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Рейтингова оцінка діяльності 
професійно-технічних навчальних 

закладів області 
 

Продовжує ефективно функціонувати та розвиватись система 
рейтингової оцінки діяльності професійно-технічних навчальних закладів 
області. 

Відповідно до Положення про управління освіти і науки Рівненської 
обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови 
Рівненської обласної державної адміністрації від 10.09.2007 № 434, 
Положення „Про проведення щорічного обласного рейтингу професійно-
технічних навчальних закладів“, затвердженого наказом управління освіти і 
науки Рівненської обласної державної адміністрації від 29.12.2009 № 613 та 
зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Рівненській області 
15.01.2010 за № 2/909 (далі Положення), плану роботи навчально-
методичного центру професійно-технічної освіти у Рівненській області з  
метою виявлення та впровадження в навчально-виховний процес нових 
методів роботи, прийняття ефективних управлінських рішень із 20 по 31 
січня 2014 року проводився обласний рейтинг професійно-технічних 
навчальних закладів. 

Організаційним комітетом та журі, до складу яких входили головні 
спеціалісти управління освіти і науки Рівненської обласної державної 
адміністрації, методисти навчально-методичного центру професійно-
технічної освіти в Рівненській області та директори професійно-технічних 
навчальних закладів, проведено рейтингову оцінку діяльності у 19 
професійно-технічних навчальних закладах області. Рейтингова оцінка 
проводилась  на основі вивчення статистичних матеріалів, поданих 
професійно-технічними навчальними  закладами, навчально-методичним 
центром професійно-технічної освіти у Рівненській області, Рівненським 
обласним навчально-методичним центром естетичного виховання учнів 
професійно-технічної освіти, Рівненським обласним управлінням комітету з 
фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, 
централізованою бухгалтерією №2, управлінням освіти і науки Рівненської 
обласної державної адміністрації. Цього року система рейтингових 
показників була доповнена новим вагомим розділом « Матеріально-технічна 
база ПТНЗ», у якому відображено стан забезпечення ПТНЗ  навчальними та 
виробничими приміщеннями, обладнанням та інструментами відповідно до 
вимог ДС ПТО. 

Рішенням журі переможцями рейтингу професійно-технічних 
навчальних закладів за 2013 рік визнано  Державний професійно-технічний 
навчальний заклад „Сарненський професійний аграрний ліцей“ (директор 
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Морозюк М.П.), Державний навчальний заклад „Рівненське вище 
професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі“ (директор Рудик В.Л.), 
вище професійне училище №1 м. Рівне (директор Стрижеус І.В.). 

Високі рейтингові показники за 2012 рік також мають такі заклади: 
Здолбунівський професійний ліцей залізничного транспорту (директор 
Шевчук Р.І.), вище  професійне училище № 22 м. Сарни (директор Городнюк 
В.П.), Рівненський професійний ліцей  (директор Петриляк О.П.). 

Найнижчі рейтингові показники за 2013 рік - у Державному професійно-
технічному навчальному закладі „Дубровицький професійний ліцей“ 
(директор Лосік М.В.), Рокитнівському професійному ліцеї (директор Катрук 
В.М.) і Державному професійно-технічному навчальному закладі 
„Соснівський професійний ліцей“ (директор Шеремет О.В.). 

За результатами рейтингу відділом професійно-технічної освіти 
управління освіти і науки Рівненської ОДА  було здійснено детальний аналіз 
рейтингових матеріалів та порівняльна характеристика діяльності 
професійно-технічних навчальних закладів області за останні п’ять  років .  

Система рейтингової оцінки діяльності ПТНЗ 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 в цілому, так і в окремих 
навчальних закладах. 

 
Мосійчук Л.М., методист 
Навчально-методичного центру 
професійно-технічної освіти у 
Рівненській області 
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Порівняльний аналіз динаміки змін за 5 років (2009-2013) 
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Моніторингові дослідження 
 
На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 31 січня 

2011 року за  № 61 „Про проведення моніторингового дослідження стану і 
розвитку професійно-технічної освіти” у професійно-технічних навчальних 
закладах Рівненської області з 1 березня по 5 травня було проведено ІV етап, 
шляхом анкетування цільових респондентів (заступників директора з 
навчальної/виховної роботи ПТНЗ, учнів ІІ курсу, випускників ПТНЗ (учнів 
ІІІ-ІV курсів), викладачів фізичної культури ПТНЗ). 

У моніторинговому дослідженні взяли участь  84 респонденти з  
дванадцяти  професійно-технічних навчальних закладів області. 

Опитування заступників директора показало, що  у 100% ПТНЗ 
працюють гуртки художньо-естетичного та фізкультурно-спортивного 
напряму, у 50% -  туристсько-краєзнавчого та гуманітарного напряму, й 
лише у 8 % ПТНЗ працюють гуртки дослідно-експериментального напряму. 
У 67% ПТНЗ щотижня проводяться різноманітні учнівські конкурси, 
олімпіади, виставки та змагання, 75% з опитаних вказали, що їх вихованці  за 
останній рік брали участь у Всеукраїнських конкурсах та олімпіадах, а 33% - 
у міжнародних. Також 75%  респондентів з категорії „заступник директора” 
вважають, що існуючі конкурси, змагання, олімпіади за своєю кількістю, 
періодичністю, рівнем вимог і різноманітністю форм та методів проведення 
сприяють підвищенню інтелектуального рівня дітей, а 8% вказали, що такі 
заходи відволікають дітей від основного процесу навчання та не 
відповідають потребам сучасної освіти.  

Анкетування викладачів фізичної культури свідчить, що лише  25% з 
них  вважають цілком достатнім матеріально-технічне забезпечення 
предмета, а саме: наявність і якість обладнання спортзалу, спортмайданчика, 
інвентарю тощо; щодо науково-методичного забезпечення предмета, а саме: 
наявність програм, підручників, методичних посібників, довідникової 
літератури, наочних матеріалів, то 42% опитаних вважають його цілком 
достатнім.  75% опитаних викладачів фізичної культури  вказали, що 
найчастіше отримують інформацію про нововведення з предмета „Фізична 
культура” з науково-методичних семінарів, методичних об’єднань, 
конференцій. 

Опитування учнів ІІ курсу ПТНЗ показало, що 43 % з них  для 
підготовки до занять використовують переважно конспекти лекцій та 
підручники, а 13% - лише конспекти лекцій; 10% опитаних крім обов’язкової 
літератури, підручників та конспектів лекцій, використовують додаткову 
літературу, рекомендовану викладачем і лише 7% крім рекомендованої та 
обов’язкової літератури, самостійно знаходять додаткову літературу з 
предметів, що цікавлять. Серед пріоритетних результатів навчання у ПТНЗ 
53% учнів відзначили високий рівень знань, 33%  - отримання практичних 
навичок, які можна використовувати у роботі, 17% - здобуття престижної 
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високооплачуваної роботи.  63% опитаних учнів  планують після закінчення 
ПТНЗ працювати за обраною професією, 23% збираються продовжувати 
навчання у ВНЗ,  3% зазначили, що розчарувались в обраній професії. 

 
Мосійчук Л.М., методист 
Навчально-методичного центру 
професійно-технічної освіти у 
Рівненській області 



Професійно

 

 

Змінюються цілі та завдання освіти, з’являються нові засоби навчання, 
але важливим чинником у підготовці компетентних робітників є набуття 
професійних навичок з професії, практичного досвіду та розвитку 
професійного мислення. Саме на
розуміння й сприйняття майбутньої професії, забезпечується можливість 
перевірити знання на практиці, оцінити рівень своєї професійної підготовки 
та компетентності під час вирішення тих чи інших виробничих питань. 
Значною мірою цього можна досягти проведенням конкурсів фахової 
майстерності, олімпіад з професійно

Клопіткою є робота при підготовці до конкурсів фахової майстерності. 
Спочатку збираються творчі групи педагогічних працівників з різних
регіонів, які напрацьовують змістову частину конкурсу, визначають 
практичні завдання, які будуть виконувати учні під час конкурсу. 
Узгоджують усі питання, які можуть виникнути під час проведення 
конкурсу.  

Відповідно до Положення про Всеукраїнські конкурс
майстерності розробляється Положення про проведення відповідних 
конкурсів, яке обов’язково проходить реєстрацію в Головному управлінні 
юстиції. Після погодження з юстицією необхідно підібрати кваліфікований 
склад членів журі, скласти кошторис вид
погодити наказ в управлінні освіти і науки.

Відповідно до розряду, за яким буде проводитися конкурс, необхідно 
скласти 60 тестових питань з усіх предметів професійно
підготовки та ввести їх в тестову програму. П
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Немає професій з великим майбутнім, 
але є професіонал з великим м

(Д. Сейерз). 
 

Змінюються цілі та завдання освіти, з’являються нові засоби навчання, 
але важливим чинником у підготовці компетентних робітників є набуття 
професійних навичок з професії, практичного досвіду та розвитку 
професійного мислення. Саме на цьому етапі в учнів формується свідоме 
розуміння й сприйняття майбутньої професії, забезпечується можливість 
перевірити знання на практиці, оцінити рівень своєї професійної підготовки 
та компетентності під час вирішення тих чи інших виробничих питань. 

чною мірою цього можна досягти проведенням конкурсів фахової 
майстерності, олімпіад з професійно-теоретичної підготовки.

Клопіткою є робота при підготовці до конкурсів фахової майстерності. 
Спочатку збираються творчі групи педагогічних працівників з різних
регіонів, які напрацьовують змістову частину конкурсу, визначають 
практичні завдання, які будуть виконувати учні під час конкурсу. 
Узгоджують усі питання, які можуть виникнути під час проведення 

Відповідно до Положення про Всеукраїнські конкурс
майстерності розробляється Положення про проведення відповідних 
конкурсів, яке обов’язково проходить реєстрацію в Головному управлінні 
юстиції. Після погодження з юстицією необхідно підібрати кваліфікований 
склад членів журі, скласти кошторис видатків на проведення конкурсу та 
погодити наказ в управлінні освіти і науки. 

Відповідно до розряду, за яким буде проводитися конкурс, необхідно 
скласти 60 тестових питань з усіх предметів професійно
підготовки та ввести їх в тестову програму. Після проведеної підготовчої 

роботи методист працює з викладачами та 
майстрами виробничого навчання, які 
готують учня до конкурсу. 

20 березня 2014 року на базі 
державного навчального закладу 
„Здолбунівське вище професійне училище 
залізничного транспорту“ ві
Всеукраїнського конкурсу фахової 
майстерності серед учнів професійно
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але важливим чинником у підготовці компетентних робітників є набуття 
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перевірити знання на практиці, оцінити рівень своєї професійної підготовки 
та компетентності під час вирішення тих чи інших виробничих питань. 

чною мірою цього можна досягти проведенням конкурсів фахової 
теоретичної підготовки. 

Клопіткою є робота при підготовці до конкурсів фахової майстерності. 
Спочатку збираються творчі групи педагогічних працівників з різних 
регіонів, які напрацьовують змістову частину конкурсу, визначають 
практичні завдання, які будуть виконувати учні під час конкурсу. 
Узгоджують усі питання, які можуть виникнути під час проведення 

Відповідно до Положення про Всеукраїнські конкурси фахової 
майстерності розробляється Положення про проведення відповідних 
конкурсів, яке обов’язково проходить реєстрацію в Головному управлінні 
юстиції. Після погодження з юстицією необхідно підібрати кваліфікований 

атків на проведення конкурсу та 

Відповідно до розряду, за яким буде проводитися конкурс, необхідно 
скласти 60 тестових питань з усіх предметів професійно-теоретичної 

ісля проведеної підготовчої 
роботи методист працює з викладачами та 
майстрами виробничого навчання, які 

 
20 березня 2014 року на базі 

державного навчального закладу 
„Здолбунівське вище професійне училище 
залізничного транспорту“ відбувся ІІ етап 
Всеукраїнського конкурсу фахової 
майстерності серед учнів професійно-



Професійно

 

 

технічних навчальних закладів Рівненської області за професією „Слюсар з 
ремонту рухомого складу“.

У конкурсі взяли участь учні, які вийшли переможцями першого етапу 
конкурсу. Слід зазначити, що ДНЗ „Здолбунівське вище професійне 
училище залізничного транспорту“ 
який проводить підготовку за названою професією.

Конкурс відбувався у два тури: теоретичний тур, що проходив у 
вигляді комп’ютерного тестування зі спеціальних дисциплін (60 запитань із 
одним варіантом правильної відповіді), та практичного туру з виготовлення 
важеля перемикання контактового реле 
обертів РО-60. 

Конкурс показав, що в цілому учні 
справилися з поставленими завданнями 
та показали достатній та високий рівень 
теоретичних знань й практичних умінь і 
навиків. 

Компетентне журі у складі: Жука 
А.О.– старшого майстра КРД ВП 
„Ремонтне вагонне депо Здолбунів”, 
Преподобного А.Н. 
інженера управління ДТГО „Львівська зал
заступника директора з навчально
вище професійне училище залізничного транспорту”, Ковальчука М.Ю. 
старшого майстра ДНЗ „Здолбунівське вище професійне училище 
залізничного транспорту“ та Дзюби 
ДНЗ „Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту”, 
якісно оцінило результати конкурсу й визначило переможців. 

За підсумками конкурсу дипломом 
ІІІ ступеня нагороджено Вознюка Юрія, 
дипломом ІІ ступеня – Євщика Романа. А 
переможцем конкурсу став Мозоль 
Сергій, якого відзначено дипломом І 
ступеня. Переможців конкурсу також 
нагороджено цінними подарунками. Інші 
учасники отримали дипломи учасників 
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технічних навчальних закладів Рівненської області за професією „Слюсар з 
ремонту рухомого складу“. 

У конкурсі взяли участь учні, які вийшли переможцями першого етапу 
су. Слід зазначити, що ДНЗ „Здолбунівське вище професійне 

училище залізничного транспорту“ – єдиний в області навчальний заклад, 
який проводить підготовку за названою професією. 

Конкурс відбувався у два тури: теоретичний тур, що проходив у 
ерного тестування зі спеціальних дисциплін (60 запитань із 

одним варіантом правильної відповіді), та практичного туру з виготовлення 
важеля перемикання контактового реле 

Конкурс показав, що в цілому учні 
справилися з поставленими завданнями 
та показали достатній та високий рівень 
теоретичних знань й практичних умінь і 

Компетентне журі у складі: Жука 
старшого майстра КРД ВП 

„Ремонтне вагонне депо Здолбунів”, 
Преподобного А.Н. – провідного 
інженера управління ДТГО „Львівська залізниця”, Павлюка М.В. 
заступника директора з навчально-виробничої роботи ДНЗ „Здолбунівське 
вище професійне училище залізничного транспорту”, Ковальчука М.Ю. 
старшого майстра ДНЗ „Здолбунівське вище професійне училище 
залізничного транспорту“ та Дзюби В.Л. – майстра виробничого навчання 
ДНЗ „Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту”, 
якісно оцінило результати конкурсу й визначило переможців. 

За підсумками конкурсу дипломом 
ІІІ ступеня нагороджено Вознюка Юрія, 

Євщика Романа. А 
переможцем конкурсу став Мозоль 
Сергій, якого відзначено дипломом І 
ступеня. Переможців конкурсу також 
нагороджено цінними подарунками. Інші 
учасники отримали дипломи учасників 

конкур
су. 

27 березня 2014 року на базі 
Рівненського професій
пройшов II етап Всеукраїнського 
конкурсу фахової майстерності серед 
учнів професійно-технічних навчальних 
закладів за професією „Слюсар з ремонту 
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технічних навчальних закладів Рівненської області за професією „Слюсар з 

У конкурсі взяли участь учні, які вийшли переможцями першого етапу 
су. Слід зазначити, що ДНЗ „Здолбунівське вище професійне 

єдиний в області навчальний заклад, 

Конкурс відбувався у два тури: теоретичний тур, що проходив у 
ерного тестування зі спеціальних дисциплін (60 запитань із 

одним варіантом правильної відповіді), та практичного туру з виготовлення 

ізниця”, Павлюка М.В. – 
виробничої роботи ДНЗ „Здолбунівське 

вище професійне училище залізничного транспорту”, Ковальчука М.Ю. – 
старшого майстра ДНЗ „Здолбунівське вище професійне училище 

майстра виробничого навчання 
ДНЗ „Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту”, 
якісно оцінило результати конкурсу й визначило переможців.  

27 березня 2014 року на базі 
Рівненського професійного ліцею 
пройшов II етап Всеукраїнського 
конкурсу фахової майстерності серед 

технічних навчальних 
закладів за професією „Слюсар з ремонту 



Професійно

 

 

автомобілів”. 

У конкурсі взяли участь учні випускних груп із семи професійно
технічних навчальних з
підготовку за професією „Слюсар з ремонту автомобілів”.

Програма конкурсу передбачала виконання теоретичного та 
практичних завдань, складність яких та обсяг визначались відповідно до 
Умов II етапу конкурсу. 

Журі конкурсу відзначило достатню теоретичну та практичну 
підготовку учнів. 

На підставі висновків журі переможцями конкурсу визначено: 
Герасимчука Василя (Рівненський професійний ліцей) 
Казмірука Володимира (Радивилівський професійний ліцей) 
Висоцького Іллю (Клеванський професійний ліцей) 
З 24 по 25 квітня 2014 року на базі Клеванського професійного ліцею 

пройшов II етап Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів 
професійно-технічних навчальних закладів 
за професією „Тракторист
сільськогосподарського виробництва”.

У конкурсі взяли участь учні 
випускних груп із семи професійно
технічних навчальних закладів, які 
отримують первинну професійну 
підготовку за професією „Тракторист

відзначило достатню теоретичну та 
практичну підготовку учнів. 

На підставі висновків журі 
переможцями конкурсу визнано:

Марушкевича Назарія (Клеванський 
професійний ліцей) – I місце;

Гончарука Костянтина (Вище 
професійне училище № 24 м. Корець) 
місце; 

Палія Ярослава (Державний професійно
„Острозьке вище професійне училище”) 
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У конкурсі взяли участь учні випускних груп із семи професійно
технічних навчальних закладів, які отримують первинну професійну 
підготовку за професією „Слюсар з ремонту автомобілів”. 

Програма конкурсу передбачала виконання теоретичного та 
практичних завдань, складність яких та обсяг визначались відповідно до 

 
онкурсу відзначило достатню теоретичну та практичну 

На підставі висновків журі переможцями конкурсу визначено: 
Герасимчука Василя (Рівненський професійний ліцей) –
Казмірука Володимира (Радивилівський професійний ліцей) 
Висоцького Іллю (Клеванський професійний ліцей) – III місце.
З 24 по 25 квітня 2014 року на базі Клеванського професійного ліцею 

пройшов II етап Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів 
технічних навчальних закладів 
есією „Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського виробництва”. 
У конкурсі взяли участь учні 

випускних груп із семи професійно-
технічних навчальних закладів, які 
отримують первинну професійну 
підготовку за професією „Тракторист-

машиніст сільськогосподарсь
виробництва”. 

Програма конкурсу передбачала 
виконання теоретичного та практичних завдань, 
складність та обсяг яких визначались відповідно 
до Умов II етапу конкурсу. 

Журі 
конкурсу 

відзначило достатню теоретичну та 
практичну підготовку учнів.  

аві висновків журі 
переможцями конкурсу визнано: 

Марушкевича Назарія (Клеванський 
I місце; 

Гончарука Костянтина (Вище 
професійне училище № 24 м. Корець) – II 

Палія Ярослава (Державний професійно-технічний навчальний заклад 
озьке вище професійне училище”) – III місце. 

Рівненщини за підсумками роботи у 2013-2014 навчальному році 

У конкурсі взяли участь учні випускних груп із семи професійно-
акладів, які отримують первинну професійну 

Програма конкурсу передбачала виконання теоретичного та 
практичних завдань, складність яких та обсяг визначались відповідно до 

онкурсу відзначило достатню теоретичну та практичну 

На підставі висновків журі переможцями конкурсу визначено:  
– I місце; 

Казмірука Володимира (Радивилівський професійний ліцей) – II місце; 
III місце. 

З 24 по 25 квітня 2014 року на базі Клеванського професійного ліцею 
пройшов II етап Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів 

машиніст сільськогосподарського 

Програма конкурсу передбачала 
виконання теоретичного та практичних завдань, 
складність та обсяг яких визначались відповідно 

технічний навчальний заклад 



Професійно

 

 

Переможців за І, ІІ, ІІІ місце нагороджено дипломами управління 
освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації та призами. 

„Будівельне креслення” та включав виконання 
тестових завдань на персональному комп’ютері 
(60 запитань з одним правильним варіантом 
відповіді). Найкращі знання показали
Віталій, учень Вищого професійного училища 
№ 29 смт Володимирець 

складалося з двох етапів: І етап 
рідкими шпалерами. Найкраще завдання виконав 
Аврамишин Вадим. ІІ етап 
площею 2х2 фактурою у кольорі, н
Хлебюк Валерій, учень державного навчального 
закладу „Здолбунівське вище професійне училище 
залізничного транспорту”.

Підводячи підсумки конкурсу, члени журі 
прийняли рішення та визначили переможців:

Аврамишин Вадим, учень Вищого професійно
училища № 1 м. Рівне – І місце;

Тишков Віталій, учень Вищого професійного 
училища № 29 смт Володимирець 

Хлебюк Валерій, учень державного навчального 
закладу „Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту” 
– ІІІ місце. 
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Переможців за І, ІІ, ІІІ місце нагороджено дипломами управління 
освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації та призами. 

Решта – отримали дипломи учасників конкурсу.
29-30 квітня 2014 року на баз

професійного училища № 29 смт Володимирець 
відбувся ІІ етап Всеукраїнського конкурсу серед 
учнів професійно-технічних навчальних закладів 
за професією „Маляр”. 

Згідно з умовами конкурсу: теоретичний тур 
складався з перевірки  професійно
знань з предметів „Технологія малярних робіт”, 
„Матеріалознавство”, „Охорона праці”, 

„Будівельне креслення” та включав виконання 
тестових завдань на персональному комп’ютері 
(60 запитань з одним правильним варіантом 
відповіді). Найкращі знання показали: Тишков 
Віталій, учень Вищого професійного училища 
№ 29 смт Володимирець – 57 балів; 

Аврамишин 
Вадим, учень 
Вищого 
професійного училища № 1         м. Рівне 
балів; Козяр Михайло, учень державного 
професійно-технічного навчального закладу 
„Соснівський професійний ліцей” 

Виконання практичного завдання 
складалося з двох етапів: І етап – опорядження поверхні площею 2х2 
рідкими шпалерами. Найкраще завдання виконав 
Аврамишин Вадим. ІІ етап – опорядження поверхні 
площею 2х2 фактурою у кольорі, найкраще виконав 
Хлебюк Валерій, учень державного навчального 
закладу „Здолбунівське вище професійне училище 
залізничного транспорту”. 

Підводячи підсумки конкурсу, члени журі 
прийняли рішення та визначили переможців: 

Аврамишин Вадим, учень Вищого професійного 
І місце; 

Тишков Віталій, учень Вищого професійного 
училища № 29 смт Володимирець – ІІ місце;  

Хлебюк Валерій, учень державного навчального 
закладу „Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту” 

Рівненщини за підсумками роботи у 2013-2014 навчальному році 

Переможців за І, ІІ, ІІІ місце нагороджено дипломами управління 
освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації та призами. 

отримали дипломи учасників конкурсу. 
30 квітня 2014 року на базі Вищого 

професійного училища № 29 смт Володимирець 
відбувся ІІ етап Всеукраїнського конкурсу серед 

технічних навчальних закладів 

Згідно з умовами конкурсу: теоретичний тур 
складався з перевірки  професійно-теоретичних 
знань з предметів „Технологія малярних робіт”, 
„Матеріалознавство”, „Охорона праці”, 

професійного училища № 1         м. Рівне – 50 
балів; Козяр Михайло, учень державного 

технічного навчального закладу 
професійний ліцей” – 47 балів. 

Виконання практичного завдання 
опорядження поверхні площею 2х2 

закладу „Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту” 



Професійно

 

 

завданнями, які передбачали виконання 
практичного та теоретичного завдання, впоралися 
всі учасники. Найкращі результати в теоретичному 
завданні показали учні: ВПУ № 22 м. Сарни 

Валентина, ВПУ № 22 м. Сарни 
Базака Олена, ВПУ № 29 смт 

Володимирець – ІІ місце;
Мурахас Емірсін, ДНЗ „Рівненське вище 

професійне училище ресторанного сервісу і 
торгівлі” – І місце.  

Вітаємо переможців конкурсу! 

 

місце; Ничипорук Олександр, учень де
„Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту” 
місце; Левчук Ірина 
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7 травня 2014 року на базі державного 
навчального закладу „Рівненське вище 
професійне училище ресторанного сервісу і 
торгівлі” відбувся ІІ етап Всеукраїнського 
конкурсу фахової майстерності серед учнів 
професійно-технічних навчальних закладів за 
професією „Кухар”. У конкурсі взяли участь 
11 учасників.  

З конкурсними 
завданнями, які передбачали виконання 
практичного та теоретичного завдання, впоралися 
всі учасники. Найкращі результати в теоретичному 
завданні показали учні: ВПУ № 22 м. Сарни – 53 

бали, ДНЗ 
„Рівненське вище 

професійне 
училище ресторанного сервісу і торгівлі
47 балів, ВПУ № 29 смт Володимирець 
бали з 60 можливих.  

Переможця
ми конкурсу 
стали: 

Вишневська 
Валентина, ВПУ № 22 м. Сарни – ІІІ місце; 

Базака Олена, ВПУ № 29 смт 
ісце; 

Мурахас Емірсін, ДНЗ „Рівненське вище 
професійне училище ресторанного сервісу і 

Вітаємо переможців конкурсу!  

