
 

 

Звіт  

директора ДНЗ «Дубенське вище художнє професійно-технічне 

училище» про роботу з організації навчально-виробничого 

процесу і створенню умов для підготовки кваліфікованих робітників 

та виконання умов контракту за період з листопада 2016 року до 

листопада 2021 року 

  



Державна політика у сфері економіки, яка реалізується в Україні 

протягом останніх років, зумовила необхідність реформування системи 

професійної освіти та її інноваційного розвитку. Метою реформування є 

забезпечення підготовки компетентного, конкурентоспроможного, на 

регіональному ринку праці робітника, рівень підготовки якого забезпечить 

його подальшу ефективну роботу у реальному секторі економіки, можливість 

самореалізуватися у сфері малого і середнього бізнесу. У зв’язку з цим 

протягом останніх п’яти років в освітньому закладі  вирішувались завдання:  

- вивчення і врахування при формуванні регіонального замовлення реальних 

потреб і тенденцій регіонального ринку праці;  

- вдосконалення навчально-виховного процесу шляхом впровадження 

сучасних педагогічних та виробничих технологій, його наближення до умов і 

потреб виробництва;  

- розвиток і поглиблення співпраці з роботодавцями з метою їх залучення до 

розробки навчальних програм і врахування змін на підприємствах;  

- підготовка закладу освіти до забезпечення надання багатопрофільної 

ступеневої професійної підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації кваліфікованих робітників;  

- формування в учнів навичок самоорганізації і підготовки до свідомої 

трудової діяльності;  

- виховання фізично здорової, активної, творчої, патріотичної і національно 

свідомої молоді. У звітному періоді я, як директор, намагався організувати і 

забезпечити реалізацію визначених завдань. Пріоритетними напрямками своєї 

роботи я визначив:  

- формування кількісного і якісного контингенту учнів і слухачів закладу 

відповідно до реальних потреб регіонального ринку праці на підставі 

укладених з замовниками робітничих кадрів двосторонніх і тристоронніх 

договорів про підготовку робітничих кадрів;  



- інноваційний розвиток форм і змісту навчального процесу відповідно до 

сучасних вимог, що зумовлені реформуванням системи освіти і вимогами 

замовників робітничих кадрів;  

- організація і забезпечення умов для навчання, розвитку та відпочинку учнів 

та роботи працівників освітнього закладу;  

- підготовка і випуск компетентних, конкурентоспроможних, на 

регіональному ринку праці робітників.  

За звітний період за регіональним замовленням прийнято на навчання 

705 учнів. За цей же період закладом освіти  випущено 811 учнів, з них: 811 

отримали дипломи кваліфікованого робітника (108 «з відзнакою»). 

 

Завдяки тісній співпраці з роботодавцями з року в рік збільшується 

відсоток працевлаштування випускників закладу. Відсоток працевлаштування 

за 5 років зріс з 86,7% у 2016 році до 96,6% у 2020 році.  



 Випускники направляються на перше робоче місце згідно з укладеними 

трьохсторонніми договорами. Щорічно інформаційно-аналітичною групою 

проводиться моніторинг закріплення наших випускників (приблизно 65%) на 

першому робочому місці через півроку після закінчення училища. Так, на 

момент опитування близько 62,2% випускників працюють на першому 

робочому місці. Також анкетування свідчить, що 100% роботодавців набуті 

уміння й навички випускників оцінюють як достатні. 

Цілеспрямована робота проводиться колективом по виконанню планів 

регіонального замовлення і збереженню контингенту. Завдяки різноманітній, 

ефективній профорієнтаційній роботі, гарантіям працевлаштування 



випускників закладу, сприятливим умовам навчання і проходження учнями 

виробничої практики нам вдається з року в рік виконувати план регіонального 

замовлення на підготовку робітничих кадрів, хоча нажаль, з об’єктивних 

причин протягом останніх трьох років відзначається зменшення контингенту 

в закладі.  



З метою забезпечення потреб регіонального ринку праці переглянуто 

перелік професій, з яких здійснюється підготовка кваліфікованих робітників. 

Розпочато підготовку до атестації професії «Виробник художніх виробів по 

металу» всього на даний час проліцензовано 10 професій.  

Основними підприємствами-замовниками кадрів ДНЗ «Дубенське 

ВХПТУ» є ТзОВ «Укрмолпродукт», ДП «Орнамент» КП «Слов’янка», ТзОВ 

«Веснянка-Д», ТзОВ «Будівельник», ПАТ Дубенський комбінат 

хлібопродуктів, ПП «Меркурій-ІВ», ТзОВ «Дубнотех», ПрАТ «Дубенський 

завод ГТВ», ПП «ВІО», КП Зелене господарство, Державний історико-

культурний заповідник, ЛМЗ «Ісполін». 

Для забезпечення якісної підготовки конкурентноспроможних на ринку 

праці кваліфікованих робітників щорічно запроваджуються сучасні 

педагогічні підходи і виробничі технології, оновлюються методичне 

забезпечення, навчально-плануюча і програмна документація, засоби 

навчання і проводиться добір кваліфікованих педагогічних кадрів, 

покращується навчально-матеріальна база.  

Протягом звітного періоду запроваджено інноваційні технології з таких 

напрямків:  

- "Впровадження інноваційних технологій у навчально-виробничий 

процес";  

- «Впровадження медіації у роботу соціально-психологічної служби 

ПТНЗ»;  

 «Використання інтелект-карт в управлінській, методичній, соціально-

психологічній роботі для підвищення якості освіти та ефективності 

управління».  

Для інформаційного забезпечення діяльності закладу є наявні кабінети 

інформатики, в яких є  45 комп’ютерів, і мультимедійні проектори.  

