
Ухвала  
конференції працівників професійно-технічної  

освіти Рівненської області 
  

Заслухавши та обговоривши доповідь заступника начальника 
управління – начальника відділу професійно-технічної та вищої освіти   
Коржевського П.М. „Професійно-технічна освіта Рівненської області: 
підсумки, досягнення та основні завдання на 2012-2013 навчальний рік“, 
конференція працівників професійно-технічної освіти області відзначає, що 
управлінням освіти і науки облдержадміністрації, професійно-технічними 
навчальними закладами області проведено значну роботу з покращення 
матеріально-технічної бази навчальних закладів, ефективного використання 
комп’ютерної техніки та інноваційних технологій у навчальному процесі. 

Підготовку кваліфікованих робітників у Рівненській області 
здійснюють 23 професійно-технічні навчальні заклади державної форми 
власності, з них: 7 вищих професійних училищ, один центр професійно-
технічної освіти, 11 професійних ліцеїв, 3 навчальних центри при установах 
виконання покарань та одне професійно-технічне училище соціальної 
реабілітації.  

Станом на 01.01.2012 у системі професійно-технічної освіти області 
навчалося 11 212 учнів та слухачів, 61 % з яких, разом із професією, 
здобувають повну загальну середню освіту. У 2012 році з навчальних 
закладів профтехосвіти області випущено 4678   кваліфікованих    робітників.  
70 %  випускників отримали дві і більше професії. На сьогоднішній день 
працевлаштовано 70 % випускників. Підготовка кваліфікованих робітників 
проводиться за 80 професіями, з них 85 % – інтегровані.  

У 2011 навчальному році відповідним розпорядженням голови 
облдержадміністрації схвалено, а відповідним рішенням обласної ради 
затверджено обласну цільову Програму розвитку професійно-технічної 
освіти на 2011 – 2015 роки, основними завданнями якої є створення умов 
для здобуття професійно-технічної освіти належної якості; удосконалення 
механізму управління професійно-технічною освітою та її фінансового 
забезпечення; збалансування ринку праці освітніх послуг; оновлення 
нормативно-правової бази професійно-технічною освіти; відновлення 
престижності робітничих професій у суспільстві шляхом профорієнтаційної 
роботи з населенням; створення соціальної реклами престижності робітничих 
професій. На реалізацію програми з обласного бюджету передбачено кошти в 
сумі 46875 тис. гривень.  

У 2011-2012 навчальному році в системі професійно-технічної освіти 
було проведено чотири  Всеукраїнські конкурси фахової майстерності, у двох 
із них переможцями стали учні професійно-технічних навчальних закладів 
Рівненської області: Новак Ганна, учениця Рівненського торгово-
професійного ліцею – ІІ місце у конкурсі за професією „Пекар”;                
Михальчук Василь, учень вищого професійного училища № 1 м. Рівне,  ІІ 
місце у конкурсі за професією „Монтажник гіпсокартонних конструкцій”. 



Уперше з ініціативи директора Здолбунівського професійного ліцею 
залізничного транспорту 17 квітня 2012 року на базі Здолбунівського 
професійного ліцею залізничного транспорту відбувся конкурс фахової 
майстерності за професією „Слюсар з ремонту рухомого складу“ серед учнів 
Асоціації професійно-технічних навчальних закладів України залізничного 
профілю. У конкурсі взяли участь представники 9 навчальних закладів з усієї 
України.  

Проведений конкурс навчальних проектів за програмою „Intel® 
Навчання для майбутнього“, де свої проекти представили 15 профтехзакладів 
області. Учні професійно-технічних навчальних закладів брали участь у 
Відкритому фестивалі з перукарського мистецтва, нігтьової естетики та 
макіяжу „Ексклюзив – 2012“, який проходив у м. Тернопіль. Учнів 
Рівненського професійного ліцею до участі в конкурсі підготували  майстри 
виробничого навчання Одемчук М.І., Дмитрук В.В., Стаднюк В.Ф. та 
Вельбовець Н.М.  

23 березня 2012 року на базі  ДПТНЗ “Рівненський центр професійно-
технічної освіти сервісу та дизайну” відбувся обласний конкурс “Міс 
профтехосвітяночка”.  

