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У звітному періоді училище здійснювало свою діяльність відповідно до
чинного законодавства України, Законів України ««Про освіту», «Про професійнотехнічну освіту», Положенням про професійно-технічний навчальний заклад,
Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійнотехнічних навчальних закладах, нормативно-правовими актами МОН України,
Статутом. Протягом 2020-2021 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 2020-2021 навчальному році училище проводило підготовку робітничих
кадрів за трьома напрямками: будівельного – 4 групи, залізничного – 12 груп,
сфери обслуговування – 4 групи.
Впродовж 2020-2021 навчального року професійну освіту здобувають 492 учні.
З них:
• На основі базової середньої освіти –357 учнів;
• На основі повної середньої освіти – 135 учнів.
Державне замовлення на 2020-2021 навчальний рік щодо прийому на навчання
нового контингенту учнів в кількості 205 чол. виконано на 98%.
Випуск 2021 року становить 145 учнів. 11 випускників – власники дипломів з
відзнакою, що становить 2,2 % від загальної кількості випускників.
Прогнозовано підвищений розряд отримають 48 учнів, що становить 22%.
ДПА у формі ЗНО складали – 49 учнів з предметів: українська мова та
література, математика, історія України, англійська мова, фізика, біологія,
географія.
Впродовж навчального року контингент учнів зменшився на 9 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 як кваліфікованого робітника,
так і молодшого спеціаліста.
Протягом навчального року продовжена практика зміцнення навчальноматеріальної 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 та дооснащення
сучасного навчального «STEM-центру» та доукомплектування навчальнопрактичного центру «Сучасні будівельні технології», який наповнено новітнім
будівельним обладнанням та інструментами для навчання учнів будівельних
професій у виробничих майстернях. Продовжується облаштування кабінетів,
лабораторій, навчальних майстерень як в плані матеріально-технічного
забезпечення так і естетичному оформлені, ведуться ремонтні роботи по
розширенню можливостей навчання у сфері перукарського мистецтва та манікюру.
В училищі продовжується удосконалення комп’ютеризації та цифровізації
освітнього процесу. У навчальних майстернях та кабінетах функціонують
мультимедійні проектори, копіювальна техніка. Усі комп'ютери навчального

закладу підключено до мережі «Internet», 30 кабінетів оснащені комп'ютерами, 29
— мультимедійними проєкторами. Педагогічні працівники та учні училища
долучилися до дослідження ефективності використання інноваційних технологій з
метою з’ясувати, на якому етапі цифрового розвитку вони перебувають, що саме
треба вдосконалити, в рамках використання онлайн-інструменту SELFIE, який
вперше пілотується в Україні.
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.
Педагогічний колектив продовжує роботу над науково-методичною темою:
«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 з планом методичної роботи, педагогічні працівники
відвідували семінари-практикуми, методичні наради, заняття Школи молодого
викладача.
В училищі функціонують педагогічна та методична ради. Вони діють на
підставі положень, які складено у відповідності до чинного законодавства.
Засідання педагогічної ради проводяться раз на два місяці, відповідно до
затверджених планів роботи.
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 т. ч. з елементами дистанційного навчання та в умовах карантину.
Найбільш поширеною колективною формою методичної роботи в училищі є
методичні комісії. В училищі працюють п’ять методичних комісій: суспільногуманітарних 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.
Протягом 2020-2021 н.р. зусилля педагогічного колективу були направлені на
пошук інноваційних шляхів підвищення результативності навчально-виробничої
діяльності та здійснення намічених ним та річними планами показників його
розвитку.
Методичний кабінет – центр методичної роботи, де зосереджуються
інформаційні, навчально-методичні, нормативні 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 «Методичному віснику» НМЦ ПТО Рівненської області
надрукована стаття в надрукована стаття майстра в/н Мельника Т.С. на тему:
«Моделювання інноваційної діяльності педагога». У газеті «За відродження» №1314 від 26.03.2021 опублікована стаття Поліщук Н.А. «Сучасні комунікації у
профспілкових організаціях».
Протягом року адміністрацією проводиться контрольне відвідування уроків
та позакласних заходів педагогів згідно з графіком, 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. – урок-дослідження «Хімія і куріння»;
Корчинська О.В. - «Логарифмічна функція. Графік та властивості» (урок
математики);
Мазурець Ю.С. - «Застосування визначеного інтеграла для обчислення площ
плоских фігур» (урок математи);
Флорак Н.Л. - «Магнітна індукція» (урок фізики);
Баюн М.М. - «Програмування з Arduino uno” (урок технологій).
Вознюк О.В. провела показовий цифровий урок-хронологію «Воєнні дії на
території України 1914-1917 рр.» та урок з історії України до Дня пам`яті жертв
голодоморів «Гірка сповідь пшеничного колоска»;
Суздальцева І.М. – урок української мови: «Чергування звуків»;
Шевцова С.В.- урок іноземної мови: «Я - особистість».
Аліксійчук М. І. у групі № 12 провела показовий урок-подорож на тему:
«Матеріали для захисної обробки і опорядження деревини».
Іванов В.Л. у групі за професією «Слюсар з ремонту рухомого складу»
провів показовий урок з предмета «Будова та ремонт рухомого складу» на тему:
«Будова лужних акумуляторів».
Дзюба В.Л. провів показовий урок виробничого навчання на тему: «Ремонт
автозчепного обладнання».
Ладчук О.О. провела показовий урок «Організація роботи чергового
стрілочного поста при маневрах».
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. Серед них варто назвати
тиждень суспільно-гуманітарних дисциплін, тиждень рідної мови, правовий
тиждень, природничо-математичних дисциплін, тиждень залізничних дисциплін,
тиждень методичної комісії будівництва та сфери обслуговування.