За останні роки у освітньому закладі створено навчально-практичний 

центр за професією «Електрогазозварник», сучасний кабінет математики, 



сучасний кабінет дистанційного навчання, проведено модернізований ремонт 

гуртожитку, реконструкцію території подвір’я та фасаду гуртожитку.  

 

 



 



 



  



Протягом п’яти років проведено суттєву роботу з підготовки і перехід 

на навчання всіх груп та професій за Державними стандартами, а з 2016 року 

навчання за  професіями  здійснюється відповідно ДСПТО на модульно-

компетентнісній основі.  

Це вимагало перебудови усього навчально-виробничого процесу у 

світлі вимог нових стандартів. Суттєва увага приділялася роботі з інженерно-

педагогічними кадрами. Протягом останніх років в колективі вакансій немає. 

Усі педагоги не рідше разу на 5 років проходять курси підвищення 

кваліфікації, графіки курсової перепідготовки виконуються систематично та в 

повному обсязі. Зросла також якість підготовки докурсових завдань, створено 

комп’ютерний банк курсових робіт, які використовуються в роботі усіма 

членами колективу.  

Помітно зросла фахова майстерність та ділова кваліфікація членів 

педколективу. Щорічно під час позачергової атестації 2-3 чоловіки 

підвищують свою кваліфікаційну категорію або тарифний розряд.  

Підтвердження фахової майстерності педагогів є участь і перемоги у 

конкурсах:  

 



Всього 

заходів 

Обласних 

заходів 

Міських 

заходів 

Всеукраїнських 

заходів 

Кількість 

перемог 

Прізвища 

переможців 

2016-2017 

18 12 5 
1 

Малярчук В.І. 
9 

Малярчук В.І. 

Осипчук В.Є. (3) 

Кирилюк Н.М. 

Долишня С.М. (2) 

Гойник В.О. 

Павлюк О.О. 

2017-2018 

15 10 5  4 

Осипчук В.Є. (2) 

Малярчук В.І. 

Гойник В.О. 

2018-2019 

11 8 2 
1 

Місюрка А.О. 
7 

Осипчук В.Є. (3) 

Корнах І.В. 

Долишня С.М. 

Пожарська В.О. 

Місюрка А.О. 

2019-2020 

10 5 5  4 
Осипчук В.Є.(2) 

Долишня С.М. (2) 

2020-2021 

13 13  участь 9 

Осипчук В.Є. (3) 

Долишня С.М. (2) 

Гойник В.О. 

Малярчук В.І. 

Стецюк О.В. 

Русаловська І.С. 

 

Методична робота спрямована на удосконалення педагогічної 

майстерності кожного викладача, майстра в/н, сучасний підхід у підготовці 

конкурентоспроможного робітника, на пошук нових форм навчання, 

використання інноваційних технологій, впровадження науково-методичного 

забезпечення на основі комп’ютерних технологій, розвитку та виховання 

особистості. З 2016 по 2021 роки продовжувалася робота педагогічного 

колективу училища над вирішенням єдиної методичної теми «Удосконалення 

професійної компетентності педагогічних працівників та підвищення 

ефективності навчально-виробничого процесу шляхом використання 

інформаційно - комунікаційних технологій». Головним у методичній роботі 

було надання реальної, дієвої допомоги викладачам та майстрам в/н щодо 

ефективної організації навчально-виховного процесу; розширення простору 



для творчості, формування особистого шляху кожного педагога в процесі 

удосконалення фахової майстерності.  

 

За звітний період з метою удосконалення науково-теоретичної, 

методичної та практичної підготовки педагогів проводилися:  

- засідання педагогічної ради;  

- заняття психолого-педагогічних семінарів; 

- засідання методичних комісій; 

- наради при директорові;  

- інструктивно-методичні наради; 

- відкриті уроки та виховні заходи. 

 



Традиційним стало проведення інструктивно-методичних нарад. Саме 

вони дають можливість своєчасно вирішувати завдання, які виникають у 

процесі роботи. Протягом звітного періоду в тематику навчально-методичних 

нарад включались як питання реалізації єдиної методичної теми, так і 

опрацювання нормативно-правових документів, огляд нових публікацій, 

питання формування мотивації навчальної діяльності учнів. 

2016-2017 н.р. 

Щорічно під час зимових канікул в училищі проходять педагогічні 

читання, як один із заходів з покращення педагогічної майстерності, 

спрямований на відкритий обмін досвідом з навчання та виховання учнівської 

молоді. 

Педчитання відбулися у формі педагогічних посиденьок з елементами 

тренінгу на тему «Хто він – справжній педагог?».  

Педагогічний та учнівський колектив училища  нагороджено дипломом 

за 2-е місце серед навчальних закладів ПТНЗ, учасників V Конкурсу на кращий 



веб-сайт закладу освіти. Розроблена програма розвитку Державного 

навчального закладу «Дубенське вище художнє професійно-технічне 

училище» на 2016 – 2021 роки. 

Упродовж 2016-2017 н.р. педагогічні працівники взяли участь у 28 

обласних методичних заходах. З метою опанування педагогами прийомів 

ефективного спілкування через ігрові методи навчання й техніку активного 

слухання психологічною службою у січні 2017 року проведено навчальний 

тренінг «Розвиток комунікативних умінь і навичок педагогів» 

Викладачем спецдисциплін Ковтонюк В.А. підготовлено збірник 

презентацій, які використовуються на уроках бухгалтерського обліку. 

Викладач математики Жичковська Л.О. упорядкувала збірник презентацій з 

алгебри та геометрії.  

 

Викладачем української мови та літератури Кирилюк Н.М. підготовлено 

збірник завдань професійного спрямування, який постійно використовується 

на уроках рідної мови. 