У професійно-технічних навчальних закладах Рівненської області 
проведена акція з благоустрою „За чисте довкілля”.  

Щорічно з метою забезпечення належних санітарно-гігієнічних і 
естетичних вимог до утримання території професійно-технічних навчальних 
закладів, поліпшення санітарного стану довкілля у квітні-травні учнівське 
самоврядування профтехзакладів спільно зі своїми наставниками підтримує 
Всеукраїнську акцію з благоустрою „За чисте довкілля”. 

Упродовж 2012 року учнями профтехзакладів прибрано територій 
площею 112,83 га; висаджено – 3874 саджанців дерев, 5263 – кущів; 
ліквідовано 18 стихійних сміттєзвалищ; упорядковано 3 джерела.  

27 травня 2012 року у парку культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка 
міста Рівного відбулася виставка-ярмарок робітничих професій професійно-
технічних навчальних закладів Рівненської області, організована управлінням 
освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації, навчально-
методичним центром професійно-технічної освіти у Рівненській області, 
обласним навчально-методичних центром естетичного виховання учнів 
професійно-технічної освіти. 

Навчальними закладами представлені експозиції, серед яких – народна 
творчість та ужиткове мистецтво, проведення майстер-класів із лозоплетіння, 
вишивки, швейного виробництва, перукарської справи. Учні вищого 
професійного училища № 1 м. Рівного продемонстрували прийоми з 
виконання опоряджувальних робіт сучасними інструментами та матеріалами. 

Серед почесних відвідувачів і гостей виставки-ярмарку побувала та 
представила свої напрацювання делегація освітян Миколаївської області. 

Упродовж багатьох років здійснюється взаємна співпраця закладів 
професійно-технічної освіти Брестської області (Республіка Білорусь). Із 
метою подальшого розвитку міжнародного співробітництва делегація 



директорів професійно-технічних навчальних закладів, методистів 
навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Рівненській 
області на чолі з заступником начальника управління – начальником відділу 
професійно-технічної та вищої освіти управління освіти і науки 
облдержадміністрації Коржевським П.М. перебували у Брестській області 
Республіки Білорусь. У процесі зустрічі та спілкування обома сторонами 
обговорювалися питання впровадження інформаційно-комунікаційних 
технологій у навчально-виробничий процес, перспективи розвитку 
професійно-технічної освіти у двох братніх країнах, шляхи співпраці та 
розвитку партнерських стосунків. 

Також у рамках співпраці з дружнім візитом на Рівненщині перебувала 
делегація працівників професійно-технічної освіти Івано-Франківської 
області на чолі з заступником начальника Головного управління освіти і 
науки в Івано-Франківській області, начальником відділу професійно-
технічної освіти І.О. Гаврилюком, заступником начальника відділу 
професійно-технічної освіти Кирдяк Г.Ю., директором Навчально-
методичного кабінету професійно-технічної освіти Колобанько А.З.  

Дружня співпраця, завдяки якій профтехосвітяни Рівненщини вже 
побували в Прикарпатті спонукала запросити колег з Івано-Франківської 
області до нашого краю, з метою обміну досвідом організації навчально-
виховного процесу, управлінської майстерності та подальших дружніх планів 
та проектів для реалізації. 

Уперше в Україні на Рівненщині відбувся обласний конкурс „Кращий 
керівник професійно-технічного навчального закладу“. Метою конкурсу було 
виявлення та поширення кращого досвіду освітньо-професійної діяльності та 
управлінської майстерності керівника профтехзакладу. Співорганізаторами 
конкурсу виступили представники українсько-канадського проекту 
„Децентралізація управління професійним навчанням в Україні“ та 
„Волинський ресурсний центр“.  

Переможцями конкурсу стали: Петриляк О.П. – директор Рівненського 
професійного ліцею, який посів ІІІ місце; Стрижеус І.В. – директор ВПУ № 1 
м. Рівне, який здобув ІІ місце; а перше місце та звання „Кращий керівник 
професійно-технічного навчального закладу“ виборов директор Рівненського 
торгово-професійного ліцею Рудик В.Л. 

