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ЗВІТ  

директора за 2018/2019 навчальний рік 
 

Організація навчально-виробничої роботи у 2018/2019 н. р. 
Діяльність училища в минулому навчальному році була спрямована в першу чергу на 

виконання Закону України «Про професійно-технічну освіту», «Про освіту», наказів та 

розпоряджень Міністерства освіти і науки України, департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації, Статуту та колдоговору ДНЗ «ВПУ №9 м.Кіровоград», удосконалення 

методичної роботи з урахуванням наказу № 582 та рекомендацій НМК ПТО у Кіровоградській 

області.  

Кропивницьке вище професійне училище протягом 2018-2019 навчального року  

здійснювало підготовку кваліфікованих робітників з 9 професій. З 1 вересня 2018 року в училищі 

продовжена підготовка кваліфікованих робітників на базі базової загальної середньої освіти з 

одночасним наданням повної загальної  середньої освіти у 14 групах,  на базі повної загальної 

середньої освіти у 4 групах.  

Станом на 1 вересня 2018 року училищем впроваджено 9 державних стандартів професійно-

технічної освіти. Минулого року училищем продовжено впровадження  трьох нових державних 

стандартів професійно-технічної освіти з професій «Оператор з обробки інформації та 

програмного забезпечення», «Оператор телекомунікаційних послуг», «Адміністратор».   

У 2018 році училищем пройдена атестаційна експертиза спроможності здійснення освітньої 

діяльності на рівні державних вимог до підготовки кваліфікованих робітників з окремих професій:  

 «Офісний службовець (бухгалтерія); Оператор комп’ютерного набору» та «Оператор 

комп’ютерного набору;  

 Секретар керівника (організації, підприємства, установи)».  

За рішенням Акредитаційної комісії України від 06 листопада 2018 р. (протокол № 132) 

професії визнані атестованими до 01.07.2020. 

З січня 2019 року в училищі організована робота по ліцензуванню освітньої діяльності за 

професією «офісний службовець (бухгалтерія)». Так в січні  розроблено робочий навчальний 

плани з даної робітничої професії, а у березні підготовлено справу щодо ліцензування діяльності з 

надання освітньої послуги у сфері професійно-технічної освіти. 2 квітня 2019 року документи 

були розглянуті на засіданні Ліцензійної комісії МОН України, де прийнято позитивне рішення 

стосовно даного питання. Відповідно з 1 вересня 2019 року училище має можливість розпочати 

підготовку кваліфікованих робітників за професією «офісний службовець (бухгалтерія); контролер 

ощадного банку» з терміном навчання 3 роки на базі базової загальної середньої освіти. З квітня 

поточного року організована робота по ліцензуванню нової професії «Монтажник 

радіоелектронної апаратури та приладів».  

У лютому 2019 року училищем пройдена атестаційна експертиза спроможності здійснення 

освітньої діяльності на рівні державних вимог до підготовки кваліфікованих робітників з чотирьох 

професій:  

 «Контролер ощадного банку; Оператор комп’ютерного набору»,  

 «Електромонтер станційного устаткування телефонного зв’язку; Оператор поштового 

зв’язку»,  

 «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення; Адміністратор», 

  «Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури».  

За рішенням Акредитаційної комісії України від 6 червня 2019 року (протокол № 136, наказ 

МОН України від 12.06.2019 р. №821) професії визнані атестованими терміном на 10 років.  

Виконання обсягів регіонального замовлення  
Поточного навчального року, при плані прийому на вересень 2018 року - 150 осіб, заняття з 

початку нового навчального року розпочато з 142 учнями нового набору. З урахування 

продовження набору до 1 жовтня загальний прийом – 150 учнів, тобто 100% від запланованого.  

В цілому по училищу невиконання плану станом на 1 вересня склало 8 осіб. При цьому в 

розрізі окремих професій залишається проблема якісного складу абітурієнтів, що в подальшому, 

як правило приводить до відрахувань, а саме це професії: «Радіомеханік з обслуговування і 
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ремонту радіотелевізійної апаратури; налагоджувальник» та «Електромонтер станційного 

устаткування телефонного зв’язку; оператор поштового зв’язку». Слід зазначити, що тенденція 

щодо складнощів формування груп зв’язківців спостерігається чотири роки поспіль. 

Педагогічному колективу наступного року, з метою виконання плану прийому, необхідно 

підвищити ефективність профорієнтаційної роботи.  