У 2017-2018 навчальному році педагогічний колектив училища 

працював над єдиною проблемою «Удосконалення професійної 

компетентності педагогічних працівників та підвищення ефективності 

навчально-виробничого процесу шляхом використання інформаційно - 

комунікаційних технологій».  

Проведена робота з оволодіння інноваційними технологіями навчання та 

впровадження їх у навчально-виховний процес, ознайомлення з досвідом 

педагогів-новаторів (педагогічний семінар з елементами тренінгу «Крокуємо 

до майстерності»). Удосконалювалася методика використання комп'ютерного 

забезпечення. Методична робота була спрямована на освоєння та практичне 

застосування активних форм та методів навчання (семінар-практикум 

«Професійно значущі якості особистості педагога», засідання у формі 

круглого столу «Конструктивне спілкування для ефективної роботи», 

тренінгове заняття «Тимбілдинг у педагогічній діяльності»). Підсумки роботи 

над науково-методичною проблемою проведено на засіданні методичної ради 

25.06.2018 року. 

Упродовж 2017-2018 н.р. 9 педагогічних працівників дали відкриті 

уроки, методичні матеріали 2 педпрацівників (Красій О.М., Ковальчук І.В.) 

надруковано у обласному методичному Віснику НМЦ ПТО, 26 чол. були 

учасниками обласних методичних заходів. 8 педпрацівників пройшли курси 

підвищення кваліфікації. Педагогічними працівниками створено понад 16 

проектів, значну кількість презентацій із навчальних тем предметів, буклетів, 

альбомів, які використовуються при проведенні уроків, позакласних заходів. 

Педагогічні працівники упродовж 2018-2019 н.р. взяли участь у 19 

обласних та 2 Всеукраїнських методичних заходах (вебінари, методичні секції, 

наради, конференції). В січні 2019 р. відбулися педагогічні читання на тему 

«Професійне здоров’я педагога, як ресурс професійно-особистісного 

розвитку». Особливої уваги заслуговує робота викладача спецдисциплін 

Тимощука О.В.., який створив та постійно удосконалює  персональний сайт 

«Віртуальний учитель». До роботи у сайті підключилися Ковтонюк В.А., 



Шаповалов О.О., Жичковський О.О., Красій О.М., які розмістили на сайті 

корисну інформацію для учнів (тести, тематику дипломних робіт, посилання 

на джерела інформації, презентації до уроків, довідковий матеріал, відео 

тощо). 

 

З метою опанування педагогами прийомів ефективного спілкування 

через ігрові методи навчання й техніку активного слухання практичним 

психологом та методистом проведено навчальний тренінг «Стилі та моделі 

педагогічного спілкування», а також майстер-клас – «Формула щастя» У 2018-

2019 н.р. атестувалося 13 педагогічних працівників. Результати атестації 

показали наступне: 

- 4 педпрацівникам присвоєно кваліфікаційну категорію спеціаліст ІІ 

категорії; 

- 3 педпрацівникам присвоєно кваліфікаційну категорію спеціаліст І 

категорії; 

- 1 майстру  в/н встановлено 13 тарифний розряд; 



- 1 викладачу присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої 

категорії»; 

- 4 педпрацівникам продовжено строк дії кваліфікаційної категорії 

«Спеціаліст вищої категорії»; 

- 3 педпрацівникам продовжено строк дії педагогічного звання «Старший 

викладач»; 

- 1 майстру виробничого навчання продовжено строк дії педагогічного 

звання «Майстер виробничого навчання І категорії» 

 



Жичковський О.О. і Дзьоба С.А. на обласному засіданні методичної   

секції викладачів та майстрів в/н, які здійснюють підготовку кваліфікованих 

робітників за професіями «Зварювальне виробництво» пройшли навчання 

можливостей мультисистем MIG/MAG, TIG, MMA та мали нагоду практичних 

відпрацювань різних зварювальних робіт  за що отримали сертифікати.  

Викладачі почали брати активну участь в онлайн конференціях 

освітнього проекту «На урок» з різних тем «Сучасні освітні тенденції: 

медіаграмотність та критичне мислення», «Інтерактивні технології в освіті: 

залучаємо учнів у процес навчання за допомогою інтернет-сервісів», «Онлайн-

сервіси для створення текстів», «Методика створення та проведення 

навчальних квестів», «Проектний метод навчання», «Можливості Google в 

освітньому середовищі».  

Викладач Ющук Р.В. презентувала навчально-методичний посібник 

«Облік касових операцій». У посібник включені всі теми з обліку касових 

операцій на підприємствах України, що передбачаються при вивченні 

дисципліни «Бухгалтерський облік» з врахуванням вимог чинного 

законодавства. Викладач англійської мови Бедрій Р.В. підготувала методичні 

рекомендації «Перевір себе», які використовуються під час фронтального 

опитування, при повторенні вивченого матеріалу, індивідуальної роботи з 

учнями. Викладач української мови та літератури Долишня С.М. упорядкувала 

методичний посібник в якому подано теоретичний і практичний матеріал, 

щодо формування національно-патріотичних почуттів учнів на уроках 

української мови та літератури. Викладач іноземних мов Свєтчикова І.А. 

підготувала збірник текстів професійного спрямування з німецької мови. 

Викладач спецдисциплін Красій О.М. упорядкувала збірник завдань з 

бухгалтерського обліку. Запропоновані завдання допоможуть перевірити 

готовність учнів самостійно вирішувати різноманітні виробничі ситуації, 

творчо мислити, виробити навички та вміння використовувати набуті 

теоретичні знання на практиці. Також Ясюк О.М. підготувала навчально-

методичний посібник орієнтований на надання практичної допомоги, 



націлений на формування в учнів базового комплексу знань, практичних умінь 

та навичок роботи з таблицями Microsoft Excel. 

