


Формування учнівського контингенту та організація 
професійної  підготовки учнів

У ДНЗ “Дубенському ВХПТУ здійснюється 

підготовка учнів за такими  професіями:

Другий ступінь навчання:

 муляр ІІІ, IV розряду, штукатур ІІ-ІІІ розряду,

маляр ІІ-ІІІ розряду;

 електрогазозварник ІІІ, IV розряду, водій

автотранспортних засобів (кат. «С»);

 обліковець (реєстрація бухгалтерських даних);

касир (на підприємстві, в установі,

організації);

 оператор з обробки інформації та програмного

забезпечення;

 різьбяр по дереву і бересту ІІІ, IV розряду,

столяр будівельний ІІ розряду.

Третій ступінь навчання:

 електрогазозварник V розряду;

 різьбяр по дереву і бересту V розряду.



4 відмінники 35 невстигаючих





 10 дітей, позбавлених батьківського піклування;

 3 внутрішньо переміщених особи;

 22 дітей, батьки яких беруть участь в АТО;

 46 дітей з малозабезпечених сімей;

 12 дітей з фізичними вадами.

Забезпечується додержання прав вище 

згаданих категорій учнів. Підтверджуючі 

документи в наявності. Інформація 

щопонеділка подається в НМЦ ПТО у 

Рівненській області.

Виховна робота



«Козацькі розваги»
Класні керівники Ковальчук І.В., Бедрій Р.В.

Пріоритетним напрямком виховної роботи 
лишається національно-патріотичне виховання. 

Для реалізації якого проведено 
відкриті виховні заходи:

«Лист пораненому»
Класний керівник Кирилюк Н.М.

«День добровольця»
Класний керівник Жичковський О.О.

«Одвічний біль - Афганістан»
Класний керівник Сікора М.О.

«Герої не вмирають. Просто йдуть »
Класний керівник Ясюк О.М.



День учнівського самоврядування;

Флешмоб до Дня вишиванки;

День учителя;

Акція «Ангели охоронці для воїнів АТО»;

День відкритих дверей;



У 2018-2019 н.р. працювало 2 гуртки художньої 

самодіяльності: народного співу, естрадного співу

Для удосконалення виховної роботи плануємо 

розширити мережу гурткової роботи



Учні училища брали участь у 18 обласних заходах

Стали переможцями:
 “Люби і знай свій рідний край”;

 читців-декламаторів “Живи, Кобзарю, в пам'яті людській”;

 “Об’єднаймося ж, брати мої” (номінація “Декоративно-прикладне

мистецтво”);

 “Моя Україна”;

 Поліські пересмішники;

 Етнофестивалю “Вифлеємська зірка”;

 “Поліська Січ”;

 Спартакіади.



 Дні споріднених міст;

 Дні Європи;

 Святі української молоді;

 Акції  «Зробимо наше місто чистим»;

 Спартакіаді;

 Покладанні квітів до пам'ятних знаків борцям за Україну;



Проведено  

ремонтні 

роботи:

навчальних кабінетів, майстерень, 

спортивного залу,  бібліотеки, гуртожитку

по створенню навчально-практичного

центру електрогазозварників 

придбано м'який інвентар для  учнівського гуртожитку 

капітальний ремонт даху гуртожитку 

створено комплекс майстерень за професією

«Різьбяр по дереву», 

створено кімнату для прийому їжі у гуртожитку; 

кімнату вихователя



Фінансово-господарська діяльність училища

Загальний
фонд: 

на 2018 рік

становить 

13630,8 тис. грн.

Спеціальний
фонд:

127,3  тис. грн.

Благодійний
фонд:

49,7 тис.грн.



Методична робота спрямована 

на реалізацію науково-методичної проблемної теми:

«Удосконалення професійної 
компетентності педагогічних 

працівників та підвищення ефективності 
навчально-виробничого процесу шляхом 

використання інформаційно-
комунікаційних технологій»

Методична робота

Першочерговим 

завданням при 

організації методичної 

роботи в училищі є

Створення цілісної системи 

взаємопов'язаних заходів, 

спрямованих на вироблення у 

педпрацівників позитивного 

ставлення до освітніх інновацій, 

зацікавленості в їх використанні



викладачів 

суспільно-

гуманітарного 

циклу

Над реалізацією  
теми працює 6

методичних комісій

викладачів 

бухгалтерського 

обліку, операторів 

комп’ютерного 

набору

класних 

керівників

викладачів та 

майстрів в/н 

будівельного циклу, 

різьбярів

викладачів 

природничо-

математичного циклу

викладачів та 

майстрів в/н 

електрогазозварників 

і водіїв



 моніторингові дослідження нав-

чальних досягнень учнів;