Під час зимових канікул організовано
майстерності, в рамках якого проведено:

курс

розвитку

педагогічної

1.
Курс розвитку педагогічної майстерності
2.
Засідання Школи молодого викладача, молодого майстра (навчання для
педагогів: як створити свій блог; як користуватися хмарними технологіями)
3.
День майстер-класів.
4.
Створення віртуального колажу «Педагог, якого чекають» презентація індивідуальних нестандартних форм роботи класного керівника та
майстра в/н
5.
Навчання з охорони праці.
Методична робота училища базується на постійному підвищенні професійної
компетентності педагогів. З метою розвитку життєво-професійної ефективності і
формування авторського педагогічного стилю та розширення можливостей
використання у практичній діяльності основних сучасних онлайн-інструментів
проведено науково-психологічний семінар-практикум з теми: «Компетентісний
підхід до змісту професійного навчання на основі використання інноваційних
технологій». До роботи семінару були залучені представники Рівненського ОІППО,
які висвітлили теми з формування ключових та професійних компетентностей в
сучасній освіті, сутності понять ціннісних концептів освітнього простору та
використання онлайн-інструментів в процесі надання освітніх послуг.
Організовано роботу Школи молодого викладача, метою якої є надання
молодим педагогам методичної допомоги у подоланні труднощів в роботі, набуття
практичних навичок, зростанні педагогічної майстерності.
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 10
педагогічних працівників.
Атестаційною комісією першого рівня ДНЗ «Здолбунівське вище професійне
училище залізничного транспорту» було прийнято такі рішення: відповідає
займаній посаді, присвоїти кваліфікаційну категорію «Спеціаліст другої категорії»
викладачам: Вознюк О.В., Корчинській О.В., Мазурець Ю.С.
Перед комісією ІІІ рівня управління освіти і науки Рівненської
облдержадміністрації порушено клопотання про атестацію 7-и педагогічних
працівників.
Щороку наш навчальний заклад бере участь у міжнародних проєктах та
конкурсах, в умовах карантину - онлайн-конференціях.
Шеменюк Н.В. презентувала роботу природничих дисциплін нашого закладу
в онлайн-засіданні обласної методичної секції викладачів природничих дисциплін
на тему: «Особливості викладання природничих дисциплін в умовах дистанційного
та змішаного навчання».

