
 

 

Звіт  

директора Державного професійно-технічного навчального закладу  

«Острозьке вище професійне училище»  

щодо організації діяльності закладу у 2019-2020 навчальному році 

 

 

І. Формування учнівського контингенту та організація професійної  

підготовки учнів. 

 

1.1. Кількість професій та їх перелік, за якими здійснювалась 

підготовка учнів у 2019 – 2020 навчальному році. 

 

  

№ 

з/п 

Код 

професії 
Назва професії 

На основі базової загальної 

середньої освіти 

На основі повної загальної 

середньої освіти 

І курс ІІ курс ІІІ курс Всього І курс ІІ курс ІІІ курс Всього 

1 

7231 

8222 

Слюсар з ремонту автомобілів 

Водій автотранспортних засобів 
(категорії «В» і  «С») 

30 28 30 88 26 30  56 

2. 
5122 

7412. 

Кухар  

Кондитер 30 28 25 83     

3. 

5141 

5141 

Перукар (перукар-модельєр) 

Манікюрник     30 29  59 

4. 

7433 

7435 

Кравець 

Закрійник       12 12 

5. 

7231 

8331 

 
 

8322 

 

Слюсар з ремонту автомобілів  

Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського 
виробництва (категорія «А1») 

Водій автотранспортних засобів 

(категорія «С1») 

    22 26  48 

6. 

5122 Кухар  

    21 17  38 

Всього:                         60 56 55 171 99 102 12 213 

 

1.2. Кількість учнів, які отримували професійну підготовку упродовж 

2019-2020 навчальному році – 404 

  

1.3. З них:  

 на основі базової загальної середньої освіти -  188  

  на основі повної загальної середньої освіти -  216  

  

1.4. Кількість учнів, прийнятих на навчання у 2019-2020 навчальному році –159 

  

 

 

 



1.5. Кількість випускників у 2020 році – 165 

 

 
№ 

з/п 

Код 

професії 
Назва професії 

На основі базової 

загальної середньої 

освіти 

На основі повної 

загальної середньої 

освіти 

1 
7231 

8222 

Слюсар з ремонту автомобілів 

Водій автотранспортних засобів (категорії «В» і  «С») 
27 30 

2. 
5122 

7412 

Кухар  

Кондитер 
24  

3. 
5141 

5141 

Перукар (перукар-модельєр) 

Манікюрник 
 29 

4. 
7433 

7435 

Кравець 

Закрійник 
 12 

5. 

7231 

8331 
 

8322 

Слюсар з ремонту автомобілів  

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва 
(категорія «А1») 

Водій автотранспортних засобів (категорія «С1») 

 26 

 5122 Кухар   17 

Всього:         учнів 51 114 

 

1.6. Кількість учнів, які були відраховані упродовж навчального року. 

Причини відрахування. 

 

№ 

з/п 

Навчальні 

роки 

Причини 

Всього 
Переведено 

до іншого 

навчального 

закладу 

Через 

хворобу 

За 

сімейними 

обставинами 

З 

інших 

причин 

Самовільно 

залишили 

училище 

За 

порушення 

правил 

внутрішнього 

розпорядку 

1 2017-2018 3 - - 4 - - 7 

2 2018-2019 6 - - 11 - - 17 

3 2019-2020 6 - - 11 - - 17 

Всього:        
 

 

1.7. Кількість правопорушень та злочинів, скоєних учнями ПТНЗ упродовж 

навчального року  

 

- один злочин, скоєний  ученицею училища Зощук Олександрою (група 

№ 13); 

- п’ять адміністративних правопорушень, скоєних учнями училища: 

Нечипоруком Дмитром (група № 12), Мамчуром Володимиром (група № 1), 

Жигалєєвим Денисом, Яцюком Миколою і Фурманом Павлом (група № 22) 

 

1.8. Заходи щодо попередження правопорушень та злочинів, їх 

результативність. 

 

З метою попередження злочинів і правопорушень, формування 

правосвідомості, докорінного підвищення правової культури учасників 

освітнього процесу та захисту прав дітей протягом 2019-2020 навчального 

року училище активно співпрацювало з ювенальною превенцією сектору 

превенції Острозького відділу поліції, Острозьким відділом Здолбунівської 

місцевої прокуратури, відділом «Острозьке бюро правової допомоги», 



відділом державної виконавчої служби головного територіального 

управління юстиції у Рівненській, зокрема:  

- Філінюком Богданом Ігоровичем - старшим інспектором з ювенальної 

превенції СП Острозького відділу поліції; 

- Мусіюк Тетяною Вікторівною – виконуючою обов’язки начальника 

Острозького відділу Здолбунівської місцевої прокуратури, юрист ІІ класу; 

- Думою Тетяною Павлівною, начальником відділу державної виконавчої 

служби головного територіального управління юстиції у Рівненській 

області; 

- Шаповалом Миколою Сергійовичем - провідним спеціалістом 

Острозького бюро правової допомоги; 

- Шминдрук Ольгою Федорівною - старшим викладачем НаУ «Острозька 

академія», кандидатом юридичних наук; 

- Кінах Катериною Григорівною - спеціалістом Острозького міського 

центру соціальної служби сім’ї, дітей та молоді. 

 За їх участю були проведені зустрічі на теми: «Вирішувати тобі і 

відповідати тобі», «Психотропні речовини – це тяжкий злочин», 

«Адміністративна та кримінальна відповідальність неповнолітніх»; «Захищай 

свої трава з Мінюстом»; «Твої права, обов’язки та відповідальність»; відео 

лекторії на тему: «Стоп булінг», «Протидія насильству» і «Насильство: його 

форми та протидія»;  

Адміністрація училища співпрацює зі службами у справах дітей 

Острозької міської ради, Острозької, Гощанської, Рівненської, і Славутської 

райдержадміністрацій, сільськими радами за місцем проживання учнів; 

інформує батьків про кожний негативний прояв у поведінці їхніх дітей, з 

батьками проводилась індивідуальна робота. До проведення індивідуальної 

роботи з учнями з профілактики правопорушень залучались також 

працівники правоохоронних органів.  

Велика увага приділялась профілактичній роботі в напрямку 

попередження вживання учнями наркотичних речовин: це організація та 

проведення анкетування, бесід, відеолекторіїв, індивідуальної роботи. 

А також проведені такі заходи: 

 в рамках Всесвітнього тижня права:  

- зустріч з провідним спеціалістом Острозького бюро правової допомоги на 

тему: «Гарантії здійснення основних прав і свобод громадян України і 

дотримання  основних обов’язків»; 

- тематична вікторина «Права людини: правове регулювання праці 

підлітків»; 

- конкурс газет на тему: «Правові знання – веління часу»; 

- виставка літератури на тему: «Декларація прав людини – права і обов’язки 

кожного»; 

- диспут на тему: «Демократія і свобода слова – що це таке?». 

А також цікавими і пізнавальними були: 

-  круглий стіл «Виховувати – означає любити (булінг під забороною)»; 

- диспут «Чи готові ми жити в правовій державі?»; 



- розмова в колі «Моя сім’я – моя фортеця»; 

- година правової грамотності «Законів слід дотримуватись»; 
 

Психологічною службою проводились: 

–  корекційно-відновлювальна робота з соціально-психологічної адаптації 

здобувачів освіти до нових умов життя «Зміна станів», діагностика рівня 

тривожності, між особистісних стосунків, поведінкової девіації, соціалізації 

та адаптації в колективі, популяризація обраної професії; 

–  в рамках Всесвітньої кампанії «16 днів проти насильства»: 

квест «Подолаємо насильство разом»; 

флеш-моб «Ми проти насильства»; 

зустріч зі спеціалістом соціальних служб у справах сім’ї, молоді та 

спорту на тему: «Протидія насильству»; 

профілактична бесіда на тему: «Насильству – ні!»;  

інформаційна година на тему: «Життя це мить. Зумій його прожити»; 

відеолекторій «Насилля в сім’ї як соціальна проблема»; 

- ряд заходів «По запобіганню та протидії торгівлі людьми» на теми: 

«Робота за кордоном» - відео лекторій з елементами тренінгу  та 

переглядом відеофільму «Життя на продаж», диспут «Проблема торгівлі 

людьми з огляду на права людини»; виховна година «Торгівля людьми – 

проблема сьогодення»; 

- виховні бесіди щодо реалізації закону України «По запобіганню та 

протидію домашньому насильству» на тему: «Запобігання насильству в 

сім’ї, зокрема над дітьми»; 

- відеолекторій «Зупинимо булінг разом»; 

- в усіх групах були проведенні години психолога на теми: «Не бий - 

послухай», «Маски булінгу», «Безпечні канікули», «Я маю право», «Моя 

професія найкраща», «Працевлаштовуємось в Україні», квест на тему 

«Насильству Ні!»; 

- корекція асоціальної поведінки, тренінгові заняття на теми «Я, 

особистість», «Знижуємо рівень тривожності», «Толерантність», «Будуй 

своє майбутнє»; 

- зустрічі з інспектором ювенальної превенції сектору превенції 

Острозького відділу поліції Філінюком Б.І на тему: «Я маю право», 

«Психотропні речовини», «Безпечні канікули»; 

- з формування засад здорового способу життя в учнів проводилися такі 

заходи: «Здорово бути здоровим», «Не дай СНІДу шанс!», «Дія шкідливих 

звичок на молодий організм»;  

– просвітницька робота з батьками з метою профілактики бездоглядності, 

бродяжництва, жебрацтва: «Коло довіри», «Моя сім’я – моя фортеця», 

– психологічний супровід дітей з обмеженими можливостями та дітей-сиріт 

(тренінг на тему: «Зміна станів»); 

– співпраця зі спеціалістом Острозького міського центру соціальної служби 

сім’ї, дітей та молоді Кінах К.Г.; 



– у рамках «Методичного марафону» заступником директора з ВР 

Пізнюр Г.П. і практичним психологом Давидчук  С.А. проводились 

заняття з педагогічним колективом на тему: «Профілактика 

правопорушень у виховній роботі училища». 

А також в училищі ведеться облік учнів, схильних до правопорушень 

та посилена виховна робота громадських вихователів з ними; індивідуальна  

робота з батьками учнів, схильних до правопорушень; поведінка таких учнів 

розглядається на засіданнях штабу профілактики правопорушень; випадки 

скоєння правопорушень, злочинів, порушень внутрішнього та громадського 

порядку розглядаються на засіданні штабу профілактики; про негативні 

прояви у поведінці учнів повідомляються їхні батьки, служби у справах дітей 

та відділи поліції за місцем проживання. Постійно контролюється дія 

пропускної системи гуртожитку, ведуться журнали щоденних відпусток 

учнів за межі училища, координуються спільні дії майстрів виробничого 

навчання, класних керівників і вихователів з метою недопущення пропусків 

занять без поважних причин. 