Назви професій, спеціальностей  

Замовлення  

без 

корегування  

Фактично 

прийнято 

учнів на 01.09 

Відхилення 

від 

державного 

замовлення 

Радіомеханік з обслуговування та ремонту 

радіотелевізійної апаратури; 

Налагоджувальник  

30  29  -1  

Електромонтер станційного устаткування 

телефонного зв'язку; Оператор поштового 

зв'язку  

30  26  -4  

Оператор з обробки інформації та 

програмного забезпечення  

30  28  -2  

Оператор комунікаційних послуг; Касир (в 

банку)  

30  29  -1  

Оператор з обробки інформації та 

програмного забезпечення; Адміністратор  

30  30  0  

Сума  150  142  -8  

Станом на 1 вересня 2018 року контингент учнів училища складав 447 осіб, що менше на 

3 особи ніж 2017 року і на 108 особи ніж 2016 року:  

Навчальний 

рік  

Контингент на 1 

вересня  

Контингент на 1 січня  

2018-2019  447  440  

2017-2018  450  431  

2016-2017  555  536  

2015-2016  610  541  

2014-2015  616  548  

Аналіз свідчить, що на 1 вересня 2018 року контингент учнів училища був найменшим ніж в 

аналогічні періоди за останні п’ять  років.   

Особливе занепокоєння викликає питання відрахування учнів. Так протягом поточного 

навчального року (станом на 19.06.19) з урахуванням дострокового випуску відраховано – 46 осіб, 

або 10,2% від контингенту (найгіршій показник за останні п’ять років):  

Навчальний 

рік 

Відраховано з 

урахуванням 

дострокового 

випуску, учнів 

Відраховано без 

урахування 

дострокового 

випуску, учнів 

Відсоток 

відрахування учнів 

від контингенту на 

1 вересня  

2018-2019  46  26  10,2%  

2017-2018  34  32  7,5%  

2016-2017  48  39  8,6%  

2015-2016  55  53  9,1%  

2014-2015  41  35  6,7%  

Слід зазначити, що вже до 31 грудня 2018 року  з урахуванням дострокового випуску було 

відраховано 16 осіб (позаминулого року 30 осіб). Таким чином за І навчальний семестр 

відрахована навчальна група виробничого навчання (ставка майстрів виробничого навчання). При 

чому без поважних причин в групі Рб71 – 5 учнів. А також слід врахувати, що відрахування 

відбувалося на фоні значно зменшеного плану прийому на 2018 рік. Безумовно – це результат 

недостатньої виховної роботи педпрацівників протягом всього І семестру.   
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Як вже зазначено, в цілому по училищу за навчальний рік відраховано 46 учнів, у тому числі 

26 учнів у зв’язку з достроковим випуском та з отриманням свідоцтва про присвоєння робітничої 

кваліфікації, що складає 10,2% відносно початкового контингенту. Цей показник на 2,7% більше 

ніж в позаминулому н.р. В той же час, що 7% відрахувань від початкового контингенту – 

фактично є відрахування без поважних причин, при максимальному нормативному показнику 3%.  

Необхідно відмітити, що по відношенню до позаминулого н.р. робота майстрів в/н та класних 

керівників з питання збереження контингенту в цілому покращилась, що можна вважати на 

задовільному рівні. Однак на жаль, традиційним питанням педагогічних рад залишалося питання 

відрахування учнів.  

В цілому за навчальний рік відрахування є в більшості груп, але частина майстрів та класних 

керівників замість постійної щоденної роботи з учнями вважають єдиним шляхом виховного 

впливу – відрахування. Так в групах протягом року О81 (Куроп’ятник, Остапенко) – 17 учнів,  

Рб71 (Нагурна. Бережна) відраховано 5 учнів. По 3-4 учні відраховано в групах П81, Кб71, Б71.  

На відміну від перелічених, у 4 навчальних групах не було протягом року  жодного 

відрахування: Тб71 (Павліченко, Дженджера ), Пб81 (Кручак, Кісіль), О71 (Остапенко, Варга).  

Враховуючи сказане, необхідно в цьому н.р. більш активно застосовувати різноманітні 

форми підвищення мотивації учнів до навчання, залучати їх до роботи у предметних гуртках, 

гуртках технічної творчості, знаходити нові підходи до виховання молоді.  

Проблемним залишається питання відвідування учнями навчальних занять. Відповідно 

до Закону України «Про освіту» та на виконання наказу МОН України від 04 вересня 2003 року 

№595 «Про вдосконалення постійного контролю за охопленням навчанням і вихованням дітей», з 

метою забезпечення конституційного права громадян на здобуття професійно-технічної освіти та 

вдосконалення постійного контролю за охопленням навчанням і вихованням учнів, в училищі 

здійснюється контроль за відвідуванням учнями училища. Класні керівники, майстри виробничого 

навчання у журналах теоретичного, виробничого навчання заповнюють щодня сторінку обліку 

відвідування учнями уроків, підбиваючи підсумки відвідування щомісяця. Крім того, в училищі 

ведуться журнали контролю, кожного дня староста відмічає відсутніх на уроках за допомогою 

щоденних рапортичок.  