Корчинська О.В. взяла активну участь в роботі обласної творчої групи на
тему «Впровадження елементів СТЕМ навчання на уроках математики»;
Мазурець Ю.С. взяла участь в гейміфікованій освітній онлайн-події
«EdCamp-марафон»;
Корчинська О.В., Флорак Н.Л. виявили свої професійні якості у підготовці
до Всеукраїнського марафону «STEM: інноваційні можливості реформування
системи освіти у (ЗПСПТ)О», у ході якого методист Боярчук І.С. презентувала
діяльність нашого навчального закладу.
Педагоги залізничних професій брали участь у підготовці учнів до
Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності «WorldSkills Ukrainе» з
професії «Машиніст тепловоза» кваліфікації Помічник машиніста тепловоза та до
ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед здобувачів
професійної (професійно-технічної) освіти з професії «Машиніст тепловоза»,
кваліфікація «Помічник машиніста тепловоза» у якому учень групи №7 Голоднюк
Владислав посів почесне ІІ місце.
Поліщук Н.А. активізувала участь учнів у інтернет-олімпіаді «Всеосвіта.
Осінь-2020», за що вони отримали відповідні сертифікати та дипломи.
Поліщук Н.А. підготувала переможця (ІІІ місце) обласного конкурсу читцівдекламаторів «Поліські пересмішники».
Також Поліщук Н.А. взяла участь у І етапі обласного конкурсу читцівдекламаторів «В Тарасовій думі, у Лесиній пісні живе Україна моя!»
Під час дистанційного навчання педагоги училища працювали над створенням
відеоуроків, тестових завдань на різних освітніх платформах мережі Інтернет,
постійно були учасниками різноманітних вебінарів, семінарів, інтернетконференцій.
Для змістовної методичної та навчальної роботи педагогів училища постійно
оновлюється та поповнюється матеріальна база кабінетів, щороку проводяться
поточні ремонтні роботи. У кабінет української мови і літератури придбана
додаткова плата пам’яті для комп’ютера. Оновлені тематичні стенди у кабінеті
історії. Придбані нові підручники з географії для 10 класу, всесвітньої історії для
10 класу та підручники «Англійська мова» 10 клас. У кабінеті фізики
відремонтовано генератор постійного струму, закуплено інструменти, закуплені
радіодеталі для ремонту, проведення 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.
Виробнича практика випускних груп проходить, в основному, на структурних
підрозділах Львівської залізниці, підприємствах ПАТ «Волинь-Цемент», «Рівнеазот» та «Рафалівський гранітний кар’єр». Завдяки співпраці з адміністрацією
залізниці останнім часом більшість учнів проходить 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 з 1 липня 2020 року по
даний час склали 590600,00 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: «Перукар» та «Машиніст
тепловоза».
Під час навчального року учні брали участь в обласних та Всеукраїнських
заходах:
- Взяли участь в обласному огляді-конкурсі гумористів «Поліські
пересмішники» .
- Взяли участь в обласному огляді-конкурсі на кращий учнівський гуртожиток
професійно-технічного навчального закладу 2020 року – зайняли почесне І місце
- Гурт колядників «Різдвяні передзвони» взяв участь (онлайн) в обласному
етнофестивалі «Вифлеємська зірка».
- Пазюк Роман (учень групи №9) здобув І місце на обласному етапі
Всеукраїнського
конкурсу
МАН,
секція
«Авіа-та
ракетобудування,
машинобудування і робототехніка».
- Рубанець Сніжана (учениця групи №10) взяла участь в ІІ етапі
Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед перукарів.
- взяли три призових місця в обласному конкурсі рекламних відеороликів «Моя
професія найкраща» - одне 2-ге та два 3-х місця
- в обласному конкурсі «Міс Профтехосвітяночка 2021» наша Катерина
Павленко виборола титул «Перша віце-Міс Профтехосвітяночка 2021».
- Владислав Голоднюк (учень групи №7) посів ІІ місце у Всеукраїнському
конкурсі фахової майстерності серед здобувачів професійної (професійнотехнічної) освіти з професії «Машиніст тепловоза» кваліфікація «Помічник
машиніста тепловоза».
- Були учасниками Всеукраїської програми «Healthy Challenge 2020», яка мала
три тижні: перший – «Психічне здоров’я», другий – «Профілактика інфекційних
хвороб» та третій – «Фізичне здоров’я». Було проведено багато різноманітних
цікавих заходів, ми увійшли в ТОП-10.
У навчальному закладі відбулася чергова велика подія – 22 грудня 2020 року в
нашому навчальному закладі 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». Для якісного професійного навчання із використанням
сучасних технологій було також представлено унікальну лабораторію
робототехніки для будівельників, яка укомплектована сучасним електронним
обладнанням: мультимедійною панеллю, 3D-принтерами, лазерними верстатами з
програмно-числовим управлінням, окулярами віртуальної реальності, дронами,
наборами для паяння, електромонтажних робіт, роботизованими конструкторами.