 

1.9. Організація та результативність роботи учнівського 

самоврядування. 
 

В 2019-2020 навчальному році учнівське самоврядування 

продовжило свою роботу. Учнівська рада складається з числа лідерів 

навчальних груп. У вересні 2019 року Президентом РУС обрано ученицю 

групи № 23 Навой Ларису, яка впродовж двох років вже працювала в раді.  

Систематично проводяться засідання учнівського самоврядування під 

керівництвом заступника директора з виховної роботи  Пізнюр Г.П. та 

практичного психолога Давидчук С.А.  

 В 2019-2020 навчальному році за рішенням зборів РУС  продовжила 

реалізацію благодійного проекту «Від серця до серця», а саме:   

провели благодійні акції на похорон учня Костюка Богдана;  

допомога учням Шпак Катерині, Громико Яні і Грищук Ніні (13 група) - 

на поховання батьків;  

на лікування учня Подобуєва Іллі (12 група);  

благодійна акція з надання перукарських послуг учням КЗ «Острозька 

спеціальна школа №1 I-III ступенів» під керівництвом майстрів в/н 

Шостак І.М. та Юр’євої О.Ю. 

 Окремої уваги заслуговує волонтерська діяльність учнів і педагогів, яка 

сприяє встановленню соціальних зв’язків, опануванню дітьми 

новими вміннями шанобливого й відповідального ставлення, прагнення 

пожертвувати вільним часом в ім’я України. Протягом року провели:  

- екологічні акції: «Листя», «За чисте довкілля» з прибирання зелених зон 

та благоустрою прилеглої території: покращували  благоустрій території 

училища і татарського джерела;  

- флешмоб до Дня вишиванки «Я по світу іду в вишиванці!», відео в режимі 

онлайн «День вишиванки єднає українців», «Острозьке ВПУ – наш рідний 



дім», «Мамо, рідна і кохана», привітання з Великодніми святами під 

керівництвом Венгерець О.О.; 

- флешмоб «Прапор у моїй долоні»; «Кольори, що дають надію»; 

- благодійну допомогу на лікування Дурдинець Олені Ігнатівні (ст. майстер 

ВПУ №22);   

- допомога працівнику нашого училища Луганському Андрію. 

 

Традиційним для нашого закладу стало проведення конкурсу «Група  

року», який триває протягом навчального року, підсумки підводяться 

щомісяця і на травневому засіданні. Згідно Положення про проведення 

конкурсу беруться до уваги навчальні досягнення учнів, їх поведінка, 

відвідування занять, участь у всіх позаурочних  заходах, стан закріпленої 

території та інше.  

Лідери РУС відвідали урочище Красностав, де у братських могилах 

вічним сном спочивають безпідставно страчені нацистами люди у серпні 

1941 року: прибрали алеї, вшанували пам`ять загиблих хвилиною мовчання, 

поклали квіти до меморіалу. 

За участю учнів: проведені заходи до державних свят, розважальні 

вечори, конкурси та змагання. Представники учнівського самоврядування 

залучаються до роботи штабу профілактики правопорушень, стипендіальної 

комісії. 

Щомісяця відбувається засідання клубу «Лідер», де формуються навички 

управління колективом, комунікативні якості учнів (кер. Давидчук С.А.). 

Лідери прийняли участь у написанні Всеукраїнського диктанту. 

Свої творчі доробки, нариси, замітки, розповіді учні друкують в газеті 

«Учнівський формат».  

РУС слідкує за збереженням майна училища, проводить рейди 

перевірки санітарного стану території та умов проживання в гуртожитку, 

контролює чергування на поверхах гуртожитку. 

Впродовж навчального року в училищі були організовані і проведені 

зустрічі: 

- з директором центру культури і дозвілля м. Острога Галиною Андріївною 

Скрипковською на тему «Не вигадані історії, про спогади ліквідаторів 

аварії на ЧАЕС»; 

- зі старшим науковим співробітником Острозького краєзнавчого музею 

Н.Л.Німчинською на тему «Щоб пам`ятами» (до 75 річниці визволення 

в’язнів концтабору Лушвіц-Біркенау (Освенцім); 

- лікарем наркологом Острозької ЦРЛ - Демчук Наталією Олександрівною  

на тему «Профілактика вживання наркотичних речовин»; 

- з лікарем-акушер-гінекологом Острозької ЦРЛ Іванець Оленою 

Анатоліївною - лекція для дівчат на тему «Репродуктивне здоров’я та 

відповідальна поведінка учнівської молоді» (керівник Кіт М.С.); 

- - зустріч з учасниками бойових дій Лозюком Андрієм Сергійовичем і 

Терлецьким Вадимом Емільовичем; 

https://www.facebook.com/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8-%D1%96-%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F-%D0%BC-%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3-830758783627246/?hc_ref=ARQl-FzemxLLKDKSux8cchyl2q46JRBIGfCytzmmZk9Bm8I8hnu-dzW4mOMcLeVUzEk


- з ветеранами бойових дій в Афганістані - працівниками училища: 

Калабським Миколою Миколайовичем і Ковальчуком Володимиром 

Ростиславовичем на тему: « А біль Афгану навіки в душі чомусь не 

замовкає»; 

- А також привітання колективу закладу освіти з Новим Роком (керівник 

Горбатюк Л.М.), Туристичний зліт «Золота осінь» (керівник 

Коженевський С.Й.) та багато інших цікавих і змістовних заходів. 

Рада гуртожитку створена з метою формування в учнів почуття 

відповідальності, свідомого ставлення до розв’язання важливих питань життя 

гуртожитку опанування навиками управління, забезпечення захисту інтересів 

учнів на основі Правил внутрішнього розпорядку гуртожитку. Головою ради 

гуртожитку обрана учениця групи №13 Федчун Анастасія, координує роботу 

ради вихователь Юрчук В.В. Рада організовує і проводить рейди перевірки 

санітарного стану житлових кімнат, закріплених територій, випуск 

сатиричних газет, контролює дотримання правил поведінки учнів, ініціює 

пропозиції з покращення житлово-побутових умов в гуртожитку, приймає 

участь в акції «Листя», допомагає вихователям у проведенні самопідготовок, 

загально училищних заходів, зустрічей з цікавими людьми, екскурсій, ігор 

Так, за звітний період учнями гуртожитку разом з вихователями 

були підготовлені і проведені такі відкриті заходи, як:  

- вечір-реквієм до Дня пам’яті жертв Голодоморів та політичних репресій 

«Збудуймо пам’яті негаснучий собор», керівник Кузьменко Н.А.); 

- вечір-зустріч до Дня Збройних Сил України «Сила і мужність, добро і 

любов – це крила твої, Україно!» (учнями 1-2 блоку, вихователь 

Юрчук В.В.); 

- усний журнал «Суверенна моя Україно», вечір «Спасибі вам, мамо і 

тату, за добру науку» (учнями 11-12 блоку, вихователь Лукащук Р.М.); 

- усний журнал «Калина пишається красою» (учні 9-10 блоку, вихователь 

Пироговська Г.) 

Учні гуртожитку під керівництвом вихователів Юрчук В.В, та 

Лукащук Р.М.) прийняли участь в обласному конкурсі декоративно-

ужиткового мистецтва «Люби і знай свій край». 

 

Для покращення роботи учнівського самоврядування планується: 

- Активно залучати учнів до сфер життя учнівського колективу; 

- Відповідно до рівня розвитку учнівського колективу поступово змінювати 

тактику управління, розвивати демократію, зміцнювати співробітництво; 

- Навчити дітей толерантно ставитись до недоліків інших; 

- Постійно турбуватися про зміну характеру і видів колективної діяльності, 

що дозволяє вводити нові партнерські стосунки викладачів та учнів. 

 
 

 1.10. Кількість оплачуваних спортивних секцій в навчальному закладі. 

В закладі працює одна оплачувана спортивна секція з волейболу 0,5 

посадового окладу. 



 
 

 1.11. Проведення занять з учнями віднесеними до спеціальних медичних 

груп. 

В училищі проводиться заняття з учнями, віднесеними за станом 

здоров’я до спеціальної медичної групи (входить 41 учень). 
 

 1.12. Прийоми та методи заохочення учнів до занять фізичною 

культурою. 
 

Основні прийоми і методи заохочення учнів: 

• Нагородження переможців і призерів внутрішньоучилищних 

спортивних заходів,  обласної Спартакіади ПТО кубками і грамотами 

на лінійці та  грошовими преміями.  

• Нагородження випускників грамотами за високі спортивні досягнення 

та активну участь в спортивно-масовій роботі. 

 

 1.13. Кількість внутрішньоучилищних спортивних заходів. 
 

В закладі освіти протягом навчального року було проведено 14 змагань 

спартакіади училища з відповідним нагородженням і преміюванням та 

туристичний зліт «Золота осінь» 
 

1.14. Витрати на зміцнення матеріально-технічної бази фізичного 

виховання за 2019-202 0н.р. 

На зміцнення матеріально-технічної бази фізичного виховання  

витрачено 18900  грн. 00 коп. З них:  (ремонт спортзалу – 11000,00 грн.; 

настільний теніс – 8000,00 грн.; ремонт даху – 900, 00 грн.) 

 

1.15. Участь в обласній спартакіаді учнів ПТНЗ. 
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2017-2018 - - 14,5 6 10,5 6 6 6 - 11 14 13 2 7 - 8 

2018-2019 - - 10 5 11 10,5 10,5 - - 10 - 10 2 6 8 11 

2019-2020 - 11 - 8 9 15 7 - - - - - - 13 6 13 

 

 

 



 

1.16. Участь керівника фізичного виховання в обласному методичному 

об’єднанні. 

 

Керівник фізвиховання прийняв участь у двох проведених методичних 

об’єднаннях 

 

 1.17. Кількість гуртків художньої самодіяльності, які працюють в 

навчальному закладі. 

 

В закладі освіти працюють оплачувані гуртки художньої 

самодіяльності: 

- хореографічний колектив народного танцю; 

- хореографічний колектив спортивно-бального танцю; 

- гурток естрадного співу; 

- хоровий колектив; 

- вокальний гурток. 

Для якісного проведення відкритих заходів, занять гуртків 

художньої самодіяльності необхідно придбати: 

- мікрофонну стійку; 

- народні музичні інструменти:  

маракаси - 2 пари,  

трикутник - 2 шт.,  

тамбурин - 2 шт.,  

- костюми для учнівської вокальної групи – 15-20 комплектів. 
 

 

1.18. Участь колективів художньої самодіяльності у районних та 

обласних масових заходах.  