 

2019-2020 н.р.  

Прийняття законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню 

освіту» внесло кардинальні зміни у сферу підвищення педагогічної 

кваліфікації, що набули чинності з 01 січня 2020 року. У 2019 р. постановою 

Кабінету Міністрів України затверджено новий порядок підвищення 

кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників. Спільнота 

профтехосвітян ще очікує на свій профільний Закон, що дає можливість 

поступового входження у нові реалії. Адже разом зі свободою вибору та 

розширенням можливостей, на які усі так чекали, педагоги й керівники 

закладів освіти отримали чимало запитань та неабияку відповідальність за 

прийняття рішень – адже тепер виключно на рівні училища визначається, де і 

коли професійно зростатимуть його педагогічні працівники. У вересні 2019 

року, одразу по оприлюдненні постанови КМУ № 800 від 21.08.2019, було 

проведено інструктивно-методичну нараду із окремими категоріями 

працівників (викладачами, майстрами виробничого навчання, вихователями та 

керівниками гуртків) «Про деякі питання підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників». Викладач спецдисциплін Тимощук О.В. взяв 

участь у Всеукраїнському освітньому коворкінгу де поділився досвідом 

роботи сайту «Віртуальний учитель». Сікора М.О. взяв участь у обласному 

Інтернет-семінарі «Пошук ефективних форм, методів організації навчально-

виробничого процесу, розробка, моделювання та реалізація освітніх 

технологій»  з доповіддю  «Інноваційні підходи до викладання фізики». 11 

педагогічних працівників взяли участь у обласних методичних заходах. 

Педагогічні працівники Ясюк О.М., Ющук Р.В., Долишня С.М. опублікували 

авторські матеріали на сайті naurok.com.ua.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2021 н.р. 

Вся методична робота була сконцентрована над єдиною науково-

методичною проблемою «Удосконалення професійної компетентності 

педагогічних працівників та підвищення ефективності навчально-

виробничого процесу шляхом використання інформаційно-комунікаційних 

технологій».  

У результаті  реалізації єдиної  методичної теми: 

- проведено інструктивно-методичну нараду із педагогічними 

працівниками «Про деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників», адже реалії сьогодення, це особиста відповідальність 

педпрацівника за власне підвищення кваліфікації: обов’язок вибудувати 

індивідуальну траєкторію, вчасно подати заявку до річного плану училища, 

прозвітувати про якість підвищення кваліфікації;  

- розроблено та затверджено положення «Про визнання результатів 

підвищення кваліфікації педагогічними працівниками ДНЗ «Дубенське 

ВХПТУ». яке схвалено радою методичного кабінету училища і введено в дію 

Наказом директора від 23.04.2021 року; 

- вчасно подано пропозиції до Перспективного плану підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників училища на 2021 рік та оприлюднено на 

сайті училища; 

- затверджено План підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

училища на 2021 рік із змінами та доповненнями за яким 9 педагогічних 



працівників виявили бажання підвищити кваліфікацію у 2021 році ( з них – 1 

педпрацівник – підвищив кваліфікацію, також 7 майстрів в/н та 1 викладач 

спецдисциплін пройшли стажування при Квасилівському НПЦ з професії 

«Електрогазозварник») 

В училищі є чимало педагогів, які у своїй роботі активно 

використовують інновації. Своїм досвідом, спостереженнями вони поділились 

на сторінках Методичного Вісника НМЦ ПТО у Рівненській області 

(Ночевчук Г.С., Ковальчук А.Є., Стецюк О.В., Свєтчикова І.А.).  Троє 

педагогічних працівників стали учасниками обласного Інтернет-семінару на 

тему «Сучасні освітні тенденції забезпечення якості професійної підготовки 

кваліфікованих робітників». 

Одним із головних завдань методичної служби є питання самоосвіти. 

Педагогічні працівники планують самоосвітню роботу як етап підготовки до 

атестації, якій передують творчі звіти, що є завершальним етапом у процесі 

атестації. Результатом такої роботи став випуск методичних напрацювань, які 

зосереджені в методичному кабінеті та використовуються в освітньому 

процесі процесі: 

- Практикум для проведення лабораторно-практичних занять з предмету 

«Теорія бухгалтерського обліку» (майстер виробничого навчання Бенедик 

Г.Р.); 

- Навчально-методичні рекомендації для виконання пробної роботи з 

предмету «Бухгалтерський облік» професії «Обліковець, касир» (майстер в/н 

Бенедик Г.Р.); 

- Портфоліо майстра виробничого навчання за професією «Муляр. 

Штукатур. Маляр.» Ночевчук Г.С. 

Відповідно до нового Порядку підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників, затвердженого постановою Кабміну України від 21.08.2019 року 

№ 800 (із змінами від 27.12.2019 року Постанова Кабміну №1133), педагогічні 

працівники училища проходять підвищення кваліфікації через онлайн-курси. 

Так станом на 23.12.2020 року 14 педагогічних працівників подали клопотання 



щодо визнання результатів підвищення кваліфікації на численних онлайн-

платформах. Вищезазначені курси дали можливість значно підвищити свій 

кваліфікаційний рівень, розвинути певні компетенції. 

Важливе значення належить впровадженню інформаційно-

комунікаційних технологій, що передбачає вміння викладачів та майстрів 

виробничого навчання використовувати засоби новітніх інформаційних 

технологій, для чого в училищі створені сприятливі умови: наявна необхідна 

кількість комп’ютерів, об’єднаних локальною мережею з підключенням до 

Інтернету, Wi-Fi покриття у всьому навчальному корпусі, окремі навчальні 

приміщення, обладнані мультимедійним забезпеченням, діє оновлений сайт. 