Велика увага в нашому навчальному закладі приділяється роботі з
правопорушниками. В усіх навчальних групах були проведені виховні заходи щодо
попередження правопорушень та злочинів. Був проведений тиждень права.
В рамках тижня права було проведено ряд заходів, а саме:
- викладач суспільних дисциплін Вознюк О.В. ознайомила учнів із Загальною
декларацією прав людини – першим універсальним міжнародним актом з прав
людини;
- організували зустріч з представником ювенальної превенції;
- провели турнір юних правознавців;
- бібліотекар училища Трачук І.Л. та працівники Здолбунівської РБДЮ,
провели для учнів групи №8 правову палітру «Мої права – моя фортеця»
- був організований флешмоб та проведено опитування: «Чи знаєш ти свої
права?»;
- 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 загальноучилищних батьківських зборах «Про стан та заходи по запобіганню злочинності
та правопорушень в районі серед неповнолітніх в 2020-2021 н.р.».
В закладі працює Рада учнівського самоврядування. В цьому році обрали
нового голову учнівського самоврядування – учня групи №7 Косюка Дениса.
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 Вознюк О.В.
Учасники євроклубу «Євростарт» Шикіло Андрій, Фурс Назар, Надеін Микита та
інші на чолі з Вознюк О.В. 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».
Велика увага в навчальному закладі 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.
В минулому навчальному році саме наше училище стало чемпіоном обласної
спартакіади серед закладів професійної освіти. Найбільший вклад в цю перемогу
зробили учні, які нині навчаються на другому та третьому курсі. На жаль в
нинішньому році через карантинні обмеження наші кращі спортсмени не мали
змоги спробувати свої сили на обласному та всеукраїнському рівнях, тож
зосередили усі зусилля на внутрішніх змаганнях. І тут виявилося, що і
першокурсники до нас прийшли перспективні. Отже, спортивна зміна
старшокурсникам до нас прийшла перспективна і ми з нетерпінням чекаємо нових
стартів та нових перемог.
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»;
- Гурт колядників «Різдвяні передзвони» взяв участь в обласному онлайн
етнофестивалі «Вифлеємська зірка», де визнаний переможцем.
- брали участь в районних заходах тощо.
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.
На належному рівні велася робота і в гуртожитку, яким забезпечені усі
бажаючі учні. На початок навчального року поселилося 299 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 професійнотехнічного навчального закладу, у якому створено найкращі житлово-побутові
умови для проживання учнів» знову зайняв І місце.
Усі заходи, святкування та події, що відбуваються в навчальному закладі,
висвітлюються в нашій газеті «Лідер», в районній газеті «Нове життя» та на сайті
училища.
Для якісного освітнього процесу, щоб нашим учням було цікаво вчитися, в
училищі постійно оновлююється матеріально-технічна база.
За період 2020-2021 навчального року проводились певні роботи по
утриманню, ремонту та реконструкції приміщень училища, а саме:
 ремонт санітарно-технічного обладнання;
 заміна вікон в кабінетах;
 заміна дверей в майстернях;
 виконані косметичні та капітальні ремонти в кабінетах та майстернях;
 чергова перевірка вогнегасників для кабінетів і приміщень та іншого пожежного
обладнання;
 ремонт електрощитових установок;
 поточний ремонт кімнат у гуртожитку;

ремонтні роботи в гуртожитку (ремонт пральних машин, електроплит, душових
кабін).
Проведено великий обсяг ремонтно-будівельних робіт по створенню
навчально-практичних центрів та СТЕМ центру:
 Замінено віконні та дверні блоки;
 Приміщення
центрів облаштовані наливною підлогою, СТЕМ центр
облаштовано новим сучасним комерційним лінолеумом;
 Стіни і стелі новостворених центрів зроблено за сучасними будівельними
технологіями;
 Приміщення центрів облаштовані новою електропроводкою і встановлено нове
сучасне світодіодне освітлення.
У СТЕМ центр придбано нове сучасне обладнання:
- інтерактивна панель з програмним забезпеченням Мозабук Про,
- 16 ноутбуків,
- Віар-окуляри,
- 4 роботи, кожен з яких має 8 закладених функцій та 8 наборів з
мікроконтролерами,
- 30 наборів для початкового вивчення радіоелектроніки,
- 3де-принтери,
- 3 дрони,
- Числове програмне управління,
- 20 наборів конструкторів «Практична електроніка»,
- 8 наборів конструкторів з мікроконтролерами,
- 4 комплектів роботів ( 2 танки та 2 машини з додатковими датчиками).
Фінансування ДНЗ «Здолбунівське ВПУЗТ» за 2020 рік здійснювалось за
рахунок коштів місцевого бюджету.
В майбутньому ми і надалі плануємо продовжити підготовку кваліфікованих
робітників за атестованими професіями, отримання ліцензій на підготовку
кваліфікованих робітників, що є найбільш затребувані у сфері функціонування
залізниці, будівництва та побуту.
Ці досягнення – результат творчої діяльності педагогів училища і безумовно
вдало організованої управлінської роботи в нашому навчальному закладі.
Орієнтуючись на гуманізацію навчання, на формування особистості учня, визнання
її цінності та необхідності для сучасного суспільства, ми насамперед повинні
пам’ятати, що вона формується особистістю самого педагога. Тому необхідно
створити всі умови для росту професійної майстерності педагога, на що і
спрямовується моя робота.