 педагогічні читання «Професійне

здоров’я педагога, як ресурс

професійно-особистісного

розвитку»;

 педагогічна вітальня «Ком-

фортність навчання як запорука

якості профосвіти»;

 майстер-клас для педагогів «Фор-

мула щастя»;

 випуск методичних бюлетенів;

 педагогічний батл «Стилі та

моделі педагогічного спіл-

кування»»;

 предметні тижні, конкурси

профмайстерності, відкриті уроки;

 День відкритих дверей.



Основним завданням МК є підвищення рівня навчально-виховної 

роботи, якості знань учнів, обговорення методик викладання, 

впровадження передового педагогічного досвіду і досягнень педагогічної 

науки, впровадження інновацій, обговорення навчальних програм, 

стандартів з професій, проведення олімпіад та конкурсів професійної 

майстерності учнів, участь в атестації педагогічних працівників.

Кожна методична 

комісія працює над 

своєю науково-

методичною 

проблемою, яка 

підпорядкована 

загальноучилищній



 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



Опублікували свої авторські матеріали:

Ясюк О.М. – з досвіду роботи «План виховної роботи класного керівника»

на сайті naurok.соm.ua;

сценарій проведення веб-квесту з інформатики з мультимедійною

підтримкою – на формі педагогічних ідей «Відкритий урок: розробки,

технології, досвід»;

Ющук Р.В. – розробку заняття «Повторення та закріплення матеріалу з

курсу бухгалтерського обліку» - на формі педагогічних ідей «Відкритий

урок: розробки, технології, досвід»;

Долишня С.М. – методичну розробку уроку літератури рідного краю

«Любов Пшенична «Любавин дзвін»» на сайті vseosvita.ua;

методичну розробку уроку літератури рідного краю

«Любов Пшенична «Ірва» на сайті naurok.соm.ua.



 підвищенню інформаційної культури учасників навчального 

процесу;

 удосконаленню професійної підготовки учнів;

 активізації науково-методичної діяльності викладачів і учнів;

 індивідуалізації навчального процесу;

 підвищенню якості наочності в навчальному процесі;

 реалізації міжпредметних зв’язків;

 вихованню в учнів високої зацікавленості в отриманні знань;

 вихованню почуттів патріотизму, високої відповідальності перед 

державою, сім'єю за якість знань.



Книгозабезпеченість загальноосвітніх предметів становить 87% від 

потреби. 

Не вистачає підручників з української мови, біології, географії, 

хімії, основ економіки.

Здійснено підписку фахових, навчально-методичних та виховних видань 

на суму 6 466 грн.17 коп.



На балансі училища  є 104 персональних комп’ютери.

У навчальному процесі використовується: 

98 персональних комп’ютерів;

5 мультимедійних проекторів;

5 широкоформатних TV-приймачів з USB-входом (для 

підключення ПК);

2 цифрових фотоапарати;

1 відеокамера;

4 веб-камери. 



ДНЗ “Дубенське ВХПТУ” співпрацює з  Млинівським державним 

технікумом ветеринарної медицини, Білокриницьким лісотехнічним 

коледжем, Мирогощанським аграрним коледжем, 

університетом «Україна».

Працевлаштування випускників



Відповідальний за охорону праці – ГорбачукЮ.В.
Випадків травматизму упродовж 2018-2019 н.р. не було.
В училищі є кабінет з охорони праці, обладнаний відповідно до

Положення.
Систематично проводиться робота з дотримання правил охорони праці,

запобігання травматизму, а саме:
 видано накази: «Про організацію роботи з охорони праці та пожежної
безпеки», «Про створення служби з охорони праці»;
 проводиться навчання викладачів і майстрів в/н з питань охорони праці
за 30-ти годинною програмою;
 проводяться інструктажі працівників та учнів: вступний, первинний,
повторний та позаплановий ;
 ведуться журнали реєстрації інструктажів працівників та учнів з
охорона праці та пожежної безпеки з кожної професії;
 пройдено навчання та перевірку знань з питань охорони праці, безпеки
життєдіяльності на базі Рівненського обласного центру перепідготовки та
підвищення кваліфікації у 2019 році.

Стан охорони праці




