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Шановні присутні! Сьогодні згідно умов контракту я звітую перед 

колективом про умови його виконання за відпрацьований період часу з 2011 по 2016 

роки.  

Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище є державним 

професійно-технічним навчальним закладом ІІІ рівня акредитації загальнодержавної 

форми власності. 

В своїй діяльності колектив училища працює за Статутом, затвердженим МОН 

України 10.09.2013 р. та зареєстрованим виконавчим комітетом Вінницької міської 

ради № 11741050007004131 від 02.10.2013 та змінами до статуту затвердженими 

наказом МОН України №485 від 28.04.2015 р. та зареєстрованим виконавчим 

комітетом Вінницької міської ради № 1174105000800443 від 07.05.2015, керується 

Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про професійно-технічну 

освіту”, “Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у 

професійно-технічних навчальних закладах”, (наказ № 419 від 30.05.2006 р. МОН 

України, із змінами від 10.07.2015 №746), “Положенням про вище професійне 

училище” (наказ № 225 від 20.06. 2000 р. МОН України), державною національною 

програмою “Освіта” (“Україна ХХІ ст.”), Національною доктриною розвитку освіти 

України у ХХІ столітті та іншими нормативними документами. 

Відповідно до рішення ДАК від 17 листопада 2015 року протокол № 119 

(наказ МОН України від 30.11.2015 року № 1931л) навчальний заклад визнано – 

атестованим. Термін дії свідоцтва до 17.11.2025 року.  

Було проатестовано слідуючі професії:  

1. Оператор комп’ютерного набору. Обліковець з реєстрації бухгалтерських 

даних 

2. Секретар. Оператор комп’ютерного набору 

3. Оператор комп’ютерного набору. Оператор поштового зв’язку 

4. Оператор комп’ютерного набору. Електромеханік з ремонту та 

обслуговування лічильно-обчислювальних машин 

5. Кухар. Кондитер 

6. Агент з постачання 

7. Оператор телекомунікаційних послуг 

8. Монтажник інформаційно-комунікаційного устаткування 

9. Офіс-адміністратор 

10.  Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення 

Прийом до училища здійснюється відповідно переліку професій та обсягу 

прийому, зазначених у додатку до ліцензії: за 7 інтегрованими, чотирма 

широкопрофільними (укрупненими) професіями та готує молодших спеціалістів за 

спеціальністю «Комерційна діяльність» для підприємств регіону. Протягом звітного 

періоду було про ліцензовано 2 нові укрупнені професії: оператор з обробки 

інформації та програмного забезпечення та офіс-адмінстратор. 
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Виконання державного замовлення 

Навчальні роки 
План державного 

замовлення 

Виконання плану 

(%) 

2011-2012 н.р.  390 100 

2012-2013 н.р.  415 100 

2013-2014 н. р.  385 100 

2014-2015 н. р.  360 100 

2015-2016 н. р.  360 108 

Навчальний заклад співпрацює з місцевою службою зайнятості уже більше 23 

років. На протязі звітного періоду на базі училища пройшли курсову підготовку 

групи центру зайнятості - 707 чол., у поточному навчальному році – 108 чол., що на 

42% менше порівняно з минулим роком, індивідуальну курсову підготовку 551 чол., 

у поточному навчальному році 72 чол., що на 52% менше порівняно з минулим 

роком. 

 

 

 
 

Контингент. Контингент ВМВПУ на 01.09.2015 р. складав 856 учнів, з них на 
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І курс було зараховано 402 учнів. Середня наповнюваність в групах складала 26,8. 

На ІІ ступені (професійна підготовка) навчалось 806 учнів (навчання за державним 

замовленням – 776 учнів, на контрактній основі – 30 учнів), на ІІІ ступені (рівень 

“молодшого спеціаліста”) – 50 учнів (навчання відбувається на бюджетній і 

контрактній основі).  

 
 

Збереження контингенту. Гострим питанням є збереження контингенту  

За навчальний рік з училища було відраховано 45 учнів, з них:  

 І курс – 26 

 ІІ курс – 12 

 ІІІ курс – 7  

Провели відрахування: 

 4 учні – групи №8 

 3 учні – групи №41, 27, 2, 5, 24, 22 

 2 учні – групи № 39, 25, 16, 15, 20, 14, 42 

 1 учень – групи №33, 13, 23, 46, 6, 29, 4, 34, 40  
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Втрата контингенту  в 2014-2015 н. р. збільшилась на 24% порівняно з 2014-

2015 н.р.  

Навчальний заклад у цьому році закінчили 352 випускники, з яких одержали 

диплом з відзнакою 54 учні, що становить 15% від загальної кількості, це на 10 

відсотків більше порівняно з минулим навчальним роком, 2 золоті  медалі – 

Бубелянчик Д., Фурман С. гр. № 29. 

 

 
 

Аналіз проведення ДКА показав, що цей рік теж дав гарні результати: 

змістовні друковані роботи, високий рівень професійної майстерності показали учні 

під час проведення кваліфпробних робіт, є схвальні відгуки про підготовку учнів з 

підприємств, де вони проходили практику. Окремим учням відразу запропонували 

працевлаштування. 

Після здачі ДКА наступний етап і дуже важливий – працевлаштування 

випускників. У лютому був проведений випуск учнів 2 груп № 44, 48, а у червні – 11 

груп.  

 

Динаміка працевлаштування випускників ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ» 

 

Навчальний 

рік 

К-сть 

випускників 

Працевлаштування 

Працевла

штовано 

Не 

працевлаш

товано 

Призвано 

до ЗСУ 

Виїхали за 

кордон 

Продовжи

ли 

навчання у 

ВНЗ 

Дикретна 

відпустка 

2010-2011 495 317 79 5 0 81 13 

2011-2012 330 214 55 6 0 38 17 

2012-2013 426 302 49 2 0 65 8 

2013-2014 418 352 66 8 0 83 9 

2014-2015 446 289 54 4 2 84 11 
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Прийом учнів на навчання проводиться згідно з Правилами прийому учнів до 

ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ», які розробляються на кожний календарний рік на 

підставі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів 

України, затверджених наказом МОН від 14.05.2013р. № 999.  

Порушень ліцензованих обсягів немає. 

Виконання плану виробничої діяльності.  

