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Відповідно до Стратегії розвитку професійної (професійно-технічної) освіти на 

період до 2023 року та Стратегічного плану розвитку системи професійної 

(професійно-технічної) освіти Рівненської області до 2027 року державний 

навчальний заклад «Дубенське вище художнє професійно-технічне училище» 

сформув свої стратегічні підходи та тенденції розвитку відповідно до діючих реформ. 

Одним з ключових елементів розвитку освітнього закладу є задоволення запитів 

кожного індивіда на освітні послуги певного обсягу, змісту та якості з урахуванням 

кон’юнктури на ринку праці, індивідуального рівня освіти, віку, соціального стану, 

зайнятості, місця проживання тощо. 

Також важливим елементом є формування освітньої системи нового 

інформаційного суспільства на інших цивілізаційних принципах: децентризму, 

деспеціалізації, відкритості, розосередження й оптимізації – системи відкритої, 

мережевої дистанційної освіти.  

Реформування професійної (професійно-технічної) освіти і її діджиталізація є 

одним з ключових  питань сьогодення і вимагає нових підходів та методів. 

Невід`ємною частиною цього процесу є створення електронних освітніх ресурсів 

навчального призначення та використання новітніх технологій в освітньому процесі. 

Постійний моніторинг та аналіз ринку праці нашого регіону дає можливість для 

визначення поточних та перспективних потреб ринку праці у працівниках певної 

фахової спрямованості у взаємозв’язку з тенденціями розвитку економіки країни, її 

окремих галузей і, перш за все тих, які забезпечують інноваційний розвиток.  

Аналіз демографічної ситуації і ринку праці в регіоні відслідковується за 

допомогою добре розроблених методів демографічної статистики і демографічного 

аналізу, статистики зайнятості та аналізу ринку праці. Також проводиться аналіз 

мережі закладів ЗСО м.Дубно та Дубенського району на наповненість випускних 

класів учнями. 

 

 

 

 



Пріоритетними напрямками розвитку освітнього закладу є: 

 

- створення ефективної системи управління освітнім закладом 

- створення гнучкої системи, забезпечення доступності та неперервності 

освіти впродовж життя;  

- забезпечення відповідності змісту й якості професійної (професійно-

технічної) освіти потребам особи та ринку праці;  

- модернізація навчально-виробничої і соціальної інфраструктури; 

- формування інклюзивного та ґендерно-чутливого освітнього середовища;  

- розвиток партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти; 

-  популяризація професійної (професійно-технічної) освіти  

- дієва профорієнтація; 

 

Пріоритетними завданнями на 2021-2026 рік є створення умов для розвитку 

доступної та якісної системи освіти відповідно до вимог суспільства, запитів 

особистості та потреб держави. 

Дії щодо застосування реформаторських ідей навчального закладу: 

  2021-2023 роки 

 

1. Створення сучасного кабінету математики: 

-  проведення ремонтних робіт кабінету математики – 90,4 тис.грн 

2. Створення сучасного кабінету дистанційного навчання: 

 - придбання обладнання –497,4 тис.грн.; 

 - проведення ремонтних робіт кабінету – 150 тис.грн; 

3. Ремонт гуртожитку: 

- проведення поточних ремонтів музею «Світлиця», кімнати самопідготовки, 

кімнати відпочинку -  60 тис.грн; 

- проведення реконструкції тереторії подвір`я гуртожитку та фасаду будівлі – 

10 тис.грн; 

 



4. Зміцнення матеріальної бази училища: 

- придбання комп’ютерної техніки  для професії «Оператор з обробки 

інформації та програмного забезпечення» - 450 тис.грн; 

- придбання фрезерного верстата з ЧПУ CORMAK C1325 для професії «Різьбяр 

по дереву та бересту. Столяр будівельний» - 650 тис.грн; 

- утеплення фасадної частини навчального корпусу – 1,8 млн. грн.. 

- придбання вантажного автомобіля – 1 млн. грн. 