Упродовж 2011-2012 навчального року тривала робота з розширення 
комп’ютерної бази професійно-технічних навчальних закладів, упровадження 
інформаційно-комунікаційних технологій навчання, використання в 
навчальному процесі можливостей Інтернет, упровадження програми „ Intel®  
Навчання для майбутнього”, розробки власних педагогічних програмних 
засобів, які використовуються в навчальному процесі при вивченні нового 
матеріалу, так і при перевірці знань та проведенні лабораторно-практичних 
занять.  

 У профтехзакладах області використовується 770 різноманітних 
електронних програмних засобів (електронні підручники з загальноосвітніх 
та фахових дисциплін, електронних навчальних комплексів, повних тестів 



тощо). У середньому – 41 на навчальний заклад. Станом на 01.07.2012 рівень 
комп’ютерної забезпеченості у профтехзакладах області становить 9,4 учнів 
на один персональний комп’ютер.  

Упровадження системи рейтингової оцінки професійно-технічних 
навчальних закладів дозволяє постійно відстежувати показники стану та 
розвитку системи професійно-технічної освіти (результатів управлінської та 
педагогічної діяльності), здійснювати своєчасне коригування роботи з 
урахуванням прогнозованого розвитку професійно-технічної освіти в регіоні 
як у цілому, так і в окремих навчальних закладах.  

Управління освіти і науки вважає стратегічними напрями діяльності 
професійно-технічної освіти Рівненщини: 

забезпечення висвітлення престижності робітничих професій у  засобах 
масової інформації; 

створення мережі електронних бібліотек; 
оснащення сучасним обладнанням та технікою центрів із упровадження 

інноваційних технологій; 
організація та проведення підготовки, перепідготовки, підвищення 

кваліфікації та стажування на виробництві педагогічних працівників за 
оновленими навчальними програмами; 

забезпечення проведення капітального ремонту будівель, споруд, 
комунікацій та обладнання; 

проведення Всеукраїнських та регіональних конкурсів за робітничими 
професіями. 

Ураховуючи вищезазначене, конференція педагогічних працівників 
професійно-технічних закладів області 

У Х В А Л Ю Є : 
 1. На виконання обласної цільової програми розвитку професійно-
технічної освіти на 2011-2015 роки розробити план створення навчально-
практичних центрів із упровадження інноваційних технологій у підготовці 
робітників сфери обслуговування, сільськогосподарських професій та 
машинобудівного напрямку. 
   Управління освіти і науки  

облдержадміністрації, керівники ПТНЗ 
 2. Організувати на належному рівні співпрацю профтехзакладів із 
роботодавцями з метою забезпечення проходження учнями виробничої 
практики та максимального працевлаштування випускників. 
   Керівники професійно-технічних навчальних закладів 
 3. Пропонувати департаменту професійно-технічної освіти 
МОНмолодь спорту України переглянути державні стандарти підготовки 
будівельників з метою забезпечення їх професійної відповідності вимогам 
сучасного ринку праці. 
   Управління освіти і науки  

облдержадміністрації, навчально-методичний  
центр ПТО у Рівненській області 



 4. Систематизувати роботу з педагогічними  працівниками професійно-
технічних навчальних закладів з метою своєчасного та результативного 
підвищення кваліфікації, а також результативності атестаційної роботи. 
  Навчально-методичний центр ПТО  

у Рівненській області, керівники ПТНЗ 
5. Активізувати участь професійно-технічних навчальних закладів у 

проектах із питань удосконалення організації навчально-виробничого 
процесу та управлінської діяльності. 

Керівники професійно-технічних навчальних закладів 
Управління освіти і науки облдержадміністрації 

6. Забезпечити повноцінне функціонування в кожному навчальному 
закладі системи виховної роботи, посилення виховного впливу на навчальну 
діяльність учнів. 

Керівники професійно-технічних навчальних закладів 
навчально-методичний центр ПТО у Рівненській області 

 
 7. Розширити дослідно-експериментальну  роботу у профтехзакладах 
області, залучивши до цього викладачів та майстрів виробничого навчання. 
  Навчально-методичний центр ПТО  

у Рівненській області, керівники ПТНЗ 
 

 