24 квітня 2014 року на базі 
навчального закладу „Рівненське вище 
професійне училище ресторанного сервісу 
торгівлі” відбулася обласна олімпіада з 
предмета „Охорона праці”. 

Найкращий результат показала Сусь 
Анна, учениця державного навчального 
закладу „Рівненське вище професійне 
училище ресторанного сервісу і торгівлі” 

місце; Ничипорук Олександр, учень державного навчального закладу 
„Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту” 
місце; Левчук Ірина – учениця державного професійно

Рівненщини за підсумками роботи у 2013-2014 навчальному році 

авня 2014 року на базі державного 
навчального закладу „Рівненське вище 
професійне училище ресторанного сервісу і 
торгівлі” відбувся ІІ етап Всеукраїнського 
конкурсу фахової майстерності серед учнів 

технічних навчальних закладів за 
ар”. У конкурсі взяли участь 

училище ресторанного сервісу і торгівлі” – 
47 балів, ВПУ № 29 смт Володимирець – 43 

24 квітня 2014 року на базі державного 
навчального закладу „Рівненське вище 
професійне училище ресторанного сервісу і 
торгівлі” відбулася обласна олімпіада з 

Найкращий результат показала Сусь 
Анна, учениця державного навчального 
закладу „Рівненське вище професійне 
училище ресторанного сервісу і торгівлі” – І 

ржавного навчального закладу 
„Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту” – ІІ 

учениця державного професійно-технічного 



Професійно

 

 

навчального закладу „Рівненський центр професійно
та дизайну” – ІІ міс
професійного ліцею – ІІІ місце; Телепей Наталія, учениця Рівненського 
професійного ліцею – 
професійно-технічного навчального закладу „Березнівське вище професійне 
училище” – ІІІ місце. 

 

У 2013-2014 навчальному році в системі 
професійно-технічної освіти було 
п’ять Всеукраїнських конкурсів фахової 
майстерності. У двох з них переможцями стали 
учні професійно-технічних навчальних закладів 
Рівненської області: 
Сейярович, учень державного навчального 
закладу „Рівненське вище професійне училище 

навчання Красовська Поліна Григорівна).
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навчального закладу „Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу 
ІІ місце; Данилюк Тетяна, учениця Квасилівського 

ІІІ місце; Телепей Наталія, учениця Рівненського 
 ІІІ місце; Федас Світлана, учениця державного 

технічного навчального закладу „Березнівське вище професійне 

2014 навчальному році в системі 
технічної освіти було проведено 

п’ять Всеукраїнських конкурсів фахової 
. У двох з них переможцями стали 

технічних навчальних закладів 
Рівненської області: Мурахас Емірсін 

ержавного навчального 
закладу „Рівненське вище професійне училище 

ресторанного 
сервісу і 
торгівлі” – І 
місце у конкурсі за професією „Кухар” 
(майстер виробничого навчання Лемех 
Надія Валеріївна),  

учень вищого професійного у
№ 1 м. Рівне Аврамищин Вадим 
В’ячеславович – V місце
професією „Маляр” (майстер виробничого 

навчання Красовська Поліна Григорівна).  

Невірковець Л.Ф.
Навчально-методичного центру 
професійно-технічної освіти у 
Рівненській області 

Рівненщини за підсумками роботи у 2013-2014 навчальному році 

технічної освіти сервісу 
це; Данилюк Тетяна, учениця Квасилівського 

ІІІ місце; Телепей Наталія, учениця Рівненського 
ІІІ місце; Федас Світлана, учениця державного 

технічного навчального закладу „Березнівське вище професійне 

у конкурсі за професією „Кухар” 
(майстер виробничого навчання Лемех 

учень вищого професійного училища 
Аврамищин Вадим 

V місце у конкурсі за 
(майстер виробничого 

Невірковець Л.Ф., методист 
методичного центру 
технічної освіти у 

ласті  



Професійно

 

 

Дуже дивний пейзаж: косяками ідуть таланти. 

 
Високоякісна, чітка і довершена робота майстра захопл

пробуджує в них інтерес та бажання оволодіти навичками професії. Нерідко 
саме професійна діяльність майстра стає тим вирішальним фактором, на 
якому ґрунтується ставлення учнів не лише до обраної професії, а й до праці 
загалом. 

Стало доброю традиц
майстерності серед майстрів виробничого навчання системи професійно
технічної освіти з різних  професій

У області  в 2013/201
- обласний конкурс 
- ІІ етап Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності майстрів 

виробничого навчання за професією „Лицювальник
-  обласний конкурс 

навчання системи професійно
професією „Водій автотранспортних засобів”.  

 
Упродовж навчального року проведені три обласні конкурси фахової 

майстерності серед майстрів виробничого 
навчання. Перемогу в конкурсі фахової 
майстерності за професією „Кондитер” 
вибороли: Огоновська Наталія Мирославівна, 
майстер виробничого навчання державного 
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Дуже дивний пейзаж: косяками ідуть таланти. 
Сьоме небо своє пригинає собі суєта. 

При майстрах якось легше. 
Вони —

держать небо на плечах. 
Тому і є висота..

Високоякісна, чітка і довершена робота майстра захопл
пробуджує в них інтерес та бажання оволодіти навичками професії. Нерідко 
саме професійна діяльність майстра стає тим вирішальним фактором, на 
якому ґрунтується ставлення учнів не лише до обраної професії, а й до праці 

Стало доброю традицією проводити в області  конкурси професійної 
майстерності серед майстрів виробничого навчання системи професійно

нічної освіти з різних  професій. 
/2014 році провели: 

конкурс фахової майстерності за професією 
етап Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності майстрів 

виробничого навчання за професією „Лицювальник-плиточник ”; 
конкурс фахової  майстерності серед майстрів виробничого 

навчання системи професійно-технічної освіти Рівненської облас
професією „Водій автотранспортних засобів”.   

Упродовж навчального року проведені три обласні конкурси фахової 
майстерності серед майстрів виробничого 
навчання. Перемогу в конкурсі фахової 
майстерності за професією „Кондитер” 

Наталія Мирославівна, 
майстер виробничого навчання державного 

навчального 
закладу 

„Рівненське вище 
професійне училище ресторанного сервісу і 
торгівлі” – І місце; Веремчук Руслана Петрівна, 
майстер виробничого навчання вищого 
професійного училища № 29 смт В
– ІІ місце; Галушко Сніжана Григорівна, 

Рівненщини за підсумками роботи у 2013-2014 навчальному році 

  
Дуже дивний пейзаж: косяками ідуть таланти.  

Сьоме небо своє пригинає собі суєта.  
При майстрах якось легше.  

— як Атланти,  
держать небо на плечах.  

Тому і є висота.. 
 

Ліна Костенко 

Високоякісна, чітка і довершена робота майстра захоплює учнів, 
пробуджує в них інтерес та бажання оволодіти навичками професії. Нерідко 
саме професійна діяльність майстра стає тим вирішальним фактором, на 
якому ґрунтується ставлення учнів не лише до обраної професії, а й до праці 

урси професійної 
майстерності серед майстрів виробничого навчання системи професійно-

майстерності за професією „Кондитер”; 
етап Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності майстрів 

плиточник ”;  
майстерності серед майстрів виробничого 

технічної освіти Рівненської області за 

Упродовж навчального року проведені три обласні конкурси фахової 

професійне училище ресторанного сервісу і 
І місце; Веремчук Руслана Петрівна, 

майстер виробничого навчання вищого 
професійного училища № 29 смт Володимирець 

ІІ місце; Галушко Сніжана Григорівна, 



Професійно

 

 

майстер виробничого навчання вищого професійного училища № 22 м. Сарни 
– ІІІ місце. 

Анатолій Іванович, майстер виробничого 
навчання державного професійно
навчального закладу „Сарненський 
професійний аграрний л
Псарьов Іван Володимирович, майстер 
виробничого навчання Рівненського 
професійного ліцею – III місце.

майстер виробничого навчання вищого 
професійного училища № 1 м Рівне 
Бойчук Світлана Григорівна, майстер 
виробничого навчання державного 
професійно-технічного навчального закладу 
„Соснівський професійний ліцей” 
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майстер виробничого навчання вищого професійного училища № 22 м. Сарни 

Перемогу у конкурсі фахової 
майстерності серед майстрів виробничого 
навчання за професією „Водій 
автотранспортних засобів” вибороли: Гринь 
Микола Євгенович, майстер виробничого 
навчання Клеванського професійного ліцею 
– I місце; 

Гриневич 
Анатолій Іванович, майстер виробничого 
навчання державного професійно-технічного 
навчального закладу „Сарненський 
професійний аграрний ліцей” – II місце; 
Псарьов Іван Володимирович, майстер 
виробничого навчання Рівненського 

III місце. 
Перемогу в конкурсі фахової 

майстерності серед майстрів виробничого 
навчання  за професією „Лицювальник
плиточник” вибороли: Швець Сві
Іванівна, майстер виробничого навчання 
державного навчального закладу 
„Здолбунівське вище професійне училище 
залізничного транспорту” – I місце; Забейда 
Ніна Іванівна, 

майстер виробничого навчання вищого 
професійного училища № 1 м Рівне – ІІ місце; 

ойчук Світлана Григорівна, майстер 
виробничого навчання державного 

технічного навчального закладу 
„Соснівський професійний ліцей” – ІІІ місце. 

Сульжик М.С., методист 
Навчально-методичного центру 
професійно-технічної освіти у 
Рівненській област
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майстер виробничого навчання вищого професійного училища № 22 м. Сарни 

конкурсі фахової 
майстерності серед майстрів виробничого 
навчання за професією „Водій 

бів” вибороли: Гринь 
Микола Євгенович, майстер виробничого 
навчання Клеванського професійного ліцею 

Перемогу в конкурсі фахової 
майстерності серед майстрів виробничого 
навчання  за професією „Лицювальник-
плиточник” вибороли: Швець Світлана 
Іванівна, майстер виробничого навчання 
державного навчального закладу 
„Здолбунівське вище професійне училище 

I місце; Забейда 

Сульжик М.С., методист 
методичного центру 
технічної освіти у 

Рівненській області 



Професійно

 

 

Творчий професіоналізм майстра
 

за професією „Кухар” 
Валеріївна вирішила провести для своїх колег з інших навчальних закладів 
майстер-клас з приготування карпаччо. 
Майстрам цікаво й час у хвилюванні за 
учасника спливає швидше.
 Представники одинадцяти навчальних 
закладів поділилися на групи й з цікавістю 
були в ролі учнів. Надія Валеріївна гарно 
підготувалася й роздала кожній групі 
учасників набір сировини. Дуже цікаво, з 
історичними фактами про приготування 
карпаччо відбувався майстер
група хотіла довести, що в неї вийде найкраща 
зі смаком оформлена страва. Треба було встигати дивитися й одночасно 
робити, щоб нічого не пропустити. 
 Приготували карпаччо з помідор, грибів, хамона. Кожна команда 
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Творчий професіоналізм майстра

Особливого значення сьогодні 
набувають такі якості працівників, як 
професіоналізм, компетентність, творча 
активність, здатність навчатися протягом 
усього життя. Саме такими є майстри 
виробничого навчання  системи профес
технічної освіти Рівненщини. При будь
можливості поділитися своїми знаннями та 
досвідом з іншими – діляться ним.
 Під час проведення ІІ етапу конкурсу 
фахової майстерності серед учнів 
професійно-технічних навчальних закладів 

 майстер виробничого навчання Лемех Надія 
Валеріївна вирішила провести для своїх колег з інших навчальних закладів 

клас з приготування карпаччо. 
Майстрам цікаво й час у хвилюванні за 
учасника спливає швидше. 

Представники одинадцяти навчальних 
адів поділилися на групи й з цікавістю 

були в ролі учнів. Надія Валеріївна гарно 
підготувалася й роздала кожній групі 
учасників набір сировини. Дуже цікаво, з 
історичними фактами про приготування 
карпаччо відбувався майстер-клас. Кожна 

, що в неї вийде найкраща 
зі смаком оформлена страва. Треба було встигати дивитися й одночасно 
робити, щоб нічого не пропустити.  

Приготували карпаччо з помідор, грибів, хамона. Кожна команда 
презентувала своє карпаччо. А потім 
учасники провели дегустаці
страви й обмінялися враженнями. 
Дружна команда майстрів виробничого 
навчання кухарів, кондитерів 
подякувала за цікавий майстер
Надії Валеріївні та зробила фото 
напам’ять.  

Сульжик М.С., методист 
Навчально-методичного центру 
професійно-технічн
Рівненській області
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Творчий професіоналізм майстра 

Особливого значення сьогодні 
набувають такі якості працівників, як 
професіоналізм, компетентність, творча 
активність, здатність навчатися протягом 
усього життя. Саме такими є майстри 
виробничого навчання  системи професійно-
технічної освіти Рівненщини. При будь-якій 
можливості поділитися своїми знаннями та 

діляться ним. 
Під час проведення ІІ етапу конкурсу 

фахової майстерності серед учнів 
технічних навчальних закладів 

майстер виробничого навчання Лемех Надія 
Валеріївна вирішила провести для своїх колег з інших навчальних закладів 

зі смаком оформлена страва. Треба було встигати дивитися й одночасно 

Приготували карпаччо з помідор, грибів, хамона. Кожна команда 
презентувала своє карпаччо. А потім 
учасники провели дегустацію кожної 
страви й обмінялися враженнями. 
Дружна команда майстрів виробничого 
навчання кухарів, кондитерів 
подякувала за цікавий майстер-клас 
Надії Валеріївні та зробила фото 

Сульжик М.С., методист 
методичного центру 
технічної освіти у 

Рівненській області  



Професійно

 

 

Інноваційні технології при виконанні 
оздоблювальних робіт

 Розробка та впровадження нових та вдосконалення існуючих 
технологій в капітальному будівництві визначається необхідністю 
зменшення матеріальних та трудових витрат 
розміри яких обчислюються мільйонами гривень, а також необхідністю 
скорочення інвестиційного циклу будівництва будівель і споруд.
 Багатий досвід в галузі оздоблювальних робіт накопичений 
зарубіжними фірмами. Роботи із зовнішнього 
будівель та споруд, що виконуються безпосередньо на будівельних 
майданчиках за кордоном, в загальному об’ємі будівельно
складають усього 12-15%. Це досягається перш за все завдяки максимальній 
індустріалізації оздоблювальних робіт за рахунок граничного обмеження 
„мокрих” процесів на будівельних майданчиках та перенесення їх в 
заводські умови, а також монтажу на будівництві різних оздоблювальних 
елементів деталей заводського виготовлення.
 Застосування механізова
оздоблювальних робіт підвищує ефективність застосування будівельних 
сумішей, оскільки дозволяє організовувати виконання робіт потоковими 
методами та скоротити тривалість комплексних процесів виробництва робіт. 
На сьогоднішній день, при великих об’ємах виконання опоряджувальних 
робіт, застосовують такі види машин та пристосування: транспортні силоси, 
системи пневмоподачі 
автоматичним дозуванням води для 
приготування сумішей, однокамерні
двокамерні штукатурні машини.
 Завдяки застосуванню механізмів для 
виконання опоряджувальних робіт у два 
рази скорочується кількість спеціалізованих 
бригад та тривалість виконання робіт, а 
також, у залежності від обраної схеми 
механізації, виконання шт
продуктивність праці при цьому 
підвищується в 2-4 рази у порівнянні з ручним виконанням робіт.
 Аналіз досліджень в галузі оздоблювальних робіт показує, що 
більшість з них присвячено вивченню та удосконаленню технологій 
виконання робіт на основі створення та впровадження в практику 
будівництва нових ефективних оздоблювальних матеріалів, що змінюють 
традиційну технологію та сприяють підвищенню продуктивності праці й 
якості робіт. У даний час спостерігається тенденція до виробництва і 
використання ефективних матеріалів 
комплексне використання сировинних ресурсів країни, підвищення якості 
будівельних робіт, можливість використання промислових відходів.
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Інноваційні технології при виконанні 
оздоблювальних робіт 

Розробка та впровадження нових та вдосконалення існуючих 
технологій в капітальному будівництві визначається необхідністю 
зменшення матеріальних та трудових витрат на їх виконання, щорічні 
розміри яких обчислюються мільйонами гривень, а також необхідністю 
скорочення інвестиційного циклу будівництва будівель і споруд.

Багатий досвід в галузі оздоблювальних робіт накопичений 
зарубіжними фірмами. Роботи із зовнішнього та внутрішнього оздоблення 
будівель та споруд, що виконуються безпосередньо на будівельних 
майданчиках за кордоном, в загальному об’ємі будівельно-монтажних робіт, 

15%. Це досягається перш за все завдяки максимальній 
доблювальних робіт за рахунок граничного обмеження 

„мокрих” процесів на будівельних майданчиках та перенесення їх в 
заводські умови, а також монтажу на будівництві різних оздоблювальних 
елементів деталей заводського виготовлення. 

Застосування механізованих методів проведення внутрішніх 
оздоблювальних робіт підвищує ефективність застосування будівельних 
сумішей, оскільки дозволяє організовувати виконання робіт потоковими 
методами та скоротити тривалість комплексних процесів виробництва робіт. 

ній день, при великих об’ємах виконання опоряджувальних 
робіт, застосовують такі види машин та пристосування: транспортні силоси, 

 сухих будівельних сумішей, змішувачі з 
автоматичним дозуванням води для 
приготування сумішей, однокамерні та 
двокамерні штукатурні машини. 

Завдяки застосуванню механізмів для 
виконання опоряджувальних робіт у два 
рази скорочується кількість спеціалізованих 
бригад та тривалість виконання робіт, а 
також, у залежності від обраної схеми 
механізації, виконання штукатурних робіт, 
продуктивність праці при цьому 

4 рази у порівнянні з ручним виконанням робіт.
Аналіз досліджень в галузі оздоблювальних робіт показує, що 

більшість з них присвячено вивченню та удосконаленню технологій 
основі створення та впровадження в практику 

будівництва нових ефективних оздоблювальних матеріалів, що змінюють 
традиційну технологію та сприяють підвищенню продуктивності праці й 
якості робіт. У даний час спостерігається тенденція до виробництва і 

тання ефективних матеріалів – сухих сумішей, що забезпечують 
комплексне використання сировинних ресурсів країни, підвищення якості 
будівельних робіт, можливість використання промислових відходів.

  Система подачі сухих будівельних сумішей
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Інноваційні технології при виконанні  

Розробка та впровадження нових та вдосконалення існуючих 
технологій в капітальному будівництві визначається необхідністю 

на їх виконання, щорічні 
розміри яких обчислюються мільйонами гривень, а також необхідністю 
скорочення інвестиційного циклу будівництва будівель і споруд. 

Багатий досвід в галузі оздоблювальних робіт накопичений 
та внутрішнього оздоблення 

будівель та споруд, що виконуються безпосередньо на будівельних 
монтажних робіт, 

15%. Це досягається перш за все завдяки максимальній 
доблювальних робіт за рахунок граничного обмеження 

„мокрих” процесів на будівельних майданчиках та перенесення їх в 
заводські умови, а також монтажу на будівництві різних оздоблювальних 

них методів проведення внутрішніх 
оздоблювальних робіт підвищує ефективність застосування будівельних 
сумішей, оскільки дозволяє організовувати виконання робіт потоковими 
методами та скоротити тривалість комплексних процесів виробництва робіт. 

ній день, при великих об’ємах виконання опоряджувальних 
робіт, застосовують такі види машин та пристосування: транспортні силоси, 

сухих будівельних сумішей, змішувачі з 

4 рази у порівнянні з ручним виконанням робіт. 
Аналіз досліджень в галузі оздоблювальних робіт показує, що 

більшість з них присвячено вивченню та удосконаленню технологій 
основі створення та впровадження в практику 

будівництва нових ефективних оздоблювальних матеріалів, що змінюють 
традиційну технологію та сприяють підвищенню продуктивності праці й 
якості робіт. У даний час спостерігається тенденція до виробництва і 

сухих сумішей, що забезпечують 
комплексне використання сировинних ресурсів країни, підвищення якості 
будівельних робіт, можливість використання промислових відходів. 

Система подачі сухих будівельних сумішей 



Професійно-технічна освіта Рівненщини за підсумками роботи у 2013-2014 навчальному році 

 

20 
 

 Однією з інноваційних традицій є використання в оздоблювальних 
роботах сумішей з додаванням золи. Уведення добавки SiO2 до золи сприяє 
підвищенню міцності вапнякових розчинів, що дозволяє забезпечувати 
сумісність з поверхнею, раніше пофарбованою вапняковими сумішами. 
 У США були проведені дослідження, які дозволили винайти 
композиційні покриття для створення декоративного ефекту. Інновація 
полягає у здатності композиції створювати 
багатоколірний і багатовідтінковий зовнішній 
вигляд після одноразового нанесення. Ще 
однією інноваційною розробкою є 
багатокольорова композиція покриття, що має 
зернистий, або рельєфний вигляд після 
одноразового нанесення. 
 Як показують дослідження, європейські 
матеріали в порівнянні з вітчизняними, мають 
кращі технологічні характеристики. На 
сучасному етапі іноземний фонд інноваційних 
ідей і пропозицій у сфері технології оздоблювальних робіт ширший і якісно 
кращий, ніж національний. 

 
Самоїл Г.І., методист Навчально-
методичного центру професійно-
технічної освіти у Рівненській 
області  

  

  Композиційні матеріали 



Професійно

 

 

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ УЧАСТІ 
УЧНІВ  ВПУ №1 М.РІВНЕ 

У МІЖНАРОДНІЙ СТУДЕНТСЬКІЙ ОЛІМПІАДІ  

Міністерства освіти і науки України № 345 від 9 квітня 2014 року. 
IТ-Олімпіада стартувала 1 жовтня 2013 року у чотирьох країнах: 

Азердбайжанська Республіка, Республіка 
Білорусь, Республіка Казахстан та Україна. 
Протягом шести місяців її учасники, а це 
більше 120 навчальних закладів України та 
понад 1200 студентів, змагалися за право 
зустрітися у національному фіналі. За 
підсумками попередніх турів на фінал були 
запрошені понад 150 студентів із 54 
навчальних закладів України для участі у 
одинадцяти конкурсах. 

Рівненщину у національному фіналі представляли учні групи № 8 за 

конкурсах „Розробка фірмового стилю IT
„3D-графіка“ на тему „Разом створимо IT

За підсумками національного фіналу „IT
та Анастасія вибороли у своїх номінаціях перші місця, зн
суперників, та отримали іменні дипломи та подарунки, а їх викладач і 
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РО РЕЗУЛЬТАТИ УЧАСТІ 
УЧНІВ  ВПУ №1 М.РІВНЕ  

АРОДНІЙ СТУДЕНТСЬКІЙ ОЛІМПІАДІ  
24-25 квітня 2014 року на базі Київського 
національного університету культури та 
мистецтв відбулася головна подія 
Міжнародної студентської Олімпіади у 
сфері інформаційних технологій „IT
Universe 2013/14“ в Україні 
національний фінал. 

Національний фінал олімпіади було 
проведено  відповідно до наказу 

Міністерства освіти і науки України № 345 від 9 квітня 2014 року. 
Олімпіада стартувала 1 жовтня 2013 року у чотирьох країнах: 

Азердбайжанська Республіка, Республіка 
русь, Республіка Казахстан та Україна. 

Протягом шести місяців її учасники, а це – 
більше 120 навчальних закладів України та 
понад 1200 студентів, змагалися за право 
зустрітися у національному фіналі. За 
підсумками попередніх турів на фінал були 

онад 150 студентів із 54 
навчальних закладів України для участі у 

Рівненщину у національному фіналі представляли учні групи № 8 за 
професією „Оператор електронно
обчислювальних та обчислювальних 
машин. Обліковець з реєстрації 
бухгалтерських даних“ Вищого 
професійного училище № 1 м. Рівне 
Булюкіна Анастасія та Овсійчук 
Владислав під керівництвом 
викладача Рябої Людмили 
Станіславівни. Як переможці другого 
етапу студентської олімпіади, вони 
були запрошені у фінал для участі у 

озробка фірмового стилю IT-Universe“ (Булюкіна Анастасія) та 
графіка“ на тему „Разом створимо IT-всесвіт“ (Овсійчук Владислав). 

За підсумками національного фіналу „IT-Universe 2013/14“ Владислав 
та Анастасія вибороли у своїх номінаціях перші місця, значно випередивши 
суперників, та отримали іменні дипломи та подарунки, а їх викладач і 
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РО РЕЗУЛЬТАТИ УЧАСТІ  
 

АРОДНІЙ СТУДЕНТСЬКІЙ ОЛІМПІАДІ    
25 квітня 2014 року на базі Київського 

національного університету культури та 
мистецтв відбулася головна подія 
Міжнародної студентської Олімпіади у 
сфері інформаційних технологій „IT-
Universe 2013/14“ в Україні – 

Національний фінал олімпіади було 
проведено  відповідно до наказу 

Міністерства освіти і науки України № 345 від 9 квітня 2014 року.  
Олімпіада стартувала 1 жовтня 2013 року у чотирьох країнах: 

Рівненщину у національному фіналі представляли учні групи № 8 за 
професією „Оператор електронно-
обчислювальних та обчислювальних 
машин. Обліковець з реєстрації 

рських даних“ Вищого 
професійного училище № 1 м. Рівне 
Булюкіна Анастасія та Овсійчук 
Владислав під керівництвом 
викладача Рябої Людмили 
Станіславівни. Як переможці другого 
етапу студентської олімпіади, вони 
були запрошені у фінал для участі у 

Universe“ (Булюкіна Анастасія) та 
всесвіт“ (Овсійчук Владислав).  

Universe 2013/14“ Владислав 
ачно випередивши 

суперників, та отримали іменні дипломи та подарунки, а їх викладач і 



Професійно

 

 

наставник Людмила Станіславівна була 
відзначена грамотою за вагомий внесок в 
організацію та проведення Міжнародної 
студентської олімпіади.  