Соціальне партнерство сьогодні є необхідним для вирішення нагальних 

питань працевлаштування та проходження виробничої практики на оплачуваних 

робочих місцях  

На протязі 2015-2016 н.р. велика увага приділялась виконанню плану 

виробничої діяльності. Укладали угоди з підприємствами. Основні роботодавці під 

час практики це – ТОВ «Енергобудмонтаж», Регіональний центр оцінювання якості 

знань освіти, Хлібконцернпром, ФОП «Музіванов», ВКП «Інтер-Агро», Укртелеком, 

ресторан «Шахерезада», завод продтоварів «Солодка мрія», УДППЗ Укрпошта, 

Сільпо, Українські товари і т. д. 

За 1-ше півріччя 2016 року станом на 15.06.2016 виконано плану виробничої 

діяльності на  суму 423060 грн., в тому числі виготовлено бланкової продукції і 

вироби під час проведення уроків виробничого навчання з слюсарної справи на суму 

47728,18 грн.  

Належним чином попрацювали майстри виробничого навчання:  

Мельничук І.О., Березюк Л.В. (гр. № 14 ) – 135% 

Олексієнко Г.П.  (гр. №412) – 101% 

Чухно А.В. (гр. №5) – 100%  

Войцещук А.Г.  (гр. № 8) – 97,4% 

Прядун В.С.  (гр. № 1) – 94% 

Олійник Л.М  (гр. № 24) – 91,8% 
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Профорієнтація. З метою поліпшення якісного складу учнів педагогічний 

колектив щорічно проводить профорієнтаційну роботу серед учнівської молоді в 

школах. Педагогічні працівники, закріплені за районами Вінницької області та 

міськими школами, відвідують закріплені школи, де проводять профорієнтаційну 

роботу. У роботі було задіяно лише 696 учнів, а решта 16% учнів? Серед міських 

шкіл було охоплено профорієнтаційною роботою 5663 учні (9 класів – 3671, 11 

класів – 1192), серед інших населених пунктів – 5729 учнів (9 класів – 3628, 11 

класів – 2101).  

Не в повній мірі використано ресурс для проведення профорієнтаційної 

роботи в окремих групах: 

№ 2 – 8 учнів із 27 не прийняли участь 

№ 5– 7 учнів із 29 не прийняли участь 

№ 10 – 4учні із 28 не прийняли участь 

№ 16 – 9 учнів із 28 не прийняли участь 

№ 17 – 5 учнів із 32 не прийняли участь 

№ 25 – 12 учнів із 32 не прийняли участь 

№ 39 – 6 учнів із 25 не прийняли участь 

№ 45 – 4 учні із 26 не прийняли участь 

№ 22 – 9 учнів із 25 не прийняли участь 

№ 33 – 12 учнів із 33 не прийняли участь 

№ 44 – 18 учнів із 31 не прийняли участь 

№ 48 – 6 учнів із 30 не прийняли участь 

№ 12 – 5 учнів із 25 не прийняли участь  

№ 4 – 9 учнів із 26 не прийняли участь 

№ 34 – 6 учнів із 27 не прийняли участь 

№ 35 – 10 учнів із 25 не прийняли участь 

№ 42 – 3 учні із 26 не прийняли участь 

№ 18 – 2 учнів із 26 не прийняли участь 

№ 14 – 2 учні із 25 не прийняли участь

 

Педагогічні працівники. Навчально-виховний процес в училищі забезпечують 

93 педагогічних працівника, з них 59 – викладачів (2 сумісника), 34 - майстра 

виробничого навчання. Педагогічні працівники мають такі рівні кваліфікації: 

1 Кандидат педагогічних наук – 1 

2 Викладачі вищої категорії – 25   Викладачі-методисти – 14 



 8 

3 Викладачі І категорії – 22    Старші викладачі - 4 

4 Викладачі ІІ категорії - 9 

5 Спеціалісти - 1 

6 Майстри в/н 12 тарифного розряду – 8 Майстри в/н І категорії - 3 

7 Майстри в/н 11 тарифного розряду –5  Майстри в/н ІІ категорії - 4 

8 Майстри в/н 10 тарифного розряду - 8 

9 Майстри в/н 9 тарифного розряду – 13 

 
Це свідчить про те, що в училищі працюють досвідчені, кваліфіковані, 

освічені кадри. Колектив працездатний, творчий. 

В цілому кількісний і якісний склад педагогічних працівників забезпечує 

реалізацію навчально-виховного процесу та підготовку кваліфікованих робітників 

на високому рівні у відповідності до Державних стандартів та потреб ринку праці. 

Підвищення кваліфікації. Важливим етапом методичної роботи є 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників.  

Викладачі загальноосвітніх предметів підвищують кваліфікацію у 

Комунальному вищому навчальному закладі «Вінницька академія неперервної 

освіти», а викладачі спеціальних дисциплін та майстри виробничого навчання – 

проходять курси при НМЦ ПТО у Вінницькій області. За 2015-2016 н.р. курси 

підвищення кваліфікації пройшли 61 педагогічний працівник.  

Прядун В.С. пройшла стажування по приготуванню та оздобленню кремових 

тортів, приготування євродесертів. Майстри виробничого навчання з кухарського 

напряму відвідали Міжнародний експофорум ресторанно-готельного бізнесу та 

клінінгу в м. Київ. 

Втрати навчального часу становлять 102941 годин, що на 8% менше порівняно 

з минулим навчальним роком, всього без поважних причин 6093 години, що на 16% 

більше порівняно з минулим навчальним роком. «Лідерами» з пропусків без 

поважних причин  є групи № 2– 1137 годин, № 22– 728 годин, № 25 – 834 години, № 

14– 565 годин, №15– 346 годин, № 13– 354 години, № 12– 209 годин, гр. №4 – 307 

годин, № 42- 306 годин. 
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З метою здійснення внутріучилищного контролю двічі на рік проводяться 

ДКР, за результатами яких можна оцінити рівень знань, умінь і навичок учнів. 

Результати контролю знань за рік: 

 ДКР – якість знань з загальноосвітніх дисциплін становить 46 % 

 якість знань із спеціальних дисциплін становить 71 % 

 

 Результати державної підсумкової атестації - загальноосвітні дисципліни – 

якість знань 45%, що на 1% менше порівняно з минулим навчальним роком 

- спеціальні дисципліни - якість знань 72% 
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 Результати ККЗ –72%, що на 10% менше порівняно з минулим навчальним 

роком. 