Найкращі показники щодо відвідування занять учнями в групах Пб81, Пб61, Тб71, Рб61 

в яких пропуски без поважних причин майже відсутні. Однак незважаючи на зазначену роботу  

в групах О81, Кб71, Рб81, Пб51 кількість пропусків без поважних причин на одного учня на 

місяць складає 18-25 години, а в групах Бб61, Тб81, Тб71, Б71, П81 –  10-17 годин.  
З метою недопущення пропусків без поважних причин в поточному навчальному році 

необхідно забезпечити на кожному уроці контроль відвідування учнями навчальних занять, у 

кожному конкретному випадку відсутності учнів на заняттях невідкладно з'ясовувати причини, 

встановлювати місце перебування дитини, інформувати батьків або осіб, які їх замінюють. У разі, 

якщо причиною невідвідування учнем занять є конфлікт в учнівському колективі надавати 

психологічну допомогу та вживати заходів для усунення конфліктної ситуації. У випадку, якщо 

учень систематично або тривалий час не відвідує училище без поважних причин, залучати до 

виховної роботи з ним комісію у справах неповнолітніх, а у разі необхідності – кримінальну 

міліцію у справах неповнолітніх. Враховуючи сказане, необхідно в цьому н.р. більш активно 

застосовувати різноманітні форми підвищення мотивації учнів до навчання, залучати їх до роботи 

у предметних гуртках, гуртках технічної творчості, знаходити нові підходи до виховання молоді.  

Аналіз результатів державних кваліфікаційних атестацій та випуску  
Згідно аналізу результатів державної кваліфікаційної атестації більшість учнів показали, що 

мають добру теоретичну та практичну підготовку. В середньому по училищу якість знань за 

результатами ДКА склала 76,6%. Що відповідає державними вимогами до атестації та на 5% 

більше ніж попереднього навчального року. В повній мірі відповідають цим вимогам показники 

успішності учнів за результатами ДКА переважна більшість груп. На відміну від професії 

«радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури» (керівник дипломних 

робіт Петрич І.Ф.), де результати ДКА нижче нормативу на 7%. В той же час майстрам та 

викладачам слід постійно приділяти увагу роботі по вдосконаленню навчальних програм з метою 

приближення до сучасних вимог ринку праці та підвищення зацікавленості учнів до майбутньої 

професії.  
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Цього року випущено 168 учнів, із яких дипломи з відзнакою отримали 6 випускників (4%), 

що нижче нормативу (10%) на 6%. 148 учня отримали диплом кваліфікованого робітника, 20 

учнів – свідоцтва про присвоєння робітничої кваліфікації.  

 
 

Аналіз рівня навчальних досягнень учнів  

З професійно-теоретичної підготовки 57% учнів мають високий та достатній рівень 

навчальних досягнень, що на 7% більше нормативу. З професійно-практичної підготовки 80% 

учнів мають високий та достатній рівень навчальних досягнень, що на 20% більше нормативу.  

Слід відмітити, що за останні роки з професійно-практичної підготовки учні мають високий рівень 

вмінь, однак такі показники скоріш за все свідчать про недостатньо вміле застосування критеріїв 

оцінювання виконаних робіт під час уроків виробничого навчання.  

В розрізі груп найкращі показники щодо якості навчальних досягнень з професійно-

теоретичної підготовки серед учнів училища, показали групи П81, О81, Кб71, Пб61, Пб81, Тб61, 

Пб71, Тб71,  де даний показник знаходиться в межах 54-76%. Найгірші групи за цим же 

показником: Рб81, Рб71 – якість знань 40-42%, що на 8-10%% менше нормативу.  

В розрізі окремих дисциплін абсолютна більшість викладачів забезпечує рівень навчальних 

досягнень та якості навчання – 50-70%, що відповідає нормативу.  

В той же час мають місце суттєві відхилення від нормативу (50%) щодо якості навчальних 

досягнень учнів з окремих дисциплін: «Технологія ремонту РТА» - 38% (Петрич), «Охорона 

праці»  - 40% (Масалова).  

Недостатньо уваги приділялося учням, які мають поточні негативні показники успішності. 

Так за підсумками кожного навчального місяця кількість невстигаючих сягала до 215 учнів, тобто 

до 42% від початкового контингенту. 18% учнів ліквідовували заборгованості з навчальних 

дисциплін лише тільки  наприкінці навчального семестру, а не протягом 10 днів після завершення 

відповідного звітного періоду. Це свідчить про відсутність у педпрацівників системи в підході до 

розвивання внутрішніх мотивів учнів стосовно оволодіння обраною робітничою професією та 

опануванню необхідними знаннями.  
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Стан виконавської дисципліни та внутрішньоучилищного контролю  

Виконання плану контролю досягається також шляхом відвідування, аналізу уроків, 

позакласних заходів, плануючої документації, журналів теоретичного та виробничого навчання 

тощо. В цьому році проведена перевірка 57 уроків, в тому числі:  

 Комп’ютерні мережі  – 4.  