Особливістю навчального року стала організація освітнього процесу в умовах 

карантину. З метою забезпечення виконання освітніх програм в училищі були 

розроблені заходи для належної організації проведення навчальних занять із 

використанням технологій дистанційного навчання.  



Всім учням було надано доступ та посилання до навчальних матеріалів, 

розміщених викладачами та майстрами виробничого навчання на Google 

Диску: електронних освітніх ресурсів з професійної підготовки, опорних 

конспектів, інструкційних та технологічних карток, презентацій, методичних 

розробок уроків, фото та відео матеріалів, тестів для самоконтролю, тестів та 

завдань для виконання із зазначенням електронної скриньки педагога. 

Методичні матеріали систематизовані відповідно до професії (розряду) та 

навчального предмета. Для забезпечення здобувачів освіти необхідними 

навчальними матеріалами та безпосереднього спілкування за місцем їхнього 

перебування використовувалися сучасні телекомунікації та форми: 

електронна пошта для надання інформації педагогом та ефективного 

зворотного зв’язку з учнем; сервіс Zoom для організації та проведення 

відеоконференцій з комп’ютера, планшета, телефону (учасники освітнього 

процесу підключаються до групових та індивідуальних заходів); online 

спілкування за допомогою Viber, Skype, Facebook, Messenger. Черговим 

нововведенням у навчально-виробничий процес стало використання веб-

квестів у навчанні, що передбачає застосування різних методів і форм 

організації навчального процесу. 



Відзначалась робота педпрацівників закладу і по створенню 

комплексно-методичного забезпечення предметів і професій, в оглядах-

конкурсах на кращі кабінети та майстерні.  

 



 

 

 

  Члени колективу були активними учасниками обласних масових 

методичних заходів, що відзначалося у відповідних наказах обласного 

управління. Належна увага приділяється позаурочній і виховній роботі з 

учнями. Щорічно працює більше десяти предметних гуртків та гуртків 

художньої і технічної творчості, спортивних секцій, літературна студія.  

Систематично проводиться фізкультурно - оздоровча, спортивно - масова і 

просвітницька робота. Ця робота висвітлюється на сайті, зокрема про 

проведення спортивних змагань, турнірів і спартакіад, зустрічей і лекцій про 



здоровий спосіб життя, участь представників і команд закладу у міських, 

районних і обласних спортивно-масових заходах. 

 

 

За останні роки активізували свою роботу органи учнівського 

самоврядування: учнівський комітет, Рада гуртожитку, Рада профілактики 

правопорушень. Наслідком роботи педагогічного колективу по вихованню 

учнівської молоді є зменшення кількості злочинів і правопорушень учнями 

ліцею і відзначення цієї роботи місцевими органами влади та громадськими 

організаціями.  

Протягом останніх років спостерігається зменшення числа учнів, які 

перебувають на обліку. 



 

 

 

 



Ведеться систематична робота по контролю, аналізу і корекції 

відвідування учнями занять. Пропуски уроків без поважних причин 

допускаються рідко і не мають систематичного характеру. 



Контроль, аналіз і реагування на пропуски учнями уроків без поважних 

причин забезпечують:  

- рада профілактики правопорушень;  

- учнівський комітет;  

- збори учнів групи;  

- працівники соціально-психологічної служби;  

- батьківські збори групи;  

- педагогічна ради. 

Однією з передумов успішного здійснення навчально-виробничого 

процесу та виховної роботи в закладі освіти є належна матеріальна база. Хоча 

за звітний період державне та регіональне фінансування на ці цілі було майже 

відсутнє за рахунок власних надходжень було здійснено низку вагомих 

заходів.  

Витрати на забезпечення матеріально-технічної бази 

ДНЗ «Дубенське ВХПТУ» 2016-2021 рр. 