За результатами командного за
команду ВПУ № 1 м. Рівне нагороджено 
дипломом (ІІ місце) за перемогу у 
національному фіналі Міжнародної 
студентської олімпіади у сфері 
інформаційних технологій для студентів вищих учбових закладів І
акредитації. 

У зв'язку із вагомим здобутко
профтехосвіти вітає переможців олімпіади та їх наставників, а також 
колектив ВПУ № 1 м. Рівне та зичить подальших творчих успіхів та 
професійного зростання. 
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наставник Людмила Станіславівна була 
відзначена грамотою за вагомий внесок в 
організацію та проведення Міжнародної 

 
За результатами командного заліку 

команду ВПУ № 1 м. Рівне нагороджено 
дипломом (ІІ місце) за перемогу у 
національному фіналі Міжнародної 
студентської олімпіади у сфері 
інформаційних технологій для студентів вищих учбових закладів І

У зв'язку із вагомим здобутком навчально-методичний центр 
профтехосвіти вітає переможців олімпіади та їх наставників, а також 
колектив ВПУ № 1 м. Рівне та зичить подальших творчих успіхів та 

 
Семенюк П.П., методист 
Навчально-методичного центру 
професійно-технічн
Рівненській області 
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інформаційних технологій для студентів вищих учбових закладів І-IV рівнів 

методичний центр 
профтехосвіти вітає переможців олімпіади та їх наставників, а також 
колектив ВПУ № 1 м. Рівне та зичить подальших творчих успіхів та 

Семенюк П.П., методист 
методичного центру 
технічної освіти у 

Рівненській області  



Професійно

 

 

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 
НАВЧАЛЬНИХ ФІЛЬМІВ

профтехзакладами у навчально
центр, творчою групою у складі Кузьмича 
І.П. - директора методцентру (керівника 

Вищого професійного училища № 1 м. 
Рівне, ДНЗ „Дубенське вище художнє 
професійно-технічне училище“ та 
Квасилівського професійного ліцею. 

НМЦ ПТО виражає вдячність 
авторам та профтехзакладам області, які 
представили фільми, за цікаві задуми, 
нові ідеї, творчу майстерніс
аматорське мистецтво. 
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ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
НАВЧАЛЬНИХ ФІЛЬМІВ „УРОК МАЙСТРА“

Згідно вимог листа Міністерства 
освіти і науки України від 21.02.2014 за № 
1/9-127 „Про проведення Всеукраїнського 
фестивалю навчальних фільмів „Урок 
майстра“ професійно-технічні заклади 
Рівненської області провели роботу зі 
створення відеофільмів на названу тему. 

Із 16 
фільмів, 
поданих 

профтехзакладами у навчально-методичний 
центр, творчою групою у складі Кузьмича 

директора методцентру (керівника 
групи) та 

членів 
групи – 
методистів 

Сульжик М.С., Мосійчук Л.М., Пелипчука 
М.П. та Семенюка П.П. згідно умов 
конкурсу було відібрано три кращі фільми, 
які представлятимуть профтехосвіту області 
на Всеукраїнському фестивалі. Ними стали 
відеофіл

ьми 
йного училища № 1 м. 

Рівне, ДНЗ „Дубенське вище художнє 
технічне училище“ та 

Квасилівського професійного ліцею.  
НМЦ ПТО виражає вдячність 

авторам та профтехзакладам області, які 
представили фільми, за цікаві задуми, 
нові ідеї, творчу майстерність та 

Семенюк П.П., методист 
Навчально-методичного центру 
професійно-технічної освіти у 
Рівненській області 
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ФЕСТИВАЛЬ 
„УРОК МАЙСТРА“ 

Згідно вимог листа Міністерства 
освіти і науки України від 21.02.2014 за № 

127 „Про проведення Всеукраїнського 
фестивалю навчальних фільмів „Урок 

технічні заклади 
Рівненської області провели роботу зі 
створення відеофільмів на названу тему.  

., Мосійчук Л.М., Пелипчука 
М.П. та Семенюка П.П. згідно умов 
конкурсу було відібрано три кращі фільми, 
які представлятимуть профтехосвіту області 
на Всеукраїнському фестивалі. Ними стали 

Семенюк П.П., методист 
методичного центру 
технічної освіти у 

Рівненській області  



Професійно

 

 

АНАЛІЗ СТАНУ КОМП‘ЮТ
ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ТА ВП

ІНФОРМАЦІЙНО
ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНО

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Проведено щорічний аналіз та підведено підсумки комп’ютеризації та 
інформатизацій профтехзакладів області, використання можливостей 
Інтернет та  впровадження інформаційно
навчально-виробничий процес у професійно
області за 2013 рік. 

Станом на 01.01.2014 у 
обласного підпорядкування  навчалось 
педагогічних працівники. Порівняно з мин
кількість учнів та педпрацівників  зменшилась відповідно на 594 та 7  чол. За 
кількістю учнів  на вказаний час  показник є найнижчим за останні 5 років, 
при цьому чисельність педпрацівників незначно зменшилась.

Середня кількість учнів у закладі ПТО області становить 
минулому році - 593 особи). В середньому на одного педагога приходиться 
майже 9,4 учні (9,9 учнів 

На 01.01.2014 у профтехзакладах 
області нараховувалось 
персональних комп’ютери, що на 
ПК (на 11,9%) більше, порівняно з 
минулорічним (1376 ПК). З наявної 
комп’ютерної техніки 1259 
використовувалось безпосередньо у 
навчальному процесі (1072 ПК, або 77,9 
% - за минулий рік).  

Як і протягом минулих років 
прослідковується тенденція  до зростання загальної кількості персональних 
комп’ютерів у навчальних закладах та збільшення їх кількості та відсотка у 
використанні безпосередньо в навчальному процесі (

Найбільше персональних комп’ютерів знаходиться на 
Рівненського професійного ліцею 
№ 22 м. Сарни – 138 ПК, 
вище професійне училище залізничного транспорту“
19 закладів професійно-технічної о
персональних комп’ютери.

Загальний рівень комп'ютерного забезпечення закладів 
технічної освіти області становив 
минулому році), рівень забезпеченості навчального процесу
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АНАЛІЗ СТАНУ КОМП‘ЮТЕРИЗАЦІЇ, 
ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ 

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНО
ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ У 2013 РОЦІ

Проведено щорічний аналіз та підведено підсумки комп’ютеризації та 
інформатизацій профтехзакладів області, використання можливостей 
Інтернет та  впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у 

виробничий процес у професійно-технічних навчальних закладах 

Станом на 01.01.2014 у 19 профтехзакладах області державного та 
обласного підпорядкування  навчалось 10671 учень, яких навчали 
педагогічних працівники. Порівняно з минулим роком (11265 та 1140 чол.) 
кількість учнів та педпрацівників  зменшилась відповідно на 594 та 7  чол. За 
кількістю учнів  на вказаний час  показник є найнижчим за останні 5 років, 
при цьому чисельність педпрацівників незначно зменшилась.

кість учнів у закладі ПТО області становить 
особи). В середньому на одного педагога приходиться 

(9,9 учнів – у минулому році). 
На 01.01.2014 у профтехзакладах 

області нараховувалось 1540 
тери, що на 164 

%) більше, порівняно з 
минулорічним (1376 ПК). З наявної 

1259 ПК (81,75%) 
використовувалось безпосередньо у 
навчальному процесі (1072 ПК, або 77,9 

Як і протягом минулих років 
ється тенденція  до зростання загальної кількості персональних 

комп’ютерів у навчальних закладах та збільшення їх кількості та відсотка у 
використанні безпосередньо в навчальному процесі (див. Діаграму 1

Найбільше персональних комп’ютерів знаходиться на 
Рівненського професійного ліцею – 139 ПК,  Вищого професійного училища 

138 ПК, Державного навчального закладу 
вище професійне училище залізничного транспорту“ – 113 ПК. У дев’яти із 

технічної освіти області нараховується 100 і більше 
персональних комп’ютери. 

Загальний рівень комп'ютерного забезпечення закладів 
області становив 6,93 учнів на 1 ПК (8,19 уч./ПК

минулому році), рівень забезпеченості навчального процесу

Рівненщини за підсумками роботи у 2013-2014 навчальному році 

ЕРИЗАЦІЇ, 
РОВАДЖЕННЯ 

КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
ЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 

У 2013 РОЦІ 

Проведено щорічний аналіз та підведено підсумки комп’ютеризації та 
інформатизацій профтехзакладів області, використання можливостей 

комунікаційних технологій у 
технічних навчальних закладах 

профтехзакладах області державного та 
учень, яких навчали 1133 

улим роком (11265 та 1140 чол.) 
кількість учнів та педпрацівників  зменшилась відповідно на 594 та 7  чол. За 
кількістю учнів  на вказаний час  показник є найнижчим за останні 5 років, 
при цьому чисельність педпрацівників незначно зменшилась. 

кість учнів у закладі ПТО області становить 562 особи ( у 
особи). В середньому на одного педагога приходиться 

ється тенденція  до зростання загальної кількості персональних 
комп’ютерів у навчальних закладах та збільшення їх кількості та відсотка у 

див. Діаграму 1). 
Найбільше персональних комп’ютерів знаходиться на балансі 

Вищого професійного училища 
  „Здолбунівське 

113 ПК. У дев’яти із 
області нараховується 100 і більше 

Загальний рівень комп'ютерного забезпечення закладів професійно-
учнів на 1 ПК (8,19 уч./ПК- у 

минулому році), рівень забезпеченості навчального процесу – 8,5 уч./ПК 

Діаграма 1 
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(10,51 уч./ПК.- минулого року). Забезпеченість навчально-виробничого 
процесу персональними комп’ютерами (кількість учнів на 1 ПК, що 
використовується у навчальному процесі) у профтехзакладах області 
щорічно покращується, що відображається на Діаграмі 2.   

Станом на 01.01.2014 найвищий загальний рівень забезпеченості 
комп’ютерною технікою був: у Державному навчальному 
закладі  „Здолбунівське вище професійне училище 
залізничного транспорту” (3,73 уч./ПК 
проти  5,99 уч./ПК у минулому році), 
Державному професійно-технічному 
навчальному закладі „Сарненський 
професійний аграрний ліцей“ (4,69 
уч./ПК; за минулий рік – 5,4 уч./ПК), 
Рівненському професійному ліцеї  (4,8 
уч./ПК проти  4,7 уч./ПК у минулому 
році).    

За станом забезпечення 
навчального процесу найкращі показники: у Державному навчальному 
закладі  „Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту” 
(3,97 уч./ПК проти 6,52 уч./ПК у минулому році), Державному професійно-
технічному навчальному закладі „Сарненський професійний аграрний ліцей“ 
(4,95 уч./ПК; за минулий рік – 5,74 уч./ПК), Рівненському професійному 
ліцеї  (5,61 уч./ПК проти  5,41 уч./ПК у минулому році).    

У 2013 році суттєво покращився стан комп’ютерного забезпечення у 
Державному навчальному закладі   „Рівненське вище професійне училище  
ресторанного сервісу і торгівлі“, де придбано 25 нових ПК, Державному 
навчальному закладі  „Здолбунівське вище професійне училище 
залізничного транспорту” (придбано 24 ПК), ДПТНЗ „Рівненський центр 
професійно-технічної освіти сервісу і дизайну“ (придбано 23 ПК), ДНЗ 
„Дубенське вище художнє професійно-технічне училище“ (придбано 15 ПК), 
ДПТНЗ „Березнівське вище професійне училище“ (придбано 14 ПК) та ін. 

Всього протягом 2013 року профтехзакладами області було придбано 
158 ПК,  або 10,26% від загальної кількості.  

Найнижчий рівень забезпеченості у Рокитнівському професійному 
ліцеї (загальний – 29,4; навчального процесу -  49,9 уч./ПК),  ВПУ № 24 м. 
Корець (відповідно 17,8 уч./ПК та 43 уч./ПК), ДПТНЗ "Соснівський 
професійний ліцей"  (14,6 уч./ПК та  26,1 уч./ПК). 

Потребують ремонту або списання 161 ПК або 10,45% від загальної 
кількості (минулорічні показники відповідно 144 ПК та 10,5%).  

Станом на 01.01.14 у закладах професійно-технічної освіти  області 
нараховувалось 91 мультимедійний проектор, що на 39 одиниць більше ніж 
на 01.01 минулого року, з них, у ДНЗ „Здолбунівське вище професійне 
училище залізничного транспорту” – 24 (+11 порівняно із 2012 роком), ДНЗ 
„Рівненське вищого професійного училища ресторанного сервісу  і   

13,6
13,2
12,3

10,5
8,5

2009

2011

2013

Забезпеченість 
персональними 
комп'ютерами …

Діаграма 2 
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торговлі“ – 10 (+6, порівняно з минулорічним), Радивилівському
професійному ліцеї – 9 (+8), ДПТНЗ „Рівненський центр 
технічної освіти  сервісу і дизайну“ 
– 6 (+1), ВПУ № 29 смт Володимирець 

Мультимедійними дошка
забезпечені шість навчальних закладів: ВПУ № 24 м. Корець, 
„Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту
№ 1 м. Рівне, ДПТНЗ „Рівненське 
сервісу і торгівлі“ (по 1 дошці), ДПТНЗ „Рівненський центр 
технічної освіти сервісу та дизайну“ (3 дошки),    ВПУ № 29 смт  
Володимирець (2 дощки), 
технічне училище“ (2 дошки). 

Динаміка забезпечення мультимедійним обладнан
дошки) професійно-технічних навчальних закладів 
відображена на Діаграмі 3.

Широкоформатних TV
USB-входом (для підключення ПК) 
нараховувалось 54 одиниць (30 
році). 

Використання мультимедійного 
обладнання, а також широкоформатних TV
приймачів з USB
підвищенню рівня навчального процесу, тому 
забезпеченню закладів вказаним 
обладнанням приділяється особлива увага. 
Важливою задачею на сьогодні є облаштування кожного робочого місця 
педагога комп’ютерною технікою, мультимедійним обладнанням та 
доступом до мережі Інтернет.

Цифрових фото- та відеокамер  
–  збільшилось на 9 (48 проти 39 у минулому році).

 Кабінетів комп’ютерної техніки обладнано у закладах 
технічної освіти області 
кабінетів, обладнаних комп’ютерною технікою 
що разом становить 40,7
навчальних приміщень у профтехзаклада

У 18 закладах обладнані комп’ютерною технікою
встановлено 66 ПК;  у 16 
забезпечені доступом до мережі Інтернет. Відповідні минулорічні 
показники: персональними комп’ютерами облаштовані 17
15 забезпечені доступом до Інтернет.

Для забезпечення учнів, які проживають у гуртожитках, доступом до 
мережі Інтернет у 16-и профтехзакладах області гуртожитки облаштовані 
комп’ютерною технікою (всього встановлено 
профтехзакладах забезпечено доступ до мережі Інтернет (62 ПК). 
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+6, порівняно з минулорічним), Радивилівському
9 (+8), ДПТНЗ „Рівненський центр 

сервісу і дизайну“ – 7 (+4), Рівненський професійний ліцей 
6 (+1), ВПУ № 29 смт Володимирець – 6 (+1). 

Мультимедійними дошками ( 11 од. проти 7  минулому році) 
забезпечені шість навчальних закладів: ВПУ № 24 м. Корець, 
„Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту
№ 1 м. Рівне, ДПТНЗ „Рівненське вище професійне училище 

“ (по 1 дошці), ДПТНЗ „Рівненський центр 
сервісу та дизайну“ (3 дошки),    ВПУ № 29 смт  

Володимирець (2 дощки), ДНЗ „Дубенське вище художнє професійно
(2 дошки).  

Динаміка забезпечення мультимедійним обладнанням (проектори, 
технічних навчальних закладів  області 

відображена на Діаграмі 3. 
Широкоформатних TV-приймачів з 
входом (для підключення ПК) 

одиниць (30 – у минулому 

Використання мультимедійного 
також широкоформатних TV-

приймачів з USB-входом, сприяє 
підвищенню рівня навчального процесу, тому 
забезпеченню закладів вказаним 
обладнанням приділяється особлива увага. 

задачею на сьогодні є облаштування кожного робочого місця 
рною технікою, мультимедійним обладнанням та 

доступом до мережі Інтернет. 
та відеокамер  –  49 (42 - у минулому році), веб
проти 39 у минулому році). 

Кабінетів комп’ютерної техніки обладнано у закладах 
області – 45 (на 1 більше, ніж минулого року), інших 

кабінетів, обладнаних комп’ютерною технікою – 213 (180 – 
40,7% (33,3% у минулому році) від загальної кількості 

навчальних приміщень у профтехзакладах. 
закладах обладнані комп’ютерною технікою бібліотеки

16 закладах 62 персональних комп’ютери  бібліотек 
забезпечені доступом до мережі Інтернет. Відповідні минулорічні 
показники: персональними комп’ютерами облаштовані 17 бібліотек, з яких 
15 забезпечені доступом до Інтернет. 

Для забезпечення учнів, які проживають у гуртожитках, доступом до 
и профтехзакладах області гуртожитки облаштовані 

комп’ютерною технікою (всього встановлено 63 ПК); з них, у 
офтехзакладах забезпечено доступ до мережі Інтернет (62 ПК). 
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+6, порівняно з минулорічним), Радивилівському 
9 (+8), ДПТНЗ „Рівненський центр професійно-

7 (+4), Рівненський професійний ліцей 

од. проти 7  минулому році) 
забезпечені шість навчальних закладів: ВПУ № 24 м. Корець, ДНЗ 
„Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту”, ВПУ 

вище професійне училище  ресторанного 
“ (по 1 дошці), ДПТНЗ „Рівненський центр професійно-
сервісу та дизайну“ (3 дошки),    ВПУ № 29 смт  

ДНЗ „Дубенське вище художнє професійно-

ням (проектори, 
області 

задачею на сьогодні є облаштування кожного робочого місця 
рною технікою, мультимедійним обладнанням та 

у минулому році), веб-камер 

Кабінетів комп’ютерної техніки обладнано у закладах професійно-
(на 1 більше, ніж минулого року), інших 

 минулого року), 
% (33,3% у минулому році) від загальної кількості 

бібліотеки, у яких 
персональних комп’ютери  бібліотек 

забезпечені доступом до мережі Інтернет. Відповідні минулорічні 
бібліотек, з яких 

Для забезпечення учнів, які проживають у гуртожитках, доступом до 
и профтехзакладах області гуртожитки облаштовані 

ПК); з них, у 15 
офтехзакладах забезпечено доступ до мережі Інтернет (62 ПК). 

Діаграма 3 
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Минулорічні показники: 15 гуртожитків облаштовані персональними 
комп’ютерами, з яких 13 забезпечені доступом до мережі Інтернет.

В усіх 19 закладах 
обласного підпорядкування забезпечено під’єднання до мережі Інтернет, діє 
електронна пошта, розроблені та функціонують Інтернет

На кінець 2013 року до мережі Інтернет було 
адміністративних приміщень навчальних закладів 
було 320), з них,  навчальних 
приміщень (за минулий рік 190 приміщень, що становило 28,27%);  
(995  ПК - у 2012) персональних комп’ютерів забезпечені виходом у мережу 
Інтернет, з яких 959  
безпосередньо у навчальному процесі. 

Забезпеченість учнів доступом до мережі Інтернет в станом на  
01.01.2014 становить 9,59
в мережу Інтернет, забезпеченість до
процесу – 11, 13 уч./ПК (Див. Діаграму 4

Найкраще доступом до мережі 
Інтернет забезпечені учні 
„Здолбунівське вище професійне 
училище залізничного транспорту“
(3,73 уч./ПК – загальний та 3,97 
уч./ПК – навчального процесу),   
ДПТНЗ "Сарнен-ський професійний 
аграрний ліцей (відповідно: 
5 уч./ПК та 5,59
Рівненського професійного ліцею  
(5,34 уч./ПК та 5,61 уч./ПК). 

Найнижчі показники із забезпечення учнів доступом до мережі 
Інтернет у  Рокитнівському проф
24 м. Корець – 35,6 та 35,6 уч./ПК, ДПТНЗ „Соснівський професійний ліцей“ 
– 19,3 та 26,1 уч./ПК. 

Продовжувалась робота за освітньою  програмою „Intel
майбутнього“.  У 2013 року проведено заняття  за
базі ВПУ № 1 м. Рівне, де навчання пройшли 15 педпрацівників закладу, а 
викладач ВПУ № 1 м. Рівне Доманська О.Я. пройшла навчання за новою 10
ю версією програми на базі Вінницького міжрегіонального вищого 
професійного училища.  

З початку запровадження програми на базі ПТНЗ області було 
проведено 30 тренінгів за програмою, у яких прийняли участь 
педпрацівники; ще 4 працівники пройшли навчання у системі профтехосвіти. 
Всього у програмі „Intel
34% педпрацівників закладів.
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Минулорічні показники: 15 гуртожитків облаштовані персональними 
комп’ютерами, з яких 13 забезпечені доступом до мережі Інтернет.

В усіх 19 закладах професійно-технічної освіти області державного 
обласного підпорядкування забезпечено під’єднання до мережі Інтернет, діє 
електронна пошта, розроблені та функціонують Інтернет-сайти . 

На кінець 2013 року до мережі Інтернет було під’єднано
адміністративних приміщень навчальних закладів - 385 (у минулому році 
було 320), з них,  навчальних – 233, або 36,75%  від усіх навчальних 
приміщень (за минулий рік 190 приміщень, що становило 28,27%);  

у 2012) персональних комп’ютерів забезпечені виходом у мережу 
 ПК (817 ПК – у 2012 році) використовується 

безпосередньо у навчальному процесі.  
Забезпеченість учнів доступом до мережі Інтернет в станом на  

9,59 учнів на 1 персональний комп’ютер, що має вихід 
в мережу Інтернет, забезпеченість доступом до Інтернет в ході навчального 

Див. Діаграму 4). 
Найкраще доступом до мережі 

Інтернет забезпечені учні ДНЗ 
„Здолбунівське вище професійне 
училище залізничного транспорту“ 

загальний та 3,97 
го процесу),   

ський професійний 
аграрний ліцей (відповідно: 

уч./ПК та 5,59 уч./ПК), 
Рівненського професійного ліцею  

уч./ПК).  
Найнижчі показники із забезпечення учнів доступом до мережі 

Інтернет у  Рокитнівському професійному ліцеї – 29,4 та 49,9 уч./ПК, ВПУ № 
35,6 та 35,6 уч./ПК, ДПТНЗ „Соснівський професійний ліцей“ 

Продовжувалась робота за освітньою  програмою „Intel
майбутнього“.  У 2013 року проведено заняття  за вказаною програмою на 

1 м. Рівне, де навчання пройшли 15 педпрацівників закладу, а 
1 м. Рівне Доманська О.Я. пройшла навчання за новою 10

ю версією програми на базі Вінницького міжрегіонального вищого 
 

атку запровадження програми на базі ПТНЗ області було 
проведено 30 тренінгів за програмою, у яких прийняли участь 

працівники пройшли навчання у системі профтехосвіти. 
Всього у програмі „Intel® Навчання для майбутнього“ навчання прой

педпрацівників закладів. 

Рівненщини за підсумками роботи у 2013-2014 навчальному році 

Минулорічні показники: 15 гуртожитків облаштовані персональними 
комп’ютерами, з яких 13 забезпечені доступом до мережі Інтернет. 

області державного та 
обласного підпорядкування забезпечено під’єднання до мережі Інтернет, діє 

сайти .  
під’єднано навчальних та 

(у минулому році 
від усіх навчальних 

приміщень (за минулий рік 190 приміщень, що становило 28,27%);  1113 ПК 
у 2012) персональних комп’ютерів забезпечені виходом у мережу 

використовується 

Забезпеченість учнів доступом до мережі Інтернет в станом на  
учнів на 1 персональний комп’ютер, що має вихід 

ступом до Інтернет в ході навчального 

Найнижчі показники із забезпечення учнів доступом до мережі 
29,4 та 49,9 уч./ПК, ВПУ № 

35,6 та 35,6 уч./ПК, ДПТНЗ „Соснівський професійний ліцей“ 

Продовжувалась робота за освітньою  програмою „Intel® Навчання для 
вказаною програмою на 

1 м. Рівне, де навчання пройшли 15 педпрацівників закладу, а 
1 м. Рівне Доманська О.Я. пройшла навчання за новою 10-

ю версією програми на базі Вінницького міжрегіонального вищого 

атку запровадження програми на базі ПТНЗ області було 
проведено 30 тренінгів за програмою, у яких прийняли участь 382 

працівники пройшли навчання у системі профтехосвіти. 
Навчання для майбутнього“ навчання пройшли 

Діаграма 4 
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У 2013 році інформаційно-комунікаційні технології у навчальному 
процесі використовували 57,8% педпрацівників (проводили заняття з 
використанням ІКТ); минулорічний показник становив – 50,9% . 

У навчально-виробничому, виховному процесах у профтехзакладах у 
2013 році використовувалось близько 1840 (1117 - за минулий рік) 
різноманітних електронних засоби навчального призначення (навчально-
тематичні презентації, відеофільми, електронні посібники, тестові програмні 
засоби, тренажери, навчально-тематичні сайти тощо). З них, 1277 (687 – в 
минулому році) ЕЗНП розроблених педпрацівниками профтехзакладів. 
Розробку власних ЕЗНП проводять 240 (157 – за 2012 рік)  педпрацівників, 
що становить 21,2% (13,7% - минулого року) від загальної кількості. 

З метою покращення оформлення і функціонування веб-сайтів 
профтехзакладів та впровадження нових можливостей у червні 2013 року 
проведено обласний конкурс веб-сайтів професійно-технічних навчальних 
закладів. За підсумками конкурсу були відзначені веб-сайти ВПУ № 1 
м. Рівне (І місце), ДНЗ „Здолбунівське вище професійне училище 
залізничного транспорту“, Рівненського професійного ліцею (ІІ місце), 
ДПТНЗ „Острозьке вище професійне училище“, ДНЗ „Рівненське вище 
професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі“ та Квасилівського 
професійного ліцею (ІІІ місце). 