 
№ 

з/

п 

Назва заходу 
ПІП учасника  

і керівника 

Призове 

місце 

1. 

Конкурс євроклубів «Ефективний 

лідер – успішна країна» серед 

закладів професійної (професійно–

технічної) освіти в Рівненській 

області 

Навой Лариса і Гринюк Дарина -23 

група кер. Калениченко Т.К. І місце 

2. 

Обласний огляд-конкурс читців 

гумористів «Поліські 

пересмішники»:  

Крайняй Михайло – 7 група Навой 

Лариса-23 група, кер Венгерець 

О.О. 

ІІ місце 

3. 
Обласний фестиваль-конкурс 

патріотичної пісні «Поліська Січ»  

Скороход Оксана -10 група, 

керівник Свідерській В.Л. 
І місце 

4. 
Обласний заочний конкурс робіт 

юних фотоаматорів «Моя Україно!»  

Манько Ярослав – 22 група, (в 

номінації «архітектура») 
ІІІ місце 

5 

Обласний етнофестиваль 

«Вифлеємська  зірка» 

Вокально-хоровий колектив 

«Острожаночка», кер. Горбатюк 

Л.М. 

Переможці 

конкурсу 



6 

Обласний огляд-конкурс 

гуртожитків 

 6 місце 

(8 –ме 

торік) 

7 
Обласний конкурс творів «Дякую 

діду за Перемогу» 

Кирилюк Іванна -23 група Лауреат 

конкурсу 

8. 

ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу 

учнівської творчості, присвяченому 

Шевченківським дням. 

Хижняк Михайло -4 група, 

Осадчук Дар’я – 15 група 

Клепар Олександра – 15 група, 

Романюк Анна – 15 група  

 

9. 
Заочний конкурс фотографій з 

мобільного телефону «Моє Різдво» 

Студинська Катя -20гр. 

Степанюк Галя- 4гр. 

Манько ярослав -22гр 

 

ІІ місце 

10

. 

Обласний огляд-конкурс читців-

декламаторів, юних поетів «Живи, 

Кобзаре, в пам’яті людській» 

Навой Лариса-23гр.,., Дубич Павло, 

_відер Роман і Свідерська Аліна 15 

група 

І місце 

11

. 

Обласна виставка-конкурс 

декоративно-ужиткового і 

образотворчого мистецтва «Люби і 

знай свій край» (он-лайн) 

Романюк Анни  -15гр 

КощановськаТеня – 15гр 

Семенюк Олена - 11гр (кер. 

Свідерський В.) 

Котюк Людмила -13гр   

Михалюк Зоряна -13 гр (кер. Юрчук 

В.) 

Чекаємо 

результату 

12

. 

Обласний огляд-конкурс української 

естрадної пісні «Юна зірка» (он-

лайн) 

Козловських Анастасія – 19 група,  

керівник Свідерський В.Л.  

Чекаємо 

результату 

 

 

Колективи художньої самодіяльності приймали участь в обласних, 

міських і районних заходах:  

у районному святі до Дня соціального 

працівника 

Колектив спортивно-

бального танцю 

«Моден» 

Кер. Венгерець О.О. 

у районному святі до Дня працівників 

сільського господарства 

Колектив народного 

танцю «Родина» 

Кер. Венгерець О.О. 

до Дня працівників державної служби. 

 

Колектив народного 

танцю «Родина» 

Кер. Венгерець О.О. 

ХV Всеукраїнський фестиваль 

Різдвяних пісне співів  

Соліст хорового 

колективу Навой 

Лариса 

Горбатюк Л.М., 

У Всеукраїнському онлайн флешмобі 

до Дня вишиванки 
 

Фізик О.В. 

у міському святі «Масляна» 

Танцювальні колективи 

«Моден» і «Родина», 

вокальний колектив,  

хоровий колектив, 

читці, солісти 

 

Кер. Венгерець 

О.О.,Горбатюк 

Л.М., Свідерській 

В.Л. 

у районному заході з нагоди 

відзначення до Міжнародного жіночого 

дня -8 березня 

Колектив спортивно-

бального танцю 

«Моден» 

Кер. Венгерець О.О. 

 



А також колектив училища прийняв участь у: 

-  міських мітингах, приурочених: 

        1) Дню пам’яті жертв Голодоморів;  

        2) пам'яті Героїв Небесної Сотні; 

-У Всеукраїнському он-лайн флешмобі до Дня вишиванки. 
 

 

ІІ. Зміцнення навчально-матеріальної бази профтехзакладу упродовж 

2019-2020 навчального року. 

 

2.1. Чи  здійснювалося ліцензування нових професій упродовж 2019-

2020 навчального року. Якщо здійснювалося, то яка матеріальна база 

створена для цих професій? 

Упродовж 2019-2020 навчального року було проліцензовано шість 

професій, а саме: 

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів; 

Слюсар-ремонтник; 

Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування; 

Слюсар з ремонту дорожньо-будівельної техніки та тракторів; 

Слюсар з механоскладальних робіт; 

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії А1, А2 

В грудні 2019 року на базі навчального закладу був створений 

навчально-практичний центр з підготовки кваліфікованих робітників за 

професіями слюсарного напрямку. До відкриття НПЦ, з метою забезпечення 

якісної підготовки кваліфікованих робітників були проведені власними 

силами ремонтні роботи по підготовці кабінетів, лабораторій та майстерень. 

Упродовж навчального року було забезпечено необхідним обладнанням 

кабінет охорони праці, токарну та слюсарну майстерні, лабораторію 

сільськогосподарських машин, лабораторію технічного обслуговування 

автомобілів, пункт технічного обслуговування. За кошти державної субвенції 

266 тис. грн.  та за власні кошти для НПЦ у відповідності до держстандартів 

було придбано необхідне обладнання та інструменти. Це хоча і не забезпечує 

потребу на 100% та все ж для початкового етапу функціонування навчально-

практичного центру достатньо. 

  

2.2. Створено та переобладнано навчальних кабінетів, майстерень, 

полігонів та ін. (навч. бази з нових сучасних професій) 

За власні кошти, власними силами у приміщенні НПЦ обладнано 

кабінет охорони праці, токарну та слюсарну майстерні, лабораторію 

сільськогосподарських машин, лабораторію технічного обслуговування 

автомобілів, пункт технічного обслуговування, санвузол з душовими 

кабінами. 

На даний момент у процесі переобладнання знаходиться кімната 

майстрів виробничого навчання та посудомийна кімната лабораторії 

приготування їжї 

 



2.3. Виконано ремонтні роботи, вказати які. 

Для проведення поточного ремонту в 2019 році використано –49159,09 

грн.( цемент, шпаклівка, короїд, фарба, розчинник, водоемульсія, розетки , 

вимикачі, каналізаційні труби, крани, шланги, піна монтажна, замки врізні, 

герметик, муфта ) 

  З початку 2020 року використано 54803,00 грн. (цемент, шпаклівка 

клей, плитка, унітаз, умивальник, металопластикове вікно та двері,  труби 

каналізаційні,  сантехніка, водоемульсія, електропрові, розетки , вимикачі) 

 

На 2019-2020 роки виділено з  коштів  залишків освітньої субвенції для 

проведення капітального ремонту: 

-  покрівлі даху будівлі корпусу теоретичних занять -1539158,40 грн., 

- ремонту будівлі гуртожитку (заміна дверних та віконних блоків)- 

1081322 грн., 

- суспільно - побутового корпусу – 1366441,80 грн. 

- реконструкцію мережі вуличного освітлення -1472317,84 грн..  

 

2.4. Всього витрачено коштів на зміцнення навчальної бази та 

ремонтних робіт:  

У 2019 році для зміцнення навчальної бази було використано : 

- для навчально-практичного центру - 198800,00 грн.  

- майстерня – 23200,00 грн. (балансувальний стенд); 

- для кухні 8523,00 грн. (кип’ятильник, фритюрниця, блендер, міксер, 

вага); 

- для перукарні -2875,00 грн.(фен, машинка). 

 

2.5. Встановлено та витрачено коштів на прилади, обладнання з 

енергозберігаючих технологій (в т.ч. обладнання котельного господарства)  

 Не встановлювались 

 

2.6. Виготовлено та надано послуг майстернями закладу. (кількість та 

% виконання плану). Яку нову продукцію чи послуги почали надавати? 

(тис.грн.) 

№ п/п Послуги План Факт 
% 

виконання 

1 Послуги перукарень    

2 Послуги кухарів-кондитерів    

3 Транспортні послуги    

4 Трактористи    

5 Кравці    

6 Ремонт техніки і обладнання    

ВСЬОГО:    

 



2.7. Що придбано і на яку суму  для облаштування побуту учнів у 

гуртожитку? 

Для облаштування побуту учнів у гуртожитку придбано: 

1.  встановлення бойлерів – 28491,40 грн. 

2.  ремонт малої актової зали ( світильники – 4402,92 грн., карнизи – 456,00 

грн., штори – 6905,00 грн.) 

3. придбання пральної машини  – 4998,00 грн. 

4. ел. камфорки – 560,00 грн. 

5. ел. розетки та вимикачі – 556,00 грн. 

6. придбання вогнегасників – 2754,00 грн. 

7. заміна пожежних рукавів – 880,00 грн. 

8. ремонт каналізаційних труб – 197,00 грн. 

9. поточний ремонт гуртожитку – 8000,00 грн. 

10.  дезинфікуючі і миючі засоби – 1622,75 грн. 

11. встелення лінолеуму у житлових кімнатах блоку № 2 – 24040,00 грн. 

12. ремонт блоку № 2 – 3700,00 грн. 

13.  придбання робочого інвентаря – 291,00 грн. 

14.  проведена заміна дверей – 1510,80 грн. 

15.  проведена заміна і встановлення вікон  – 400590,00 грн. 

                                                     Всього: 490734,87 грн. 

 

2.8. Фінансово-господарська діяльність. За якими напрямками 

здійснюється? 

2019 р. 

Надійшло коштів загального фонду у 2019 р. 15 279 730,35 грн. 

- заробітна плата з нарахуваннями -10731978,00 грн. 

- предмети, матеріали, обладнання  та інвентар – 146954,00 грн. 

- продукти харчування – 254600,00 грн., 

- оплата послуг – 173400,00 грн. 

 - оплата комунальних послуг - 1616108,35 грн.: 

електроенергія – 209977,04 грн. 

водопостачання та водовідведення - 90424,21 грн. 

оплата інших енергоносіїв – 1315707,10 грн. 

- видатки на стипендію – 2313100,00 грн. та 

- інші виплати 43590,00 грн. (Допомога дітям-сиротам на навчальну 

літературу-7080,00 грн., Страхування дітей-сиріт - 900,00 грн., Допомога при 

працевлаштуванні - 35610,00 грн.) 