№ 

п/п 
Витрати 2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік 2021 рік 

навчальний корпус 

 Послуги КЕКВ 2240       

1. Телекомунікаційні 

послуги 
6222,00 7000,00 8150,00 8150,00 6600,00 1520,00 

2. Послуги ЄДБО 6560,00 6750,00 8770,00 9005,00 7494,00 2830,00 

3. Вивезення побутових 

відходів 
23560,00 3600,00 5600,00 18685,00 25000,00 15000,00 

4. Дератизація приміщень 4708,00      

5. Вимір опору ізоляції 5600,00  5730,00  2900,00  

6. Послуги автовишки 1120,00      

7. Виготовлення 

технічних паспортів 
8500,00      

8. Перезарядка 

вогнегасників 
1560,00  3550,00 2066,00 2600,00  

9. Повірка 

теплолічильника 
3200,00      

10. Опрацювання анкет для 

дипломів 
5100,00      

11. Обов’язкове 

страхування 
2000,00  2100,00 2209,00 2250,00  

12. Технічна документація  2300,00   3940,00  

13. Ремонт витратоміра  2350,00     

14. Комп’ютерна програма 

Медок 
 900,00  1580,00 1590,00  



15. Програма Прозоро  1000,00     

16.  Навчання   2000,00    

17. Техогляд   1200,00 1920,00 1950,00  

18. Вогнезахисна обробка 

деревини 
   198000,00   

19. Доставка підручників    10285,00 2016,00  

20. Заправка картриджів 2100,00 3100,00 2700,00 3200,00 4700,00 2568,00 

21. Встановлення 

водостічної системи 
    14300,00  

22. Послуги Інтернет     2600,00 680,00 

23. Заміна лічильника     2400,00  

24. Утилізація ламп     650,00  

25. Обслуговування 

пожежної сигналізації 
     1200,00 

 Всього 70230,00 27000,00 39800,00 255100,00 80990,00 23798,00 

 КЕКВ 2210       

26. Канцтовари 10000,00 6280,00 9325,00 17118,00 14500,00  

27. Спорттовари    4904,00   

28. Пальне 30000,00 49500,00 41750,00 28050,00 11700,00 49000,00 

29. Дипломи 1100,00      

30. Ремонт поточний 29113,00 5200,00 19009,00 15120,00 16215,00  

гуртожиток 

1. Поточний ремонт 32397,00 16706,00 30520,00 41619,00 24370,00 21750,00 

2. Матраци, подушки    19680,00   

3. Капітальний ремонт   1096134,00 106154,00   

4. Встановлення 

лічильника 
   48468,00   

5. Пожежна сигналізація     49951,00  

6. Двері     1900,00  

7. Підвісна стеля      13100,00 

 Всього 32397,00 16706,00 1126654,00 215921,00 76221,00 34850,00 

 

 



- створено сучасний кабінет математики; 

- проведено ремонт, дообладнання і заміна меблів в 5 навчальних 

кабінетах;  



 

 

- замінено підлогове покриття в майстерні за професією 

«Електрогазозварник»;  

- замінено пральну машину і додатково встановлено холодильник на 

кухні гуртожитку;  

- закуплено і встановлено 4 ноутбуки в навчальних і службових 

кабінетах;  

- всі навчальні приміщення, бібліотека і гуртожиток підключенні до 

мережі Internet;  

- відремонтовано дах на гаражах; 



- проведена заміна вхідних дверей гуртожитку; 

 

 



 

- проведено заміну на енергозберігаючі більше 50 світильників в 

приміщеннях закладу;  

- проведена заміна приладів обліку на теплових, водопровідних та 

електромережах; придбано 52 одиниці обладнання і 9 одиниць устаткування 

для забезпечення навчально-виробничого процесу; 

- ведеться реконструкція кабінету дистанційного навчання. 

 

  



 Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, 

профілактики травматизму учнів у побуті та під час навчально-виховного 

процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і 

проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про 

дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм 

улаштування, утримання професійно-технічних освітніх закладів та 

організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних 

актів, які регламентують роботу закладу з цих питань.  



Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації. 

Наказом призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці 

та безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, 

сплановані заходи.  

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів 

проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована 

програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі 

з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями, в наявності 

необхідні журнали з реєстрації усіх видів інструктажів з питань охорони праці. 

Кожний кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з 

питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях розміщено стенди з 

безпечної поведінки. Питання охорони праці та попередження травматизму 

неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові, педраді.  

Важливим показником результативності роботи професійного закладу є 

фінансово-господарська діяльність. За п’ять років обсяги власних надходжень 

в закладі від освітньої, виробничої і господарської діяльності склали 

Рік План Факт 

2016 118900 136516 

2017 115000 128680 

2018 155300 126770 

2019 135500 162425 

2020 169500 171231 

2021 415400 211600 – І півріччя 

 

Всі кошти які отримує заклад на провадження статутної діяльності 

використовуються відповідно до затверджених кошторисів.  

Зауваження щодо нецільового використання бюджетних та позабюджетних 

коштів відсутні. 

 Прострочена заборгованість по заробітній платі і стипендії, за 

розрахунками з постачальниками товарів, робіт і послуг, а також по платежам 

до бюджетних та позабюджетних фондів відсутня.  

Кропітка і наполеглива праця усього колективу дала позитивні результати.  



Пріоритетним завданням на 2021-2023 роки є створення умов для 

розвитку доступної та якісної системи освіти відповідно до вимог суспільства, 

запитів особистості та потреб держави. 

Дії щодо застосування реформаторських ідей закладу освіти 2021-2023 

роки: 

1. Створення сучасного кабінету математики 

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

2. Створення сучасного кабінету дистанційного навчання 

а) придбання обладнання – 497,4 тис.грн.; 

б) проведення ремонтних робіт кабінету – 150 тис.грн. 

3. Ремонт гуртожитку 

а) проведення поточних ремонтів музею «Світлиця», кімнати самопідготовки, 

кімнати відпочинку – 60 тис.грн.; 

б) проведення реконструкції території подвір’я гуртожитку та фасаду будівлі 

– 10 тис.грн.; 

2021-2023 роки 

1. Зміцнення матеріальної бази училища: 

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

інформації та програмного забезпечення» - 450 тис.грн.; 

- придбання фрезерного верстату 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 спортивної зали – 1,1 млн.грн. 

2. Зміцнення матеріально-технічної бази гуртожитку: 

- забезпечити кімнату самопідготовки  комп’ютерною технікою – 40 

тис.грн.; 

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

- створення комплексу майстерень будівельного циклу; 

- капітальний ремонт приміщень – 1,8 млн.грн.; 



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

Потреба у 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 професії: «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; 

- Введення 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 освітніх та виробничих технологій у навчально-

виробничий процес. 



ПІДСУМКИ РОБОТИ 
ЗА 2016-2021 РОКИ 



Загальна характеристика 

освітнього закладу

Навчальний заклад був заснований у 1980 році з метою підготовки робітничих

кадрів для сільськогосподарського виробництва і мав назву Дубнівське сільське

професійно-технічне училище №7.

У 1984 році Дубнівське сільське професійно-технічне училище №7 було

реорганізовано у Дубнівське середнє професійно-технічне училище №27. До 1994

року училище здійснювало підготовку кваліфікованих робітників для

сільськогосподарського виробництва. Але у зв’язку із зміною економічних умов

регіону та враховуючи потреби ринку праці, училище здійснює підготовку

робітників для промисловості та будівництва.

Так у 1994 році Дубнівське середнє професійно-технічне училище №27

реорганізовано в Дубенське професійно-технічне училище №27.