 Виробниче навчання з професії Оператор телекомунікаційних послуг – 9.  

 Виробниче навчання з професії Оператор поштового зв’язку;електромонтер СУТЗ – 8.  

 Виробниче навчання з професії – операторів з обробки інформації та програмного 

забезпечення» – 6.  

 Виробниче навчання з професії Контролер Ощадного банку; оператор комп’ютерного 

набору – 9.  

 Виробниче навчання з професії Радіомеханік з обслуговування та ремонту РТА – 5.  

 Виробниче навчання з професії офісний службовець – 1  

 Виробниче навчання з професії Обліковець - 1  

  «Основи комп’ютерної графіки та Web-дизайну» - 4  

 Операційні системи та їх обслуговування  - 4  

 «Інформаційні технології» - 3  
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За навчальний рік навчальна база поповнена наступними матеріальними цінностями:  

 
 

Аналіз методичної роботи 

В навчальному році педагогічний колектив працював над єдиною методичною проблемою: 

«Інформаційно-комунікаційні технології, як інноваційний ресурс вдосконалення навчального  

процесу». Така методична проблема вибрана з метою удосконалення професійної компетенції 

педагогічних працівників, втілення новітніх педагогічних технологій, нових моделей організації 

навчально-виховного процесу, впровадження виробничих інновацій.  

Педагогічний колектив працював під девізом: «Впровадження  нових педагогічних 

технологій, як шлях до формування сучасного конкурентоспроможного робітника».   
У поточному навчальному році узагальнений досвід на обласному рівні:  

 викладача професійно-теоретичної підготовки Бесєдіної Г.І. з проблеми «Організація 

самостійної роботи учнів шляхом використання технічної документації та опорних конспектів на 

уроках професійно-теоретичної підготовки професій зв’язку»;  

 викладача хімії та біології Сільвейструк Н.А. з проблеми «Розвиток креативної особистості 

в інноваційному просторі шляхом використання Internet-технологій на уроках хімії та біології»;  

 соціального педагога Ільченко О.П. з проблеми «Сім’я в сучасному вимірі. Проблема 

сімейного виховання в закладі ПТО».  

Розпочато вивчення педагогічного досвіду  на училищному  рівні:  

 викладача суспільних дисциплін  Іванової Л.Є. з проблеми «Розвиток пізнавальної активності 

учнів засобами ІКТ з метою формування історичних компетентностей »;  

 майстра в/н Дженджери О.М. з проблеми «Використання інноваційних технології  на 

уроках виробничого навчання для  розвитку творчих здібностей учнів з метою зацікавленості 

професією»;  

 майстра в/н Божора Д.Ю. з проблеми «Створення віртуального середовища та 

дистанційного керування самостійною роботою учнів» як в стінах нашого закладу так і за його 

межами.  

Прийняли участь в конкурсах серед педагогічних працівників  на обласному рівні:  
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 майстер в/н Терьохін І.Є на кращий електронний  освітній ресурс професійної підготовки, 

нагороджений дипломом І ступеню;  

 майстер в/н Дженджера О.М. участь  в відео фестивалі педагогічних ідей «Педагогічний  

креатив», її урок ввійшов  в десятку кращих відео уроків та розміщений на сайті Кіровоградського  

обласного  інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»;  

 викладач фізичної культури та захисту Вітчизни Марков Р.В. учасник обласного конкурсу 

«Вчитель року-2019» у номінації «Захист Вітчизни».  

Прийняли участь у І (училищному) етапі  обласного конкурсу на кращу методичну 

розробку уроку професійно-теоретичної підготовки з використанням  інформаційно-

комунікативних технології:  

переможці  
 Агішева А.В. розробка на тему «Макетування візитної картки» з використанням 

програмного забезпечення наданого сервісом  «Prezi», нагороджена дипломом І ступеню; 

 Щербаєва І.Г.  розробка на тему «Об’ємне телебачення, особливості, перспективи 

розвитку» з використанням програмного забезпечення  «Microsoft PowerPoint» та Інтернет-ресурсу 

«Google», нагороджена дипломом ІІ ступеню; 

 Айшпурс Н.В. розробка на тему «Приймання банком готівки від клієнта» з використанням 

програмного забезпечення  «Microsoft PowerPoint», «Learning Apps»; «Kahoot», Інтернет-ресурсу  

«Google», нагороджена дипломом ІІІ ступеню; 

учасники 

 Божор Д.Ю.  розробка на тему «Операційна система Windows 10: інтерфейс та 

обслуговування» з використанням програмного забезпечення віртуальної машини та інсталятором 

операційної системи Windows 10; 

 Самородова Л.Г  розробка на тему «Оформлення резюме» з використанням програмного 

забезпечення  «Microsoft PowerPoint», Інтернет-ресурсу  «Google»; 

 Дробніченко Н.В. розробка на тему «Принципова схема телефонного апарату ТА-72. 