У грудні 2013 проведено Інтернет-виставку відеопрезентацій на тему 
„Мій заклад – моя гордість“. Виставка включала підготовку відеопрезентації 
на названу тему і розміщення її в мережі Інтернет та на сайті навчального 
закладу. Заклади при цьому демонстрували не лише володіння 
інформаційними технологіями, але і творчі аматорські та акторські здібності. 
За підсумками Інтернет-виставки кращими були визнані відеопрезентації 
ДНЗ „Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту“ (І 
місце), Радивилівського та Рівненського професійних ліцеїв (ІІ місце), ДНЗ 
„Рівненське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі“, 
Квасилівського професійного ліцею та  ВПУ № 22 м. Сарни (ІІІ місце). 

У лютому 2013 року профтехзаклади області прийняли участь у ІІ 
Всеукраїнському конкурсі на кращий веб-сайт навчального закладу „Веб-
сайт – обличчя успіху“.  

Рейтинг веб-сайтів проводився на Першому українському 
рейтинговому порталі (http://ranking.sumdu.edu.ua). 

 Критеріями оцінки були показники, які включали: 
1. Представлення веб-сайту у пошукових системах мережі Інтернет 

(його видимість). Наявність файлів для завантаження; 
2. Відвідуваність сайту; 
3. Цитованість даного сайту (посилання на даний сайт із інших 

ресурсів мережі Інтернет). 
 У рейтингу серед навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації (на 

лютий 2013 року) дипломом другого ступеня відзначено веб-сайт Вищого 
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професійного училища № 1 м. Рівне (http://www.vpu1.inf.ua ), який зайняв 3-е 
місце у рейтинговій таблиці.  

Серед кращих відзначено також веб-сайти  ДНЗ „Дубенське вище 
художнє професійно-технічне училище“ – 7-е місце, ДНЗ „Рівненське вище 
професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі“– 8-е місце, ДПТНЗ 
„Сарненський професійний аграрний ліцей“ – 13-е місце, Квасилівського 
професійного ліцею – 15-е місце та ДПТНЗ „Острозьке вище професійне 
училище“ – 18-е місце.  

15–16 травня 2013 року у Вінницькому національному технічному 
університеті відбувся ІІ тур Міжнародного конкурсу з веб-дизайну та 
комп’ютерної графіки.  Рівненську область на конкурсі у групі 
„Профтехзаклади та коледжі“ представляли переможці І туру (заочного) 
випускники групи № 11 Вищого професійного училища № 1 м. Рівне 
Кучинський Серафим та Шикула Олена (керівник – Король Світлана 
Василівна), які за підсумками виконання кваліфікаційної роботи – створення 
веб-сайту на тему „Молодь за здоровий спосіб життя“, посіли відповідно 
перше і третє місця.  

Переможці були відзначені дипломами, сертифікатами фірми „Adobe 
Systems Incorporated“, цінними подарунками, а їх наставник, – викладач 
спецдисциплін операторів ЕОМ Король Світлана Василівна, – сертифікатом 
керівника фіналіста. 

Ще один учасник від Рівненщини, –  учень ВПУ № 29 смт 
Володимирець Середа Віталій Віталійович на даному конкурсі посів ІІІ 
місце в номінації „Web-графіка“. 

Питання впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у 
навчально-виробничий процес у профтехзакладах області, поширення 
інноваційних педагогічних технологій, перспективного педагогічного 
досвіду та поточної діяльності  розглядались на засіданнях методичної секції 
педагогічних працівників комп’ютерних дисциплін, які були проведені 
18.04.2013 на базі ВПУ № 1 м. Рівне та 17.10.2013 на базі ДПТНЗ 
„Сарненський професійний аграрний ліцей“. У роботі секції велика увага 
приділялась питанням використання спеціального програмного 
забезпечення, систем автоматизовано проектування при вивченні предмету 
„Інформаційні технології“ та спецдисциплін за робітничими професіями, 
використанню вільного програмного забезпечення, можливостей Інтернет у 
навчально-виробничому процесі, використанню нових технологій при 
оформленні веб-сайтів профтехзакладів та іншим. 

За результатами діяльності закладів профтехосвіти області з питань 
комп’ютеризація та інформатизації закладів професійно-технічної освіти, 
використання Інтернет, впровадженні інформаційно-комунікаційних 
технологій у навчально-виробничий процес проведено рейтингову оцінку 
діяльності професійно-технічних навчальних закладів  області за 2013 рік. 
Кращі результати у ДНЗ „Здолбунівське вище професійне училище 
залізничного транспорту“ (478,61 рейтингових балів) – I місце, 
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Рівненського професійного ліцею (354,05 рейтингових балів) - II місце,  
ДПТНЗ „Сарненський професійний аграрний ліцей“ (308,27 рейтингових 
балів) – IІІ місце.  

Серед кращих також слід відзначити ДНЗ „Рівненське вище 
професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі“ (296,33 рейтингових 
балів), Вищого професійного училища № 29 смт Володимирець (253,25 
рейтингових балів).  

Замикають рейтингову шкалу ВПУ № 24 м. Корець (82,42  бали) – 17-е 
місце, ДПТНЗ "Соснівський професійний ліцей" (67,85 балів) – 18-е місце, 
Рокитнівський професійний ліцей (52,79 балів) – 19-е місце  (Див. діаграми 
5-8). 

 

 

Діаграма 5 
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Діаграма 7 

Діаграма 6 
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 Номера ПТНЗ відповідають старій нумерації  професійно-технічних 

навчальних закладів області. Використовуються лише для зручності 

відображення даних на діаграмах та графіках. Нові (змінені) назви 

профтехзакладів подані у таблиці: 

Номер 

профтехзакладу 

(стара 

нумерація у 

назвах ПТНЗ) 

Назва профтехзакладу (на даний час) 

1 Вище професійне училище № 1 м. Рівне 

2 ДНЗ „Здолбунівське вище професійне училище 

залізничного транспорту“ 

4 ДПТНЗ „Березнівське вище професійне училище“ 

5 ДПТНЗ „Рівненський центр професійно-технічної освіти 

сервісу та дизайну“ 

6 ДПТНЗ „Дубровицький професійний ліцей 

7 Рокитнівський професійний ліцей 

8 ДПТНЗ „Соснівський професійний ліцей“ 

9 ДНЗ „Рівненське вище професійне училище ресторанного 

Діаграма 8 
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сервісу і торгівлі“ 

11 Рівненський професійний ліцей 

16 Квасилівський професійний ліцей 

21 ДПТНЗ „Сарненський професійний аграрний ліцей“ 

22 Вище професійне училище № 22 м. Сарни 

23 Клеванський професійний ліцей 

24 Вище професійне училище № 24 м. Корець 

25 Вище професійне училище № 25 смт Демидівка 

26 Радивилівський професійний ліцей 

27 ДНЗ „Дубенське вище художнє професійно-технічне 

училище“ 

28 ДПТНЗ „Острозьке вище професійне училище“ 

29 Вище професійне училище № 29 смт Володимирець 

ДНЗ – державний навчальний заклад; ДПТНЗ – державний професійно-

технічний навчальний заклад 

Семенюк П.П., методист 
Навчально-методичного 
центру професійно-технічної 
освіти  у Рівненській області 

  



Професійно

 

 

П’ЯТА
„СУЧАСНІ ЗАКЛАДИ ОСВІТИ 

методичних центрів, органів управління освітою, асоціацій, закордонних 
освітніх агенцій, видавництв, підприємств і бізнес
забезпечують засобами навчання галузь освіти з 27 регіонів України, а також 
учасники з Естонії, Литви, Польщі, США, Росії, Молдови та Узбекистану.    
Учасники виставки презентували громадськості, п
фахівцям, органам державної влади і управління широкий спектр досягнень 
національної системи освіти, творчі здобутки педагогічних і наукових 
колективів, досвід інноваційної модернізації усіх ланок освіти, міжнародної 
інтеграції.  

Професійно-технічну освіту Рівненщини представляли управління 
освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації, Державний 
навчальний заклад „Здолбунівське 
вище професійне училище 
залізничного транспорту“ та 
Державний навчальний заклад 
„Рівненське вище професійне 
училище ресторанного сервісу і 
торгівлі“.  

Оргкомітетом у рамках 
виставки проводилися тематичні 
конкурси з нагородженням Золотими, Срібними 

Золотою медаллю було відзначено управління освіти і науки 
Рівненської обласної державної адміністрації у номінації „Організаційне і 
науково-методичне забезпечення впровадження інформаційно
комп’ютерних технологій у процес навчання, підвищення кваліфікації та 
управління“. Срібними медалями було нагороджено Державний навчальний 
заклад „Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту“ 
та Державний навчальний заклад „Рівненське вище професійне училище 
ресторанного сервісу і торгівлі“ у номінації „Сучасні програми, інноваційні 
підходи та рішення для підвищення якості освіти“

З цієї нагоди Навчально
освіти у Рівненській області вітає управління освіти та науки 
облдержадміністрації і колективи ДНЗ „Здолбунівське вище професійне 
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П’ЯТА МІЖНАРОДНА ВИСТАВ
СУЧАСНІ ЗАКЛАДИ ОСВІТИ – 2014

18 – 20 березня 2014 року  у 
Києві у приміщенні Виставкового 
центру „КиївЕкспоПлаза“ проходила 
П’ята міжнародна виставка 
заклади освіти – 2014”. 

У виставці взяли участь 995 
навчальних закладів різних рівнів і 
форм власності, наукових установ, 

методичних центрів, органів управління освітою, асоціацій, закордонних 
ніх агенцій, видавництв, підприємств і бізнес

забезпечують засобами навчання галузь освіти з 27 регіонів України, а також 
учасники з Естонії, Литви, Польщі, США, Росії, Молдови та Узбекистану.    
Учасники виставки презентували громадськості, педагогам, науковцям, 
фахівцям, органам державної влади і управління широкий спектр досягнень 
національної системи освіти, творчі здобутки педагогічних і наукових 
колективів, досвід інноваційної модернізації усіх ланок освіти, міжнародної 

технічну освіту Рівненщини представляли управління 
освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації, Державний 
навчальний заклад „Здолбунівське 
вище професійне училище 
залізничного транспорту“ та 
Державний навчальний заклад 

ще професійне 
училище ресторанного сервісу і 

Оргкомітетом у рамках 
виставки проводилися тематичні 
конкурси з нагородженням Золотими, Срібними та Бронзовими медалями.

Золотою медаллю було відзначено управління освіти і науки 
державної адміністрації у номінації „Організаційне і 

методичне забезпечення впровадження інформаційно
комп’ютерних технологій у процес навчання, підвищення кваліфікації та 
управління“. Срібними медалями було нагороджено Державний навчальний 

„Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту“ 
та Державний навчальний заклад „Рівненське вище професійне училище 
ресторанного сервісу і торгівлі“ у номінації „Сучасні програми, інноваційні 
підходи та рішення для підвищення якості освіти“. 

Навчально-методичний центр професійно
у Рівненській області вітає управління освіти та науки 

облдержадміністрації і колективи ДНЗ „Здолбунівське вище професійне 
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ВИСТАВКА 
2014” 

20 березня 2014 року  у 
Києві у приміщенні Виставкового 

ЕкспоПлаза“ проходила 
П’ята міжнародна виставка „Сучасні 

.  
У виставці взяли участь 995 

навчальних закладів різних рівнів і 
форм власності, наукових установ, 

методичних центрів, органів управління освітою, асоціацій, закордонних 
ніх агенцій, видавництв, підприємств і бізнес-структур, що 

забезпечують засобами навчання галузь освіти з 27 регіонів України, а також 
учасники з Естонії, Литви, Польщі, США, Росії, Молдови та Узбекистану.    

едагогам, науковцям, 
фахівцям, органам державної влади і управління широкий спектр досягнень 
національної системи освіти, творчі здобутки педагогічних і наукових 
колективів, досвід інноваційної модернізації усіх ланок освіти, міжнародної 

технічну освіту Рівненщини представляли управління 
освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації, Державний 

Бронзовими медалями. 
Золотою медаллю було відзначено управління освіти і науки 

державної адміністрації у номінації „Організаційне і 
методичне забезпечення впровадження інформаційно-

комп’ютерних технологій у процес навчання, підвищення кваліфікації та 
управління“. Срібними медалями було нагороджено Державний навчальний 

„Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту“ 
та Державний навчальний заклад „Рівненське вище професійне училище 
ресторанного сервісу і торгівлі“ у номінації „Сучасні програми, інноваційні 

методичний центр професійно-технічної 
у Рівненській області вітає управління освіти та науки 

облдержадміністрації і колективи ДНЗ „Здолбунівське вище професійне 
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училище залізничного транспорту“ й ДНЗ „Рівненське вище професійне 
училище ресторанного сервісу і торгівлі“ та зичить подальших творчих 
здобутків. 

Кузьмич І.П.., директор 
Навчально-методичного центру 
професійно-технічної освіти у 
Рівненській області  
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Учнівське самоврядування –  
результати діяльності  учнівської 

спільноти 
 

Учнівське самоврядування – один із головних принципів діяльності 
учнівської спільноти. Досвід багатьох років показує, що саме учнівське 
самоврядування – це не лише самостійне вирішення різноманітних питань, а 
й самостійне виконання, проведення, планування різноманітних заходів, 
відповідальність за які несуть самі учні. (В. Супрун, директор департаменту 
професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України). 

 
У професійно-технічних навчальних закладах Рівненської області 

працює та постійно удосконалює свою роботу учнівське самоврядування. 
Доцільно організоване за змістом та формою учнівське самоврядування  
формує ціннісні орієнтири, створює простір для самореалізації, сприяє 
усвідомленню прав, свобод, обов’язків. Обласна Рада учнівського 
самоврядування „Лідер” керуючись відповідними документами, творчо  
працює над реалізацією різноманітних проектів, організовує акції, 
флешмоби, фестивалі. 

З метою розвитку учнівського самоврядування у професійно-технічних 
навчальних закладах з 18 по 20 вересня 2013 року у місті Києві, у зборі 
Всеукраїнської ради лідерів учнівського самоврядування брав участь голова 
ОРУС „Лідер”- Владислав Корень, учень державного навчального закладу 
„Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту”. 

Упродовж двох днів перебування в столиці лідери зустрілись з 
випускником профтехосвіти, народним артистом України, танцмейстером 
Григорієм Чапкісом. 

Незабутньою була зустріч у Міністерстві освіти і науки із заступником 
міністра Борисом Жебровським. Учасники заходу ділились досвідом роботи 
рад учнівського самоврядування в регіонах, побували у Міжрегіональному 
вищому професійному училищі зв’язку, де ознайомились з організацією 
роботи учнівського самоврядування та матеріально-технічною базою 
закладу, а 20 вересня 2013 року на засіданні круглого столу обрали керівний 
склад Всеукраїнської ради учнівського самоврядування ПТНЗ, голову –
Катерину Пелюх, ученицю ДПТНЗ „Миколаївський професійний ліцей”, 
заступників: Діану Худайбердієву, ученицю ДПТНЗ „Центр професійно-
технічної освіти № 2” м. Харкова та Владислава Кореня, учня державного 
навчального закладу „Здолбунівське вище професійне училище залізничного 
транспорту”. Разом з цим, лідери регіональних рад затвердили план роботи 
Всеукраїнської ради професійно-технічних навчальних закладів на 2013-
2014 навчальний рік, обговорили інші документи, що регулюють діяльність 
самоврядування. 



Професійно

 

 

Насичений та творчий початок роботи 
самоврядування відбувся 5 листопада 2013 року
професійного училища №
учнівського самоврядування ПТНЗ Рівнещини. 
голови рад самоврядування з кожного 
роботи розширеного засідання активу обласної Ради лідери обговорили 
актуальні питання діяльності учнівського самоврядування за круглим столом 
із заступником начальника управління
технічної та вищої освіти П.М. Коржевським. Корень Владислав, голова 
обласної ради, учень 
залізничного транспорту”
Всеукраїнських зборах ради лідерів учнівського самоврядування системи 
профтехосвіти, а Бур’ян Наталія, голова учнівського самоврядування 
Вищого професійного училища № 
ради учнівського самоврядування свого навчального закладу.
плану роботи лідери самоврядування та координатори працювали у двох 
творчих групах.  

Увазі лідерів було запропоновано 
заняття з елементами тренінгу на 
розвиток комунікативних здібностей 
„Шлях до успіху”, який підготувала 
практичний психолог Дорошко Н.М.; 
огляд матеріально-технічної бази 
закладу; екскурсія до обласного 
краєзнавчого музею та ознайомлення з 
постійно діючою виставкою „Наш край
роки другої світової війни”.

Під час проведення конференції лідери затвердили новий склад 
обласної Ради учнівського 
підписали план спільних дій на ви
управлінням освіти і науки Рівненської облдержадміністрації та обласною 
радою учнівського самоврядування на 2013
роботи обласної ради на навчальний рік. 

З метою відзначення 70
загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні обласна 
рада учнівського самоврядування ініціювала проведення в жовтні 2013 року 
у профтехзакладах облас
за результатами проведення 
світлинами учасників Великої Вітчизняної війни. На завершення обласного 
заходу лідери поклали квіти до Монументу Вічної Слави та вшанували 
пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання.

20 січня 2014 року н
молоді відбулось засідання школи управлінської майстерності.
роботи було підписано Угоду про співпрацю між обласною радою 
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Насичений та творчий початок роботи й обласної ради учнівського 
самоврядування відбувся 5 листопада 2013 року на базі Вищого 
професійного училища № 1 м. Рівне, де відбулась конференці
учнівського самоврядування ПТНЗ Рівнещини. У її роботі взяли участь 
голови рад самоврядування з кожного навчального закладу 
роботи розширеного засідання активу обласної Ради лідери обговорили 

льні питання діяльності учнівського самоврядування за круглим столом 
із заступником начальника управління – начальником відділу 
технічної та вищої освіти П.М. Коржевським. Корень Владислав, голова 
обласної ради, учень ДНЗ „Здолбунівське вище професійн

”, ознайомив присутніх з програмою перебування на 
Всеукраїнських зборах ради лідерів учнівського самоврядування системи 

Бур’ян Наталія, голова учнівського самоврядування 
Вищого професійного училища № 1 м. Рівне, презентувала присутнім роботу 
ради учнівського самоврядування свого навчального закладу.
плану роботи лідери самоврядування та координатори працювали у двох 

Увазі лідерів було запропоновано 
заняття з елементами тренінгу на 
розвиток комунікативних здібностей 
„Шлях до успіху”, який підготувала 
практичний психолог Дорошко Н.М.; 

технічної бази 
закладу; екскурсія до обласного 

чого музею та ознайомлення з 
постійно діючою виставкою „Наш край у 
роки другої світової війни”. 

Під час проведення конференції лідери затвердили новий склад 
обласної Ради учнівського самоврядування профтехзакладів „
підписали план спільних дій на виконання двосторонньої Угоди між 
управлінням освіти і науки Рівненської облдержадміністрації та обласною 
радою учнівського самоврядування на 2013-2014 навчальний рік
роботи обласної ради на навчальний рік.  

З метою відзначення 70-річчя визволення України від фашистських 
ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні обласна 

рада учнівського самоврядування ініціювала проведення в жовтні 2013 року 
у профтехзакладах області пошуково-дослідницьку акцію „Ми пам’ятаємо!

проведення акції було оформлено галерею стінгазет з
світлинами учасників Великої Вітчизняної війни. На завершення обласного 
заходу лідери поклали квіти до Монументу Вічної Слави та вшанували 

иблих героїв хвилиною мовчання. 
20 січня 2014 року на базі Рівненського міського Палацу дітей та 

молоді відбулось засідання школи управлінської майстерності.
роботи було підписано Угоду про співпрацю між обласною радою 
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обласної ради учнівського 
на базі Вищого 

. Рівне, де відбулась конференція лідерів 
роботі взяли участь 

навчального закладу області. Під час 
роботи розширеного засідання активу обласної Ради лідери обговорили 

льні питання діяльності учнівського самоврядування за круглим столом 
відділу професійно-

технічної та вищої освіти П.М. Коржевським. Корень Владислав, голова 
фесійне училище 

, ознайомив присутніх з програмою перебування на 
Всеукраїнських зборах ради лідерів учнівського самоврядування системи 

Бур’ян Наталія, голова учнівського самоврядування 
1 м. Рівне, презентувала присутнім роботу 

ради учнівського самоврядування свого навчального закладу.  Відповідно до 
плану роботи лідери самоврядування та координатори працювали у двох 

Під час проведення конференції лідери затвердили новий склад 
самоврядування профтехзакладів „Лідер”, 

сторонньої Угоди між 
управлінням освіти і науки Рівненської облдержадміністрації та обласною 

навчальний рік, та план 

країни від фашистських 
ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні обласна 

рада учнівського самоврядування ініціювала проведення в жовтні 2013 року 
Ми пам’ятаємо!”, 

кції було оформлено галерею стінгазет зі 
світлинами учасників Великої Вітчизняної війни. На завершення обласного 
заходу лідери поклали квіти до Монументу Вічної Слави та вшанували 

а базі Рівненського міського Палацу дітей та 
молоді відбулось засідання школи управлінської майстерності. Під час 
роботи було підписано Угоду про співпрацю між обласною радою 
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учнівського самоврядування професійно
обласною радою старшокласників Рівненщини, яку підписали голова 
обласної ради самоврядування професійн
Владислав Корень та голова обласної ра

З нагоди святкування 70
німецько-фашистських загарбників 2 лютого 2014 року учнівська молодь 
профтехзакладів брала активну участь у вшануванні пам’яті визволителів. 
Парадні розрахунки проходили урочистою ходою від військової частини до 
меморіального кладовища „Дубенське”. Ві
трилінійними карабінами та автоматами ППШ часів Великої Вітчизняної 
війни для того, щоб передати поді
відбувся урочистий мітинг, покладання вінків та вшанування пам’яті 
загиблих на могилі „Невідомого Солдата”. У
Великої Вітчизняної війни частували солдатською кашею та гарячим чаєм з 
польових кухонь. О 21 годині з нагоди 70 річниці визволення міста Рівне від 
німецько-фашистських загарбників в центрі міста в 
святковий салют. З нагоди 
закладах області з ініціативи учнівського самоврядування відбулись 
тематичні заходи: круглі столи „Пам’ятаймо минуле заради майбутнього”, 
конкурс фоторобіт „Біль моїх спо
Вітчизняної війни, учасникам бо

Готуючись до святкування
2014 року 200-річчя від Дня народженняТ.Г. 
Шевченка, лідери учнівського 
самоврядування професійно
навчальних закладів Рівненщини „Лідер” та 
обласна рада старшокласників Рівненщини 
„Імпульс” ініціювали проведення в лютому 
– березні 2014 року „Ш
марафону”. Гідно відзначаючи Рік Тараса 
Шевченка, учнівська молодь 
профтехзакладів взяла участь 
мистецьких, просвітницьких заходів, зокрема, 
з 3 по 7 березня 2014 року 
технічної освіти сервісу та дизайну” відбулись заходи: 

-
-
сьогодні”;
-
-
заслуженим артистом України Олексієм Заворотнім 
та бандуристкою Серафимою Квач;
-
Шевченка”;
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учнівського самоврядування професійно-технічних навчальних закладів та 
адою старшокласників Рівненщини, яку підписали голова 

обласної ради самоврядування професійно-технічних навчальних закладів 
Владислав Корень та голова обласної ради старшокласників Ольга Саган.

З нагоди святкування 70-ї річниці з Дня визволення міста Рівне
фашистських загарбників 2 лютого 2014 року учнівська молодь 

профтехзакладів брала активну участь у вшануванні пам’яті визволителів. 
Парадні розрахунки проходили урочистою ходою від військової частини до 
меморіального кладовища „Дубенське”. Військовослужбовці були озброєні 
трилінійними карабінами та автоматами ППШ часів Великої Вітчизняної 
війни для того, щоб передати події семидесятилітньої давнини. На меморіалі 
відбувся урочистий мітинг, покладання вінків та вшанування пам’яті 

илі „Невідомого Солдата”. Усіх охочих, а також, ветеранів 
Великої Вітчизняної війни частували солдатською кашею та гарячим чаєм з 
польових кухонь. О 21 годині з нагоди 70 річниці визволення міста Рівне від 

фашистських загарбників в центрі міста в 
святковий салют. З нагоди цієї події в професійно-технічних навчальних 
закладах області з ініціативи учнівського самоврядування відбулись 
тематичні заходи: круглі столи „Пам’ятаймо минуле заради майбутнього”, 
конкурс фоторобіт „Біль моїх спогадів”, акції допомоги ветеранам Великої 
Вітчизняної війни, учасникам бойових дій „Допоможи ветерану!”.

Готуючись до святкування, у березні 
річчя від Дня народженняТ.Г. 

лідери учнівського 
самоврядування професійно-технічних 

них закладів Рівненщини „Лідер” та 
обласна рада старшокласників Рівненщини 
„Імпульс” ініціювали проведення в лютому 

березні 2014 року „Шевченківського 
ідно відзначаючи Рік Тараса 

учнівська молодь 
профтехзакладів взяла участь в організації та проведенні культурно
мистецьких, просвітницьких заходів, зокрема,  
з 3 по 7 березня 2014 року у ДПТНЗ „Рівненський центр професійно
технічної освіти сервісу та дизайну” відбулись заходи:  

- урочиста лінійка; 
- конкурс на кращу стіннівку на тему „Шевченко 
сьогодні”; 
- конкурс малюнків „Стежками образів поета”;
- зустріч учнівського та педагогічного колективу з 
заслуженим артистом України Олексієм Заворотнім 
та бандуристкою Серафимою Квач; 
- тематичний вечір „Весна починається з 
Шевченка”; 

Рівненщини за підсумками роботи у 2013-2014 навчальному році 

технічних навчальних закладів та 
адою старшокласників Рівненщини, яку підписали голова 

технічних навчальних закладів 
ди старшокласників Ольга Саган. 