 
 

Аналізуючи стан викладання у 2015-2016 н.р. слід відзначити високий 

методичний рівень проведення відкритих уроків викладачів Капітанчук В.О., 

Щербанюк Л.О., Помаз Н.В., Мазуренко С.П., Коношевич Т.В., Бондарчук М.В., 

Моргун Р.В., Грибик Т.А., Бережок С.М., Примчук О.І., Кирильчук М.Л., 

Черниш Т.М., Веретянової О.О. майстрів в/н Лукашенко М.М., Прядун В.С., 

Педоренко А.М. Їх уроки свідчать про високу педагогічну майстерність, вони охоче 

діляться власними напрацюваннями, власним досвідом роботи, внаслідок чого 

рівень навчальних досягнень учнів оцінюється хорошими показниками.  

 У 2015-2016 н.р. 24% майстрів виробничого навчання не провели відкриті 

уроки та 19% викладачів. 
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Трудова та виконавська дисципліна.  Трудова, виконавська дисципліна в 

училищі базується на свідомому і сумлінному ставленні усіх працівників до 

виконання своїх функціональних і посадових обов'язків, до оволодіння новітніми 

освітніми технологіями, до формування сучасних професійних компетенцій. Але 

поряд з тим ряд педагогічних працівників спрацювали неефективно. Їм 

неодноразово вказувалось на недоліки в роботі.  

Отримали  зауваження майстри виробничого навчання груп № 2, 8, 10, 17, 18, 

25, 39, 45, 6, 13,14, 15, 24, 44, 29, 34, 40, 42 за неефективну роботу  з учнями, які 

пропускають заняття без поважних причин. Також  було вказано керівництву груп 

№23, 22, 13, 33, 10 на недостатній контроль за проживанням учнів у гуртожитку.  

За ігнорування вимог адміністрації, бездіяльність в плані виховної роботи, 

невиконання посадових обов’язків  було оголошено 5 доган. 

Міжнародна співпраця. У 2014 та 2015 роках на базі нашого начального 

закладу працювали експерти із Німецької служби старших експертів.  Вони ділилися 

своїм багаторічним професійним досвідом в галузі кухарської справи, комп'ютерних 

та мережевих технологій (LAN і WLAN), а також технічного обслуговування 

комп'ютерів і мереж з майстрами та викладачами спеціальних дисциплін в області 

монтажу інформаційного та комп'ютерного обладнання. 

В рамках співпраці Вінницької області з французьким ліцеєм «Рессен» у 

травні місяці 2015 року відбулася поїздка Корженко С.Г. та учня гр. №23 

Калинчука  М.М. до даного навчального закладу.  Там вони мали змогу обмінятися 

досвідом, познайомитися з організації навчально-виховного процесу. 

Методичне забезпечення навчального процесу. Педагогічні працівники 

здійснюють творчу роботу з розробки та забезпеченню навчального процесу 

навчальними, методичними посібниками, рекомендаціями, збірниками контрольних 

завдань, тестів.  

З кожного предмета та виробничого навчання розроблено електронний 

навчально-методичний комплекс, що підключений на освітній сервер училища та 
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дає можливість використовувати навчальний матеріал дистанційно, при підготовці 

учнів до уроків, відпрацюванні лабораторних робіт, сприяє індивідуальній роботі 

учнів по ліквідації прогалин у знаннях. 

Подано на грифування МОН України 4 електронні посібники: 

«Проектування,  монтаж та обслуговування АЗ ІКМ» (Коношевич Т.В.), 

«Технологія приготування їжі» (Пахолюк О.М.), «Організація виробництва та 

обслуговування» (Мазур Р.А.), «Основи менеджменту» (Петрова В.О.). 

Розроблено навчальні посібники з предметів професійно-теоретичної 

підготовки: «Спеціальна технологія ремонту» (Зінченко Д.В.), «Бухгалтерський 

облік» (Янківська Г.А.), «Основи підприємницького успіху» (Грибик Т.А.). 

Педагогічні працівник широко впроваджують у педагогічну практику 

використання різноманітних авторських  робочих зошитів, які надають учневі 

можливість в індивідуальному темпі засвоїти зміст навчальної інформації, 

сформувати практичні вміння при виконанні завдань (вирішенні задач) та провести 

самоконтроль: зошит для виробничого навчання НТФ «Перлина Поділля» 

(Петрова В.О., Гавриш Н.Л., Козачок А.В., Джус М.В., Березюк Л.В., Ткач Ж.М., 

Беркар  В.М.), зошит з виробничого навчання за професією «Обліковець з 

реєстрації бухгалтерських даних» (Педоренко А.М.), збірники практичних, 

лабораторних робіт для інформатики та спеціальних дисциплін з професії 

«Оператор комп’ютерного набору» (Щербанюк Л.О., Мельнічук Л.В., Бура О.М., 

Фурман А.В., Кандибальський А.В., Черниш Т.М., Примчук О.І., Стець І.І., 

Коломійчук Л.О.). 

Література. В училищі функціонує електронна бібліотека. Навчальний заклад 

забезпечений підручниками з професійно-технічного циклу на 85%, з 

загальноосвітніх предметів на 93%. Систематично виписуються періодичні видання 

професійного, методичного спрямування, які дають змогу отримати інформацію про 

нові методики викладання, нові технологічні процеси та ін. 

Підсумки методичної роботи. У навчальному закладі діє певна система 

методичної роботи. Вже не один рік педколектив працює над проблемою 

«Забезпечення підготовки фахівців на основі використання комп’ютерної техніки і 

впровадження інноваційних технологій в навчальний процес». Керівництво 

методичною роботою здійснює методична рада, яка працює на базі методичного 

кабінету. 

Педагогічний колектив активно залучається до роботи у обласних семінарах, 

засіданнях творчих та ініціативних груп, науково-практичних конференціях тощо. 

Так, на базі навчального закладу було проведено секційні засідання ХІІ та  ХІІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції (2014, 2016 роки) «Сучасні 

інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці 

фахівців: методологія, досвід, проблеми». Досвідом діяльності навчального 

закладу ділилися Ластівка І.В., Мельнічук Л.В., Петелько В.В., Ткачук Г.Є., Бережок 
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С.М., Воронюк О.М.  Корженко С.Г., Коношевич Т.В.  

Протягом двох років поспіль на базі навчального закладу проводились заняття 

для слухачів курсів підвищення кваліфікації в рамках яких викладачі та майстри 

виробничого навчання проводили відкриті уроки: Помаз Н.В., Лукашенко М.М., 

Прядун В.С., Коваль І.А., Черниш Т.М., Березюк Л.В., Андрущенко Л.С., Педоренко 

А.М., Молодова Н.А., Мазур Р.А., Олійник Л.М., Мельнічук Л.В., Расулова Т.М., 

Янківська Г.А., Джус М.В., ПЕтелько О.К. 