Правила експлуатації телефонних  апаратів». З використанням засобу ІКТ онлайн-сервісу Plickers 

та програмного забезпечення  «Microsoft PowerPoint». 

 Терьохіна Н.І. розробка на тему «Бухгалтерська звітність та її значення». З використанням 

засобу онлайн-сервісу «Kahoot» та програмного забезпечення «Microsoft  PowerPoint». 

 Масалова В.О розробка на тему «Умовні графічні позначення резисторів, конденсаторів» з 

використанням програмного забезпечення «sPlan» для побудови схем електричних принципових;  

 Папака Ю.В. розробка на тему «Характеристика принтерів: швидкість друку, режим 

друку, дозволяючи здатність» з використанням програмного забезпечення  «Microsoft PowerPoint». 

 Терьохін І.Є. розробка на тему «Обтискання конекторів» з використанням програмного 

забезпечення  «Microsoft PowerPoint» та командами тестування працездатності локальної мережі; 

 Токаренко В.В розробка на тему «Побудова та форматування таблиць» з використанням 

програмного забезпечення «Microsoft PowerPoint»; 

 Бережна Н.Я розробка на тему «Склад фінансової звітності та вимоги до неї» з 

використанням програмного забезпечення  «Microsoft PowerPoint»; 

 Лисенко Н.О. розробка на тему «Робота з інструментами виділення» з використанням 

презентаційного програмного забезпечення «Prezi» та сервісу для створення інтерактивних 

навчально-методичних посібників «Learning». Роботи  Айшпурс Н.В. Агішевої А.В. Щербаєвої І.Г. 

направлені до НМК ПТО у Кіровоградській області для участі у ІІ етапі конкурсу.  

Виступали на училищних педагогічних читаннях з  тем:  

 “Віртуалізація навчального процесу як умова  підвищення якості професійної підготовки” 

(Божор Д. Ю.); 

 “Особливості дистанційного навчання при підготовці кваліфікованих робітників” (Кручак 

Р.В.); 

 “Використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному процесі” (Лисенко 

Н.О.);  

 “Конфлікт між педпрацівником і учнем: причини, особливості, способи вирішення” 

(Коноваленко Л.С.);  

 “Сучасні засоби навчання: проблеми та перспективи використання” (Терьохіна Н.І.); 
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 “Співпраця викладача фізичної культури і класного керівника у формуванні здорового 

способу життя  учнів закладу професійної освіти” (Марков Р.В.); 

 “Методи проектів як стимул до самостійної роботи учнів” (Папака Ю.В.);  

 “Використання міжпредметних зв’язків як важливого фактора підвищення ефективності 

навчання” (Ануфрієва В.К.);  

 “Організація самостійної роботи учнів у контексті підвищення якості професійної 

підготовки” (Петрич І.Ф.).  

на обласних педагогічних читаннях  

 Бондаренко Л.А. з теми «Дидактичні можливості мультимедійних засобів на уроках 

англійської мови для забезпечення зворотнього зв’язку  та оцінювання результатів навчання».  

Наслідками педагогічних читань та впровадження наукових ідей, які використовують 

в своїй діяльності педпрацівники,  надруковані в збірниках та періодичних педагогічних 

виданнях, а саме:  
 Марков Р.В. :  

- в рамках   ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми 

вдосконалення життєвих стандартів у глобалізованому світі»; 

- в рамках І Всеукраїнського науково-практичного семінару «Новації, практики та 

перспективи розвитку фізичної культури і спорту»; 

 Сільвейструк Н.А. :  
- Глюкоза. Хімічні властивості глюкози. 10 клас (рівень стандарту) // ТОВ «Видавнича група 

«Основа»: науково-методичний журнал «Хімія». — грудень 2018р. — № 23-24 (419-420). — С. 27–

36.; 

- Спирти. 10 клас. Рівень стандарту // ТОВ «Видавнича група «Основа»: науково-методичний 

журнал «Хімія». — січень 2019 р. — № 25-26 (421-422). — С. 25–31. 

- Завдання з хімії  професійного спрямування // ТОВ «Видавнича група «Основа»: науково-

методичний журнал «Хімія». — грудень 2018р. — № 23-24 (419-420).  

