

Високий відсоток працевлаштування випускників.
Сучасне обладнання та впровадження новітніх виробничих технологій в
освітній процес.
Понад 20% кваліфікованих робітників з числа випускників закладу освіти
займаються підприємницькою діяльністю, що позитивно впливає на
розвиток економіки регіону.
Діяльність
навчально-практичного центру
за такими напрямками:
стажування, професійне навчання та перепідготовка фахівців.
Основна стратегія закладу освіти
Створення навчально-практичного центру «Центр перукарського
мистецтва».
Створення навчально-практичного центру «Цифрової освіти та ІТрозвитку».
Збільшення контингенту здобувачів освіти за рахунок ліцензування нових
професій залізничного і будівельного профілю та сфери ІТ-технологій.
Збільшення відсотку працевлаштування випускників, враховуючи потреби
ринку праці на сьогоднішній день.
Удосконалення матеріально-технічної бази закладу освіти, орієнтуючись
на вимоги роботодавців».
Розширення існуючого навчально-практичного центру «Сучасні будівельні
технології».
Визначення оптимальних шляхів залучення роботодавців до участі в роботі
навчально-практичного центру.
Основні стратегічні цілі
формують напрями роботи Державного
навчального закладу «Здолбунівське вище професійне училище залізничного
транспорту». Як результат, формується успішний професіонал, що прагне
самореалізації, професійного розвитку та кар’єрного росту.

Директор ДНЗ «Здолбунівське вище
професійне
училище
залізничного
транспорту»
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