У поточному навчальному було нагороджено училищною педагогічною 

премією: Коношевич Т.В. – І премією (2500 грн.), Петелька В.В. – ІІ  премією (2000 

грн.). Загалом протягом звітного періоду вручення проведено тричі. 

У вересні місяці на базі навчального закладу відбулася творча зустріч із 

колегами з Хмельницького училища. 

Досвід роботи училища презентувався на Всеукраїнському  вебінарі 

«Впровадження інноваційних технологій  в навчально-виховному процесі» 

Брали участь у семінарі українсько-канадського проекту «Навички для 

працевлаштування» м. Львів (листопад 2014р.), м. Івано-Франківськ (травень 2015р.) 

До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються досвідчені 

педагогічні працівники. Вони є головами методичних комісій (7), керівниками 

підструктур. За їх активної участі проходять предметні тижні, декади, олімпіади, 

конкурси фахової майстерності, методичні засідання, тощо.  

За результатами методичної роботи проведено підсумкові заходи підсумки - 

це конкурси проектів, ЕНМК, методичних напрацювань, дидактичних матеріалів, 

комплексно-методичного забезпечення кабінетів, творчий педагог. 

За результатами огляду кращі роботи були відзначені у номінаціях: 

 «Інноваційний проект» - «Я - робот?» Коношевич Т.В. 

 «Навчальний проект» - «Британський та американський варіанти 

англійської мови» Кирильчук М.Л., Кулик К.Д. 

 «Виховний проект» - «Школа лідера» Грибик Т. А.; «Здорове харчування: 

міф чи факт» Войцещук А.Г. 

 «Практичний проект» - «Рекламна агенція Success creaters» Веретянова 

О.О; «Життя в кадрі» Мельничук І.О., Мельнічук Л.В. «Цукрова флористика» 

Андрущенко Л.С., Прядун В.С. 

 «Дослідницький проект» - «Моя родина в історії моєї країни» Піщик О.В., 

Бережок С.М., Кермаш В.С.; «Вода – невідоме про знайоме» Кобилянська Т.П. 

 «Інформаційно-пошуковий проект»  - «Документи в моєму житті» 

Примчук О.І., Черниш Т.М.; «Література і математика» Капітанчук В.О., Щербанюк 

Л.О. 

 «Творчий проект» - «Щасливими не народжуються?» Помаз Н. В. 

У конкурсі дидактичних матеріалів та позаурочної діяльності переможцями у 

номінації «Краща методична комісія» стали: 
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 І місце – МК суспільно-гуманітарних дисциплін 

 ІІ місце – МК спеціальних інформаційних дисциплін  

 ІІІ місце – МК природничо-математичних дисциплін 

у номінації «Краща підструктура» стали: 

 І місце – центр сучасних освітніх технологій (Ткачук Г.Е.). 

 ІІ місце – методична комісія класних керівників (Грибик Т.А.) 

 ІІІ місце – науково-пошукове товариство «Еврика» (Кирильчук М.Л.).  

у номінації «Творчий викладач»: 

 І місце – Коношевич Т.В. 

 ІІ місце – Грибик Т.А.  

 ІІІ місце – Щербанюк Л.О. 

у номінації «Творчий майстер»: 

 І місце – Колесник Н.А. 

 ІІ місце – Коваль І.А. 

 ІІІ місце – Березюк Л.М., Андрущенко Л.С. 

Кожний навчальний рік – це сходинка у подальшому розвитку, нові проблеми, 

які необхідно розв’язувати. А щоб ця сходинка була інноваційною та 

результативною, необхідно об’єктивно проаналізувати попередній досвід. 

Безумовно, у досвіді нашого колективу є багато здобутків та досягнень. 

Наші досягнення на Міжнародному, Всеукраїнському та обласному 

рівнях: 

Щорічно брали участь у конкурсі на здобуття Гранту Вінницької обласної 

Ради, де  маємо наступні результати: 

№ 

з/п 

Навчальний 

рік 
Тема гранту Місце Сума 

1.  
2011-2012 

Формування здоров’язберігаючого 

середовища 
І 30000 грн. 

2.  

2012-2013 

Створення навчально-практичного 

центру сучасних інформаційних 

технологій 

І 30000 грн. 

3.  
2013-2014 

Створення центру сучасних освітніх 

технологій на базі ПТНЗ 
І 35000 грн. 

4.  

2014-2015 

Створення Центру моніторингу 

гармонійного розвитку особистості на 

базі ПТНЗ 

ІІ 20000 грн. 

5.  

2015-2016 

Створення відкритого навчального 

Smart середовища на базі ПТНЗ 
І 30000 грн. 

Навчально-консалтинговий Центр 

енергозбереження професійно-

технічного навчального закладу 

І 40000 грн. 
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Загалом протягом звітного періоду ми отримали 185000 грн. в рамках даного 

проекту. 

Щорічно беремо участь Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти» і 

форумі «Інноватика в сучасні освіті» та здобуваємо золоті медалі та Гран-Прі: 

 золота медаль на Міжнародній виставці «Сучасні навчальні заклади – 

2012»; 

 золота медаль на Міжнародній виставці «Сучасні навчальні заклади – 

2013»; 

 золота медаль на Міжнародній виставці «Сучасні навчальні заклади – 2014». 

 золота медаль на Міжнародній виставці «Сучасні навчальні заклади – 2015». 

 золота медаль на Міжнародній виставці «Сучасні навчальні заклади – 2016». 

 золота медаль на Всеукраїнській виставці «Інноватика в освіті – 2011»; 

 золота медаль на Всеукраїнській виставці «Інноватика в освіті – 2012»; 

 золота медаль на Шостому Міжнародному форумі-презентації «Інноватика 

в сучасній освіті – 2014». 
 золота медаль на сьомому  Міжнародному форумі-презентації «Інноватика в 

сучасній освіті – 2015». 
 У Всеукраїнському  конкурсі «Панорама творчих уроків - 2013» посіли І 

місце (викладачі Ткачук Г.Є., Чорба Т.О.), ІІ місце (викладачі Бондарчук М.В., 

Миронюк Б.В., майстри в/н Дриманова А.І.. Прядун В.С.), ІІІ місце (майстри в/н 

Колесник Н.А., Сивак О.І.) – 2012 рік. 

 У конкурсі «Краща організація методичної роботи з педагогічними 

кадрами» посіли 1 місце – 2012 рік. 