 Агішева А.В.: в рамках   обласної  дистанційна практико-орієнтована  конференції 

педагогічних працівників «Інновації в освіті», з теми «Створення та настроювання діаграм,вибір 

типу діаграм з використанням цифрового освітнього  ресурсу Kahoot»;  

 Лисенко Н.О.: в рамках   обласної  дистанційна практико-орієнтована  конференції 

педагогічних працівників «Інновації в освіті», з теми «Інновації в освіті. Використання сервісу 

LearningApps». 

 Божор Д.Ю. :  

- в Всеукраїнському  вебінарі для методистів та педагогічних працівників з доповіддю на 

тему: «Використання комп’ютерних технологій для створення віртуального  середовища в 

освітньому процесі»;  

- в IX Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інноваційна професійна освіта» з 

доповіддю на тему:  «Диференціація навчального процесу як основа якісної підготовки робітничих 

кадрів в умовах інклюзії»;  

- в Міжнародній науково-практичній конференції «Професійна освіта в умовах сталого 

розвитку суспільства». з доповіддю на тему:  «Диференціація навчального процесу як основа 

якісної підготовки робітничих кадрів в умовах інклюзії»;  

- в Всеукраїнській науково-практичній методичній  Інтернет-конференції  «сприяння 

розвитку професійної компетентності педагогічних працівників як засобу підвищення якості 

освітніх послуг» з доповіддю на тему:  «Стажування педагога в сучасних умовах компетентнісного 

підходу».  

Протягом навчального року педагогічними  працівниками розроблені та 

систематизовані методичні матеріали а саме:  
 Збірник інструкційних карток для проведення лабораторно-практичних робіт з предмета 

«Основи комп’ютерної графіки» (Лисенко Н.О.);  

  Збірник інструкційно-технологічних карток для проведення лабораторно-практичних робіт 

з предмету (Терьохін О.Є.);  

  Опорні конспекти лекцій до тем «Обробка текстових документів», «Обробка табличних 

даних» (Терьохін О.Є.);  
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  Методична розробка «Основи електроніки» (навчальний посібник) (Гітельман О.Л.);  

  Методичну розробку для уроків виробничого навчання «Збірник ІТК до блоку ООІ та ПЗ-

2.3 «Встановлення, налагодження та підтримка програмного забезпечення» (Божор Д.Ю.);  

  Збірник ІКТ до теми «Виконання технологічних операцій з обробки текстових документів» 

(Кручак Р.В.);  

  Методична розробка уроку з теми «Створення колажів» (Кручак Р.В.) та інші.  

Атестація педагогічних працівників  
В поточному  навчальному році про атестовано 17 педагогічних працівників з них:  

 викладачів –   9 

 майстрів виробничого навчання – 4  

 методист – 1    

 вихователь гуртожитку –  1  

 керівник гуртка  –1  

 керівників фізичного виховання –  1 

В ході атестації присвоєно та підтверджено:  

 «спеціаліст вищої категорії» - 5;  

 «спеціаліст першої категорії» - 2;  

 «спеціаліст другої  категорії» -1;  

 «встановлені тарифні розряди”  - 5;   

 педагогічне звання «старший викладач» -1;  

 педагогічне звання «викладач-методист» -1.  

В рамках проведення  атестації  організовано ряд відкритих уроків:  
 Лисенко Н.О. з тем «Растрова графіка: робота з інструментами виділення», «Векторна 

графіка: символи, шари»;  

 Кручак Р.В. з тем «Створення складних таблиць», «Створення колажів з  використанням 

комунікаційних технологій, цифрові освітні ресурси Kahoot, LearningApps»;  

 Папака Ю.В. з тем «Характеристики принтерів», «Палітурні пристрої та їх моделі»;  

 Терьохіна Н.І. з тем «Побудова рахунків», «Бухгалтерська звітність та її значення», 

«Оформлення довіреностей на строк», «Операції з грошовими чеками»;  

 Божор Д.Ю. з тем «Робота з таблицями», «Обчислення в електронних таблицях», 

«Операційна система Windows 10: інтерфейс та обслуговування»,  «Операційна система Linux: 

структура, інсталяція та налаштування»;  

 Ануфрієва В.К. з тем «Підготовка виводів конденсаторів до монтажу кріплення та пайки 

на друковану плату», «Перевірка та кріплення радіодеталей на друковану плату, пайка 

радіодеталей»;  

 Марков Р.В. з тем «Тимчасова зупинка кровотечі при пораненнях», «Технічні прийоми гри 

у волейбол», «Загально-розважальні вправи з предметами»;  

 Бондаренко Л.А. з тем «Швидка їжа», «Урок-змагання: що ви знаєте про 

Великобританію?».   

Поновлено інформаційно-методичне забезпечення методичного кабінету училища:  
Методистом училища підготовлено серію інформаційних бюлетенів які розміщені в 

методичному кабінеті:  

 Словник педагогічних термінів;  

 Бюлетень «Чи знаєте ви своїх учнів»;  

 Пам’ятка втілення ІКТ у навчальний процес;  

 Вимоги до оформлення матеріалів конкурсу;  

 Словник  термінів « Активне навчання».        