ї річниці з Дня визволення міста Рівне від 
фашистських загарбників 2 лютого 2014 року учнівська молодь 

профтехзакладів брала активну участь у вшануванні пам’яті визволителів. 
Парадні розрахунки проходили урочистою ходою від військової частини до 

йськовослужбовці були озброєні 
трилінійними карабінами та автоматами ППШ часів Великої Вітчизняної 

семидесятилітньої давнини. На меморіалі 
відбувся урочистий мітинг, покладання вінків та вшанування пам’яті 

сіх охочих, а також, ветеранів 
Великої Вітчизняної війни частували солдатською кашею та гарячим чаєм з 
польових кухонь. О 21 годині з нагоди 70 річниці визволення міста Рівне від 

фашистських загарбників в центрі міста в небі спалахнув 
технічних навчальних 

закладах області з ініціативи учнівського самоврядування відбулись 
тематичні заходи: круглі столи „Пам’ятаймо минуле заради майбутнього”, 

гадів”, акції допомоги ветеранам Великої 
йових дій „Допоможи ветерану!”. 

організації та проведенні культурно-

у ДПТНЗ „Рівненський центр професійно-

тему „Шевченко 

конкурс малюнків „Стежками образів поета”; 
зустріч учнівського та педагогічного колективу з 

заслуженим артистом України Олексієм Заворотнім 
 

тематичний вечір „Весна починається з 
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- випуск радіогазети до ювілею Кобзаря;
- конкурс читців-декламаторів;
- тематична виставка творів Т.Г. Шевченка;
- покладання квітів до пам’ятника Т.Г. Шевченк

У вінок шани Кобзареві вплели свою стрічку 
„Здолбунівське вище професійн
березня відбувся позакласний захід „Той, хто прорік націю”.
перегорнули сторінки з життя та творчості великого генія, майстерно 
перевтілилися у героїв його творів 
козака.  

Упродовж свята звучало живе 
слово поета як з вуст учнів, так і 
вихователів. Вікторина „Чи знаєш ти 
Шевченка?” завершила вечір та 
показала зацікавленість учнів 
вивчення творчості Тараса 
Григоровича. Проведений захід вкотре 
переконав присутніх, що Тараса 
Шевченка визнають за пророка української нації. Адже уже більше двох 
сотень років на повний голос звучить зігріте великою любов'ю до людей, 
пройняте гнівом до всього антилюд
України. 

творів Шевченка, рушник „Об’єднаймося ж, брати мої”, який вишила 
учениця Альона Олексійовець разом з мамою, були прикрасою уроку. Учні 
читали улюблені поезії з „Кобзаря”, різними мовами звучали рядки 
„Заповіту”, а вокальний спів Анастасії Тимощук був неперевершеним. 
Цікавим та змістовним був відеоряд, де 
поезію Шевченка читали педагогічні 
працівники училища. 

12 березня з нагоди 200
народження Т.Г.Шевченка у 
„Дубенське вище художнє
технічне училище” відбувся конкурс читців
декламаторів „Уклін тобі, Кобзарю”
Духовним батьком, творцем і ря
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ипуск радіогазети до ювілею Кобзаря; 
декламаторів; 

тематична виставка творів Т.Г. Шевченка; 
покладання квітів до пам’ятника Т.Г. Шевченку на майдані Незалежності

У вінок шани Кобзареві вплели свою стрічку 
професійне училище залізничного транспорту

березня відбувся позакласний захід „Той, хто прорік націю”.
перегорнули сторінки з життя та творчості великого генія, майстерно 
перевтілилися у героїв його творів – Катерину, лілею, Перебендю, наймичк

продовж свята звучало живе 
слово поета як з вуст учнів, так і 
вихователів. Вікторина „Чи знаєш ти 
Шевченка?” завершила вечір та 
показала зацікавленість учнів до 

творчості Тараса 
Григоровича. Проведений захід вкотре 

, що Тараса 
Шевченка визнають за пророка української нації. Адже уже більше двох 
сотень років на повний голос звучить зігріте великою любов'ю до людей, 
пройняте гнівом до всього антилюдського полум’яне слово геніального сина 

Вшанування 200-річчя 
відзначили й у Вищому професійному 
училищі № 22 м.Сарни. Яскрава палітра 
уроку була представлена р
Поета, буклетами–пам’ятками 
кожен українець”, який підготувала та 
провела викладач української літератури 
Киреєва Т.Б. з учнями училища. 

Малюнки учнів, вишивки ескізів до 
творів Шевченка, рушник „Об’єднаймося ж, брати мої”, який вишила 
учениця Альона Олексійовець разом з мамою, були прикрасою уроку. Учні 
читали улюблені поезії з „Кобзаря”, різними мовами звучали рядки 

овіту”, а вокальний спів Анастасії Тимощук був неперевершеним. 
Цікавим та змістовним був відеоряд, де 
поезію Шевченка читали педагогічні 

12 березня з нагоди 200-річчя від дня 
народження Т.Г.Шевченка у ДНЗ 

е вище художнє професійно-
відбувся конкурс читців-

декламаторів „Уклін тобі, Кобзарю”. 
Духовним батьком, творцем і рятівником 

Рівненщини за підсумками роботи у 2013-2014 навчальному році 

на майдані Незалежності. 
У вінок шани Кобзареві вплели свою стрічку й учні ДНЗ 

залізничного транспорту”. 13 
березня відбувся позакласний захід „Той, хто прорік націю”. Учні 
перегорнули сторінки з життя та творчості великого генія, майстерно 

Катерину, лілею, Перебендю, наймичку, 

Шевченка визнають за пророка української нації. Адже уже більше двох 
сотень років на повний голос звучить зігріте великою любов'ю до людей, 

го полум’яне слово геніального сина 

річчя  Кобзаря 
у Вищому професійному 

Яскрава палітра 
уроку була представлена розповідями про 

пам’ятками „Це має знати 
кожен українець”, який підготувала та 
провела викладач української літератури 

учнями училища.  
Малюнки учнів, вишивки ескізів до 

творів Шевченка, рушник „Об’єднаймося ж, брати мої”, який вишила 
учениця Альона Олексійовець разом з мамою, були прикрасою уроку. Учні 
читали улюблені поезії з „Кобзаря”, різними мовами звучали рядки 

овіту”, а вокальний спів Анастасії Тимощук був неперевершеним. 
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української мови й усієї нації став Великий Кобзар! Він лишив нам свої 
слова-заповіти, які в цей день декламували учні ліцею. Перемогу
здобула Пасько Інна з віршем „Муза”, почесне ІІ місце 
„Чи то воля, то недоля”, а ІІІ місце виборов 
дорогої”. 

 
Тиждень гуманітарних дисциплін та літературно

„Поет усього людства
№1м.Рівне. 12 березня 2014 року
Зощук Т.Г. разом із учнями
на літературно-мистецький захід „Поет усього людства”. Ведучі н
присутнім життєвий шлях Тараса Шевченка; звучало 
слово: вірші – як віхи автобіографії, пісні 
народу. Окремою сторінкою вечора була присвята трагічній долі жінки у 
поезії Шевченка. Мультимедійна карти
галерея ознайомила учнів із спадщиною 
Тараса Григоровича у живописі та гравюрі.
Вечір підвів риску під низкою виховних 
заходів, присвячених пам’яті Тараса 
Шевченка, якими ряснів навчальний рік.

Проведення зазначених заходів у 
професійно-технічних навча
Рівненської області забезпечили  гідне 
вшанування пам’яті Тараса Шевченка, збереження, вивчення та 
популяризацію його творчої спадщини, сприя
свідомості у робітничої молоді, любові до рідної землі, готовності до пр
ім'я України. 

25 лютого 2014 року відбувся відеоміст лідерів учнівського 
самоврядування професійно
а саме: Миколаївської, Чернігівської, Рівненської, Волинської, Закарпатськ
та Харківської областей. 
обговорювали важливість розвитку учнівського самоврядування. Актив 
обласної ради професійно
чолі з головою, Владиславом Коренем, ознайомили учасників відеомосту з
досвідом організації роботи учнівського самоврядування у профтехзакладах 
Рівненщини, представили сайт обласної ради „Лідер” 
час презентації було обговорено пріоритетні напрями діяльності учнівсько
самоврядування, відзна
старшокласників „Імпульс”. 
обласної ради, Огороднійчук Катерина, учениця ДПТНЗ „Рівненський центр 
професійно-технічної освіти сервісу та дизайну” поділилась д
організації волонтерської роботи
проведення благодійної акції „Повір у себе”
http://www.youtube.com/watch?v=Wc8GZ8zQUNs#t=28
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сієї нації став Великий Кобзар! Він лишив нам свої 
заповіти, які в цей день декламували учні ліцею. Перемогу

здобула Пасько Інна з віршем „Муза”, почесне ІІ місце – Маркевич Галина 
„Чи то воля, то недоля”, а ІІІ місце виборов – Шаблій Валентин „І золотої, й 

Тиждень гуманітарних дисциплін та літературно-мистецький захід 
„Поет усього людства” відбувся у Вищому професійному училищі 

12 березня 2014 року викладачі української мови Юдіна Р.В. та 
учнями груп № 5, 6, 8, 11, 12, 20, 21 та 24 запросили усіх 

мистецький захід „Поет усього людства”. Ведучі н
присутнім життєвий шлях Тараса Шевченка; звучало й 

як віхи автобіографії, пісні – як дзеркало душі українського 
народу. Окремою сторінкою вечора була присвята трагічній долі жінки у 
поезії Шевченка. Мультимедійна картинна 
галерея ознайомила учнів із спадщиною 
Тараса Григоровича у живописі та гравюрі. 
Вечір підвів риску під низкою виховних 
заходів, присвячених пам’яті Тараса 
Шевченка, якими ряснів навчальний рік. 

Проведення зазначених заходів у 
технічних навчальних закладах 

Рівненської області забезпечили  гідне 
вшанування пам’яті Тараса Шевченка, збереження, вивчення та 
популяризацію його творчої спадщини, сприяння формуванню національної 
свідомості у робітничої молоді, любові до рідної землі, готовності до пр

25 лютого 2014 року відбувся відеоміст лідерів учнівського 
самоврядування професійно-технічних навчальних закладів з різних регіонів, 
а саме: Миколаївської, Чернігівської, Рівненської, Волинської, Закарпатськ
та Харківської областей. В он-лайн режимі лідери ділились досвідом роботи, 
обговорювали важливість розвитку учнівського самоврядування. Актив 
обласної ради професійно-технічних навчальних закладів Рівненщини на 
чолі з головою, Владиславом Коренем, ознайомили учасників відеомосту з
досвідом організації роботи учнівського самоврядування у профтехзакладах 
Рівненщини, представили сайт обласної ради „Лідер” http://usptnz.pp.ua
час презентації було обговорено пріоритетні напрями діяльності учнівсько

значено співпрацю між обласною радою 
старшокласників „Імпульс”. У режимі відеозв'язку заступник голови 
обласної ради, Огороднійчук Катерина, учениця ДПТНЗ „Рівненський центр 

технічної освіти сервісу та дизайну” поділилась д
організації волонтерської роботи, запропонувавши увазі відеосюжет 
проведення благодійної акції „Повір у себе”
http://www.youtube.com/watch?v=Wc8GZ8zQUNs#t=28, а також, лідери 

Рівненщини за підсумками роботи у 2013-2014 навчальному році 

сієї нації став Великий Кобзар! Він лишив нам свої 
заповіти, які в цей день декламували учні ліцею. Перемогу в конкурсі 

Маркевич Галина 
лентин „І золотої, й 

мистецький захід 
” відбувся у Вищому професійному училищі 

викладачі української мови Юдіна Р.В. та 
груп № 5, 6, 8, 11, 12, 20, 21 та 24 запросили усіх 

мистецький захід „Поет усього людства”. Ведучі нагадали 
 живе Кобзареве 

як дзеркало душі українського 
народу. Окремою сторінкою вечора була присвята трагічній долі жінки у 

вшанування пам’яті Тараса Шевченка, збереження, вивчення та 
формуванню національної 

свідомості у робітничої молоді, любові до рідної землі, готовності до праці в 

25 лютого 2014 року відбувся відеоміст лідерів учнівського 
технічних навчальних закладів з різних регіонів, 

а саме: Миколаївської, Чернігівської, Рівненської, Волинської, Закарпатської 
лайн режимі лідери ділились досвідом роботи, 

обговорювали важливість розвитку учнівського самоврядування. Актив 
технічних навчальних закладів Рівненщини на 

чолі з головою, Владиславом Коренем, ознайомили учасників відеомосту з 
досвідом організації роботи учнівського самоврядування у профтехзакладах 

http://usptnz.pp.ua. Під 
час презентації було обговорено пріоритетні напрями діяльності учнівського 

чено співпрацю між обласною радою 
режимі відеозв'язку заступник голови 

обласної ради, Огороднійчук Катерина, учениця ДПТНЗ „Рівненський центр 
технічної освіти сервісу та дизайну” поділилась досвідом 

запропонувавши увазі відеосюжет 
проведення благодійної акції „Повір у себе” 

, а також, лідери 
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представили досвід організації роботи учнівського самоврядування 
Рівненського професійного ліцею 
різних регіонів обговорили актуальні питання вдосконалення роботи 
самоврядування та відзначили доцільність прове
обміну досвідом у режимі он

Традиційним стало проведення у професійно
закладах області екологічних акцій, а саме: 
довкілля”, яка щорічно проходит
проведення акції учні профтехзакладів долучаються до озеленення територій 
навчальних закладів, догляду та збереження наявних зелених насаджень, 
здійснюють заходи з ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ, проводят
прибирання прибудинкових територій, парків, скверів, дитячих, спортивних 
майданчиків, братських могил, меморіальних комплексів. Станом на 
04.04.2014 року висаджено більше 300 дерев та кущів на територіях закладів, 
забезпечено очищення від сміття берегів 
джерел. Щорічно учнівська мол
лісництвам. У Дубенському лісовому господарстві учнями 
вище художнє професійн
листяних дерев, а також

якостей та підтримки талановитих підлітків 21
Вищого професійного училища № 22 м. Сарни проведено фестиваль
„Молодь обирає здоров’я”, в якому взяли участь 19 команд 
супроводжуючі особи з усіх професійно
Рівненської області. 

Учні брали участь у 
тренінгових заняттях щодо 
формування здорового способу 
життя, вікторині „Що я
здоровий спосіб життя?”, конкурсах: 
плакатів, фотографій, малюнка на 
асфальті „Здоровий я й моя сім’я”.

Упродовж двох днів учні 
мали можливість обмінятись 
досвідом організації роботи органів 
учнівського самоврядування, 
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авили досвід організації роботи учнівського самоврядування 
Рівненського професійного ліцею http://inceptum.rv.ua. Учасники вебінару з 
різних регіонів обговорили актуальні питання вдосконалення роботи 

дзначили доцільність проведення відео
міну досвідом у режимі он-лайн. 

Традиційним стало проведення у професійно-технічних навчальних 
закладах області екологічних акцій, а саме: Всеукраїнської акції „За чисте 
довкілля”, яка щорічно проходить на Рівненщині у березні
проведення акції учні профтехзакладів долучаються до озеленення територій 
навчальних закладів, догляду та збереження наявних зелених насаджень, 
здійснюють заходи з ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ, проводят
прибирання прибудинкових територій, парків, скверів, дитячих, спортивних 
майданчиків, братських могил, меморіальних комплексів. Станом на 
04.04.2014 року висаджено більше 300 дерев та кущів на територіях закладів, 
забезпечено очищення від сміття берегів водойм та проведено розчищенн
джерел. Щорічно учнівська молодь ПТНЗ надає посил

Дубенському лісовому господарстві учнями ДНЗ „
професійно-технічне училище” висаджено 2 

листяних дерев, а також 250 кущів. Проведення екологічних заходів з 
ініціативи та підтримки учнівського 
самоврядування  вкотре доводить, що 
учнівська молодь не байдужа до природи 
рідного краю, та має чітку сформовану 
екологічну культуру. 
З метою утвердження та пропаганди 
здорового способу життя, запобігання 
негативним проявам поведінки серед 
учнівської молоді, формування лідерських 

якостей та підтримки талановитих підлітків 21-22 травня 2014 року на базі 
Вищого професійного училища № 22 м. Сарни проведено фестиваль

ь обирає здоров’я”, в якому взяли участь 19 команд –
супроводжуючі особи з усіх професійно-технічних навчальних закладів 

Учні брали участь у 
тренінгових заняттях щодо 
формування здорового способу 
життя, вікторині „Що я знаю про 
здоровий спосіб життя?”, конкурсах: 
плакатів, фотографій, малюнка на 

альті „Здоровий я й моя сім’я”. 
Упродовж двох днів учні 

мали можливість обмінятись 
досвідом організації роботи органів 
учнівського самоврядування, 

Рівненщини за підсумками роботи у 2013-2014 навчальному році 

авили досвід організації роботи учнівського самоврядування 
. Учасники вебінару з 

різних регіонів обговорили актуальні питання вдосконалення роботи 
дення відеоконференцій та 

технічних навчальних 
сеукраїнської акції „За чисте 

ь на Рівненщині у березні-травні. Під час 
проведення акції учні профтехзакладів долучаються до озеленення територій 
навчальних закладів, догляду та збереження наявних зелених насаджень, 
здійснюють заходи з ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ, проводять 
прибирання прибудинкових територій, парків, скверів, дитячих, спортивних 
майданчиків, братських могил, меморіальних комплексів. Станом на 
04.04.2014 року висаджено більше 300 дерев та кущів на територіях закладів, 

водойм та проведено розчищення 
одь ПТНЗ надає посильну допомогу 

ДНЗ „Дубенське 
 тис. хвойних та 

250 кущів. Проведення екологічних заходів з 
ініціативи та підтримки учнівського 
самоврядування  вкотре доводить, що 
учнівська молодь не байдужа до природи 
рідного краю, та має чітку сформовану 

З метою утвердження та пропаганди 
го способу життя, запобігання 

негативним проявам поведінки серед 
учнівської молоді, формування лідерських 

22 травня 2014 року на базі 
Вищого професійного училища № 22 м. Сарни проведено фестиваль-конкурс 

– 140 учнів та 44 
технічних навчальних закладів 



Професійно

 

 

продемонструвати свої спорт
представляли літературно
спрямована на пропагування та роз’яснення переваг здорового способу 
життя, формування безпечної поведінки, збереження власного здоров’я та 
здоров’я оточуючих. Власне бачення проблеми мало переконуючу силу та 
мотивацію на здоровий  спосіб життя. 

Цьогоріч юнаки та
негативний вплив шкідливих звичок на здоров’я молоді, на здоров’я 
майбутніх дітей, пропагували пісн
шкідливим звичкам, а й демонстру

На урочистому відкритті фестивалю були присутні: заступник 
начальника управління –
освіти управління освіти і науки Рівненської ОДА Петро Коржевський, 
голова Сарненської райдержадміністрації Сергій Євтушок, виконуюча 
обов’язки міського голови м. Сарни Світлана Усик, директор 
методичного центру професійно
Кузьмич, директор Навчально
учнів профтехосвіти у Рівненській області 
Вищого професійного училища № 22 м. Сарни Володимир Городнюк, 
методисти методичних структур. 

III місце – ДНЗ „Дубенське вище художнє професійно
конкурсі плакатів: I місце 
„Сарненський професійний аграрний ліцей”, II місце 
професійний ліцей”; III місце 
вікторині „Що я знаю про здоровий спосіб життя
представники ДПТНЗ „Острозьке вище професійне училище”, II місце 
Рівненського професійного ліцею; III місце 
професійне училище ресторанного сервісу і

У конкурсі літературно
команди: Вищого професійного училища № 1 м. Рівне, ДПТНЗ 
„Сарненський професійний аграрний ліцей”, Клеванського професійного 
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продемонструвати свої спортивні, мистецькі, акторські здібності та 
представляли літературно-музичні композиції, тематика яких була 
спрямована на пропагування та роз’яснення переваг здорового способу 
життя, формування безпечної поведінки, збереження власного здоров’я та 

уючих. Власне бачення проблеми мало переконуючу силу та 
мотивацію на здоровий  спосіб життя.  

та дівчата у своїх виступах показували  не лише 
негативний вплив шкідливих звичок на здоров’я молоді, на здоров’я 
майбутніх дітей, пропагували пісні та танці, фізичні вправи як альтернативу 
шкідливим звичкам, а й демонстрували власну позицію щодо подій у

На урочистому відкритті фестивалю були присутні: заступник 
– начальник відділу професійно-технічної та вищої 

равління освіти і науки Рівненської ОДА Петро Коржевський, 
голова Сарненської райдержадміністрації Сергій Євтушок, виконуюча 
обов’язки міського голови м. Сарни Світлана Усик, директор 
методичного центру професійно-технічної освіти у Рівненській 

авчально-методичного центру естетичного виховання 
техосвіти у Рівненській області Володимир Клим'юк, директор 

Вищого професійного училища № 22 м. Сарни Володимир Городнюк, 
методисти методичних структур. Усі присутні, одноголосно виконавши 

державний гімн, стали учасниками 
флешмобу „Ми за щасливе 
майбутнє, за здорову, єдину 
Україну”. 

За підсумками роботи журі в 
конкурсі фотографій та
робіт I місце виборола
учнів  Вищого професійного 
училища № 24м. Корець; II місце 
фоторобота учнів ДНЗ 
„Здолбунівське вище професійне 
училище залізничного транспорту”

ДНЗ „Дубенське вище художнє професійно-технічне училище”; у 
конкурсі плакатів: I місце – робота Сосюк Вікторії, учениці ДПТНЗ 

офесійний аграрний ліцей”, II місце – ДПТНЗ „Соснівський 
професійний ліцей”; III місце – Рокитнівський професійний ліцей. 
вікторині „Що я знаю про здоровий спосіб життя?” I місце зайняли 
представники ДПТНЗ „Острозьке вище професійне училище”, II місце 
Рівненського професійного ліцею; III місце – ДНЗ „Рівненське вище 

е училище ресторанного сервісу і торгівлі”. 
конкурсі літературно-музичних композицій III місце зайняли 

Вищого професійного училища № 1 м. Рівне, ДПТНЗ 
„Сарненський професійний аграрний ліцей”, Клеванського професійного 

Рівненщини за підсумками роботи у 2013-2014 навчальному році 

ивні, мистецькі, акторські здібності та 
музичні композиції, тематика яких була 

спрямована на пропагування та роз’яснення переваг здорового способу 
життя, формування безпечної поведінки, збереження власного здоров’я та 

уючих. Власне бачення проблеми мало переконуючу силу та 

дівчата у своїх виступах показували  не лише 
негативний вплив шкідливих звичок на здоров’я молоді, на здоров’я 

танці, фізичні вправи як альтернативу 
вали власну позицію щодо подій у країні. 

На урочистому відкритті фестивалю були присутні: заступник 
технічної та вищої 

равління освіти і науки Рівненської ОДА Петро Коржевський, 
голова Сарненської райдержадміністрації Сергій Євтушок, виконуюча 
обов’язки міського голови м. Сарни Світлана Усик, директор Навчально-

технічної освіти у Рівненській області Ігор 
методичного центру естетичного виховання 

Володимир Клим'юк, директор 
Вищого професійного училища № 22 м. Сарни Володимир Городнюк, 

одноголосно виконавши 
державний гімн, стали учасниками 
флешмобу „Ми за щасливе 
майбутнє, за здорову, єдину 

За підсумками роботи журі в 
конкурсі фотографій та художніх 
робіт I місце виборола фоторобота 

Вищого професійного 
Корець; II місце 

фоторобота учнів ДНЗ 
„Здолбунівське вище професійне 
училище залізничного транспорту”; 

технічне училище”; у 
робота Сосюк Вікторії, учениці ДПТНЗ 

ДПТНЗ „Соснівський 
Рокитнівський професійний ліцей. У 

” I місце зайняли 
представники ДПТНЗ „Острозьке вище професійне училище”, II місце – 

ДНЗ „Рівненське вище 

музичних композицій III місце зайняли 
Вищого професійного училища № 1 м. Рівне, ДПТНЗ 

„Сарненський професійний аграрний ліцей”, Клеванського професійного 
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ліцею; II місце – ВПУ № 25 смт Демидівка, ВПУ № 29 смт Володимирець; I 
місце – ВПУ № 22 м. Сарни. 

За рішенням журі команда „Дівчата з нашого двору” ДПТНЗ 
„Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну” 
отримала почесну нагороду „Гран-прі” фестивалю. Усі учасники фестивалю-
конкурсу „Молодь обирає здоров’я” отримали пам’ятний фотоколаж та 
диплом за активну участь, переможці та призери отримали цінні подарунки 
та заохочувальні призи.  

Учнівське самоврядування є важливою складовою навчально-виховного 
процесу у профтехзакладі, це важлива потужна, дієва учнівська спільнота. 

 
Середа Р.В., методист навчально-
методичного центру професійно-
технічної освіти у Рівненській 
області 
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Організація виховної роботи  
у професійно-технічних навчальних закладах:  

 здобутки і перспективи 
 

Вітчизняна професійно-технічна освіта здійснює системні реформи, 
спрямовані на досягнення високих європейських стандартів якості освіти, 
впроваджує в навчально-виховний процес сучасні педагогічні та 
інформаційні технології, формує у молодого покоління професійні 
компетенції, здатність до неперервної самоосвіти, духовного 
самовдосконалення, вміння працювати  в умовах сучасного ринку праці. 