 У обласному конкурсі на кращу організацію роботи навчальних лабораторій 

ПТНЗ з професії «Кухар» зайняли ІІ місце – 2012 рік. 

 У Всеукраїнському конкурсі на кращий виховний захід в системі ПТО 

присвячений «Дню здоров’я» зайняли І місце – Петелько В.В., Чорба Т.О., ІІ місце – 

Петелько В.В. та Мельнічук Л.В., ІІІ місце – Петелько В.В. – 2012 рік. 

 У Всеукраїнській акції «Моральний вчинок» в номінації «Культорологічний 

проект» зайняли ІІ місце – 2012 рік. 

 У Всеукраїнському конкурсі інноваційних технологій у сфері професійно-

технічної освіти посіли ІІІ місце в 2013 році. 

 У ІІ Всеукраїнському  конкурсі «Творчий вчитель – обдарований учень» 

посіли ІІ місце (викладач Ткачук Г.Є.) – 2013 рік. 

 У обласному конкурсі «Викладач року» (2012, 203, 2015 роки) зайняли І та 

ІІ місце. 

 У ІІІ етапі конкурсу з української мови ім. Петра Яцика посіли ІІІ місце 

(викладач Мазуренко С.П.) – 2016 рік, 2015 рік – ІІІ місце, 2014 рік – ІІІ місце,  2013 

рік – І місце, 2012 рік – І місце. 

 Участь учня групи №35 Чміхаленка Володимира у XІ Міжнародному 

відкритому конкурсі із Web-дизайну та комп’ютерної графіки. У І турі виборов 1 
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місце в номінації, а у ІІ турі – 2 місце (2013 рік); 

  У І Міжнародному бліц-конкурсі з веб-дизайну та комп’ютерної графіки 

серед учнів та студентів. Чміхаленко В. посів І місце (2013 рік). 

 Участь та перемога в ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу фахової 

майстерності з професії «Секретар керівника (організації, підприємства, установи)»: 

Коваль Олена(І місце), Мельнічук Ірина (ІІ місце) та диплом ІІІ ступеня в ІІІ етапі 

(Коваль Олена) – 2013 рік. 

 Участь у XI Міжнародному фестивалі-конкурсі дитячо-юнацької 

журналістики «Прес-весна на Дніпрових схилах». Учениця групи №40 Мельничук 

Ірина нагороджена спецпремією «Журналістська робота». Викладач: Ластівка І.В. – 

2013 рік. 

 Перемога в Всеукраїнському конкурсі юних інформатиків, аматорів 

комп’ютерної техніки у номінації «Офіс-менеджер»(Опольський Ярослав – Диплом 

ІІІ ступеня) – 2013 рік. 

 Перемога в обласному конкурсі з інформаційних технологій у номінації 

«Офіс» (Опольський Ярослав – Диплом І ступеня) – 2014 рік. 

 III місце в обласній науково-практичній конференції «Здоров’я дітей – 

майбутнє нації» (Вінницька обласна станція юних натуралістів)  «Виховання 

культури почуттів» посів Пахолюк Т. (викладач Грибик Т.А.) – 2014 рік. 

 У Всеукраїнському дитячо-юнацькому фестивалі мистецтв “Сурми звитяги” 

Вронська Ю. посіла ІІІ місце (викладач Кравець В.В.) – 2014 рік. 

 У обласному марафоні-огляді тематичних виставок «Вічне слово Кобзаря», 

присвяченому 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка, для бібліотечних 

працівників ПТНЗ I місце – Жила Н. П. у номінації «Т. Г. Шевченко – геніальний 

син українського народу» та I місце – Дмитрик Н. Ю. у номінації «Творча спадщина 

Т. Г. Шевченка» - 2014 рік. 

 У XVIII Міжнародному конкурсі шкільних медіа перемогли у номінації 

«Краща газета ПТНЗ» (2015 рік). 

 У Всеукраїнському конкурсі з англійської мови «Гринвіч» отримали 4 

сертифікати у 2015 році (викладач Кирильчук М.Л.).  

 Перемога в ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнської олімпіади з «Інформаційних 

технологій»: Сорочинська Маргарита (І місце - ІІІ етап), Фурман Світлана (ІІІ місце 

- ІІІ етап) - викладач Фурман А.В. (2016 рік). 

 У XІХ Міжнародному конкурсі шкільних медіа перемогли у номінації 

«Висвітлення теми законності та правопорядку» (2016 рік). 

 Перемогли у конкурсі «Всесвітній тиждень грошей» (Гавриш Н.Л.) – 2016 

рік 

 У VI Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник» отримали 5 дипломів 

Всеукраїнського та  регіонального рівня  у 2016 році (викладач Примчук О. І.).   

 Надруковано статті педагогічних працівників училища у фахових виданнях: 
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 Журнал «Професійно-технічна освіта», №1, 2015. «Формування 

здоров’язбережувального середовища навчального закладу», Мельнічук Л.В., 

Петелько В.В та «Центр сучасних освітніх технологій у професійно-технічному 

училищі», Ткачук Г.Е. 

 Журнал «Інформатика», №4, лютий 2015, ст.21-27. «Обмін миттєвими 

повідомленнями. Поняття форуму», Чорба Т.О.; 

 Журнал «Професійно-технічна освіта», №3, 2014, ст.26-29. 

«Компетентісний підхід до вивчення математики», Щербанюк Л.О. 

 Газета «Українська мова та література», №4 (812), лютий 2015,ст.. 30-38, 

«Василь Стус: дорогами мужності і болю», Ластівка І.В. 

 Журнал «Професійно-технічна освіта», № 3, 2015. «Використання хмарних 

технологій у навчальному процесі ПТНЗ», Коломійчук Н.Ю. та «Навчання без 

кордонів», Коношевич Т.В. 

 Газета «Фізика», №3, березень 2016, «Ізопроцеси. Газові закони», Грабенко 

О.А.; 

 Журнал «Профтехосвіта», №12, 2015, «Створення таблиць InDesign», 

Коваль І.А. 

 Газета «Біолгія», №16, серпень 2015, «Категорія «забруднення»», 

Кобилянська Т.П.; 

 Журнал «ENGLISH» №17, 2015, «Ukrainian diaspora», Кирильчук М.Л. 

 Вісник професійно-технічної освіти Вінниччини»: надруковано 45 статтей 

протягом 2012-2016 років. 