систематизовані  училищні виставки:  

 «За результатами атестації»,; 

 «Матеріали І етапу  обласного конкурс на кращу методичну розробку уроку професійно-

теоретичної підготовки з використанням ІКТ»; 

 «Матеріали відкритих уроків»; 

  «Матеріали педагогічних читань»; 

 « Наші досягнення»;  



10 
 

 Оформлено  змінний  стенд «Методичний вісник».  

 В училищі проводилися професійні тижні 

 Тиждень фінансової грамотності «Гроші породжують гроші»  

 Тиждень зв’язку «16 листопада – День працівників радіо, телебачення та зв’язку»  

 Тиждень телебачення «Все про сучасне телебачення».  

На базі методичного кабінету  училища  працювали: 

  «Школа молодого педагога», де надавалася інформація, консультація, практична та 

методична допомога молодим педагогічним працівникам згідно плану та за їх потребою 

створювалися умови адаптації молодих фахівців у педколективі, усвідомлення необхідності 

самоосвіти; 

 «Школа голів методичних комісій», де надавалася інформація, консультація, практична 

допомога  головам МК,  розвивалося прагнення до самовдосконалення, до самовираження; 

утвердження цінності педагогічної творчості у колективі. 

На базі училища проведені обласні семінари: 

 вересень 2018рроку категорія молоді викладачі з теми: « Документальний супровід та КМЗ 

професійно практичної підготовки»; 

 лютий 2019року категорія викладачі математики, фізики і астрономії з теми: «Розробка 

орієнтовних завдань вхідного діагностування»; 

 березень 2019року категорія викладачі фізики та астрономії з теми: «Формування ключових 

компетентностей учнів засобами фізики і астрономії»; 

 квітень 2019року категорія заступники директорів з навчально-виховної роботи «Засідання 

методичної  секції «Покоління NEXT: соціальна адаптація, ідентифікація та інтеграція сучасного 

підлітка»; 

 червень 2019року категорія соціальні педагоги та психологи з теми: «Сім’я в сучасному 

вимірі. Проблема сімейного виховання в закладі ПТО»; 

Участь педагогічних працівників у Регіональному науково-практичному семінарі на 

базі Білоцерківського  інституту неперервної професійної освіти з проблеми «Впровадження 

освітніх інновацій у професійних навчальних закладах: прийоми, методи, технології»:  
 Папака Ю.В. з доповіддю на тему: «Використання програмного засобу АРМ як 

інноваційний ресурс для вдосконалення навчального процесу на уроках виробничого навчання»; 

 Беседіна Г.І. доповіддю тему: «Інноваційний урок у професійному навчальному закладі»; 

 Гітельман О.Л.  з доповіддю тему: «Освітні інновації як основа підготовки сучасного 

конкурентоздатного фахівця»; 

 Лисенко Н.О. з доповіддю тему: «Інформаційно-телекомунікаційні технології в 

навчальному процесі». 

Участь у  Всеукраїнському  вебінарі: «Підготовка кваліфікованих робітників 

електрорадіотехнічного профілю»: 

 Терьохін О.Є. з доповіддю на тему:  «Проблеми створення інноваційного освітнього 

середовища для формування та саморозвитку майбутніх кваліфікованих робітників 

електрорадіотехнічної галузі»; 

 Гітельман О.Л. з доповіддю на тему: «Впровадження програм-емуляторів на уроках 

електротехніки з основами промислової електроніки при підготовці кваліфікованих робітників 

електрорадіотехнічного профілю»; 

  Бесєдіна Г.І. з доповіддю на тему:«Організація самостійної роботи учнів шляхом 

використання технічної документації та опорних конспектів на уроках професійно-теоретичної 

підготовки професій зв’язку»; 

 Щербаєва І.Г. з доповіддю на тему: «Практичне застосування технології критичного 

мислення на уроках радіотехнічних дисциплін»; 

 Папака Ю.В. з доповіддю на тему: «Впровадження автоматизованого робочого місця 

відділень зв’язку «Софт Лайн на уроках виробничого навчання»; 

 Дробніченко Н.В.  з доповіддю на тему: «Творча робота як фактор розвитку професійних 

компетенцій учнів». 

 

Педагогічний аналіз загальноосвітньої підготовки за 2018/2019 н.р. 
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Підготовку загальноосвітніх предметів здійснюють 16 педагогів,  зокрема, 10 викладачів (за 

основною посадою) та 6 інших педагогічних працівників. Освітній рівень викладачів відповідає 

вимогам, визначеним нормативно-правовими актами в системі загальної середньої освіти.  