У 2002 році Дубенське професійно-технічне училище №27 реорганізовано у

Дубенський професійний ліцей, а у 2013 змінено тип та назву Дубенського

професійного ліцею на державний навчальний заклад «Дубенське вище художнє

професійно-технічне училище».



У ДНЗ «Дубенське ВХПТУ» здійснюється 

підготовка учнів за такими  професіями:

ОПЕРАТОР З ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ 

ТА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИК, ВОДІЙ 

АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 

(КАТЕГОРІЯ «С»)

РІЗЬБЯР ПО ДЕРЕВУ ТА БЕРЕСТУ,

СТОЛЯР БУДІВЕЛЬНИЙЙ

МУЛЯР, ШТУКАТУР, МАЛЯР

ОБЛІКОВЕЦЬ З РЕЄСТРАЦІЇ 

БУХГАЛТРСЬКИХ ДАНИХ, КАСИР (НА 

ПІДПРИЄМСТВІ, В УСТАНОВІ, 

ОРГАНІЗАЦІЇ)



Виконання обсягів 

державного замовлення
За три останні навчальні роки у ДНЗ «Дубенське вище художнє 

професійно-технічне училище» здобували освіту:

Соціальна група 2016 -2017 2017-2018 2018 -2019 2019 -2020 2020 -2021

Всього навчається 

учнів(станом на 01.10)
455 472 482 469 445

Діти-сироти 14 17 15 13 13

З опікою 7 9 8 11 9

Без опіки 7 8 7 2 4

З малозабезпечених сімей 48 49 51 53 52

З багатодітних сімей 145 133 121 114 113

З неповних сімей 68 70 76 87 88

Напівсироти 38 42 43 40 36

Учні, схильні до 

правопорушень
8 7 9 13 10

Учні, які постраждали від 

наслідків аварії  на ЧАЕС
- 1 3 6 5

Учні, із сімей загиблих 

військовослужбовців
- - - - -

Учні, батьки яких брали 

участь в АТО
24 24 22 23 18

Внутрішньо переміщені особи - 3 3 1 -

Діти з особливими потребами 9 10 9 11 10



Досягнення учнів освітнього закладу

За 2016-2021 роки здобувачі освіти ДНЗ «Дубенське вище художнє 

професійно-технічне училище» брали участь у наступних фестивалях 

та конкурсах

Навчальний

рік
Назва конкурсу, місце

2016-2017 н. р. 1. Обласний заочний конкурс фотоаматорів «Моя Україно!» -

І, ІІ, ІІ м.

2. Обласний етно-фестиваль «Вифлеємська зірка» - ІІ м.

3. Обласний конкурс естрадної пісні «Юна зірка» - І м.

4. Обласна виставка-конкурс образотворчого та декоративно-

ужиткового мистецтва «Знай і люби свій край» - І, ІІ, ІІ, ІІ, ІІІ 

м.

5. Всеукраїнський конкурс учнівської творчості 

«Об’єднаймося ж, брати мої» (номінація «декоративно-

прикладне мистецтво») – І м.

6. ІІІ етап Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. 

Яцика – ІІІ м.



Досягнення учнів освітнього закладу

2017-2018 н.р. 1. Обласний заочний конкурс фотоаматорів «Моя 

Україно!» - ІІ, ІІІ, ІІІ м.

2. Обласний етно-фестиваль «Вифлеємська зірка» - І 

м.

3. Обласний конкурс естрадної пісні «Юна зірка» - ІІ м.

4. Всеукраїнський конкурс учнівської творчості 

«Об’єднаймося ж, брати мої» (номінація «історія і 

державотворення») – І м.

5. Конкурс патріотичної пісні «Поліська Січ» - І м.

2018-2019 н.р. 1. Обласний заочний конкурс юних фотоаматорів «Моя 

Україна» - ІІ, ІІІ, ІІІ м.

2. Обласний конкур української патріотичної пісні 

«Поліська Січ» - І м.

3. Обласний конкурс читців гумористів «Поліські 

пересмішники» - ІІІ м.

4. Обласний етно-фестиваль «Вифлеємська зірка» - І м.

5. Обласний огляд-конкурс читців-декламаторів «Живи, 

Кобзаре, в пам’яті людській».

6. Обласний конкурс естрадної пісні «Юна зірка» - ІІ м.

7. Обласний конкурс краси «Міс профтехосвітяночка».



Досягнення учнів освітнього закладу

2019-2020 н. р. 1. Обласний заочний конкурс юних фотоаматорів «Моя Україна» - ІІ, ІІІ, ІІІ м.

2. Обласний конкур української патріотичної пісні «Поліська Січ» - ІІІ м.

3. Обласний конкурс юних гумористів «Поліські пересмішники» - І м.

4. Обласний етнофестиваль «Вифлеємська зірка» переможці.

5. Обласний конкурс читців-декламаторів «Живи, Кобзарю, в пам’яті 

людській».

6. Обласний конкурс естрадної пісні «Юна зірка - онлайн».

2020-2021 н. р. 1. Обласна виставка квіткових композицій «ПТО-80».

2. Обласний дистанційний конкурс української патріотичної пісні «Поліська Січ» -

онлайн.

3. Обласний дистанційний етнофестиваль «Вифлеємська зірка» - онлайн – І м.

4. Обласний дистанційний конкурс читців-декламаторів «В Тарасовій думі, у 

Лесиній пісні живе Україна моя». 

5. Обласний дистанційний конкурс на кращий профорієнтаційний ролик «Моя 

професія найкраща».

6. Обласний дистанційний конкурс краси «Міс профтехосвітяночка».

7. Обласний конкурс естрадної пісні «Юна зірка - онлайн» - зразковий ансамбль 

естрадної пісні «Передзвін» - ІІ м.