Указом Президента України від 25.06.2013 року за № 344 затверджено 
Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року. 
Основні напрями, принципи, завдання, тематичний зміст виховання 
викладені у примірному положенні Міністерства освіти і науки України 
„Про організацію виховної роботи у ПТНЗ” від 16.04.2002 за №257, 
методичних рекомендаціях Міністерства освіти і науки з питань організації 
виховної роботи у 2013-2014 навчальному році від  08.07.13 за № 1/9-480; 
методичних рекомендаціях НМЦПТО від 20.08.13 за № 04/03-11-168 щодо 
планування виховної роботи у 2013-2014 навчальному році; обласній 
програмі національного виховання учнівської молоді Рівненщини, які 
враховані заступниками директорів з навчально-виховної роботи при 
складанні „Перспективного плану виховної роботи на 2013-2014 навчальний 
рік”. 

Особлива увага при плануванні та організації виховної роботи 
звертається на превентивне виховання, яке забезпечується на законодавчому 
рівні Законом України від 26.04.2001 за № 2402-ІІІ „Про охорону 
дитинства”; Законом України від 21.06.2001 за № 2558-ІІІ „Про соціальну 
роботу з сім'ями, дітьми та молоддю”; розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 22.11.2010 за № 2140 „Про затвердження плану заходів щодо 
виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії 
поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, 
психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки”, постановою 
Кабінету Міністрів України від 21.03.2012 за № 350 „Про затвердження 
Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період 
до 2015 року”, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 за 
№ 1209 „Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері 
профілактики правопорушень на період до 2015 року”. 

У кожному професійно-технічному навчальному закладі працює штаб 
профілактики правопорушень засідання якого проводяться щомісячно, або за 
потребою. Використовуючи різні форми і методи профілактичної робот, з 
метою недопущення протиправних дій учнівською молоддю, проводяться 
відеолекторії, круглі столи, зустрічі з працівниками УМВС, лікарями. Разом 
з цим, тижні правових знань, брейн-ринги між навчальними групами „Чи 
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знаєш ти свої права та обов’язки”, виховні заходи „Твої права, свободи і 
обов’язки, громадянине України”, конкурси стінгазет з правової тематики. 
 З метою усунення негативних проявів в учнівському середовищі 
працює психологічна служба профтехзакладів, яка здійснює соціально-
педагогічний патронаж спрямований на надання соціально-педагогічної 
допомоги  незахищеним категоріям учнів з метою подолання ними життєвих 
труднощів, підвищення їх соціального статусу, вивчення соціального стану 
учнів та психологічних особливостей, проводячи корекційну, індивідуальну 
роботу з учнями з неблагополучних родин. У всіх професійно-технічних 
навчальних закладах підписано план спільних дій між дирекцією ПТНЗ та 
відділами кримінальної міліції у справах дітей на 2013-2014 н.р. 
Здійснюється контроль за станом відвідування учнями навчальних занять. 
Особливий контроль проводиться в гуртожитках навчальних закладів за 
станом перебування та дотриманням дисципліни та порядку учнів, які там 
проживають. Важлива роль у профілактиці правопорушень, дотриманні 
внутрішнього розпорядку під час навчально-виховного та позаурочного 
процесу належить учнівському самоврядуванню. Кожного місяця в 
навчальних групах проводяться збори, на яких аналізується стан навчання, 
відвідування занять та поведінка учнів. Працює батьківський всеобуч, де 
розглядаються питання успішності та поведінки учнів. Проте, згідно з 
інформацією відділу кримінальної міліції у справах дітей УМВС України у 
Рівненській області в 2011 році учнями професійно-технічних навчальних 
закладів було скоєно 20 злочинів; у 2012 році − 21злочин; у 2013 році − 18 
злочинів. За I квартал 2014року − 10 злочинів, що свідчить про неефективну 
та недостатню профілактичну роботу серед учнівської молоді. Особливістю 
криміногенної ситуації в підлітковому середовищі є зміна її структури в бік 
зростання корисливих злочинів. Найпоширенішими злочинами залишаються 
крадіжки, тобто майнові злочини.  

За результатами детального аналізу поданої інформації кримінальною 
міліцією у справах дітей УМВС України у Рівненській області виявлено: 
формальне проведення у профтехзакладах профілактичної роботи, зокрема, 
виховних заходів з питань попередження злочинності та правопорушень в 
учнівському середовищі, відсутність систематичного спілкування 
педагогічних працівників, відповідальних за навчальні групи, недостатня 
профілактична робота працівників психологічних служб навчальних 
закладів, а також, низький рівень співпраці з представниками 
правоохоронних органів та батьками учнів-правопорушників. Подання 
кримінальної міліції у справах дітей систематично аналізуються на 
інструктивних нарадах, методичних секціях заступників директорів з 
навчально-виховної роботи. Проте, досить часто є виявлені злочини у ПТНЗ 
області, а саме: Рокитнівський професійний ліцей; ДПТНЗ „Сарненський 
професійний аграрний ліцей”, Вище професійне училище №22 м.Сарни; 
ДПТНЗ „Острозьке вище професійне училище”; ДНЗ „Дубенське вище 
художнє професійно-технічне училище”; ДПТНЗ „Соснівський професійний 
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ліцей”; Вище професійне училище №1 м. Рівне; Квасилівський професійний 
ліцей. Разом з цим, приємно відзначити, що за останні три роки не виявлено 
протиправних дій та злочинів учнями в: ДПТНЗ „Рівненський центр 
професійно-технічної освіти сервісу і дизайну”; ДПТНЗ „Березнівське вище 
професійне училище” ДНЗ „Здолбунівське вище професійне училище 
залізничного транспорту”; ДНЗ „Рівненське вище професійне училище 
ресторанного сервісу і торгівлі”. 

Важливим чинником при плануванні та організації навчально-виховної 
роботи є соціальний стан учнів професійно-технічних навчальних закладів 
області. Загальний контингент учнів станом на 01.09.2013 – 10921 учень, з 
них: 

 290 – діти-сироти; 
 133 – без опіки; 
 157 – з опікою; 
 233 – з неблагополучних сімей; 
 663 – учні з малозабезпечених сімей; 
 2823 – з багатодітних сімей; 
 1192 – учні напівсироти; 
 214 – учні  групи-ризику; 
 3772 – учні, які постраждали від аварії на ЧАЕС; 
 153 – учні з розумовими та фізичними  вадами. 
 4336 – учні, які проживали в гуртожитках. 

З метою належної організації виховної роботи в гуртожитку професійно-
технічного навчального закладу 01.10.2013 на базі Рівненського 
професійного ліцею відбулося засідання обласної методичної секції 
вихователів гуртожитків навчальних закладів на тему „Організаційно-

методичне забезпечення виховної роботи в 
гуртожитку”. У роботі методичної секції взяли 
участь методисти навчально-методичного центру 
професійно-технічної освіти у Рівненській 
області Середа Р.В. та Селях А.М., директор 
Рівненського професійного ліцею Петриляк 
О.П., заступник директора з навчально-виховної 
роботи Рівненського професійного ліцею 

Ліпіщук Л.В., вихователі гуртожитків професійно-технічних навчальних 
закладів Рівненської області. Директор Рівненського професійного ліцею 
Петриляк О.П. привітав учасників секції, ознайомив з матеріально-
технічною та навчальною базою закладу й побажав плідної роботи. 
Методист навчально-методичного центру професійно-технічної освіти Селях 
А.М. презентувала розробку методичних рекомендацій „На допомогу 
вихователю гуртожитку професійно-технічного навчального закладу”, які 
підготовлені для використання в роботі заступникам директорів з навчально-
виховної роботи та вихователям гуртожитків профтехзакладів. Під час 
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роботи секції учасники ознайомилися з системою організації виховної 
роботи в гуртожитку ліцею, роботою Ради учнівського самоврядування 
гуртожитку, гуртковою роботою Рівненського професійного ліцею. За 
круглим столом були обговорені проблемні питання з організації 
позаурочної роботи в гуртожитку, підготовки до щорічного огляду-конкурсу 
на кращий учнівський гуртожиток професійно-технічних навчальних 
закладів області. Методист навчально-методичного центру професійно-
технічної освіти Середа Р.В. наголосила на системному підході організації 
позаурочної зайнятості учнівської молоді, а також, ознайомила присутніх з 
ефективними складовими організації навчально-виховного процесу. 
Підводячи підсумки обласної методичної секції, учасники напрацювали 
стратегічні напрями покращення організації виховної роботи в гуртожитку, 
поділилися враженнями та досвідом роботи, внесли пропозиції щодо 
покращення облаштування житлових кімнат та приміщень загального 
користування в учнівському гуртожитку. На завершення обласного заходу 
активісти ради гуртожитку ліцею презентували учасникам методичної секції 
виховний захід „Посвята в учнів профтехосвіти” та привітали всіх присутніх 
з Днем працівника освіти. 

Чільне місце в організації позаурочної виховної роботи належить 
облаштуванню учнівських гуртожитків та організації гурткової роботи. 
Кожного року, з метою покращання стану матеріально-технічного 
забезпечення учнівських гуртожитків, умов проживання, активізації 
виховної роботи відбувається огляд-конкурс на краще облаштування 
учнівських гуртожитків. Фінансування  конкурсу здійснювалося 
управлінням освіти і науки в межах коштів, передбачених на виконання 
Програми підтримки молоді в області на період до 2015 року. 

З метою прищеплення в учнів любові до обраної професії 10 жовтня 
2013 року на базі Клеванського професійного ліцею відбулось засідання 
обласної методичної секції заступників директорів з навчально-виховної 
роботи на тему „Формування ціннісного ставлення в учнівської молоді до 
обраної професії – одне з пріоритетних завдань професійно-технічного 
навчального закладу”. У роботі методичної секції взяли участь заступники 
директорів з навчально-виховної роботи всіх профтехзакладів Рівненської 
області, старший інспектор з виховної роботи Рівненського вищого 
професійного училища департаменту ДСО при МВС України Березовська 
І.П., методисти навчально-методичного центру професійно-технічної освіти 
у Рівненській області Середа Р.В. та Селях А.М., директор Клеванського 
професійного ліцею Панчук Б.В., який ознайомив присутніх з навчальною 
базою закладу, житлово-побутовими умовами проживання учнів в 
гуртожитку. Заступник директора з навчально-виховної роботи Стецюк О.М. 
презентувала систему виховної роботи Клеванського професійного ліцею та 
ознайомила присутніх з основними аспектами формування в учнівської 
молоді соціально-трудової компетентності. Редчиць О.О., голова методичної 
комісії класних керівників та вихователів, виступила з темою „Співпраця 



Професійно

 

 

інженерно-педагогічного колективу, як важлива складова організаці
навчально-виховного процесу та формування ціннісного ставлення в учнів 
профтехзакладу до обраної професії”
спортивно-масової роботи у навчальному закладі ознайомив присутн
керівник фізичного виховання Намчук М.І. 
фольклорного гуртка поділилася керівник
виховання в учнівської молоді любові до обраної професії, 
ціннісного ставлення до мистецтва, 
українського народу розпові
роботи методичної секції відбулось
„Використання ефективних виховних технологій з метою покращення 
організації виховного процесу у про
були  розглянуті питання:
– аналіз соціального стану учнів професійно
– аналіз стану правопорушень та злочинності за І півріччя 2013 року, основні 
причини та прорахунки у діяльності профтехзакладів з попередження 
негативних проявів в учнівському середовищі;
– удосконалення роботи та подальший розвиток учнівського самоврядування 
в ПТНЗ області, підготовка до обласної конференції лідерів уч
самоврядування; 
– підготовка до огляду
гуртожитків ПТНЗ; 
– співпраця педагогічних працівників та соціально
щодо покращення виховного процесу та підготовка до огляду
психологічних кабінетів; 
– проблемні питання з організації виховного процесу в ПТНЗ, розробка 

„Пересопниця”, де 450 років тому було створено „
– духовну перлину українського народу, на якій складають присягу 
новообрані Президенти України.

Відповідно до плану роботи управління освіти і науки Рівненської 
обласної державної адміністрації, навчально
професійно-технічної освіти у Рівненсь
базі вищого професійного училища № 29 смт Володимирець відбулас
обласна підсумкова методична секція заступників директорів з навчально
виховної роботи на тему „Ціннісне ставлення особистості до природи, 
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педагогічного колективу, як важлива складова організаці
виховного процесу та формування ціннісного ставлення в учнів 

фтехзакладу до обраної професії”. З пріоритетними шляхами організації 
масової роботи у навчальному закладі ознайомив присутн

керівник фізичного виховання Намчук М.І. Досвідом організації роботи 
ка поділилася керівник-методист Шахманцір Л.П.

виховання в учнівської молоді любові до обраної професії, 
нісного ставлення до мистецтва, культурної спадщини та надбань 

українського народу розповіла бібліотекар ліцею Качан Т.М. 
боти методичної секції відбулось засідання круглого столу на тему 

Використання ефективних виховних технологій з метою покращення 
організації виховного процесу у профтехзакладах Рівненщини”

глянуті питання: 
аналіз соціального стану учнів професійно-технічних навчальних закладів;
аналіз стану правопорушень та злочинності за І півріччя 2013 року, основні 

причини та прорахунки у діяльності профтехзакладів з попередження 
учнівському середовищі; 

удосконалення роботи та подальший розвиток учнівського самоврядування 
в ПТНЗ області, підготовка до обласної конференції лідерів уч

підготовка до огляду-конкурсу на краще облаштування учнівських 

співпраця педагогічних працівників та соціально-психологічної служби 
щодо покращення виховного процесу та підготовка до огляду

 
проблемні питання з організації виховного процесу в ПТНЗ, розробка 

плану дій щодо його поліпшення.
З метою створення ефективної системи 
національно-патріотичного виховання, 
морально-духовного, культурного розвитку 
учнівської молоді заступники директорів з 
навчально-виховної роботи обговорили 
основні заходи щодо відзначення важливих
пам’ятних та ювілейних дат. Разом з цим, 
відвідали культурно-археологічний центр 

е 450 років тому було створено „Пересопницьке Єв
духовну перлину українського народу, на якій складають присягу 

иденти України. 
но до плану роботи управління освіти і науки Рівненської 

обласної державної адміністрації, навчально-методичного центру 
технічної освіти у Рівненській області 13 червня 2014 року 

ищого професійного училища № 29 смт Володимирець відбулас
обласна підсумкова методична секція заступників директорів з навчально
виховної роботи на тему „Ціннісне ставлення особистості до природи, 
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педагогічного колективу, як важлива складова організації 
виховного процесу та формування ціннісного ставлення в учнів 

. З пріоритетними шляхами організації 
масової роботи у навчальному закладі ознайомив присутніх 

свідом організації роботи 
методист Шахманцір Л.П. Про 

виховання в учнівської молоді любові до обраної професії, формування 
культурної спадщини та надбань 

ібліотекар ліцею Качан Т.М. У рамках 
сідання круглого столу на тему 

Використання ефективних виховних технологій з метою покращення 
фтехзакладах Рівненщини”, в ході якого 

них навчальних закладів; 
аналіз стану правопорушень та злочинності за І півріччя 2013 року, основні 

причини та прорахунки у діяльності профтехзакладів з попередження 

удосконалення роботи та подальший розвиток учнівського самоврядування 
в ПТНЗ області, підготовка до обласної конференції лідерів учнівського 

конкурсу на краще облаштування учнівських 

психологічної служби 
щодо покращення виховного процесу та підготовка до огляду-конкурсу 

проблемні питання з організації виховного процесу в ПТНЗ, розробка 
о його поліпшення. 

З метою створення ефективної системи 
патріотичного виховання, 

духовного, культурного розвитку 
учнівської молоді заступники директорів з 

виховної роботи обговорили 
основні заходи щодо відзначення важливих 

м’ятних та ювілейних дат. Разом з цим, 
археологічний центр 

Пересопницьке Євангеліє” 
духовну перлину українського народу, на якій складають присягу 

но до плану роботи управління освіти і науки Рівненської 
методичного центру 

кій області 13 червня 2014 року на 
ищого професійного училища № 29 смт Володимирець відбулась 

обласна підсумкова методична секція заступників директорів з навчально-
виховної роботи на тему „Ціннісне ставлення особистості до природи, 



Професійно

 

 

формування в учнівської молоді екологічної свідомості та екологічної 
культури за допомогою методу проекту”. 
директорів з навчально
професійного училища № 29 смт Володимирець 
організації виховної роботи вищезазначеного закладу, формуванням в 
учнівської молоді ціннісного
природничих наук та позаурочній діяльності поділилась заступник 
директора з навчально-
методичного об’єднання класних керівник
Каюн В.С. презентувала систему роботи класного керівника щодо 
формування життєвих цінностей та екологічної к
молоді. Під час роботи методичної сек
1. Формування ціннісних ставлень особистості під час навчально
процесу профтехзакладу: здобутки і проблеми.
2. Аналіз рейтингових показників з організації навчально
процесу. 
3. Аналіз-інформація від УМВС України в Рівненській області, сектору 
кримінальної міліції у справах дітей про скоєні злочини учнями про
технічних навчальних закладів 
4. Підсумки та аналіз проведення 
фестивалю-конкурсу „Молодь обирає здоров’я” серед учнів професійно
технічних навчальних закладів.
5. Стан організації літнього оздоровлення 
та відпочинку соціально незахищених 
категорій учнів, що навчаються у 
профтехзакладах області.
6. Участь учнівської молоді в екологічних 
заходах. 

У рамках проведення секції 
відбулось засідання круглого ст
тему „Актуальні питання ро
модернізації виховної роботи в профтехзакладах області”. Під час засідання 
заступники директорів з навчально
питання організації виховного процесу та визначились з пріоритетними 
виховними напрямами на новий на
щодо організації навчально

Упродовж перебування у 
учасники ознайомились з 
облаштування майстерень та лабораторій, а також, озеленення та 
благоустрій території навчального закладу.

Кожен з нас, виконуючи батьківські обов'язки знає, яка не проста ноша 
виховання. А починається виховання, безперечно, 
ролі батьків, і продов
органічно продовжує себе
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формування в учнівської молоді екологічної свідомості та екологічної 
а допомогою методу проекту”. З вітальним словом до заступників 

директорів з навчально-виховної роботи звернувся директор в
о училища № 29 смт Володимирець – Боровик В.П. 

організації виховної роботи вищезазначеного закладу, формуванням в 
учнівської молоді ціннісного ставлення до природи в процесі викладання 
природничих наук та позаурочній діяльності поділилась заступник 

-виховної роботи – Христянович Т.А. 
методичного об’єднання класних керівників, майстрів в/н, вихователів 

езентувала систему роботи класного керівника щодо 
формування життєвих цінностей та екологічної культури в учнівської 

ід час роботи методичної секції розглянуто низку питань:
1. Формування ціннісних ставлень особистості під час навчально

акладу: здобутки і проблеми. 
2. Аналіз рейтингових показників з організації навчально

інформація від УМВС України в Рівненській області, сектору 
кримінальної міліції у справах дітей про скоєні злочини учнями про
технічних навчальних закладів за перший квартал 2014 року.

. Підсумки та аналіз проведення II етапу щорічного Всеукраїнського 
конкурсу „Молодь обирає здоров’я” серед учнів професійно

хнічних навчальних закладів. 
тнього оздоровлення 

та відпочинку соціально незахищених 
категорій учнів, що навчаються у 

асті. 
олоді в екологічних 

рамках проведення секції 
відбулось засідання круглого столу на 

„Актуальні питання розвитку та 
модернізації виховної роботи в профтехзакладах області”. Під час засідання 
заступники директорів з навчально-виховної роботи обговорили проблемні 
питання організації виховного процесу та визначились з пріоритетними 
виховними напрямами на новий навчальний рік. Подали звітні матеріали 
щодо організації навчально-виховного процесу за 2013-2014 навч

Упродовж перебування у вищому професійному училищі № 29 
з матеріально-технічною базою закладу

стерень та лабораторій, а також, озеленення та 
території навчального закладу. 

Кожен з нас, виконуючи батьківські обов'язки знає, яка не проста ноша 
А починається виховання, безперечно, в родині, за визначальної 

ролі батьків, і продовжується впродовж усього життя.
жує себе в своїх дітях, генерує національн
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формування в учнівської молоді екологічної свідомості та екологічної 
ьним словом до заступників 

вної роботи звернувся директор вищого 
овик В.П. З досвідом 

організації виховної роботи вищезазначеного закладу, формуванням в 
ставлення до природи в процесі викладання 

природничих наук та позаурочній діяльності поділилась заступник 
Христянович Т.А. Керівник 

ів, майстрів в/н, вихователів – 
езентувала систему роботи класного керівника щодо 

ультури в учнівської 
ції розглянуто низку питань: 

1. Формування ціннісних ставлень особистості під час навчально-виховного 

2. Аналіз рейтингових показників з організації навчально-виховного 

інформація від УМВС України в Рівненській області, сектору 
кримінальної міліції у справах дітей про скоєні злочини учнями професійно-

за перший квартал 2014 року. 
II етапу щорічного Всеукраїнського 

конкурсу „Молодь обирає здоров’я” серед учнів професійно-

модернізації виховної роботи в профтехзакладах області”. Під час засідання 
виховної роботи обговорили проблемні 

питання організації виховного процесу та визначились з пріоритетними 
вчальний рік. Подали звітні матеріали 

2014 навчальний рік. 
ищому професійному училищі № 29 

технічною базою закладу, відзначили 
стерень та лабораторій, а також, озеленення та 

Кожен з нас, виконуючи батьківські обов'язки знає, яка не проста ноша 
ні, за визначальної 

жується впродовж усього життя. Кожен народ 
своїх дітях, генерує національний дух, 
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ментальність, сімейно-родинно-побутову культуру, основу якої складає 
збереження рідної мови, пізнання духовної спадщини. Нажаль, економічні 
зміни в країні змусили батьків шукати заробітку для забезпечення родини 
далеко від домівки, в результаті діти залишаються обділені батьківською 
увагою та турботою – так звані „соціальні сироти”, які часто отримують 
виховання вулицею. В умовах постійних демографічних і соціальних змін в 
Україні втрачаються сімейні цінності, знижується вага виховної функції 
сім’ї, беззаконня, жорстокість, небезпечна політична ситуація в країні. У 
непростий час змін у соціально-економічному, політичному житті, коли 
відбувається багатосторонній вплив засобів масової інформації на 
формування та становлення особистості, молодій людині дуже тяжко не 
оступитись, не піддатись негативному впливу. Важливо мати поруч 
розуміння, підтримку добрих, рідних людей. Кожному учневі, який 
навчається в профтехзакладі потрібно дати  не лише хороші знання для 
оволодіння обраною професією, але й розкрити здібності, вподобання. Іноді 
доводиться вчити елементарним правилам поведінки, особистої гігієни, 
етикету. Та, завдячуючи цілій команді небайдужих педагогів-наставників, 
навчаючись в профтехзакладах, учні стають хорошими фахівцями, добрими, 
цілеспрямованими людьми! 

Сьогодення вимагає тісної взаємодії батьків, педагогів, працівників 
психологічної служби, громадськості у вихованні та формуванні ціннісних 
орієнтирів та духовних пріоритетів учнівської молоді. 

Отже, основними шляхами удосконалення  навчально-виховного 
процесу у ПТНЗ у 2014-2015 навчальному році мають бути: 
посилення просвітницької діяльності, спрямованої на формування 
негативного ставлення молоді до протиправних діянь; 
активізація учнівського самоврядування; вжиття заходів, спрямованих на 
підвищення моральності, психологічної культури всіх учасників навчально-
виховного процесу; 
попередження безпритульності, бездоглядності, насильства в учнівському 
середовищі; 
допомога дітям, які опинились у складних життєвих обставинах та співпраця 
з відповідними службами; 
налагодження тісної співпраці та залучення батьківської громадськості до 
навчально-виховного процесу 

Лише системна злагоджена робота батьків, педагогів-виховників дасть 
хороші результати у вихованні учнівської молоді. 

Середа Р.В., методист навчально-
методичного центру професійно-
технічної освіти у Рівненській 
області 
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Методичні рекомендації з питань 
організації профорієнтаційної роботи 

(за результатами дослідно-експериментальної 
роботи) 

 
Основними видами педагогічної діяльності, які здійснюють ся у 

професійно-технічному навчальному закладі, є викладання предметів 
професійного та загальноосвітнього циклу, виробничого навчання, 
позаурочна та виховна робота. Однак, виходячи з основних компонентів 
педагогічної діяльності, нормативних документів (Типового положення пор 
атестацію педагогічних працівників та інших документів), можна 
стверджувати. Що крім уже названих, до видів діяльності медпрацівників 
ПТНЗ можна віднести дослідницьку роботу. 

Самостійно здійснювати науково-дослідницьку роботу 
медпрацівникам профтехзакладів без допомоги науковців неможливо. 
Дослідницьку роботу творчо працюючі викладачі та майстри виробничого 
навчання можуть здійснювати на базі експериментального педагогічного 
майданчика. 

З вересня 2010 року за рішенням відділення професійної освіти і освіти 
дорослих НАПН України та соціально-педагогічної ініціативи Львівського 
науково-практичного центру професійно-технічної освіти на базі ДПТНЗ 
„Рівненський центр ПТО сервісу і дизайну” започатковано діяльність 
експериментального педагогічного майданчика з теми: „Відпрацювання 
організаційно-педагогічних умов підготовки робітників швейної галузі до 
самозайнятості”. Організаційно-методичне забезпечення діяльності 
майданчика було покладено на науковців Львівського науково-практичного 
центру ПТО. Безпосереднє керівництво ат організацію роботи здійснювала 
рада експериментального майданчика, до складу якої ввійшли: досвідчені 
медпрацівники навчального закладу, науковці Львівського НПЦ ПТО, 
методисти НМЦ ПТО у Рівненській області. 

Оскільки провідним аспектом дослідження було з’ясування мотивації 
вибору учнями професії фахівця швейної справи, методом анкетування 
вивчено та проаналізовано фактори, які суттєво вплинули на вибір та роль у 
цьому виборі профорієнтаційної роботи медпрацівників Центру.  