 

До Благодійного  фонду надійшло 341317,82 грн. 

 

До Спеціального фонду закладу надійшло 573651 грн. 60 коп. 

 Спеціальний фонд складає - 573651 грн.  

Від учбової та господарської діяльності – 573651,60  грн.  

В тому числі : 

Курси – 80600,00 грн.  



Виробнича практика та виробнича діяльність – 492912,66 грн.  

від реалізації майна – 1137,00 грн. 

оренда – 138,97 грн. 

Капітальні видатки за рахунок залишку освітньої субвенції  – 4255899,00 грн. 

Видатки на зміцнення навчальної бази – 198800,00 грн. 

Капітальний ремонт : 

- гуртожиток (заміна віконних та дверних блоків)   – 673944,00 грн. 

- суспільно-побутовий корпус -1366441,80 грн. 

- корпусу теоретичних знань (капітальний ремонт покрівлі даху 

будівлі) -1266713,20 грн. 

- реконструкція мережі  вуличного освітлення та внутрішнього 

освітлення приміщень – 750000 грн. 

 

2020 р. 

Надійшло коштів загального фонду 6 973062,84 грн. 

Використано на: 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 207831 грн. 

Паливо- мастильні матеріали-199855,00 грн. 

Протипожежне обладнання – 6476,00 

Книги з охорони праці- 1500,00 грн. 

 

Продукти харчування – 204696,98 грн. 

Оплата послуг (крім комунальних) –24077,16 грн.  

оплата послуг зв`язку – 1147,26 грн. 

Аварійно-рятувальне обслуговування -4842,00 грн. 

Технічний контроль- 2520,00 грн. 

Випробування колісних засобів 1300,00 грн. 

Страхування водіїв – 486,00 грн. 

Страхування автомобілів -6867,40 грн. 

Підключення до дази ЄДБО-2257,08 грн. 

Програмне забезпечення - 450,00 грн. 

Профдезвідділ – 4088,72 грн. 

Послуги банку -  118,70 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 794629,53 грн 

інші енергоносії (пелети) – 690554,00 грн. 

електроенергія – 65195,71 грн. 

водопостачання та водовідведення –38879,82 грн. 

Стипендії – 969414,46 грн. 

Передбачені кошти на допомогу дітям-сиротам при працевлаштуванні 

та на навчальну літературу – 77600,00 грн. 

 

Капітальні видатки – 679823,20,00 грн. 

- гуртожиток (заміна віконних та дверних блоків)   – 407378,00 грн. 

- корпусу теоретичних знань (капітальний ремонт покрівлі даху 

будівлі) -272445,20 грн. 



 

 

До спеціального фонду закладу надійшло 226645,61 грн.  

Від учбової та господарської діяльності – 210925,80 грн.  

В тому числі : 

Навчання водіїв – 69000,00 грн 

Виробнича практика – 141883,04 грн.  

Оренда –42,76 грн. 

 До Благодійного фонду надійшло  -81043,24 грн. 

 

Організація роботи Школи педагогічної майстерності; 

 

Школа молодого педагога є складовою частиною системи підвищення 

кваліфікації викладачів та майстрів виробничого навчання і об’єднує 

педагогів з вищою  та базовою вищою освітою, що мають стаж менше 3 років 

і кваліфікаційну категорію «спеціаліст». Школа молодого педагога – це 

постійно діюче професійне об’єднання педагогів. Навчання в школі молодого 

педагога здійснюється протягом одного року. В  подальшому молодий 

педагог вдосконалює свою педагогічну майстерність під керівництвом 

педагога наставника з відповідної методичної комісії.  

 Мета і завдання школи молодого педагога: Формування у молодих 

педагогів високих професійних ідеалів, потреб в постійному саморозвитку і 

самовдосконаленні.  

Завдання школи:   

- Задовольняти потреби молодих педагогів у неперервній освіті і 

надавати допомогу у подоланні різних труднощів;  

- Сприяти формуванню індивідуального стилю творчої діяльності 

педагогів;  

- Допомагати молодим педагогам впроваджувати сучасні підходи і 

передові педагогічні технології у навчально-виховний процес.  

   Для активізації роботи з підвищення кваліфікації молодих та 

малодосвідчених педагогів відновлено у закладі роботу наставників молодих 

педагогів. Головою ради наставників призначено методиста училища,            

Лозюк В.Г. 

 Школа педагогічної майстерності закладу на даний час працює у 

напрямку «Школа молодого викладача» (керівник Мальчик О.М.) та «Школа 

молодого майстра» (керівник Лозюк А.С.).  

 Кількість молодих педпрацівників (до 3 років) – 4 чол.( Залюбівець 

Ю.М. – викладач спецпредметів; Лущик К.В. - майстер в/н; Самець В.А. - 

майстер в/н; Гольонко Б.С. - майстер в/н). 

 Затверджено список педагогів  - наставників та створено раду 

наставників 

 Список педагогів – наставників 
Прізвище, ім’я, по 

батькові наставника 

Посада 

 

 

Кваліфікаційна 



категорія, 

звання 

 

Лозюк Віта Георгіївна 
Викладач спецпредметів з 

підготовки перукарів, манікюрників.  

«Спеціаліст вищої 

категорії», 

«старший викладач 

Манелюк Людмила 

Миколаївна 

Майстер в/н та викладач 

спецпредметів з підготовки кравців, 

закрійників 

«Майстер в/н 

ІІ категорії» 

Варишнюк Антоніна 

Володимирівна 

Викладач спецпредметів з 

підготовки кухарів та кондитерів 

«Спеціаліст вищої 

категорії» 

Піхотко Олександр 

Васильович 

Викладач спецпредметів з 

підготовки слюсарів колісних 

транспортних засобів, водіїв 

категорії «В» і «С»  

 

«Спеціаліст вищої 

категорії», 

«викладач-

методист» 

Білецький Микола 

Феліксович 
Майстер в\н з практичного водіння 

«Майстер в/н  

ІІ    категорії» 

Пізнюр Володимир 

Миколайович 

Майстер в\н з підготовки слюсарів 

колісних транспортних засобів, 

водіїв категорії «В» і «С»  

 

«Майстер в/н  

ІІ категорії» 

Бороденнко Віктор 

Іванович 

Майстер в\н з підготовки слюсарів 

колісних транспортних засобів, 

водіїв категорії «В» і «С»  

 

«Майстер в/н  

ІІ категорії» 

 

Рада наставників: 

1. Школа молодого викладача - керівники: Мальчик О.М. - заступник 

директора з НВР Войцехівська С.Р. - заступник директора з НР; 

2.  Школа молодого майстра в/н - керівник Лозюк А.С. - старший 

майстер; 

3.  Школа молодого вихователя - керівник Пізнюр Г.П. - заступник 

директора з НВР. 

 

 Організовано взаємне відвідування уроків і позаурочних заходів 

педагогами-наставниками та молодими педагогами. 

  Проводяться групові та індивідуальні консультації для молодих 

педагогів з метою надання їм допомоги у розв’язанні складних для них 

питань. 



Виконання навчального навантаження  

педагогічними працівниками за 2019-2020 н.р. 

 

№

 

з/

п 

Прізвище,  

ім’я по батькові 

План Виконано  Причина відхилень 

ЗОП ППП ЗОП ППП ЗОП ППП 

1 Берковський Василь 

Григорович 

- 457 - 457 - - 

2 Боднар Тамара Петрівна 575 171 575 171 - - 

3 Бурбан Іван Іванович 227 342 315 342 + 88 за Кочіша В.І.  

4 Варишнюк Антоніна 

Володимирівна 

- 738 - 738 - - 

5 Войцехівська Світлана 

Романівна 

53 167 53 167 - - 

6 Гілянчук Галина 

Григорівна 

- 204 - 204 - - 

7 Гонта Федір Іванович   74 - +74 за Кочіша В.І. - 

8 Горбатюк Любов 

Миколаївна 

70 - 70 - - - 

9 Завадовська Ганна 

Володимирівна 

300 315 300 315 - - 

10 Залюбівець Юрій 

Миколайович 

- 814 - 814 - - 

11 Калениченко Тетяна 

Костянтинівна 

293 13 325 37 +32 за Швець О.П. +24 за Швець О.П. 

12 Коженевська Людмила 

Мирославівна 

353 68 353 68 - - 

13 Коженевський Степан 

Йосипович 

- 66 - 86 - +20 за Кочіша В.І 

14 Куян Світлана Вікторівна - 389 - 389 - - 

15 Лозюк Віта Георгіївна - 466 - 466 - - 

16 Мальчик Олександр 

Миколайович 

39 196 39 196 - - 

17 Манелюк Людмила 

Миколаївна 

- 302 - 302 - - 

18 Мантула Наталія 

Віталіївна 

5 36 5 36 - - 

19 Пізнюр Галина Петрівна - 199 - 199 - - 

20 Піхотко Олександр 

Васильович 

- 823 - 823 - - 

21 Фідик Оксана Василівна 481 54 481 54 - - 

22 Швець Олена Петрівна 398 49 196 18 - 32 Калениченко 

Т.К.,  

-170 Данилюк Є.М. 

- 24 Калениченко Т.К.,  

- 7 Данилюк Є.М. 

23 Шевчук Ольга Василівна 219 321 219 321 - - 

24 Шостак Інна Миколаївна - 151 - 151 - - 

25 Янчук Ганна Станіславівна 439 192 439 192 - - 

26 Кочіш В.І. 398 34 241 14 -74 Гонта Ф.І;  

-88 Бурбан І.І. 

-20 Коженевський 

С.Й. 

27 Данилюк Є.М. - - 170 7 +170 за Швець О.П. + 7 за Швець О.П. 

 

 

ЗОП – загальноосвітня підготовка 

ППП – професійно-практична підготовка 

 

 

 



впровадження та використання новітніх технологій навчання 

в навчальному процесі; 

Стрімкий рівень розвитку суспільства вимагає систематичного 

перегляду освітньої тактики і стратегії, навчальних планів і програм 

окремих дисциплін.  Незважаючи на зростання обсягів навчального 

матеріалу, термін навчання залишається незмінним. Саме тому усе 

більшого значення набувають сучасні підходи до організації 

навчальних занять щодо підготовки фахівців. 

Удосконалення процесу підготовки фахівців потребує не тільки 

поліпшення якості навчальних планів і програм, а й зумовлює також 

новітнє осмислення професійного розвитку майбутнього фахівця, 

який повинен володіти новітніми інноваційними технологіями . 