- капітальний ремонт даху спортивного залу – 1,1 млн. грн. 

5. Зміцнення матеріально-технічної бази гуртожитку: 

- забезпечити кімнату самопідготовки комп’ютерною технікою – 40 тис.грн; 

- придбати постільну білизну (60 комплектів ) – 25 тис.грн; 

6. Створення комплексу майстерень будівельного напрямку: 

- капітальний ремонт приміщення – 1,8 млн. грн.. 

- закупівля устаткування і техніки – 1,2 млн. грн., 

 

 

2024-2026 роки 

 

1. Створення сучасних кабінетів загальноосвітньої підготовки (природничо-

математичного циклу):         

- проведення ремонтних робіт і закупівля обладнання кабінету фізики – 600 

тис.грн 

- проведення ремонтних робіт і закупівля обладнання кабінету хімії і біології – 

800 тис.грн 

2. Створення сучасного кабінету інформаційних технологій навчання: 

- придбання обладнання –700,4 тис.грн.; 

 - проведення ремонтних робіт кабінету – 150 тис.грн; 

3. Створення навчальної лабараторії за професією «Обліковець з реєстрації 

бухгалтерських даних. Касир (на підприємстві, в установі, інформації)»: 

- проведення ремонтних робіт і закупівля обладнання – 700 тис.грн 



4. Оновлення обладнання за професією «Електрогазозварник»: 

- придбання сучасних зварювальних апаратів  - 400 тис.грн 

        - придбання верстата плазмового різання ЧПУ - 320 тис.грн 

5. Зміцнення матеріальної бази училища: 

- капітальний ремонт санітарно-технічних приміщень  – 320 тис.грн; 

- створення сучасного дизайну у коридорах головного корпусу – 520 тис.грн; 

6. Зміцнення матеріально-технічної бази гуртожитку: 

- заміна меблів у кімнатах гуртожитку– 380 тис.грн; 

 

Потреба в реформуванні системи П(ПТ)О є очевидною. Мета Стратегії -

реформувати наявну систему з урахуванням кращих світових практик, якість 

підготовки фахівців, створити умови для працевлаштування молодих людей і 

дорослого населення, забезпечити їхнє включення до регіонального ринку праці та 

суспільно - корисної діяльності. 

  Регіональна Стратегія реформування системи П(ПТ)О може бути реалізована 

закладом при умові зміни підходів до підготовки робітничих кадрів, які вимагають 

роботодавці, впровадження елементів дуальної форми навчання, створення НПЦ. 

 

 

ЗАВДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ НА МАЙБУТНЄ: 

 

- Підготовка матеріально технічної бази та комплексно-методичного 

забезпечення освітнього процесу на 2021-2022 навчальний рік. 

- Безумовне виконання регіонального замовлення на підготовку робітничих 

кадрів у 2021-2022 році в кількості 180 здобувачів освіти. 

- Ліцензування робітничої професій: «Виробник художніх виробів по металу». 

- Ліцензування НПЦ за професією «Електрогазозварник». 

- Подальше створення умов для навчання осіб з особливими освітніми 

потребами. 

- Створення сучасного копі-центру. 



- Впровадження прогресивних методів реклами навчального закладу для 

збільшення кількості учнів на наступні роки. 

- Ведення в навчальний процес елементів дуальної освіти. 

- Продовження впровадження підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників на основі сучасних технологій за галузевим спрямуванням. 

- Збереження контингенту учнів протягом навчального року. 

- Посилення профорієнтаційної роботи серед учнів шкіл м. Дубно та 

Рівненської області. 

- Забезпечення працевлаштування випускників училища. 

- Розширення кола підприємств-замовників кадрів. 

- Проведення моніторингових досліджень навчальних досягнень кожного учня 

та групи в цілому. 

- Участь у конкурсах фахової майстерності серед педагогів та учнів. 

- Впровадження сучасних освітній та виробничих технологій у навчально-

виробничий процес.    

 