З цією метою на першому етапі експериментальної роботи було 
проведено анкетування учнів, організовано та узагальнено його результати, 
на сонові яких підготовлено та опубліковано декілька статей (автори: 
Кузьмич А.В., Процюк В.П., Колосюк Л.М.). Членами ради 
експериментального майданчика здійснено аналіз працевлаштування 
випускників за останні три роки та моніторинг їх адаптації на робочих 
місцях. Проаналізувавши отримані дані педагогічний колектив вніс 
відповідні корективи в організацію профорієнтаційної роботи. Рада 
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експериментального майданчика вважає, що позитивними для вибору 
професії, а у подальшому для адаптації закріплення на робочих місцях та 
самореалізації є запровадження ступеневого навчання. У процесі навчання 
на ІІІ ступені, учні стають більш професійними, впевненіше почувають себе 
як майбутні фахівці швейної справи. Як результат навчання на ІІІ ступені, 
відсоток їх працевлаштування, відкриття власної справи збільшується. 
Вивчення думки роботодавців щодо рівня професійної підготовки Центром 
робітників швейної галузі показує, що переважна більшість (82 %) з них 
вважає, що ДПТНЗ „Рівненський центр ПТО сервісу і дизайну” дає достатню 
теоретичну та практичну підготовку випускникам, які обрали професію 
швейної галузі. Це підтверджує і належний рівень організації 
профорієнтаційної роботи педколективом Центру. 

Враховуючи це, професійна орієнтація – це комплексна науково 
обґрунтована система форм, методів і засобів, спрямованих на забезпечення 
допомоги особистості у свідомому професійному самовизначення та 
трудовому становлення. Спираючись на результати дослідно-
експериментальної роботи педагогічного майданчика, творча група 
рекомендує використовувати у профорієнтаційній роботі поетапно такі 
форми і методи: 

1. Створення у навчальному закладі комісії з профорієнтаційної 
роботи. 

2. Планування профорієнтаційної роботи. 
3. Вивчення ринку праці, співпраця з центрами зайнятості (обласним, 

міським та районними). 
4. Інструктивна підготовка педагогічних працівників до 

профорієнтаційної роботи. Закріплення за окремими територіями 
міста, області для проведення профорієнтації у загальноосвітніх 
школах 

5. Індивідуальне планування педагогічними працівниками 
профорієнтаційної роботи на навчальний рік. 

6. Організація дирекцією ПТНЗ консультацій для викладачів та 
майстрів виробничого навчання з питань профорієнтаційної роботи. 

7. Залучення досвідчених фахівців виробничого навчання до 
виховання в учнів інтересу до професії, яку вони обрали. 

8. Створення карти відстеження ефективності профорієнтаційної 
роботи на території області. 

9. Організація психологом ПТНЗ тренінгів для медпрацівників з 
питань готовності до можливих помилок і виправлення їх. 

10. Організація та проведення дня „відкритих дверей”, екскурсій для 
учнів шкіл. 

11. Проведення спільних заходів з учнями шкіл „КВК, концерти 
художньої самодіяльності, спортивні змагання та ін.” 

12. Організація та проведення творчих звітів гуртків, студій 
професійного спрямування за участю запрошених учнів 
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13. Демонстрація у загальноосвітніх школах відео презентацій про 
конкретні професії. 

14. Організація виставок зразків продукції, яку виготовляють учні 
профтехзакладу. 

15. Постійне висвітлення діяльності ПТНЗ у пресі, радіо на 
телебаченні, в Інтернет мережі з метою ознайомлення учнів шкіл з 
умовами навчання, діяльністю та здобутками навчального закладу. 
Професійна орієнтація повинна враховувати індивідуальні 
особливості потенційного абітурієнта. 

 
В.П. Процюк, заступник 
директора з навчально - 
методичної роботи  ДПТНЗ 
„Рівненський центр професійно-
технічної освіти  сервісу та 
дизайну”  

 

  



Професійно

 

 

Діяльність психологічної служби 
професійно-технічних навчальних закладів

 
У своїй діяльності психологічна служба керується

України  
„Про освіту”, „Положення про психологічну службу системи освіти 

України”, затвердженого наказом Міністерства освіти України 
03.05.1999, наказом Міністерства освіти і науки У
до Положення про психологічну службу системи освіти України” 
від 07.06.2001. 

Основними завданнями
просвітницько-пропагандистська робота з підвищення психологічної 

культури учасників навчально
підвищення вимогливості до працівників служби, контроль за 

результатами діяльності, дотримання вимог Етичн
нормативних документів;

удосконалення та розширення методичної бази працівників служби, 
стимулювання, пошук, узагальнення та розповсюдження передового досвіду 
роботи; 

здійснення аналізу, оцінки 
участь у формуванні освітньої політики ПТНЗ; 

надання методичної та практичної допомоги з профілактики 
наркоманії та інших форм залежної поведінки, пропаганда здорового 
способу життя учнівської молоді;

соціально-педагогічний супровід навчально
умовах інклюзивної освіти;

профілактика і корекці
психофізичному розвитку учнів;

підвищення ефективності діяльності практичних психологів та 
соціальних педагогів ПТНЗ

Відповідно до наказу управління освіти і науки Рі
державної адмініст
„Про проведення обласного огляду
кращий психологічний кабінет професійно
технічного навчального закладу” у профтехзакладах 
області відбувся огляд
кабінетів
метою створення та удосконалення матеріально
технічного, навчально
правового забезпечення психологічного кабінету, 
підвищення якості та ефективності роботи 
практичного психолога та соціального
вивчення стану їх діяльності та поширення кращого 
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Діяльність психологічної служби 
технічних навчальних закладів

У своїй діяльності психологічна служба керується ст. 21, 22

Положення про психологічну службу системи освіти 
України”, затвердженого наказом Міністерства освіти України 

, наказом Міністерства освіти і науки України „Про внесення змін 
до Положення про психологічну службу системи освіти України” 

Основними завданнями у 2013 - 2014 навчальному році були
пропагандистська робота з підвищення психологічної 

культури учасників навчально-виховного процесу;  
підвищення вимогливості до працівників служби, контроль за 

результатами діяльності, дотримання вимог Етичного кодексу та 
нормативних документів; 

досконалення та розширення методичної бази працівників служби, 
стимулювання, пошук, узагальнення та розповсюдження передового досвіду 

здійснення аналізу, оцінки та прогнозу розвитку психологічної служби, 
ть у формуванні освітньої політики ПТНЗ;  

надання методичної та практичної допомоги з профілактики 
наркоманії та інших форм залежної поведінки, пропаганда здорового 
способу життя учнівської молоді; 

педагогічний супровід навчально-виховного проц
умовах інклюзивної освіти; 

профілактика і корекція відхилень в інтелектуальному 
психофізичному розвитку учнів; 

підвищення ефективності діяльності практичних психологів та 
соціальних педагогів ПТНЗ.  

Відповідно до наказу управління освіти і науки Рівненської обласної 
державної адміністрації від 07.10.
„Про проведення обласного огляду
кращий психологічний кабінет професійно
технічного навчального закладу” у профтехзакладах 
області відбувся огляд-конкурс психологічних 
кабінетів. Обласний огляд-конкурс проводи
метою створення та удосконалення матеріально
технічного, навчально-методичного та нормативно
правового забезпечення психологічного кабінету, 
підвищення якості та ефективності роботи 
практичного психолога та соціального
вивчення стану їх діяльності та поширення кращого 
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Діяльність психологічної служби  
технічних навчальних закладів 

ст. 21, 22 Закону 

Положення про психологічну службу системи освіти 
України”, затвердженого наказом Міністерства освіти України за № 127 від 

Про внесення змін 
до Положення про психологічну службу системи освіти України” за № 439 

році були: 
пропагандистська робота з підвищення психологічної 

підвищення вимогливості до працівників служби, контроль за 
ого кодексу та 

досконалення та розширення методичної бази працівників служби, 
стимулювання, пошук, узагальнення та розповсюдження передового досвіду 

прогнозу розвитку психологічної служби, 

надання методичної та практичної допомоги з профілактики 
наркоманії та інших форм залежної поведінки, пропаганда здорового 

виховного процесу в 

відхилень в інтелектуальному та 

підвищення ефективності діяльності практичних психологів та 

вненської обласної 
рації від 07.10.2013 за № 628 

„Про проведення обласного огляду-конкурсу на 
кращий психологічний кабінет професійно-
технічного навчального закладу” у профтехзакладах 

урс психологічних 
конкурс проводився з 

метою створення та удосконалення матеріально-
методичного та нормативно-

правового забезпечення психологічного кабінету, 
підвищення якості та ефективності роботи 
практичного психолога та соціального педагога, 
вивчення стану їх діяльності та поширення кращого 



Професійно

 

 

досвіду роботи серед професійно
Конкурс відбувся у жовтні

етапи. 
На підставі спільного рішення журі за результатами

конкурсу на кращий психологічний кабінет професійно
навчального закладу визначено переможцями: 
вище професійне училище
ІІ місце – Рівненський професі
місце – Вище професійне училище № 22 м
В.П.). 

За якісну підготовку та вагомий внесок у розвиток психологічної 
служби професійно-технічних навчальних закладів відзначено Подякою 
управління освіти і науки Рівненської облас

Якубчик Валентину Романівну, практичного психолога 
„Здолбунівське вище професійн

Легеньку Юлію Вікторівну, практичного психолога Рівн
професійного ліцею; 

Тверду Олесю Лео
професійного училища № 

Бікус Анелію Володимирівн
„Сарненський професійний аграрний ліцей”;

Іванців Катерину Мирославі
„Рівненське вище професійне училище ресто

Паляднік Тетяну Бог
професійного училища №25 смт Демидівка;

Дорошко Наталію Михайлівну, практичного психолога 
професійного училища №1 м. Рівне.

Давидюк Юлію Валеріївн
„Березнівське Вище професійне училище”

Відповідно до плану роботи 
управління освіти і науки 
Рівненської обласної державної 
адміністрації, навчально
методичного центру професійно
технічної освіти у Рівненс
області 4 грудня 2013 року
ДНЗ „Здолбунівське вище
професійне училище залізничного 
транспорту” відбувся науко
практичний семінар на тему 
„Актуальні питання розвитку 
психологічної служби професійно
Рівненщини: досягнення, виклики, перспективи”
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досвіду роботи серед професійно-технічних навчальних закладів області.
Конкурс відбувся у жовтні-листопаді 2013 року та проводився у два 

На підставі спільного рішення журі за результатами обласного огляду
конкурсу на кращий психологічний кабінет професійно

ладу визначено переможцями: І місце – ДНЗ „
училище залізничного транспорту” (директор Шевчук Р.І.); 

Рівненський професійний ліцей (директор Петриляк О.П.); 
Вище професійне училище № 22 м. Сарни (директор 

За якісну підготовку та вагомий внесок у розвиток психологічної 
технічних навчальних закладів відзначено Подякою 

світи і науки Рівненської обласної державної адміністрації:
Якубчик Валентину Романівну, практичного психолога 

професійне училище залізничного транспорту
Легеньку Юлію Вікторівну, практичного психолога Рівн

Тверду Олесю Леонідівну, практичного психолога в
професійного училища № -22 м. Сарни; 

Бікус Анелію Володимирівну, практичного психолога ДПТНЗ 
професійний аграрний ліцей”; 

Іванців Катерину Мирославівну, практичного психолога ДНЗ 
енське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі”;
Паляднік Тетяну Богданівну, практичного психолога в

училища №25 смт Демидівка; 
Дорошко Наталію Михайлівну, практичного психолога 
сійного училища №1 м. Рівне. 

видюк Юлію Валеріївну, практичного психолога ДПТНЗ 
нівське Вище професійне училище”. 

Відповідно до плану роботи 
управління освіти і науки 
Рівненської обласної державної 
адміністрації, навчально-
методичного центру професійно-

ої освіти у Рівненській 
4 грудня 2013 року на базі 

е вище 
залізничного 

відбувся науково-
практичний семінар на тему 
Актуальні питання розвитку 

психологічної служби професійно-технічних навчальних закладів 
сягнення, виклики, перспективи” . 

Рівненщини за підсумками роботи у 2013-2014 навчальному році 

технічних навчальних закладів області.  
у та проводився у два 

обласного огляду-
конкурсу на кращий психологічний кабінет професійно-технічного 

ДНЗ „Здолбунівське 
тор Шевчук Р.І.); 

Петриляк О.П.); ІІІ 
. Сарни (директор Городнюк 

За якісну підготовку та вагомий внесок у розвиток психологічної 
технічних навчальних закладів відзначено Подякою 

ної державної адміністрації: 
Якубчик Валентину Романівну, практичного психолога ДНЗ 

залізничного транспорту”; 
Легеньку Юлію Вікторівну, практичного психолога Рівненського 

нідівну, практичного психолога вищого 

у, практичного психолога ДПТНЗ 

вну, практичного психолога ДНЗ 
ранного сервісу і торгівлі”; 

данівну, практичного психолога вищого 

Дорошко Наталію Михайлівну, практичного психолога вищого 

у, практичного психолога ДПТНЗ 

технічних навчальних закладів 



Професійно

 

 

У роботі семінару взяли участь практичні психологи 
педагоги професійно-технічних навчальних закладів, доцент кафедри 
загальної психології та психодіагностики Рівненського державного 
гуманітарного університе
завідуюча Рівненського обласного центру практичної психології та 
соціальної роботи Рівненського інституту післядип
освіти Мельник Ю.В., методист навчально
технічної освіти у Рівненській області 
Р.І. Програмою проведення науково
теоретичну та практичну частину. 
актуальні питання розвитку психологічної служби
технічної освіти. З доповіддю „
умови його формування”
психодіагностики РДГУ, кандидат психо

Серед важливих тем було розглянуто:
науково-методичні аспекти організації діяльності психологічної 

служби професійно-технічних 
психолого-педагогічні особливості процесу адаптації учнівсь

молоді до умов навчання;
особливості виховної та просвітницької роботи з

батьками, учнями, роль психолога у 
основні методики зняття емоційної напруги, та способи покращення 

психологічного мікроклімату.
Координатор україно

підприємництва”, завідувач Р
психології та соціальної роботи Мельник Ю.В. 
проекту, наголосила на ролі психологічної служби профтехзакладів 
реалізації україно-польського проекту.

http://psyptnz.rv.ua/ Учасники семінару ознайомились з досвідом роботи 
практичного психолога 
залізничного транспорту
функціонування психологічної служби та комплексно
забезпеченням кабінету психолога, також огляну
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У роботі семінару взяли участь практичні психологи 
технічних навчальних закладів, доцент кафедри 

загальної психології та психодіагностики Рівненського державного 
гуманітарного університету, кандидат психологічних наук 
завідуюча Рівненського обласного центру практичної психології та 
соціальної роботи Рівненського інституту післядипломної педагогічної 

Мельник Ю.В., методист навчально-методичного центру професійно
ої освіти у Рівненській області Середа Р.В. директор ліцею Шевчук 

Програмою проведення науково-практичного семінару було передбачено 
тичну частину. Під час засідання семінару обговорено 

актуальні питання розвитку психологічної служби системи професійно
хнічної освіти. З доповіддю „Професійний імідж сучасного пси

умови його формування” виступила доцент кафедри психології та 
психодіагностики РДГУ, кандидат психологічних наук Ставицька О.Г. 

ажливих тем було розглянуто: 
методичні аспекти організації діяльності психологічної 

технічних навчальних закладів області; 
педагогічні особливості процесу адаптації учнівсь

молоді до умов навчання; 
особливості виховної та просвітницької роботи з

батьками, учнями, роль психолога у навчально-виховному процесі;
основні методики зняття емоційної напруги, та способи покращення 

психологічного мікроклімату. 
україно-польського проекту „Шкільна академія 

завідувач Рівненського обласного центру практичної 
психології та соціальної роботи Мельник Ю.В. розповіла про мету створення 
проекту, наголосила на ролі психологічної служби профтехзакладів 

польського проекту. 
Практичні психологи 

професійного училища № 22 м. Сарни 
та вищого професійного училища № 1 
м. Рівне ознайомили присутніх з 
досвідом упровадження проекту у 
навчальних закладах та першими 
напрацюваннями створе
підприємництва”. У рамках проведення 
семінару було презентовано 
новостворений сайт психологічної 

служби ПТНЗ Рівне
Учасники семінару ознайомились з досвідом роботи 

практичного психолога ДНЗ „Здолбунівське вище професійн
залізничного транспорту” Якубчик В.Р., основними напрямами 
функціонування психологічної служби та комплексно
забезпеченням кабінету психолога, також оглянули базу навчального 

Рівненщини за підсумками роботи у 2013-2014 навчальному році 

У роботі семінару взяли участь практичні психологи та соціальні 
технічних навчальних закладів, доцент кафедри 

загальної психології та психодіагностики Рівненського державного 
кандидат психологічних наук Ставицька О.Г., 

завідуюча Рівненського обласного центру практичної психології та 
ломної педагогічної 

методичного центру професійно-
. директор ліцею Шевчук 

практичного семінару було передбачено 
Під час засідання семінару обговорено 

системи професійно-
Професійний імідж сучасного психолога та 

виступила доцент кафедри психології та 
логічних наук Ставицька О.Г.  

методичні аспекти організації діяльності психологічної 

педагогічні особливості процесу адаптації учнівської 

особливості виховної та просвітницької роботи з педагогами, 
виховному процесі; 

основні методики зняття емоційної напруги, та способи покращення 

польського проекту „Шкільна академія 
івненського обласного центру практичної 

розповіла про мету створення 
проекту, наголосила на ролі психологічної служби профтехзакладів у 

Практичні психологи вищого 
ного училища № 22 м. Сарни 

ищого професійного училища № 1 
знайомили присутніх з 

провадження проекту у 
навчальних закладах та першими 
напрацюваннями створених „Клубів 

рамках проведення 
семінару було презентовано 

востворений сайт психологічної 
служби ПТНЗ Рівненщини 

Учасники семінару ознайомились з досвідом роботи 
професійне училище 

ик В.Р., основними напрямами 
функціонування психологічної служби та комплексно-методичним 

ли базу навчального 



Професійно

 

 

закладу. Практична частина,
лабораторії, яку презентув

Арт-терапевтичний майстер
мистецтво малюнку на склі”
та практичний психолог Якубчик В.Р. приємно вразив присутніх.
творче завдання, всі отрим
практичного семінару висловили
вище професійне училище
високий професійний рівень проведення семінару. 

З метою формування в учнівської молоді відповідального ставлення до 
власного здоров’я в навчальному році запроваджено тренінги для педагогів 
для реалізації превентивного курсу. 
науки Рівненської облдержадміністрації в
09/13 „Про проведення тренінгів”
19.02.2009 за № 1026-VI „
забезпечення профілактики ВІЛ
ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009
ефективної системи дієвих заходів щодо запобігання поширенню ВІЛ
інфекції/СНІДу, забезпечення профілактики поширення ВІЛ
учнівському середовищі, формування здорового способу життя та 
відповідальної поведінки учнівської молоді професійн
навчальних закладів з 16 по 18 грудня 2013 ро
методичного центру професійно
відбулись тренінгові заняття з під
впровадження у професійно
курсу „Формування здорового способу 

ресторанного сервісу і торг
„Здолбунівське вище 
Навчання проводили 
післядипломної педагогічної освіти Шагієва Р.Р. та методист 
методичного центру професійно
Середа Р.В. Тренінгові заняття  реалізовують
на основі набуття та розвитку життєвих навичок, спрямованих на подол
проблем підліткового віку та
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закладу. Практична частина, проведення майстер-класу відбувалася у вагоні
лабораторії, яку презентував присутнім директор закладу Шевчук Р.І. 

евтичний майстер-клас на тему „Психологія творчо
мистецтво малюнку на склі”, який провели викладач ліцею 
та практичний психолог Якубчик В.Р. приємно вразив присутніх.

всі отримали масу позитивних емоцій. Учасники 
практичного семінару висловили подяку керівництву ДНЗ „

училище залізничного транспорту” за якісну підготовку та 
ний рівень проведення семінару.  

З метою формування в учнівської молоді відповідального ставлення до 
власного здоров’я в навчальному році запроваджено тренінги для педагогів 
для реалізації превентивного курсу. На виконання листа управління освіти і 
науки Рівненської облдержадміністрації від 10.12.2013 за № 5690
09/13 „Про проведення тренінгів”, відповідно до Закону України від 

VI „Про затвердження Загальнодержавної програми 
забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки 

ворих на СНІД на 2009-2013 роки”, з метою створення 
ефективної системи дієвих заходів щодо запобігання поширенню ВІЛ
інфекції/СНІДу, забезпечення профілактики поширення ВІЛ
учнівському середовищі, формування здорового способу життя та 

льної поведінки учнівської молоді професійн
з 16 по 18 грудня 2013 року на базі 

методичного центру професійно-технічної освіти у Рівненській області 
відбулись тренінгові заняття з підготовки педагогів
провадження у професійно-технічних навчальних закладах превентивного 

Формування здорового способу життя та профілактика ВІЛ
Цей превентивний курс 

реалізовується в шести пілотних 
професійно-технічних навчальних 
закладах: Рівненський професій
ліцей, Вище професійне училище №1 м. 
Рівне, Державний професійно
навчальний заклад „Рівненський центр 
професійно-технічної освіти сервісу та 
дизайну”, Державний навчальний заклад 
„Рівненське вище професійне училище 

есторанного сервісу і торгівлі”, Квасилівський професійний ліцей, 
 професійне училище залізничного транспорту
 методист Рівненського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти Шагієва Р.Р. та методист 
у професійно-технічної освіти у Рівненській області 

Середа Р.В. Тренінгові заняття  реалізовують завдання превентивної освіти 
на основі набуття та розвитку життєвих навичок, спрямованих на подол
проблем підліткового віку та виховання гармонійно розвине

Рівненщини за підсумками роботи у 2013-2014 навчальному році 

класу відбувалася у вагоні-
директор закладу Шевчук Р.І.  

Психологія творчості – 
 Ковальська Р.С. 

та практичний психолог Якубчик В.Р. приємно вразив присутніх. Виконавши 
али масу позитивних емоцій. Учасники науково-

керівництву ДНЗ „Здолбунівське 
за якісну підготовку та 

З метою формування в учнівської молоді відповідального ставлення до 
власного здоров’я в навчальному році запроваджено тренінги для педагогів 

На виконання листа управління освіти і 
д 10.12.2013 за № 5690-03/01-

, відповідно до Закону України від 
Про затвердження Загальнодержавної програми 

інфекції, лікування, догляду та підтримки 
з метою створення 

ефективної системи дієвих заходів щодо запобігання поширенню ВІЛ-
інфекції/СНІДу, забезпечення профілактики поширення ВІЛ-інфекції в 
учнівському середовищі, формування здорового способу життя та 

льної поведінки учнівської молоді професійно-технічних 
на базі Навчально-

технічної освіти у Рівненській області 
готовки педагогів-тренерів для 

х закладах превентивного 
життя та профілактика ВІЛ\СНІДу”. 

тивний курс 
в шести пілотних 

технічних навчальних 
закладах: Рівненський професійний 
ліцей, Вище професійне училище №1 м. 
Рівне, Державний професійно-технічний 

Рівненський центр 
ічної освіти сервісу та 

дизайну”, Державний навчальний заклад 
Рівненське вище професійне училище 

, Квасилівський професійний ліцей, ДНЗ 
залізничного транспорту. 

методист Рівненського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти Шагієва Р.Р. та методист Навчально-

технічної освіти у Рівненській області 
завдання превентивної освіти 

на основі набуття та розвитку життєвих навичок, спрямованих на подолання 
виховання гармонійно розвиненої особистості. 
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Учасники занять, а це практичні психологи, вихователі учнівських 
гуртожитків навчальних закладів, освоїли інтерактивні методи викладання 
курсу, які стимулюють взаємодію учнів між собою та з тренером, отримали 
методичну літературу та мультимедійні посібники. По завершенню 
тренінгових занять педагоги отримали сертифікати про проходження 
спеціальної підготовки. 

Психологічна служба ПТНЗ сприяє оновленню змісту навчально-
виховного процесу, здійснює психологічний супровід педагогічних 
інновацій, активно працює над реалізацією завдань наказу МОН від 
03.08.2012 за № 888 „Про затвердження плану заходів щодо профілактики 
правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року”. 
Разом з цим, здійснює психологічний супровід діяльності проекту 
„Забезпечення доступу дітей-сиріт до якісної професійної освіти та 
навчання”. 

Відповідно до плану роботи Навчально-методичного центру 
професійно-технічної освіти у Рівненській області у 2013/2014 навчальному 
році створено „Школу молодого психолога”, заняття якої відбуваються на 
базі Рівненського професійного ліцею. Школу створено з метою 
вдосконалення організаційного рівня функціонування профтехзакладів 
області, покращення методичного забезпечення, підвищення якості роботи 
молодих фахівців психологічної служби. Відповідно до плану роботи заняття 
відбувались щомісяця, чергове відбулось 23 січня 2014 року провели 
методист навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у 
Рівненській області Р.В. Середа та голова обласної методичної секції 
практичних психологів, практичний психолог Рівненського професійного 
ліцею Ю.В. Легенька. 

У роботі засідання взяли участь молоді спеціалісти з одинадцяти 
професійно-технічних навчальних закладів області. Під час роботи 
розглянули питання:  

− організаційно-методичні аспекти діяльності практичного психолога в 
навчальному закладі; 

− психолого-педагогічний супровід першокурсників в період адаптації 
до умов навчання; 

− індивідуальна та групова діагностика, розробка психодіагностичних 
програм; 

− обробка та інтерпритація результатів, складання висновків та 
рекомендацій; 

− інформаційні комп’ютерні технології в діяльності психолога 
профтехзакладу. 

Практичні психологи обговорили шляхи покращення функціонування 
психологічної служби та висвітлення її роботи на сторінках сайту 
психологічної служби професійно-технічних навчальних закладів 
Рівненської області http://psyptnz.rv.ua.  
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У зв’язку зі складною соціально
державі, психологічними проблемами, які вин
батьків, унаслідок пережитих стресів,
підготовлені буклети, пам’ятки, 
профілактичної, реабілітаційної, консультативної роботи як у межах 
навчального закладу, так і на засадах волонтерської соціально
діяльності. 