Механізми інноваційного розвитку сучасної професійної 

(професійно-технічної) освіти ґрунтуються на таких концептуальних 

положеннях як: культивування інтересу до нововведень; створення 

творчої атмосфери, соціокультурних та економічних умов для 

сприйняття і дієвості нововведень у закладі; накопичення 

інноваційних ідей у постійно діючих пошукових та 

експериментальних освітніх середовищах; інтеграція найбільш 

перспективних інноваційних проектів у реально діючі педагогічні 

системи. 

Головними цілями та завданнями педагогічних працівників є 

розробка, апробація та впровадження в навчальний процес 

електронних носіїв інформації (підручники, посібники, збірники 

завдань та задач, мультимедійні засоби навчання). 

Протягом звітного періоду педагогами училища широко 

використовувались сучасні освітні технології, спрямовані на 

розвиток здібностей учнів, формування майбутніх робітників, 

здатних до саморозвитку, до опрацювання різноманітної інформації, 

творчого застосування одержаних знань. 

Педпрацівниками розроблено та впроваджено електронні 

засоби навчання для професійної підготовки кваліфікованих 

робітників: 

1) електронний словник  «Punctuation Guide» (викладач Швець О.П.); 

2) розроблено електронні розробки уроків та позакласних заходів на 

теми:  

- «Документ як об’єкт фіксування управлінської інформації» 

(викладач Шевчук О.В.); 

- «Особливості викладання основ галузевої економіки» 

(викладач Шевчук О.В.); 

- «Вага та невагомість» (викладач Янчук Г.С.); 

- «Видимий рух Сонця. Екліптика» (викладач Янчук Г.С.); 

- «Золотий переріз – душа гармонії» (викладач Фідик О.В.); 

- «Математика у професії «Кухар» (викладач Фідик О.В.); 

- «Гальмівна система» (майстер в/н Бороденко В.І.). 



Введення з 12 березня карантину у зв’язку з гострою респіраторною 

хворобою, спричиненої коронавірусом COVID-19 переважна більшість 

викладачів та майстрів виробничого навчання освоїли технології 

дистанційного навчання: складання тестових завдань, надання контрольних 

запитань, організація відео-уроків, ведення інтернет-блогів з використанням 

соціальних мереж Viber, Facebook, різноманітних платформ інтернет-

конференцій тощо. 

 

 

співпраця з навчальними закладами з питань удосконалення 

навчального процесу, впровадження новітніх технологій. 

• Київський національний університет культури і мистецтва; 

• Коломийський індустріально-педагогічний коледж; 

• Мирогощанський аграрний коледж; 

• Глухівський національний педагогічний університет імені 

Олександра Довженка; 

• Хмельницький інститут конструювання і моделювання швейних 

виробів; 

• Хмельницький національний університет. 

 

Планування і організація підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників. 

 
 

 Навчальні роки План Факт Позапланово Невиконання 

2018-2019 5 3 
2 

(Петриляк О.П. 

Куян С.В.) 

Кочіш В.І. пропустив 

Калениченко Т.К. у графіку з 

22.10.19 по 01.11.2019           

Юдін Ю.І. -  звільнено,    

Тишкун В.А. - звільнено 

2019-2020 7 5 
1 

(Самець В.А.) 

Коженевська Л.М. – відмова 

Кузьменко Н.А. - відмова 

 

 

 



 

 

ІІІ. Комплектування навчального закладу педагогічними працівниками 

 

 
 

Назва професії 

за ліцензією 

Прізвище, ім’я 

по батькові 

педагогічних 

працівників, які 

забезпечують 

підготовку за 

професією 

 

 

Спеціальність за 

дипломом 

педпрацівника 

 

 

Який предмет 

викладає  

П
ед

аг
о

гі
ч

н
и

й
 

ст
аж

 

 

 

Кваліфікаційн

а категорія та 

педагогічне 

звання 

 

Прогнозоване 

педагогічне 

навантаження 

на наступний 

навчальний 

рік 

 

Які  інновації 

застосовуються 

педпрацівником при 

викладанні предмета, під 

час проведення 

виробничого навчання 

 

 

Матеріальна база для 

підготовки за цією 

професією (конкретно) 

 

Боднар  

Тамара  

Петрівна 

Українська мова та 

література 

Зарубіжна 

література, 

українська мова та 

література, основи 

правових знань, 

основи трудового 

законодавства 

  37,6 

«спеціаліст 

вищої категорії,    

«старший 

викладач» 

746 

Формування в учнів 
картографічних вмінь. Вивчення 

словника персоналій. Уроки-

екскурсії. Уроки-інтерв’ю. 
Уроки-вікторини. 

 

Кабінет зарубіжної 

літератури. Тестові завдання 
по темах. Ілюстровані 

матеріали. Підручники 

 

 

Бурбан  

Іван 

Іванович 

Фізичне 

виховання  
Фізична культура 38,6 

«спеціаліст 

вищої 

категорії», 

«старший 

викладач» 

569 

Уроки-екскурсії у спортивно-

оздоровчі заклади з метою 

формування в учнів здорового 
способу життя та фізичної краси 

власного тіла. Змагання за всіма 

видами спорту. 
Спортивне свято. 

Спортивна зала, зала боксу, 

тенісна кімната, гімнастичне 
містечко, футбольний, 

баскетбольний та 

волейбольний майданчик. 

Спортивний інвентар. 

Електронні посібники за 

всіма розділами програми 

Кухар  

Кондитер 

Варишнюк 

Антоніна 

Володимирівна  

Товарознавство і 

організація торгівлі 

продовольчими 

товарами  

Технологія 

приготування їжі з 

основами 

товарознавства, 

технологія 

борошняних 

кондитерських 

виробів 

17,5 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» 

738 

 Урок мозговий штурм. 

Командні та розвиваючі ігри. 
Ділові ігри. Уроки-конкурси. 

Використання електронних 

носіїв. 

Кабінет технології 

приготування їжі. Макети 
кондитерських виробів. 

Кухарські та кондитерські 

інструменти. Плакати, лото  

 

Коженевська 

Людмила 

Мирославівна 

Українська мова 

та література 

 

Українська мова та 

література 
42,3 

«спеціаліст 

вищої 

категорії», 

«старший 

викладач» 

421 

Діалогове навчання, проблемне 

навчання. Урок взаємонавчання. 
Урок взаєморецензії відповідей. 

Уроки – дослідження. Уроки – 

зустрічі з місцевими 
літераторами. Уроки – 

репортажі. Уроки творчості. 

 

Кабінет української мови. 
Підручники з української 

мови. Художня література. 

Хрестоматія з української 
літератури. Портрети 

письменників 

 

Завадовська 

Ганна 

Володимирівна 

Агрономія  

Основи агрономії, 

біологія, екологія,  

хімія 

34,5 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» 

615 
Бінарні уроки. 

Уроки – виставки. 

Уроки – дослідження 

Кабінет хімії, біології та основ 

екології. Гербарії, інсектарій 

сільськогосподарських 



Уроки - семінари культур. Мікроскопи, лупи. 

Макети та натуральні зразки 

с/г культур. Електронний 
навчальний програмний засіб 

«Агрономія» – 2006 р. 

Електронні засоби (диски та 
флеш-носії) за темами 

програми: «Розвиток 

організму», «Генетика статі» 

Слюсар з ремонту 
автомобілів 

Водій 
автотранспортних 

засобів (категорії 

«В», С») 

Піхотко 

Олександр 

Васильович 

Механізація 

сільського 

господарства 

Спеціальна 

технологія, 

слюсарна справа 

39,5 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» 

«викладач- 

методист» 

823 

Примінення мультимедійного 
проектора, комп’ютера. 

Матеріали Інтернету. Ділові 

ігри. Кросворди.  

Кабінет спецтехнології 
будови автомобіля. Стенди. 

Планшети. Набори 

інструментів. Макети вузлів. 

Водій 

автотранспортних 
засобів (категорії 

«В», «С») 

Залюбівець 

Юрій 

Миколайович 

Професійна освіта 

(Технологія 

виробництва і 

переробки продуктів 

с/г) 

Правила  

дорожнього руху,  

Основи безпеки 

дорожнього руху та 

перша медична 

допомога при ДТП 

1,9 
11 тарифний 

розряд 
814 

Ділові ірги на комп’ютерах по 

ПДР. Робочі вузли та агрегати 

машин 

Кабінет ПДР.і безпеки 

водіння. Діапроектори. 
Телекамера. Планшети. 

Електрифіковані стенди 

 

Янчук  

Ганна 

Станіславівна 

Математика, 

фізика 

Фізика і 

астрономія, 

математика, 

електротехніка 

31,6 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» 

«старший 

викладач» 

631 

 

Інтерговані уроки з 
інформатикою. 

Урок – карта. 

Урок – брейн-ринг 

 Кабінет фізики та 

астрономії. Комп’ютер. 

Мультимедійний проектор. 
Таблиці. Геометричні фігури 

та тіла. Комп’ютерні 

програми  «MatchCad» та 

«Grand». Трансформери 

геометричних фігур 

 

Войцехівська 

Світлана 

Романівна 

Математика і 

фізика 

Інформаційні 

технології, 

технології 

32,6 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» 

«старший 

викладач» 

220 

Інтерактивні форми навчання. 

Робота в парах, малих групах, 
проблемно-пошукові технології, 

презентації, публікації, веб-

сайти. 
 

Комп’ютерний клас. 
Принтер. Сканер. Мережа 

Інтернет.  

 

 

Шевчук  

Ольга  

Василівна 

Бухгалтерський 

облік і аналіз 

господарської 

діяльності в с/г 

Основи галузевої 

економіки і 

підприємництва, 

калькуляція, облік і 

звітність, 

менеджмент, 

географія 

26,5 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» 

540 

Нестандартні методи 

проведення уроків з метою 
ділової активності учнів 

(мозговий штурм, метод 

проблемних ситуацій, ділова 
гра) 

Кабінет основ галузевої 
економіки. 

Типові бланки первинних та 

зведених документів; 
облікові регістри; 

типові форми звітності; 

оформлених на базі 
підприємств, організацій, 

установ зведених 

документів, регістрів; 
електронні засоби (диски, 

флешносії) із навчальними 

матеріалами 



 

Швець  

Олена  

Петрівна  

Російська мова та 

література, 

англійська мова  

Іноземна мова, 

іноземна мова за 

професійним 

спрямуванням  

29,6 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» 

«викладач-

методист» 

447 Робота в парах, малих групах Кабінет іноземної мови 

 

Калениченко 

Тетяна 

Костянтинівна 

«Мова та 

література 

(англійська)» 

Іноземна мова  10,2 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» 

306 
Робота в парах, малих групах. 
Інтерактивні форми навчання. 

Кабінет іноземної мови 

 

Коженевський 

Степан 

Йосипович  

Фізичне виховання  Фізичне виховання  
39,3 

 

«спеціаліст 

вищої 

категорії», 

«старший 

викладач» 

66  

Спортивна зала, зала боксу, 

тенісна кімната, гімнастичне 

містечко, футбольний, 
баскетбольний та 

волейбольний майданчик. 