Досягнення в спорті. Крім планових уроків з фізичної культури та з метою 

зайнятості учнів в позаурочний час і проведення їхнього змістовного дозвілля в 

училищі організована робота спортивних секцій з волейболу, баскетболу, футболу, 

настільного тенісу, легкої атлетики, боксу та бойового гопаку, в яких задіяні понад 

180 учнів. Усі учні беруть активну участь в загальноучилищних змаганнях, 

конкурсах, естафетах і щорічних Спартакіадах.  

Результатом кропіткої роботи викладацького складу є стабільно високі 

показники на змаганнях різних рівнів з різних видів спорту. 

Навчальний 

рік 

Зайняті місця 

Естафета 

до Дня 

Перемоги 

Обласна Спартакіада 

ПТНЗ 

Кубок 

області з 

боксу 

Конкурс на 

кращий стан 

фізичного 

виховання в 

навчальному 

закладі 

Юнаки Дівчата 

2011-2012 1 14 10   

2012-2013 3 11 5   

2013-2014 4 4 10   

2014-2015 2 4 1 1  
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Навчальний 

рік 

Зайняті місця 

Естафета 

до Дня 

Перемоги 

Обласна Спартакіада 

ПТНЗ 

Кубок 

області з 

боксу 

Конкурс на 

кращий стан 

фізичного 

виховання в 

навчальному 

закладі 

Юнаки Дівчата 

2015-2016 2 Загальне - 3 1 2 

Виховна робота. Виховна робота була направлена на створення сприятливих 

умов для всебічного розвитку дітей на кожному з вікових етапів, на адаптацію в 

учнівському колективі, на формування демократичного світогляду та ціннісних 

орієнтирів, на засвоєння морально-етичних норм поведінки, на формування 

усвідомленого вибору здорового способу життя, на осмислення самовизначення у 

вибраній професії, на пропаганду духовних надбань українського народу, на 

виховання любові до рідної землі, на формування правової культури, негативного 

ставлення до протиправних діянь, на розвиток учнівського самоврядування. 

З метою розвитку творчих задатків учнів в училищі функціонують гуртки 

художньої самодіяльності (зайнятість учнів біля 27%). За участю учнів, які 

відвідують гуртки художньої самодіяльності, проходять всі загальноучилищні свята, 

конкурси. Щорічно наші вихованці є серед переможців обласних оглядів художньої 

самодіяльності, творчих пісенних конкурсів.  

За підсумками обласних оглядів – конкурсів серед учнів ПТНЗ Вінницької 

області маємо наступні досягнення: 

Навча

льний 

рік 

Залуче

ність 

учнів 

Зайняті місця 
ІІ етап 

Всеукраїнсь

кого 

конкурсу 

«Об’єднайм

ося ж, 

брати мої» 

Вокальний 

гурток 

Драматични

й гурток 

Хореографічний 

гурток 

Гурток 

декоративно-

ужиткового 

мистецтва 

2011-

2012 
12 % 

  Обласний 

фестиваль - 

огляд 

«Подільські 

Зорі» 

ІІ місце 

 

  

2012-

2013 
15 % 

Обласний 

фестиваль - 

огляд 

«Подільські 

Зорі» 

ІІ місце 

(у номінації 

«художнє 

виконавство») 

ІІІ місце 
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Навча

льний 

рік 

Залуче

ність 

учнів 

Зайняті місця 
ІІ етап 

Всеукраїнсь

кого 

конкурсу 

«Об’єднайм

ося ж, 

брати мої» 

Вокальний 

гурток 

Драматични

й гурток 

Хореографічний 

гурток 

Гурток 

декоративно-

ужиткового 

мистецтва 

(у номінації 

«сольне 

виконання») 

 

2013-

2014 
22 % 

Обласний 

фестиваль - 

огляд 

«Подільські 

Зорі» 

І місце 

Обласний 

фестиваль - 

огляд 

«Подільські 

Зорі» 

ІІ місце 

Обласний 

фестиваль - 

огляд 

«Подільські 

Зорі» 

І місце 

  

2014-

2015 
25 % 

Обласний 

фестиваль-огляд 

«Подільські 

Зорі» 

І місце 

(ансамблевий і 

сольний спів) 

Обласний 

фестиваль 

конкурс 

«Подільські 

Зорі» 

І місце 

 

Обласний 

фестиваль 

конкурс 

«Подільські 

Зорі» 

І місце 

 

Обласний 

конкурс «Знай і 

люби свій 

край». 

І, ІІ  місце 

У номінації 

«Література

» 

І місце 

2015-

2016 
27 % 

Обласний 

фестиваль 

конкурс 

«Подільські 

Зорі» 

І місце 

(ансамблевий і 

сольний спів) 

 Обласний 

фестиваль 

конкурс 

«Подільські 

Зорі» 

Гран-прі 

Обласний 

конкурс «Знай і 

люби свій 

край». 

І,ІІ місце 

У номінації 

«Література

» 

ІІ місце 

Обласний 

конкурс 

патріотичної 

пісні «Ти будеш 

вічно жити, 

Україно» 

Гран-прі 

( у номінації 

народна пісня і 

кращий 

вокальний гурт) 

Значна увага в училищі приділяється розвитку учнівського самоврядування. 

Працює учнівський парламент, старостат, рада учнівського гуртожитку, обрано 

учнівський актив в кожній навчальній групі. Через ці структури учні спільно з 

педагогами мають можливість впливати на вирішення питань позаурочної 

зайнятості учнів, організацію дозвілля, побуту, соціального захисту, контролювати 

якість навчання учнів, відвідування занять, дотримання санітарно-гігієнічних вимог 

в побуті. На сайті училища учнівське самоврядування має свою сторінку.  

Біля 38% учнів училища проживає в учнівському гуртожитку. Саме цим учням 
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щоденно приділяється посилена педагогічна увага з боку вихователів, майстрів 

виробничого навчання, класних керівників, психолога, коменданта гуртожитку, 

адміністрації, проводиться клопітка індивідуальна робота з ними. 

Основна увага акцентується на дотриманні режиму проживання в гуртожитку, 

дотримання санітарно-гігієнічних вимог, виробленні навичок самообслуговування, 

здорового способу життя, профілактиці правопорушень та негативних проявів серед 

молоді. Систематично проводяться огляди гуртожитку, результати оформляються 

наказами по училищу, доводяться до відома учнів і педагогів. Згідно законодавства 

діти-сироти та діти позбавленні батьківського піклування забезпечуються 

безкоштовним харчуванням.  