На базі Навчально-
Рівненській області 7 квітня 2014 року
нарада працівників психологічної служби проф
закладів. У ході наради були розглянуті питання:

1. Формування здорового способу життя, відповідального ставлення до 
здоров’я всіх учасників навчально

2. Профілактика злочинності, правопорушень, негативних яви
учнівському середовищі. 

3. Реалізація превентивного курсу „
життя та профілактика ВІЛ

4. Роль та розуміння значущості психологічної служби у 

Дорошко Н.М.. ознайомила присутніх з теоретичними основами та методами 
профілактики та корекції конфлікту, технологією управління та подолання 
наслідків стресу. Питання про
учнівської молоді. Робот
психолог ДНЗ „Вище професійн
Іванців К.М. Практичний психолог 
Легенька Ю.В. презентувала присутнім методики організації та проведення 
соціально-психологічного тренінгу
роботі з педагогічними працівниками.
наголосила на цінності здоров’я та створенні позитивного психологічного 
клімату під час навчально
підвищенні групової згуртованості учні
відзначила актуальність проведення у
здорового способу життя, в рамках якого відбудуться I
фестивалю-конкурсу „Молодь обирає здоров’я” 
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У зв’язку зі складною соціально-політичною ситуацією в нашій 
логічними проблемами, які виникають в учнів, педагог

батьків, унаслідок пережитих стресів, працівниками психологічної служби 
підготовлені буклети, пам’ятки, які можуть бути використан
профілактичної, реабілітаційної, консультативної роботи як у межах 

ладу, так і на засадах волонтерської соціально

-методичного центру професійно-технічн
7 квітня 2014 року відбулась інструктивно

нарада працівників психологічної служби професійно-технічних навчальних 
ади були розглянуті питання: 

1. Формування здорового способу життя, відповідального ставлення до 
навчально-виховного процесу. 

2. Профілактика злочинності, правопорушень, негативних яви
 

Реалізація превентивного курсу „Формування здорового способу 
життя та профілактика ВІЛ\СНІДу” у профтехзакладах області.

4. Роль та розуміння значущості психологічної служби у 
закладах області. 

У рамках проведення
відбулось заняття „Школи молодого 
психолога”. У ході роботи практичний 
психолог ДНЗ „Дубенське вище художнє 
професійно-технічне училище” 
О.В. виступила на тему „Робота з дітьми з 
невротичними ознаками та тривожними 
учнями. Страх, тривожність
Попередження емоційного вигорання”
Практичний психолог ВПУ № 1 м

ознайомила присутніх з теоретичними основами та методами 
профілактики та корекції конфлікту, технологією управління та подолання 
наслідків стресу. Питання профілактики саморуйнівної по

оботу з жертвами насилля висвітлила практичний 
професійне училище ресторанного сервісу і торгівл” 

Практичний психолог Рівненського професійного ліцею 
презентувала присутнім методики організації та проведення 

психологічного тренінгу та методи використання арт
роботі з педагогічними працівниками. Методист НМЦ ПТО
наголосила на цінності здоров’я та створенні позитивного психологічного 
клімату під час навчально-виховного процесу, сприянні успішній адаптації, 
підвищенні групової згуртованості учнівських колективів. А також, 

ла актуальність проведення у навчальних закладах місячника 
здорового способу життя, в рамках якого відбудуться I-II етапи щорічного 

су „Молодь обирає здоров’я” З метою профілактики 
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політичною ситуацією в нашій 
в учнів, педагогів, 

працівниками психологічної служби 
які можуть бути використані для здійснення 

профілактичної, реабілітаційної, консультативної роботи як у межах 
ладу, так і на засадах волонтерської соціально-психологічної 

технічної освіти у 
відбулась інструктивно-методична 

технічних навчальних 

1. Формування здорового способу життя, відповідального ставлення до 

2. Профілактика злочинності, правопорушень, негативних явищ в 

Формування здорового способу 
” у профтехзакладах області. 

4. Роль та розуміння значущості психологічної служби у навчальних 

рамках проведення наради 
булось заняття „Школи молодого 

ході роботи практичний 
ДНЗ „Дубенське вище художнє 

технічне училище” Стецюк 
Робота з дітьми з 

невротичними ознаками та тривожними 
учнями. Страх, тривожність, невроз. 

оційного вигорання”. 
Практичний психолог ВПУ № 1 м. Рівне. 

ознайомила присутніх з теоретичними основами та методами 
профілактики та корекції конфлікту, технологією управління та подолання 

філактики саморуйнівної поведінки серед 
у з жертвами насилля висвітлила практичний 

ресторанного сервісу і торгівл” 
Рівненського професійного ліцею 

презентувала присутнім методики організації та проведення 
та методи використання арт-терапії при 

Методист НМЦ ПТО Середа Р.В. 
наголосила на цінності здоров’я та створенні позитивного психологічного 

виховного процесу, сприянні успішній адаптації, 
вських колективів. А також, 

навчальних закладах місячника 
II етапи щорічного 

З метою профілактики 



Професійно

 

 

загострення саморуйнівної поведінки, депресії, негативних проявів під час 
проведення навчально-виховного процесу 

− для врегулювання емоційного напруження, корекції комунікативної 
компетентності, образу Я, розвитку то
ризику” індивідуальні та групові корекці

− проводити додаткові діагностики, які дозволя
тривожності й агресивност

− розробити пам’ятки для бать
розпізнати гострий кризов

− провести для педагогічних працівників тренінг „Життя прекрасне!”
З метою профілактики ціннісного ставлення до здоров’я, психологічної 

просвіти педагогічних працівників, батьків запросити медичних працівників 
для проведення лекцій з проблем депресії, профіла

30 травня 2014 року
відбулось обласне методичне об’єднання працівників психологічної служби 
професійно-технічних навчальних закладів на тему 

ліцей” Олег Шеремет, заступник директ
Валентина Власюк. 

У ході роботи були розглянуті питання:
1.Формування основних ключових компетентностей всіх учасників 

навчально-виховного процесу методом пр
2. Пошук та впровадження перспективних шляхів формування та 

розвитку ключових компетенцій, розвиток креативності учнів під час 
навчально-виховного процесу.

3. Узагальнення статистичної та 
аналітичної звітності працівни
психологічної служби. 

4. Аналіз діяльності психологічної 
служби ПТНЗ за навчальний рік.

5. Ефективність функціонування 
сайту психологічної служби ПТНЗ 
http://psyptnz.rv.ua/blog. 

Під час роботи засідання 
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загострення саморуйнівної поведінки, депресії, негативних проявів під час 
виховного процесу учасники наради вирішили: 

для врегулювання емоційного напруження, корекції комунікативної 
компетентності, образу Я, розвитку толерантності проводити з учнями „груп 

індивідуальні та групові корекційно-розвивальні заняття
даткові діагностики, які дозволять оцінити рівень 

тривожності й агресивності та ступінь дезадаптації; 
розробити пам’ятки для батьків і педагогічних працівників „

розпізнати гострий кризовий стан дитини і, що з цим робити?”
дагогічних працівників тренінг „Життя прекрасне!”

З метою профілактики ціннісного ставлення до здоров’я, психологічної 
просвіти педагогічних працівників, батьків запросити медичних працівників 
для проведення лекцій з проблем депресії, профілактики шкідливих звичок.

30 травня 2014 року на базі ДПТНЗ „Соснівський професійний ліцей” 
відбулось обласне методичне об’єднання працівників психологічної служби 

них навчальних закладів на тему „Психологічні умови 
формування основних ключових 
компетентностей, здійснення 
психологічної просвіти учасників 
навчально-виховного процесу ш
використання іновацій”. 

У роботі взяли участь практичні 
психологи та соціальні педагоги 
профтехзакладів області, методист 
навчально-методичного центру 
профтехосвіти Руслана Середа, директор 
ДПТНЗ „Соснівський професійний 

ліцей” Олег Шеремет, заступник директора з навчально-виховної роботи 

були розглянуті питання: 
Формування основних ключових компетентностей всіх учасників 

иховного процесу методом просвітницької діяльності.
2. Пошук та впровадження перспективних шляхів формування та 

розвитку ключових компетенцій, розвиток креативності учнів під час 
виховного процесу. 

3. Узагальнення статистичної та 
тності працівників 

4. Аналіз діяльності психологічної 
и ПТНЗ за навчальний рік. 

Ефективність функціонування 
сайту психологічної служби ПТНЗ 

Під час роботи засідання 

Рівненщини за підсумками роботи у 2013-2014 навчальному році 

загострення саморуйнівної поведінки, депресії, негативних проявів під час 
учасники наради вирішили:  

для врегулювання емоційного напруження, корекції комунікативної 
лерантності проводити з учнями „груп 

розвивальні заняття; 
ть оцінити рівень 

ків і педагогічних працівників „Як 
й стан дитини і, що з цим робити?”; 

дагогічних працівників тренінг „Життя прекрасне!” 
З метою профілактики ціннісного ставлення до здоров’я, психологічної 

просвіти педагогічних працівників, батьків запросити медичних працівників 
дливих звичок. 

на базі ДПТНЗ „Соснівський професійний ліцей” 
відбулось обласне методичне об’єднання працівників психологічної служби 

„Психологічні умови 
формування основних ключових 

етентностей, здійснення 
психологічної просвіти учасників 

виховного процесу шляхом 
 

У роботі взяли участь практичні 
психологи та соціальні педагоги 
профтехзакладів області, методист 

методичного центру 
Руслана Середа, директор 

ДПТНЗ „Соснівський професійний 
виховної роботи 

Формування основних ключових компетентностей всіх учасників 
освітницької діяльності. 

2. Пошук та впровадження перспективних шляхів формування та 
розвитку ключових компетенцій, розвиток креативності учнів під час 
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практичний психолог ДПТНЗ „Соснівський професійний ліцей” Лідія 
Валігурська ознайомила присутніх з пріоритетними напрямами роботи та 
провела майстер-клас „Соціально-психологічний театр, як інноваційна 
форма роботи з учнівською молоддю”. 

У рамках проведення методичного об’єднання відбулось заняття 
„Школи молодого психолога”, де були розглянуті питання: технології 
управління та подолання наслідків стресу; психолого-педагогічні аспекти 
проведення уроку, які підготувала практичний психолог Рівненського 
професійного ліцею Юлія Легенька. Використання проективних методик у 
роботі психолога та соціального педагога, підготувала соціальний педагог 
Рівненського професійного ліцею Олена Дзюба. Підведення підсумків 
роботи школи „Школи молодого психолога” провела методист НМЦПТО 
Руслана Середа. На завершення роботи працівники психологічної служби 
ознайомились з навчально-виробничою базою ДПТНЗ „Соснівський 
професійний ліцей” та відвідали ландшафтний заказник „Соколині гори”, 
який вразив присутніх своєю історією та неповторною красою. 

Окреслена робота психологічних служб професійно-технічних 
навчальних закладів сприяє налагодженню комфортного мікроклімату в 
учнівському та педагогічних колективах, психологічний супровід сприяє 
покращенню навчально-виховного процесу, надає необхідну психологічну 
допомогу для викладачів, майстрів, кураторів навчальних груп, щодо 
особливостей учнів, вибору виховної стратегії. 

Середа Р.В., методист Навчально-
методичного центру професійно-
технічної освіти у Рівненській 
області 
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ХХХУУУДДДОООЖЖЖНННЬЬЬООО---ЕЕЕ
ПППРРРОООФФФЕЕЕСССІІІЙЙЙНННООО---ТТТЕ

У 2013-2014 навчальному році о
Навчально-методичного центру естетичного виховання учнів професійно
технічних навчальних закладів у Рівненській області 
виконання Плану проведення обласних масових заходів та участі дітей і 
учнівської молоді у всеукраїнських заходах художньо
позашкільної освіти, над підвищенням
інструктивно-методичної 

Згідно Статуту Центр здійснює координацію позаурочної навчально
виховної роботи з художньо
позашкільних та професійно

На базі 19 професійно
на 1 листопада 2013 року функціонує 
11 гуртків декоративно-
заклад). У порівнянні із аналогічним періодом 
їх кількість не збільшилась. 

Найбільшою популярністю 
естрадного танцю, естрадного співу, вишивки
флористики. 

звання „Народний художній колектив
хоровий колектив та духовий оркестр
училище залізничного транспорту
вище професійне училище
звання), хоровий колектив Вищого 
Звання „народний” носить також музей декоративно
ДНЗ „Дубенське вище художнє професійно

Звання „Зразковий художній колектив
пісні „Мереживо” ДНЗ 
залізничного транспорту
ДПТНЗ „Рівненський центр професійно
ансамбль української народної пісні 
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-ЕЕЕСССТТТЕЕЕТТТИИИЧЧЧНННЕЕЕ   ВВВИИИХХХОООВВВАААННННННЯЯЯ 

ТТТЕЕЕХХХНННІІІЧЧЧНННИИИХХХ   НННАААВВВЧЧЧАААЛЛЛЬЬЬНННИИИХХХ   
   

2014 навчальному році організаційно-
методичного центру естетичного виховання учнів професійно

закладів у Рівненській області була 
Плану проведення обласних масових заходів та участі дітей і 

учнівської молоді у всеукраїнських заходах художньо-естетичного напряму 
над підвищенням ефективності та результативності 

методичної роботи. 
Згідно Статуту Центр здійснює координацію позаурочної навчально

виховної роботи з художньо-естетичного напряму у загальноосвітніх, 
професійно-технічних навчальних закладах. 

і 19 професійно-технічних навчальних закладів області
року функціонує 58 гуртків художньої самодіяльності та 

-ужиткового мистецтва (приблизно 3,5 ставки на 
У порівнянні із аналогічним періодом  минулого навчального 

збільшилась.  
Найбільшою популярністю в учнів користуються гуртки сучасного 

естрадного танцю, естрадного співу, вишивки, бісероплетіння

З метою подальшого 
покращання роботи творчих 
колективів освітніх з
два рази у рік проводяться огляди на 
присвоєння та підтвердження звання 
,,народний” та ,,зразковий
колектив.  

10 кращих колективів 
професійно-технічних навчальних 
закладів області носять почесне 

Народний художній колектив”. Це оркестр народних інструментів, 
хоровий колектив та духовий оркестр ДНЗ „Здолбунівське вище

залізничного транспорту”, хоровий колектив ДПТНЗ 
вище професійне училище” (уже 2 роки не може пройти підтвердження 

й колектив Вищого професійного училища № 24 м. Корець. 
носить також музей декоративно-прикладного мистецтва 

Дубенське вище художнє професійно-технічне училище
Зразковий художній колектив” носить ансамбль естрадної 

ДНЗ „Здолбунівське вище професійне училище 
залізничного транспорту”, учнівська модельна агенція „

Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну
ансамбль української народної пісні „Калинонька” Рівненського т
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ЯЯЯ   УУУЧЧЧНННІІІВВВ   
ХХ   ЗЗЗАААКККЛЛЛАААДДДІІІВВВ      

-масова робота 
методичного центру естетичного виховання учнів професійно-

була направлена на 
Плану проведення обласних масових заходів та участі дітей і 

естетичного напряму 
та результативності 

Згідно Статуту Центр здійснює координацію позаурочної навчально-
естетичного напряму у загальноосвітніх, 

навчальних закладах.  
технічних навчальних закладів області станом 

художньої самодіяльності та 
ужиткового мистецтва (приблизно 3,5 ставки на 

навчального року 

користуються гуртки сучасного 
, бісероплетіння та 

З метою подальшого 
покращання роботи творчих 
колективів освітніх закладів області 
два рази у рік проводяться огляди на 
присвоєння та підтвердження звання 

зразковий” художній 

кращих колективів 
технічних навчальних 

області носять почесне 
оркестр народних інструментів, 

е вище професійне 
хоровий колектив ДПТНЗ „Острозьке 

(уже 2 роки не може пройти підтвердження 
професійного училища № 24 м. Корець. 

прикладного мистецтва 
технічне училище”. 

носить ансамбль естрадної 
Здолбунівське вище професійне училище 

„Стиль і мода” 
технічної освіти сервісу та дизайну”, 

Рівненського торгово-
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заходів (фестивалів, конкурсів, виставок), а також участі у всеукраїнських і 
міжнародних очно-заочних масових заходах Центр 
проводить значну роботу з пошуку та підтримки 
обдарованих дітей.  

Аналізуючи роботу у цьому напрямку, слід 
відзначити, що майже всі поставлені завдання 
виконано. Так було проведено 1
рівня. Це насамперед наші
успішно реалізуються багато років поспіль
української естрадної пісні ,,Юна зірка”,
„Міс профтехосвітяночка
,,Вифлеємська зірка”, конкурс читців декламаторів
„Живи, Кобзарю, в пам’яті людській”, конкурс 
юних гумористів ,,Поліські пересмішники”, виставка
,,Воскресни, писанко!”, виставка
мистецтва ,,Знай і люби свій край”

внесок колективу в організацію та проведення святкування Дня працівників 
освіти, обласного етапу конкурсу педагогічної майстерності 
організації змістовного відпочинку учнів пі
новорічних та різдвяних свят

Одним із важливих 
відбір кращих виконавців для участі у всеукраїнських
конкурсах та фестивалях.
рівня. Так  учень ДПЗ 
училище” Мартинюк Володимир
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професійного ліцею, хореографічний 
колектив „Камелія” Вищого професійного 
училища № 22 м.Сарни, гурт естрадної 
пісні „Водограй” 
професійного ліцею та історико
краєзнавчий музей ДПТНЗ 
професійний аграрний ліцей

 
Через систему обласних масових 

заходів (фестивалів, конкурсів, виставок), а також участі у всеукраїнських і 
заочних масових заходах Центр 

проводить значну роботу з пошуку та підтримки 

Аналізуючи роботу у цьому напрямку, слід 
дзначити, що майже всі поставлені завдання - 

було проведено 14 заходів обласного 
Це насамперед наші традиційні проекти, які 

багато років поспіль: конкурс 
української естрадної пісні ,,Юна зірка”, конкурс 

ехосвітяночка”, етно-фестиваль 
конкурс читців декламаторів 

Живи, Кобзарю, в пам’яті людській”, конкурс 
юних гумористів ,,Поліські пересмішники”, виставка-конкурс писанкарства 
,,Воскресни, писанко!”, виставка-конкурс декоративно
мистецтва ,,Знай і люби свій край”. 

Всі вони відзначалися 
ґрунтовною підготовкою
на належному рівні, в основному 
завдячуючи спонсорськ

Більше 500 учасників
переможців було відзначено 
дипломами управління освіти і науки 
облдержадміністрації та нашого 
Центру.  

Слід відзначити 
внесок колективу в організацію та проведення святкування Дня працівників 

ного етапу конкурсу педагогічної майстерності 
організації змістовного відпочинку учнів під час зимових канікул, 
новорічних та різдвяних свят. 

Одним із важливих завдань проведення обласних масових
кращих виконавців для участі у всеукраїнських та

конкурсах та фестивалях. У цьому році ми маємо лише дві перемоги такого
ДПЗ „Дубенське вище художнє професійн

Мартинюк Володимир став переможцем ХІІІ Всеукраїнського 
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професійного ліцею, хореографічний 
Вищого професійного 

училища № 22 м.Сарни, гурт естрадної 
 Рівненського 

професійного ліцею та історико-
краєзнавчий музей ДПТНЗ „Сарненський 
професійний аграрний ліцей”. 

стему обласних масових 
заходів (фестивалів, конкурсів, виставок), а також участі у всеукраїнських і 

конкурс писанкарства 
конкурс декоративно-ужиткового 

Всі вони відзначалися 
підготовкою і проходили 

на належному рівні, в основному 
спонсорській підтримці. 

Більше 500 учасників-
переможців було відзначено 
дипломами управління освіти і науки 

ржадміністрації та нашого 

Слід відзначити також вагомий 
внесок колективу в організацію та проведення святкування Дня працівників 

ного етапу конкурсу педагогічної майстерності „Учитель року”, 
зимових канікул, 

масових заходів є 
та міжнародних 

У цьому році ми маємо лише дві перемоги такого 
професійно-технічне 

ХІІІ Всеукраїнського 
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конкурсу учнівської творчості, 
присвяченого Шевченківським дням, а
учень ВПУ-22 м.Сарни 
посів друге місце у 
конкурсі читців, присвяченому 200
від дня народження Т.Г. Шевченка.

Актуальним питанням 
залишається якісне методичне 
забезпечення професійно
навчальних закладів навчальними 
програмами та методичними посібниками. 

З метою вивчення
навчальних закладів навчальними програмами з позашкільної освіти
унормування порядку розроблення, затвердження та використання 
навчальних програм, підвищення рівня якості 
проводилась інструктивно

Також для приведення навчальних 
освіти до єдиних вимог 
організаційно-правових засад гурткової роботи 
методичні рекомендації
організацію цієї роботи у

Продовжується робот
(кадрового забезпечення,
участі професійно-технічних 
всеукраїнських та міжнародних очно
конкурсах, виставках), як ефективного стимулу до розвитку учнівської 
творчості. 

Постійно тримається на контролі 
питання упровадження ін
комунікаційних технологій
бібліотек. Під час семінарських занять
надаємо необхідні консультації, 
інструктивно-методичну 
розглядаються питання щодо формування 
інноваційної освіти та 
бібліотечних працівників

Основною, так би мовити, стратегічною нашою метою Центру є 
забезпечення збереження основних засад функціонування та перспектива 
розвитку установи в сучасних умовах. 

Це передбачає: 
недопущення скорочення (непроведення) традиційних для нас 

обласних масових заходів (фестивалів, конкурсів, виставок);
залучення до участі у них якнайбільшої кількості учнівської молоді;

Професійно-технічна освіта Рівненщини за підсумками роботи у 201

64 

конкурсу учнівської творчості, 
присвяченого Шевченківським дням, а 

 Галушко Сергій 
 Всеукраїнському 

присвяченому 200-річчю 
від дня народження Т.Г. Шевченка. 

Актуальним питанням для Центру 
залишається якісне методичне 

професійно-технічних 
навчальних закладів навчальними 

методичними посібниками.  
ення стану забезпечення професійно

навчальних закладів навчальними програмами з позашкільної освіти
унормування порядку розроблення, затвердження та використання 

підвищення рівня якості гурткової роботи Центром 
оводилась інструктивно-методична нарада для керівників гуртків ПТНЗ

приведення навчальних планів та програм з позашкільної 
освіти до єдиних вимог щодо їх змісту та оформлення, роз’яснення деяких 

правових засад гурткової роботи працівниками 
методичні рекомендації для керівників гуртків та відповідальних за 

у ПТНЗ. 
робота щодо проведення моніторингу гурткової роботи 

(кадрового забезпечення, матеріально-технічної бази гуртків
технічних навчальних закладів 

міжнародних очно-заочних масових заходах 
ках), як ефективного стимулу до розвитку учнівської 

Постійно тримається на контролі 
провадження інформаційно-

технологій в роботу 
семінарських занять 

ємо необхідні консультації, 
 допомогу, 

питання щодо формування 
освіти та культури 

ів. 
Основною, так би мовити, стратегічною нашою метою Центру є 

забезпечення збереження основних засад функціонування та перспектива 
розвитку установи в сучасних умовах.  

недопущення скорочення (непроведення) традиційних для нас 
вих заходів (фестивалів, конкурсів, виставок); 

залучення до участі у них якнайбільшої кількості учнівської молоді;
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професійно-технічних 
навчальних закладів навчальними програмами з позашкільної освіти, 
унормування порядку розроблення, затвердження та використання 

гурткової роботи Центром 
методична нарада для керівників гуртків ПТНЗ. 

програм з позашкільної 
, роз’яснення деяких 

івниками розроблено 
для керівників гуртків та відповідальних за 

у гурткової роботи 
гуртків) та рейтингу 

навчальних закладів у обласних, 
заочних масових заходах (фестивалях, 

ках), як ефективного стимулу до розвитку учнівської 

Основною, так би мовити, стратегічною нашою метою Центру є 
забезпечення збереження основних засад функціонування та перспектива 

недопущення скорочення (непроведення) традиційних для нас 
 

залучення до участі у них якнайбільшої кількості учнівської молоді; 



Професійно

 

 

розвиток художньої та 
навчальних закладах; 

оптимізацію мережі гуртків
підвищення якості 

досліджень результативності роботи 
професійне зростання 

семінарів, ВЕБінарів, майстер
методичних нарад; 

якісне методичне забезпечення 
упровадження сучасних 
у зв’язку із інтеграцією України у Європу 

клубів у ПТНЗ; 
розвиток тісних зв’язків та співпраці з громадськими організаціями, 

фондами, благодійниками та спонсорами;
упровадження цільових творчих програм та проектів.
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розвиток художньої та технічної творчості у професійно

мережі гуртків; 
ідвищення якості позаурочної зайнятості на основі моніторингових 

досліджень результативності роботи гуртків та об’єднань;  
зростання керівників гуртків шляхом проведення 

семінарів, ВЕБінарів, майстер-класів, творчих лабораторій, інструктивно

дичне забезпечення гурткової роботи; 
провадження сучасних інформаційно-комунікаційних;

у зв’язку із інтеграцією України у Європу – розвиток Європейських 

розвиток тісних зв’язків та співпраці з громадськими організаціями, 
иками та спонсорами; 

упровадження цільових творчих програм та проектів. 

Климюк В.М., директор 
методичного центру
виховання учнів професійно
навчальних закладів у Рівненській 
області 
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професійно-технічних 

на основі моніторингових 

керівників гуртків шляхом проведення 
класів, творчих лабораторій, інструктивно-

комунікаційних;  
розвиток Європейських 

розвиток тісних зв’язків та співпраці з громадськими організаціями, 

Климюк В.М., директор Навчально-
у естетичного 

виховання учнів професійно-технічних 
навчальних закладів у Рівненській 