Спортивний інвентар. 

 

Фідик  

Оксана 

Василівна  

Педагогіка і 

методика середньої 

освіти. Математика  

Математика, 

інформатика 
13,2 

«спеціаліст І 

категорії» 
535 

Інтерговані уроки з 

інформатикою. 
Урок – карта. 

Урок – брейн-ринг 

 Кабінет інформатики та 

компютерної техніки. 

Комп’ютери,                                     
мульти   медійний проектор. 

Таблиці. Геометричні фігури 

та тіла.  

 

Давидчук 

Світлана 

Анатоліївна  

Початкове 

навчання. 

Психологія  

 
18,0 

 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» 

 

- 

 

  

Перукар 

Перукар-модельєр 

Лозюк  

Віта  

Георгіївна  

 Культурологія  

Перукар (перукар-

модельєр) 

Перукарська справа, 

манікюрна справа, 

спеціальне 

малювання 

18,6 

«спеціаліст 

вищої категорії» 

«старший 

викладач» 

466   

Кухар  

Кондитер 

Пізнюр  

Галина  

Петрівна  

Загально технічні 

дисципліни та 

праця  

Основи 

енергоефективності, 

організація 

виробництва та 

обслуговування  

32,6 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» 

199 
 Бінарні уроки, урок -екскурсія,  

урок – ділова гра 
 



 

Кочіш 

Валентин 

Іванович  

Фізичне виховання 

і спорт  

Захист Вітчизни,  

фізична культура  
15,0 

«спеціаліст І 

категорії» 

 

432 

 Уроки-екскурсії у військову 

частину, військовий ліцей, 
краєзнавчий музей; 

Спільні заходи з курсантами 

Острозького військового ліцею 
(змагання зі стрільби, стройової 

підготовки, прикладної фізичної 

підготовки); 
Уроки – зустрічі з ветеранами, 

видатними 

військовослужбовцями, воїнами-

афганцями. 

 Стенди (стройова, тактична 

та вогнева підготовка, історія 
козацького війська, цивільний 

захист, служба за 

контрактом). 
Зразки зброї (навчальні 

гранати, міни, макети 

актоматів і гранат, 
пневматичні гвинтівки). 

Штативи та стелажі для 

зберігання «зброї». Протигази 
(40 шт.). Аптечки медичні. 

Електронні засоби навчання 

(диски  за розділами 

програми «Основи цивільного 

захисту», «Зброя 

майбутнього», «Зброя і 
техніка військової частини») 

Кухар  

Кондитер 

Гаврилова  

Раїса  

Василівна 

Професійна освіта  
Виробниче 

навчання 
11,0  

12 тарифний 

розряд 
-  

Столовий фарфоровий та 

фаянсовий посуд (тарілки, 
лотки, чашки, молочники, 

розетки, кавники); 

Посуд зі скла (кришталю) 
(келихи, фужери, склянки, 

стопки, креманки, глечики, 

вази); 
Металевий посуд (креманка, 

турочка, кавник, відерце для 

льоду, таці); 
Столові прибори та білизна. 

 

Мальчик 

Олександр 

Миколайович 

Загальнотехнічні 

дисципліни та 

праця 

Технічне 

креслення, Основи 

технічного 

креслення/технічне 

креслення, читання 

креслень,будівельн

е креслення 

27,0 

«спеціаліст І 

категорії» 

 

14 тарифний 

розряд 

235 

Робота в парах, трійках, малих 

групах. Використання 
мультимедійних систем та 

Інтернету 

Комп’ютерний клас. 

Принтер. Сканер. Ламінатор. 

Брошурувальник.  

Водій 

автотранспортних 

засобів (категорії 
«В», «С») 

Білецький 

Микола 

Феліксович 

Технічне 

обслуговування і 

ремонт автомобілів 

Виробниче 

навчання 
28,2 

«майстер 

виробничого 

навчання ІІ 

категорії» 

-   

Перукар 

Перукар-модельєр 

Шостак 

Інна  

Миколаївна 

Перукар (перукар-

модельєр) 

Дошкільна освіта 

Виробниче 

навчання 
4,5 

11 тарифний 

розряд 
151 

Проведення майстер-класів по 
ТМ «Барекс». Ігри з 

використанням комп’ютера. 

Уроки-екскурсії. Диски з 
поетапним виконання зачіски. 

Комбіновані уроки 

Майстерня. Макет голови, 
комп’ютер, плакати історії 

розвитку та технології 

стижок. Сушуари. 
Електроножиці, фени 

машинки. 



Водій 

автотранспортних 

засобів (категорії 
«В», «С») 

Самець Василь 

Анатолійович  

Дошкільне 

виховання. 

Психологія 

Виробниче 

навчання 
3,0 

11 тарифний 

розряд 
-   

Кравець. Закрійник 

Манелюк 

Людмила 

Миколаївна 

Швейне 

виробництво 

Виробниче 

навчання 
25,5 

«майстер 

виробничого 

навчання ІІ 

категорії» 

302   

Перукар 

Перукар-модельєр 

Юр’єва  

Олена  

Юріївна 

Перукар (перукар-

модельєр) 

Виробниче 

навчання 
5,5 

11 тарифний 

розряд 
 

Проведення майстер-класів по 
ТМ «Барекс». Ігри з 

використанням комп’ютера. 

Уроки-екскурсії. Диски з 
поетапним виконання зачіски. 

Комбіновані уроки 

Майстерня. Макет голови, 
комп’ютер, плакати історії 

розвитку та технології 

стижок. Сушуари. 
Електроножиці, фени 

машинки. 

Слюсар з ремонту 

автомобілів. 
Водій 

автотранспортних 
засобів (категорії 

«В», «С») 

Пізнюр 

Володимир 

Миколайович 

Механізація 

сільського 

господарства 

Виробниче 

навчання 
35,3 

«майстер 

виробничого 

навчання І 

категорії» 

 

Інструкційні картки, 
комп’ютерне обладнання та 

мультимедійний проектор, 
робочі вузли та агрегати 

Слюсарна майстерня. 

Набори інструментів. 
Технологічні картки. 

Точильний станок. Слюсарні 
верстаки. Вимірювальні 

прилади 

Слюсар з ремонту 

автомобілів 

Водій 

автотранспортних 

засобів (категорії 

«В», «С») 

Шустак  

Віктор  

Павлович 

Технологія 

машинобудування, 

металорізальні 

верстати та 

інструменти 

Виробниче 

навчання 
15,0 

13 тарифний 

розряд 
  

Майстерня з ремонту 

автомобілв. Стенд для 
притірки клапанів, 

підготовки вкладишів. 

Макети двигунів в робочому 
стані. Інструменти. 

Пристрої. 

Тракторист-

машиніст 
сільськогосподарськ

ого виробництва 

(категорія «А1») 
Слюсар-ремонтник  

Гольонко Богдан 

Степанович 

Студент 2 курсу 

професійного 

коледжу 

Глухівського 

національного 

університету ім. О. 

Довженка 

Виробниче 

навчання 
1,2 

11 тарифний 

розряд 

 

Плакати та відеоролики з 

технологією. Екскурсії на 
агрофірми. 

Майстерня по ремонту 

трактора. С/г техніка: плуги, 
культиватор. 

картоплезбиральний 

комбайн. Інструменти. 
Тракторотренажерний клас. 

Оператор з обробки 

інформації та 
програмного 

забезпечення 

Грицай Світлана 

Леонідівна 

Педагогіка і 

методика середньої 

освіти. Трудове 

навчання 

(обслуговуюча 

праця) 

Виробниче 

навчання 
4,1 

11 тарифний 

розряд 
-   

Кухар  
Кондитер 

Сташук 

Віта  

Михайлівна 

Технологія 

харчування. 

Фінанси і кредит 

Виробниче 

навчання 
14 

14 тарифний 

розряд 
-  

Столовий фарфоровий та 
фаянсовий посуд (тарілки, 

лотки, чашки, молочники, 

розетки, кавники); 
Посуд зі скла (кришталю) 



(келихи, фужери, склянки, 

стопки, креманки, глечики, 

вази); 
Металевий посуд (креманка, 

турочка, кавник, відерце для 

льоду, таці); 
Столові прибори та білизна. 

Кухар  

Кондитер 

Костенюк 

Наталія 

Миколаївна  

Професійне навчання 

(технологія харчової 

промисловості та 

організація 

громадського 

харчування). 

Виробниче 

навчання 
14,4 

13 тарифний 

розряд 

 

 

Столовий фарфоровий та 

фаянсовий посуд (тарілки, 

лотки, чашки, молочники, 
розетки, кавники); 

Посуд зі скла (кришталю) 
(келихи, фужери, склянки, 

стопки, креманки, глечики, 

вази); 

Металевий посуд (креманка, 

турочка, кавник, відерце для 

льоду, таці); 
Столові прибори та білизна. 

Слюсар з ремонту 

автомобілів 

Водій 

автотранспортних 

засобів (категорії «В», 

«С») 

Більчук Іван 

Васильович 

Студент 2 курсу 

професійного 

коледжу 

Глухівського 

національного 

університету ім. О. 

Довженка 

Виробниче 

навчання 
0,10 

11 тарифний 

розряд 

 

 

Майстерня з ремонту 

автомобілв. Стенд для 

притірки клапанів, 
підготовки вкладишів. 

Макети двигунів в робочому 

стані. Інструменти. 
Пристрої. 

Слюсар з ремонту 

автомобілів 

Водій 

автотранспортних 

засобів (категорії «В», 

«С») 

Пізнюр Тарас 

Володимирович 

Галузеве 

машинобудування 

Виробниче 

навчання 
0,6 

11 тарифний 

розряд 

 

  

Кухар  

Кондитер 

Куян 

Світлана 

Вікторівна 

Промислове навчання. 

Технологія харчової 
промисловості та 

організація громадського 

харчування 

Виробниче 

навчання 
15,0 

13 тарифний 

розряд 
389  

Столовий фарфоровий та 
фаянсовий посуд (тарілки, 

лотки, чашки, молочники, 

розетки, кавники); 
Посуд зі скла (кришталю) 

(келихи, фужери, склянки, 

стопки, креманки, глечики, 
вази); 

Металевий посуд (креманка, 

турочка, кавник, відерце для 
льоду, таці); 

Столові прибори та білизна. 