8. Фестиваль-конкурс «Молодь обирає здоров’я» (номінація «Конкурс плакатів», 

«Фотороботи», «Літературно-музична спорт. комп.») – ІІ, ІІ, ІІ м.

9. Спартакіада трудових колективів закладів ПТО – ІІІ м.

10. Конкурс декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтв «Знай і люби свій 

край».

11. Фестиваль робітних професій.

12. Всеукраїнський конкурс учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої» 

(номінація «декоративно-прикладне мистецтво») – І м. 



Атестація працівників

2017 2018 2019 2020 2021

Атестовано всього 6 8 14 8 14

Відповідає займаній 

посаді

Долишня С.М. Підкидач С.К. Красій Л.А.

Встановлення 

категорії

Гордійчук Т.В Смолярчук В.В.

Жичковський О.О.

Красій О.М.

Шаповалов О.В.

Никитюк Б.В.

Бедрій Р.В.

Корнах І.В.

Герасимчук І.В.

Райтер М.В.

Свєтчікова І.А.

Шевчук Т.В.

Сікора М.О.

Стадійчук І.В.

Пелих О. С.

Стецюк О.В.

Підтвердження 

категорії

Бенедик Г.Р.

Мельничук В.С.

Пожарська В.О.

Красій Л.А.

Павлюк О.О.

Ясюк О.М.

Ющук Р.В.

Філонюк Я.О.

Долишня С.М.

Малярчук В.І.

Підкидач С.К.

Ковальчук І.В.

Тимощук О.В.

Жичковська Л.О.

Кирилюк Н.М.

Докашенко Є.І.

Підтвердження ПЗ Пожарська В.О. Красій Л.А. Ясюк О.М.

Ющук Р.В.

Гойник В.О.

Підкидач С.К.

Підцерковна О.О.

Пінчук П.І.

Тимощук О.В.

Жичковська Л.О.

Кирилюк Н.М.

Малярчук В.І.

Ночевчук Г.С.

Встановлення та 

підтвердження

тарифного розряду

Матвійчук Р.В.

Іванський М.В. 

Шевчук М.М.

Гойник В.О

Ковтонюк В.А.

Осипчук В.Є. 

Пінчук П.І.

Підцерковна О.О.

Савчук Т.І.

Бенедик Г.Р.

Дзьоба С.А.

Стадійчук І.В.

Філонюк Я.О.

Ковальчк А.Є.

Малярчук В.І.

Ночевчук Г.С.



ЗМІЦНЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ УЧИЛИЩА

У 2018 році проведено капітальний ремонт даху гуртожитку на суму 1096,1

тис. грн.

У 2019 році проведено ремонт у майстерні електрогазозварників на суму

208,0 тис. грн;

придбано обладнання на суму 1949,1 тис. грн.;

замінено вікна, двері на суму 135,1 тис. грн.;

проведено вогнезахисну обробку даху навчального корпусу на суму 198,0

тис. грн.;

встановлено блискавкозахист на покрівлі гуртожитку на суму 106,2 тис. грн.

У 2020 році проведено поточний ремонт у майстернях на суму 46,0 тис. грн.;

замінено вікна, двері на суму 36,2 тис. грн.;

частково замінено водостічну систему - 21,3 тис. грн.



2020 роки становить:

Назва статті
Обсяг статті (грн.)

2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік
Заробітна плата 4062500 6307300 7453200 8313700 9787900
Нарахування на 

заробітну плату
884150 1379000 163700 1829000 2122900

Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар, у тому 

числі м’який

інвентар та 

обмундирування

40300 4500 41500 395900 89000

Медикаменти та 

перев’язувальні 

матеріали

68969 119900 177300 189800 31500

Інші видатки 29400 - 9500 216900 87200
Оплата 

теплопостачання
447310 517300 770300 840000 620500

Оплата 

водопостачання
7448 940 13800 6000 10500

Оплата 

електроенергії
102930 103200 100300 86000 97715

Стипендії 2144082 20011200 2269400 2447400 2460800
Інші поточні 

трансферти 

населенню

37599 26433 57900 30700 14160

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Річний бюджет загального фонду училища за 2016-2021 рр. становить:



7824688

10478233

12542900
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15527975
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Річний бюджет загального фонду 

ДНЗ «Дубенське ВХПТУ» за 2016-2021 рр. 



Структура надходжень та видатків 

спеціального фонду

ДНЗ «Дубенського ВХПТУ»

Ст мруктура надходжень та видатків спеціального фонду

«Дубенського ВХПТУ»

№ Показники 2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік

1 Від господарської та/або 

виробничої діяльності
136516 128680 126770 162425 171231

2 За оренду майна 1128 1136 504 608 329

3 Від реалізації майна 285 10200 854 20845 2076

4 Благодійна допомога 40992 20300 49745 53750 30300

Всього 178921 160316 177873 237628 203936



Структура запланованих надходжень  до 

спеціального фонду

ДНЗ «Дубенське ВХПТУ»

Ст мруктура надходжень та видатків спеціального фонду

«Дубенського ВХПТУ»

№ Показники 2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік

1 Від господарської та/або 

виробничої діяльності
127123 128680 130803 162425 169500

2 За оренду майна 1128 1136 504 608 500

3 Від реалізації майна 285 10200 854 20845 2076

Всього 128536 140016 132161 183878 172076



Структура надходжень до спецфонду

ДНЗ «Дубенське ВХПТУ»
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ДОХОДИ ВІД ВИРОБНИЧОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ в 20016-2021 (чистий 

дохід)

Найменування 

показників
2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік

Фактично 

(тис. грн.)
138 140 128,2 183,9 171,2