В училищі функціонує психологічна служба. Практичний психолог та 

соціальний педагог надавали професійну допомогу як учням училища, так і 

педагогам з питань організації своєї діяльності. Проводиться корекційна роб ота з 

важковиховуваними учнями, ведеться портфоліо на учнів, які потребують допомоги, 

консультації, корекції в поведінці та навчанні учнів, тренінгові заняття. Психолог 

училища працює за програмою “Сприяння просвітницькій роботі” рівний-рівному” 

серед молоді України щодо здорового способу життя”, яка реалізується в рамках 

проекту «Врядування з питань ВІЛ/СНІД в Україні».  

На належному рівні працює бібліотека училища. До послуг учнів читацький 

зал на 32 місця, в якому учні можуть скористатися Інтернет-послугами для 

підвищення інтелектуального розвитку творчої особистості. 

В училищі функціонує  телепресцентр «Молодіжний вісник», який є 

найбільш ефективною формою позаурочної роботи, що сприяє формуванню 

громадянського самовизначення учнів. Підготовка газети чи чергового номеру 

новин вимагає залучення учнівської молоді до різноманітних форм діяльності. Вони 

збирають інформацію про події навчального закладу; пишуть статті;  знімають 

відео; беруть інтерв’ю у гостей училища; спілкуються з учнями, викладачами та 

майстрами виробничого навчання, які також радо представляють цікаву 

інформацію; оздоблюють матеріали за власним смаком. 

Учнівський телепресцентр - це можливість проявити себе в якості сценариста, 

режисера, постановника, журналіста чи кореспондента, ведучого або актора в 

процесі створення статті чи сюжету на обрану тематику. Це можливість 

максимального розкриття творчого потенціалу учня. Робота над створенням газет чи 

телевізійних програм у ДПТНЗ «ВМВПУ» дозволяє кожному проявити себе 

індивідуально або в групі, спробувати свої сили в одному з найширших спектрів 

людської діяльності, продемонструвати публічно результати своєї роботи. 

На рахунку телепресцентру «Молодіжний вісник» щорічно близько 10 

випусків новин, номерів газет, спецвипуски та у рамках певних конкурсів соціальні 

ролики та телефільми.  

Окремо хочеться відмітити керівництво відділів телепресцентру: 

Тютюнника М.М., Коломійчук Н.Ю., Чухно А.В., Олексієнко Г.П., Колодкіну І.О., 
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Мельничук І.О., які підкладають плече у цій нелегкій справі. Виконують роботу 

добросовісно та якісно.  

Завдяки газеті, випускам новин ми рекламуємо навчальний заклад, батьки 

можуть дізнатися про життя свої дітей в училищі. 

Складним є контингент учнів училища за соціальним складом. Учням 

соціально незахищеної категорії, які навчаються в училищі, приділяється велика 

увага, як з боку адміністрації так і педагогічними працівниками. За звітний період в 

училищі навчалося: 

№ 

з/п 

Соціальна 

категорія 

2011-

2012 н.р. 

2012-

2013 н.р. 

2013-

2014 н.р. 

2014-

2015 н.р. 

2015-

2016 н.р. 

1.  Діти-сироти і діти 

ПБП 
13 15 9 10 18 

2.  Діти-інваліди 45 51 46 52 26 

3.  Діти із неповних 

сімей 
162 199 208 281 225 

4.  Діти-напівсироти 84 117 79 38 62 

5.  Діти із багатодітних 

сімей 
98 100 97 95 84 

6.  Чорнобильці - 4 3 4 5 

7.  Діти із 

малозабезпечених 

дітей 

25 16 19 23 25 

8.  Діти схильні до 

бродяжництва 
- 4 2 4 3 

9.  Неблагополучні 

сім’ї 
10 7 4 17 5 

10.  Учні, які 

перебувають на 

обліку в КМСД 

- - 4 2 1 

11.  Учні, які 

перебувають на 

внутріучилищному 

обліку 

4 5 4 4 3 

12.  Діти трудових 

мігрантів 
- - 3 2 2 

13.  Переселенці з 

окупованих 

територій 

- - - 3 4 

14.  Учні, батьки яких в 

АТО 
- - - 5 10 

15.  Кількість 

мешканців 

гуртожитку 

392 399 372 354 291 

Охорона праці. Згідно з вимогами законодавства України в училищі створена 

служба охорони праці та безпеки життєдіяльності. 

Питанням охорони праці та безпеки життєдіяльності приділяється належна 

увага. В плані роботи училища на поточний навчальний рік закладено ряд заходів з 

охорони праці та безпеки життєдіяльності. План цієї роботи аналізується на 

засіданнях педагогічної ради, інструкційно-методичних нарадах, видаються 
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відповідні накази. 

Належна увага приділяється виконанню норм пожежної безпеки. Відповідним 

наказом призначені відповідальні особи з пожежної безпеки, є накази про створення 

в училищі постійно діючої пожежно-технічної комісії, добровільної пожежної 

дружини. Відповідальними особами складено план заходів протипожежної безпеки 

на закріплених за ними ділянках і об'єктах. Приміщення і територія училища 

утримуються в належному протипожежному стані, є в наявності необхідна 

документація, в робочому стані аварійне освітлення.  

Травматизм. Протягом звітного періоду виробничого травматизму серед 

працівників не було. Зменшилася кількість дитячого травматизму під час 

навчального процесу. Нажаль сталися 5 прикрих випадків: на перерві учень групи 

№ 45 – Болобанов Є. через пустощі наніс колото-різану рану учениці групи № 8 

Адамовській Ю., 3 незначні прикрі випадки на уроці фізичної культури, зламана 

рука в учня групи № 13. Має місце травматизм у позаурочний час, особливо у 

гуртожитку, коли учні необережно користуються електрочайниками: 2 учнів 

обпеклися кип’ятком, 2 учні отримали травми внаслідок наїзду автомобіля на 

проїжджій частині дороги.  

Фінансово-господарська діяльність  

Фінансування навчального закладу здійснюється за рахунок державного 

бюджету; юридичних та фізичних осіб; центрів зайнятості; спонсорських 

надходжень.  

І. За звітний період на баланс училища по спецрахунку  та від піклувальної 

ради, грантів надійшло коштів у сумі 7755,4 тис. грн.: 

 Надходження коштів по, а саме: 

№ 

з/п 
Шляхи надходжень 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

тис. грн. 