 
Горбатюк Любов 

Михайлівна 

Музика і методика 

виховної роботи 
 10,0 

11 тарифний 

розряд 
70   

 
Попович 

Мирослава 

Вікторівна 

Загальнотехнічні 

дисципліни і праця 
 32,0 

11 тарифний 

розряд 

 
  



 
Лукащук Руслана 

Миколаївна 

Виховання в 

дошкільних 

закладах 

 27,0 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» 

 
  

 
Пироговська 

Ганна  

Савівна 

Російська мова і 

література 
 28,2 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» 

 
  

 
Юрчук Валентина 

Володимирівна 

Технологія виробів 

із шкіри 
 29,0 

«спеціаліст І 

категорії» 

 
  

 
Варишнюк  

Надія  

Іванівна 

Історія і радянське 

право 
 35,6 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» 

 
  

 
Венгерець Оксана 

Олександрівна 

Культурно-освітня 

робота 
Керівник гуртка 36,3 

12 тарифний 

розряд 

 
  

 
Лозюк Андрій 

Сергійович 

Слюсар з ремонту 

автомобілів. 

Тракторист-

машиніст широкого 

профілю 

Правознавство  

 4,0 
15 тарифний 

розряд 

 

  

3.2. Кількість молодих педпрацівників (до 3 років) – 6 чол.: 

1. Залюбівець Ю.М. – викладач спецпредметів;  

2. Більчук І.В. - майстер в/н; 

3. Самець В.А. - майстер в/н;  

4. Гольонко Б.С. - майстер в/н; 

5. Пізнюр Т.В. - майстер в/н; 

6. Ярмолюк М.С. - майстер в/н (увільнений). 

3.3. Кількість працівників пенсійного віку - 8  (чол.);   у % відношенні до загальної чисельності -   8,0  %: 

1. Піхотко О.В. - викладач;  

2. Завадовська Г.В. – викладач;  

3. Коженевський С.Й. - керівник фізичного виховання;  

4. Коженевська Л.М. - викладач;  

5. Бурбан І.І. – викладач;  

6. Варишнюк А.В. - викладач;  

7. Варишнюк Н.І. -  вихователь; 

8. Шустак В.П. - майстер в/н. 

 



3.4. Кількість педпрацівників, які були звільнені з роботи у поточному році (вказати причини звільнення): 7 чол (2 чол. - п.1 ст.З6 

КЗпПУ- за згодою сторін, 1 чол - п.2 ст.З6 КЗпПУ - закінчення строку трудового договору; 4 чол. – ст.38КЗпП – за власним 

бажанням): 

1. Кундель Ю.В. – майстер в/н, ст.38 КЗпПУ; 

2. Шлапак Ю.С. – майстер в/н, ст.38 КЗпПУ;  

3. Бороденко В.І. - майстер в/н, ст.38 КЗпПУ; 

4. Залюбівець Ю. М. – викладач, п.1 ст.36 КЗпПУ; 

5. Кочіш В.І. – викладач, ст.38 КЗпПУ;   

6. Лущик К.В. – майстер в/н, п.2 ст.36.КЗпПУ; 

7. Попович М.В. – вихователь, ст.38 КзпПУ; 

 

3.5. Кількість працівників, які були прийняті на роботу у поточному році – 3 чоловік:  

1. Більчук І.В. - майстер в/н; 

2. Пізнюр Т.В. - майстер в/н; 

3. Ярмолюк М.С. - майстер в/н. 



ІV. Комплексно-методичне забезпечення та комп’ютеризація 

навчально-виховного процесу. 

4.1. Методична тема, над якою працює навчальний заклад. Реалізація 

теми через методичні комісії навчального закладу. 

 

 Навчальний заклад продовжує роботу над єдиною науково-методичною 

проблемною темою: «Формування почуття національної гідності, та 

виховання національної свідомості» вивчення якої розпочато з серпня 

місяця 2015 року. Відповідно до алгоритму реалізації даної теми упродовж 

2019-2020 н.р. колектив оволодівав теоретико-методологічною основою 

проблеми. Методичні комісії окреслили завдання, при цьому визначивши 

індивідуальну методичну тему для кожного педагога.  

   Робота  методичних комісії спрямовувала роботу засідань на 

вказану тематику. Протягом року методичні комісії проводили предметні 

тижні та тижні професій, у яких брали участь практично усі педпрацівники 

закладу.  

У січні місяці під час проведення методичного марафону були проведені  

бесіди «Уроки патріотизму» в яких взяли активну участь: 

• Виховання «почуттям кордону» (Калениченко Т.К. 

Гольонко Б.С.) 

• Педагогічна технологія національно-патріотичного виховання  

учнів в умовах гібридної війни (Гаврилова Р.В. Горбатюк Л.М.) 

• Сучасні акценти національно-патріотичного виховання дітей і 

молоді (Юрчук В.В) 

• Як поєднати змістовне і цікаве в національно-патріотичному 

вихованні (Коженевський С.Й.) 

• Патріотизм в українській сім’ї  (Юр’єва О.Ю.) 

Педагоги традиційно звітують на засіданнях методичних комісій про 

певні напрацювання  з індивідуальної методичної проблеми. Наприкінці 

навчального року, формується проєкт перспективного плану роботи 

педагогічного колективу за єдиною методичною проблемою, плани роботи 

методичних комісій. 
 

 

       4.2. Забезпеченість підручниками з навчальних предметів. Які 

предмети, професії забезпечені підручниками у достатній мірі? Яких 

підручників недостатньо? 

У достатній мірі забезпечені підручниками такі професії: 

 

- Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Водій 

автотранспортних засобів (категорії «С»). 

- Перукар, (перукар-модельєр). Манікюрник 

- Кухар 

- Кравець. Закрійник 



Забезпеченість підручниками і посібниками з навчальних предметів 

складає 82%. 

У достатній мірі забезпечені підручниками з/о циклу:  

- Всесвітня історія 

- Хімія 

- Українська література 

 

4.3. Кількість підручників, посібників, методичних розробок (що схвалені 

НМЦ ПТО) підготовлено педпрацівниками упродовж 2019-2020навчального 

року. 
 

За період 2019-2020 н.р розроблено методичний путівник «Формування 

комунікативної компетентності засобами інтерактивних технологій на уроках 

англійської мови» 

 Залучені учасники: Калениченко Т.К. – викладач англійської мови; 

рецензенти: методист НМЦ  ПТО Климчук М.М. 

 Перебіг проєкту: підручник розглядався та вивчався навчально-

методичною радою НМЦ ПТО в Рівненській області 

 Ефекти від впровадження: методичний путівник «Формування 

комунікативної компетентності засобами інтерактивних технологій на уроках 

англійської мови» рекомендовано до поширення і використання у закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти області 
 

4.4. Закуплено підручників упродовж 2019-2020 навчального року. На яку 

суму, за які кошти? 

 

За державний кошт закуплено підручників: 

у 2019 році  на суму-  44793,12 грн.  

за 6 місяців 2020 року  на суму 17232,73 грн.  

 

4.5. Забезпечення комп’ютерною технікою. Кількість комп’ютерних 

програмних засобів, розроблених у навчальному закладі. Автори та назва. При 

викладанні яких предметів використовуються програмні засоби? 

В училищі функціонує 2 комп'ютерних класи та нараховується 58 

комп'ютерів. З них 30 використовується в навчальному процесі. Встановлено 

два комп'ютери у бібліотеці, лабораторії будови автомобілів, методичному 

кабінеті, кімнаті самопідготовки, кабінеті психолога іт. д. Проведені лінії 

доступу до мережі Інтернет в бібліотеку, кімнату самопідготовки, методичний 

кабінет, ізолятор, будівлю майстерні, влаштована мережа в кабінеті 

інформаційних технологій. Все це дає змогу забезпечити навчальний процес 

сучасним обладнанням, прискорити процеси обробки бухгалтерської 

документації, звітності та діловодства в цілому, покращились можливості 

майстрів виробничого навчання та викладачів у використанні комп'ютерної 

техніки та можливостей Internet при підготовці до уроків та їх проведенні, 

доступність учнів у користуванні комп'ютерною технікою. 



 

№з/п Назва показника 2020 

1 Кількість персональних комп'ютерів (на балансі ПТНЗ) 53 

2 Мультимедійний проектор 2 

3 Цифрова відеокамера 2 

4 Цифровий фотоапарат 1 

5 Веб- камера 1 

6 Інше обладнання :  

 принтер 12 

 лінія Internet 12 

 Широкоформатний TV-приймач з USB-входом  3 

7 Тюнер Т2 для телевізорів  4 

8 Wi-Fiроутер - маршрутизатор 2 

9 Ноутбук 2 

10 Нетбук 1 

11 Камери відеоспостереження 3 

12 Мультимедійний проектор LED Projector 1 
 

4.6. Скільки працівників навчального закладу на рівні користувача 

вміють користуватися комп’ютерною технікою? Вказати  % від загальної 

кількості педпрацівників. 

 

100 % педпрацівників на рівні користувача вміють користуватися 

комп’ютерною технікою 

 

V. Рівень професійної підготовки учнів. 

  

5.1. Кількість випускників профтехзакладу, які отримують диплом з 

відзнакою у 2019-2020 навчальному році 10 учнів, що становить 6 %. (минулий 

навчальний рік – 4) 

 

5.2. Кількість учнів, які отримують підвищений розряд (%)– 57 учнів, 

що становить  34,5%.  

 

5.3. Участь учнів у конкурсах, олімпіадах, виставках обласного рівня у 

2019-2020 навчальному році. Результати участі. 
 

5.4. Кількість учнів, які брали участь у ІІІ етапі Всеукраїнських 

конкурсів. Результати участі. 

 

VІ. Працевлаштування випускників 
 

Показати працевлаштування випускників 2019-2020 навчального року: 

Всього 165 випускників (у розрізі професій); 
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1 
Слюсар з ремонту автомобілів 

Водій автотранспортних засобів (категорії «В», «С») 57 48   9  

2. 
Кухар  

Кондитер 24 23    1 

3. 
Перукар 

Перукар-модельєр 29 28    1 

4. 
Кравець.  

Закрійник 12 4   2 6 

5. 

Слюсар з ремонту автомобілів 

Водій автотранспортних засобів (категорія «С1) 

Тракторист-машиніст сільськогосподарського 
виробництва (категорія «А1») 

 

26 15 8 2 1  

6. Кухар 17 15    2 

Всього: 165 133 8 2 12 10 

 

працевлаштовані (у % відношенні до загальної кількості випускників)- 80,6% 

(133 учні); 

продовжуватимуть навчання у закладах вищого рівня (%) – 1,2 % (2 учні); 

служитимуть у ЗСУ (%) – 4,8 % (8 учнів); 

не працевлаштовані (%) – 7,2 %  (12учнів); 

декретна відпустка (%) – 6 % (10 учнів). 
 