1 Індивідуальне навчання 159,7 135,7 191,0 121,0 215,4 

2 Навчання незайнятого населення 249,9 251,3 273,1 256,5 247,3 

3 За практику учнів 403,5 412,4 523,3 433,2 323,4 

4 За навчання учнів 184,3 175,3 103,1 98,9 83,2 

5 Інші надходження 5,6 3,5 3,2 4,2 12,1 

6 Надходження коштів від 

піклувальної ради 

568,7 553,1 444,9 913,9 404,7 

Всього 1571,7 1531,3 1538,6 1827,7 1286,1 

 Використано кошти по спецрахунку у сумі 6636,4 тис. грн.: 

№ 

з/п 

Назва показника 2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

тис. грн. 

1 Заробітна плата та 

нарахування на зарплату 
754,3 572,4 656,2 489,8 531,5 
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№ 

з/п 

Назва показника 2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

тис. грн. 

а Із зарплати виплати по 

центру зайнятості 

 

148,9 
155,3 196,2 125,6 83,6 

б Індивідуальне навчання 72,1 56,1 58,3 37,2 70,8 

2 Оплата комунальних послуг  244,6 34,0 21,8 41,3 27,9 

3 Оплата послуг (крім 

комунальних) 
43,9 55,1 79,9 13,3  

4 Харчування 59,8 51,6 95,8 71,3 74,3 

5 Пенсія та допомога 8,7 16,9 11,1 11,1 9,2 

6 Придбання матеріалів, 

обладнання та інвентаря   
194,8 411,0 392,9 396,5 32,7 

7 Придбання обладнання і 

предметів довгострокового 

користування   

   228,6  

Всього 1527,1 1352,4 1512,2 1414,7 830,0 

Якщо подивитись на заробітну плату, то вона порівняно з 2014-2015 н.р. 

зменшилась у середньому на 227 грн. 88 коп. 
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Матеріально-технічна база училища  

Впродовж  звітного періоду були проведені ремонтні роботи за рахунок 

спеціального фонду на загальну суму 1мільйон 101 тисяча 426 грн.: 

- Зроблено капітальний ремонт кабінетів № 102, 305, 106, 110а, 110б, 406, 

409. 

- Зроблено ремонт 3 та 4 поверхів. 

- Забезпечені рівні можливості для слухачів різних соціальних та гендерних 

груп: установлений пандус перед входом у навчальний корпус. 

- Проведена заміна вікон в гуртожитку та навчальному корпусі на сучасні 

енергозберігаючі. 

- Проведена часткова реконструкція тепломережі в гуртожитку та 

навчальному корпусі. 

- Оновлено парти в 302, 303, 301, 304 кабінетах. 

- Відремонтовано 2228 м
2 
 - 202 тис. 393 грн. 

- Утеплено перехід з навчального корпусу в майстерні –  більше 35 тис. грн. 

- Відремонтовано вхід в училище. 

- Виготовлено огорожу для території училища 40 тис. грн. 

- Проведено ремонт у кабінеті психолога  на суму 16 тис. 259 грн.  

- Проведено ремонт коридору офісів «Перлина Поділля» на суму 35 209 грн. 

-  Капітальний ремонт було зроблено в кабінеті № 410 на суму 25 897 грн. та 

в роздягальні спортивної зали на суму 20 558 грн., 

-  Ремонт сходів при вході в навчальний корпус  на суму 1971,5  грн., 

-  Заміна труб тепломережі в гуртожитку на суму 22 529 грн.,  

- Замінено електропроводку в навчальному закладі на суму 13 740 грн.,  

- Викопали криницю – 9 112,47 грн. та ін. 

І це далеко не весь перелік всіх заходів по покращенню матеріальної бази 

училища, які були здійсненні протягом звітного періоду. 

Загалом, працівники господарської служби спрацювали добре.  

 



 25 

Сьогодні в навчальному закладі практично є все те, що є на ринку з 

основних технічних засобів і застосовується в навчальному процесі. Лише 

комп’ютерів, ноутбуків і нетбуків – 325 одиниць. Планшети, проектори, 

інтерактивні дошки, телевізори, безпровідні точки доступу, документкамери та ряд 

іншого сучасного обладнання. 

Для покращення навчально-виробничої та навчально-виховної діяльності за 

звітний період було придбано: 

- персональні комп’ютери – 73 шт.; 

- принтери – 10 шт.; 

- проектори – 14 шт.; 

- маніпулятори типу «Миш» - 5 шт.; 

- ламінатор – 1 шт.; 

- телевізори – 4 шт.; 

- ноутбуки – 7 шт.; 

- планшети – 19 шт.; 
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- фотоапарат – 1 шт.; 

- диктофон 1- шт.; 

- ручний інструмент для навчальних майстерень поновлюється щорічно; 

- поновлено засоби навчання з професії «Кухар. Кондитер»; 

- придбано сучасне ліцензійне програмне забезпечення.  

 

Наявні  результати і здобутки –  це не тільки моя особиста заслуга. Це 

кропітка, творча, наполеглива, самовіддана праця кожного з Вас, всього нашого 

колективу. За що кожному хочу висловити щиру вдячність. 

Поряд з успіхами є недоліки і проблеми. Про них ви знаєте. Їх ми не ховаємо і 

не замовчуємо. Ведемо мову на педрадах, нарадах, засіданнях методичних комісій. 

Тому на майбутнє основними векторами діяльності є подальша реалізація 

пріоритетних напрямків розвитку училища. А саме: 

1.  Проліцензувати декілька нових професій. 

2.  Провести реконструкцію вестибюлю І поверху. 

3. Продовжити заміну віконних пройомів на енергозберігаючі. 

4. Провести реконструкцію гуртожитку (електромережі, мережі тепло- та 

водопостачання). 

5.  Провести капітальний ремонт двох кабінетів теоретичного навчання та 

однієї майстерні з виробничого навчання. 

6.  Розширити співпрацю навчального закладу з потенційними роботодавцями 

та продовжувати створювати базу даних. 

7.  Забезпечити навчальний процес необхідними засобами навчання у 

відповідності до вимог державних стандартів. 

8.  Продовжити роботу над розширенням та поновленням музейного 

комплексу. 

9.  Особливу увагу приділити розвитку технічної творчості. 

10.  Удосконалити систему позаурочної діяльності учнів. 

11.  Особливу увагу приділити розвитку наукової, дослідницької та пошукової 

роботи. 

12.  Постійно впроваджувати інноваційні підходи щодо вдосконалення 

фахової майстерності педагогічних працівників. 

У їх вирішенні кожному бажаю успіхів, ініціативи, самовіддачі. Саме від 

плідної праці, внеску кожного у загальну справу залежить імідж і авторитет нашого 

навчального закладу. 