 

Співпраця з вищими навчальними закладами: 

 

− Київський національний університет культури і мистецтва; 

− Коломийський індустріально-педагогічний коледж; 

− Мирогощанський аграрний коледж; 

− Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра 

Довженка; 

− Хмельницький інститут конструювання і моделювання швейних виробів; 

− Хмельницький національний університет. 

 

VІІ. Забезпечення соціальних потреб учнів. 

 

7.1 Ефективність використання гуртожитку (наявність місць, 

потреба). 

наявність місць - 320,  

потреба у 2019-2020 н.р. – 256 

 

Протягом навчального року в гуртожитку проживало: 

Станом на 

01.09.2019 
Станом на 01.10.2019 Станом на 01.01.2020 

252 252 252 



 

Вологе прибирання приміщень здійснювалось щодня із застосуванням 

дезінфікуючих засобів.  

 

7.2. Кількість учнів, що стоять на диспансерному обліку. Показати 

оздоровлення учнів у процентному відношенні до загальної кількості учнів, які 

потребують такого оздоровлення. 

 

Станом на 01.10.2019 року на диспансерному обліку перебував 41 учень. 

Протягом навчального року проведено рецидивне лікування в районних 

лікарнях за місцем проживання та медпункті училища 53,5% від загальної 

кількості учнів, які потребують такого лікування. Протягом навчального року  

на придбання медикаментів для надання першої медичної допомоги виділено 

2000 грн., на закупівлю обладнання -3450 грн.  

У 2020-2021 навчальному році такого оздоровлення будуть потребувати 

4 учні. 

Для поліпшення медичного обстеження  і встановлення попереднього 

діагнозу придбати спірометр (для діагностування захворювань легень та 

серцево-судинної системи). 

 

 

7.3. Організація харчування. Затрачено коштів упродовж навчального 

року. 

Харчування в навчальному закладі не проводиться. Кошти на харчування 

виділяються тільки здобувачам освіти з числа дітей-сиріт та дітей. позбавлених 

батьківського піклування. Видатки на харчування склали: за 2019 рік -254600 

грн., за 2020 рік – 204696, 98 грн. За рахунок виробничого навчання  для всіх 

учнів організовано буфет (чай, випічка). 
 

 

VІІІ. Стан охорони праці. 

 

8.1. Відповідальний за охорону праці. 

 

Відповідно до вимог статті 15, Закону України «Про охорону праці», в 

училищі наказом № 209 від 05.09.2019 року «Про організацію роботи з 

охорони праці та призначення відповідальних осіб за дотриманням вимог 

законодавства з питань охорони праці і БЖД, електробезпеки будівель і споруд 

в структурних підрозділах училища на 2019-2020 н.р» призначено 

відповідальних за стан охорони праці в структурних підрозділах, кабінетах, 

майстернях, лабораторіях, наказом № 34 від 03.02.2020 внесено зміни до 

згаданого наказу. 

Штатним розписом закладу затверджено посаду інженера з охорони 

праці в кількості 1 штатної одиниці. 

 



 

8.2. Випадки травматизму учнів та працівників упродовж року. 

Кількість та причини травмування. 

 

Головною умовою профілактики виробничого травматизму є 

організація в закладі вимог безпеки та їх дотримання усіма учасниками 

освітнього процесу. Службою охорони праці, керівниками структурних 

підрозділів, майстрами виробничого навчання ведеться профілактична робота 

з попередження травматизму та профзахворювань. На протязі 2019-2020 

навчального року фактів виробничого травматизму в училищі не 

зареєстровано. Травматизму під час освітнього процесу в училищі 

зареєстровано 1 випадок -  19.09.2019 року учень групи №12 Подобуєв І.О. під 

час спортивних змагань з футболу в результаті падіння отримав закритий 

перелом правої ключиці.                                                                               

Всі працівники училища щорічно проходять медичний огляд з метою 

профілактики та запобіганню профзахворювань. 

Травм невиробничого характеру в закладі за 2019-2020 н.р. 

зареєстровано 4 випадки з працівниками училища на побутовому рівні. 

Причинами нещасних випадків була особиста необережність , внаслідок ДТП 

17.03.2020 року загинув учень групи № 22. 

 

 

8.3. Наявність кабінету з охорони праці та його відповідність діючим 

вимогам. 

В училищі створено та функціонує кабінет з охорони праці, що виконує 

функції навчально-методичного осередку з навчання та пропаганди знань з 

охорони праці. Кабінет оформлено у відповідності до вимог Положення про 

кабінет  охорони праці професійно-технічного навчального закладу. 

 В кабінеті наявні перспективний та поточні плани, проводиться 

навчання та перевірка знань з охорони праці, що відповідає вимогам 

Положення про навчання та перевірку знань як працівників так і учнів 

училища. В кабінеті є достатня кількість нормативно-правових документів, 

плакатів, стендів тощо.  

Засоби комп’ютерної техніки відсутні 

 

8.4. Робота по дотриманню правил безпеки життєдіяльності та 

охорони праці, запобіганню травматизму. 

 

Людина, її життя та здоров’я визнаються найвищою соціальною 

цінністю. Особливо актуально та гостро звучить ця Конституційна норма в 

освітньому просторі. Безпека життєдіяльності завжди була і залишається 

найголовнішою складовою в освітньому процесі. Успішне формування 

здоров’язбережувальних компетенцій усіх учасників освітнього процесу 

залежить від планомірної систематичної освітньо-виховної  роботи 

працівників закладу. Так,  службою охорони праці, класними керівниками, 



кураторами, майстрами виробничого навчання, вихователями постійно 

проводиться профілактична робота з питань охорони праці та безпеки 

життєдіяльності у вигляді інструктажів, бесід, нарад, навчальних тренувань. 

Для розкриття теоретичних засад організації роботи з учнями щодо  

безпеки життєдіяльності службою охорони праці розроблені програми 

та методичні рекомендації, інструкції для проведення інструктажів з охорони 

праці, з правил поведінки в громадських місцях, на залізничних коліях, з 

дотримання правил дорожнього руху, під час перебування на канікулах, при 

перебуванні на воді, з настанням похолодань тощо.  

Водії автотранспортних засобів перед виїздом проходять медичний 

огляд. Фактів порушень правил дорожнього руху водіями транспортних 

засобів училища не зареєстровано. 

Ведеться профілактична робота по зменшенню побутового 

травматизму: серед учнів у вигляді позакласної роботи викладачами, класними 

керівниками. Майстрами виробничого навчання проводяться бесіди та 

батьківські збори із роз’яснення причин невиробничого травматизму, 

попередження злочинності. 

В училищі функціонує медичний пункт, ведеться профілактика 

кишкових, простудних та інших захворювань. 

Працівники та учні спецодягом та засобами захисту забезпечуються 

згідно встановлених норм. 

У закладі наявні посадові інструкції з охорони праці, зазначених 

відповідальних осіб та інструкції з охорони праці для працівників та видів 

робіт, які складені відповідно до чинних державних і галузевих нормативних 

актів про охорону праці та примірних інструкцій з урахуванням конкретних 

вимог безпеки. 

Згідно з Положенням про проведення навчання і перевірку знань з 

питань охорони праці службою охорони праці організовано і проведено 

навчання і перевірку знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, 

пожежної безпеки посадових осіб за планом графіком (наказ № 221 від 

18.09.2019 року). 

Перевірку   знань   здійснювала   створена   комісія,  члени якої пройшли 

навчання у Рівненському експертно-технічному центрі.( протоколи перевірки 

знань наявні).  

На заняттях у кабінетах підвищеної небезпеки, спортивному залі, при 

вивченні фахових дисциплін, виробничого навчання, викладачі та майстри 

проводять обов'язковий інструктаж з безпеки життєдіяльності з реєстрацією у 

журналах.   

Щорічно перед початком навчального року робоча комісія, створена 

наказом директора, визначає готовність кабінетів, майстерень, лабораторій, 

спортивного залу до нового навчального року і складає акти-дозволи на їх 

експлуатацію. 

Наказом № 69 від 04.03.2019 року створено комісію з питань 

спостереження за станом будівель і споруд. Комісією у відповідності до 

нормативних документів двічі на рік проводиться обстеження будівель і 



споруд, складаються акти, приймаються міри по усуненню виявлених 

дефектів. 

У встановлені терміни спеціалізованою електротехнічною лабораторією 

проводяться заміри опору ізоляції електропроводів та контурів заземлень 

електроустановок.. 

28 квітня 2020 року з нагоди Всесвітнього дня охорони праці проведено 

роз’яснювальну роботу з працівниками на тему: Зупинимо пандемію: безпека і 

здоров’я на роботі можуть врятувати життя(дистанційно). 
 

 

 

ІХ.  Інші питання. 

 

9.1. Заходи обласного рівня, які були організовані та проведені упродовж 

навчального року на базі профтехзакладу 

 не було 

 

9.2. Участь педагогічних працівників ПТНЗ (або неучасть) у роботі 

обласних методичних секцій, семінарів, конференцій. 
 

 

№ 

з/п 
Назва заходу 

Дата, місце 

проведення 
Хто брав участь 

Відмітка про 

виконання 

1 
Обласна установча  нарада  керівників 

фізичного виховання 

вересень 

м. Рівне 
Коженевський С.Й. Виконано 

2 Обласна методична секція методистів  
вересень 

м. Рівне 
Лозюк В.Г Виконано  

3 

Заключний  семінар навчально-методичного 

проекту для практичних психологів та 

соціальних педагогів закладів професійної 

вересень 

м. Рівне 
Давидчук С.А. Виконано 

4 
Тренінг  для педагогів, учасників віртуальної 

школи педагогічного коучінгу 

Жовтень  

м. Рівне 
Лозюк В.Г Виконано  

5 
Зустріч  з керівниками та учасниками 

євроклубів 

Жовтень  

м. Рівне 
Калениченко Т.К. Виконано 

6 

заняття для заступників директорів з 

навчально-виховної роботи у форматі «Open 

Spase» 

Листопад 

м. Рівне 
Пізнюр Г.П. Виконано 

7 Навчальний  профорієнтаційний тренінг 
Грудень 

м. Рівне  
Давидчук С.А. Виконано 

8 
Інструктивно-методична нарада з 

керівниками євроклубів 

Січень    

м. Рівне 
Калениченко Т.К. Виконано 



9 
Семінар-нарада для відповідальних за 

музейну роботу при закладах освіти   

Січень    

м. Рівне 
Юрчук В.В. Виконано 

10 

Семінар-практикум лідерів учнівського 

самоврядування закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти Рівненської 

Лютий  

м. Рівне 
Пізнюр Г.П. Виконано 

11 
Семінар-навчання для відповідальних за 

роботу навчально-практичних центрів 

Лютий  

смт.Квасилів 

Мальчик О.М. 

Лозюк А.С. 
Виконано 

 