Серед зазначених педагогічних працівників:  

 вищу категорію мають - 9 викладачів (57 %);  

 І категорію - 2 викладача (12 %);  

 ІІ категорію - 4 викладача (25 %);  

 кваліфікаційну категорію «спеціаліст» -  1 викладача (6 %). 

Середній вік педагогів загальноосвітньої підготовки складає 42 роки.  

Загальноосвітню підготовку в училищі забезпечують 12 навчальних кабінетів. Кабінети 

постійно оновлюються та поповнюються матеріально-технічним забезпеченням, а саме  у 

2018/2019н.р. було укомплектовано:  

 «Кабінет української мови та літератури» - стендами «Підготовка до ЗНО - 2019», «ЦЕ 

цікаво…», планшетами «Поети  доби «Розстріляного відродження», «Максим Рильський». 

 «Кабінет іноземної мови» - настільними таблицями неправильних дієслів для учнів; 

буклетами «The History of Ukrainian Art» (Історія українського мистецтва); фотоматеріалами до 

тем «Відомі картини світу», «Сучасне мистецтво», «Британське мистецтво», «Українські 

художники»; флешкартками: «Екстремальні види спорту», «Ідіоми (фразеологізми)»; плакатами 

«Family tree»; «Present Continuous», «Past Continuous».  

 «Кабінет математики» - комплектами математичних настільних ігор, різнорівневих 

математичних задач-загадок, задач-жартів. 

 «Кабінет фізики та астрономії» - приладами та пристосуванням: динамометр учнівський, 

амперметр лабораторний, вимірювальний циліндр. 

 «Кабінет захисту Вітчизни» - двома макетами РПГ (ручний протитанковий гранатомет).  

 «Лабораторія інформатики та інформаційних технологій» - плакатами: «Комп’ютерні 

мережі», «Мультимедіа», «Вікно програми MS Office Word 2010», «Кольорове коло», схема 

«Стадії дизайну». 

 «Кабінет хімії, біології та екології» - приладами та пристосуваннями: мірний посуд 

різного призначення, деякими наборами хімічних реактивів та матеріалів;  друкованими 

таблицями: Класифікація вуглеводнів, Класифікація органічних сполук, Пластмаси, Алкани, 

Застосування неметалів, Хімічні зв’язки, Глюкоза, Синтетичні волокна, Класифікація вуглеводів, 

Будова тканин рослинного організму, Будова мембрани, Загальна біологія (частина ІІ), Будова 

бактеріофагів, Будова вірусів, Стадії гаметогенезу. 

 «Кабінет економічної географії та основ економіки» - картами «Будова земної кори», 

«Корисні копалини світу», «Народи світу», «Світ. Енергетика», «Світ. Машинобудування», «Світ. 

Хімічна промисловість», «Світ. Транспорт», «Світ. Сільське господарство (рослинництво)», «Світ. 

Сільське господарство (тваринництво)», електронним атласом карт з курсу «Економічна та 

соціальна географія світу».  

 «Кабінет історії та правознавства» - стендом «Історичні казуси та цікавинки», експозицію 

«Календар знаменних дат».  

Контингент учнів, які навчаються з наданням повної загальної середньої освіти станом на 1 

червня 2018 року становив 269 учнів (11 навчальних груп):  

 4 групи  – ІІІ курсу: 93 учня;  

 4 групи – ІІ курсу: 89 учнів;  

 3 групи – І курсу: 87 учнів.  

Якість знань з предметів загальноосвітньої підготовки 

успішності учнів І курсу за свідоцтвами  

про базову загальну середню освіту 

Навчальні предмети  2016/2017 н.р.  2017/2018 н.р.  2018/2019 н.р.  

Математика  16  15  15  

Хімія  32  17  15  

Фізика  31  22  22  
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Українська мова  35  22  23  

Англійська мова  28  22  18  

Українська література  47  27  38  

Географія  45  29  24  

Біологія  44  31  30  

Історія  40  33  32  

Зарубіжна література  48  33  31  

Художня культура  74  65  48  

Інформатика  72  69  63  

Технології  80  82  83  

Середнє значення  43  37  34  

У поточному навчальному році найвища якість знань учнів була виявлена з предмету 

технології (83%),  що є на 1% більша у порівнянні з минулим навчальним роком, а найнижча з 

предметів математика (15%), яка є такою ж як і в минулому році   та хімія (15%) , що  є на 2 % 

менша у порівнянні з минулим навчальним роком.  

 

Якість знань з предметів загальноосвітньої підготовки успішності учнів І курсу за 

свідоцтвами про базову загальну середню освіту у 2018/2019 н.р. 

 
 

В розрізі навчальних груп найнижча якість знань учнів 7% (хімія – Рб-81), найвища 90% 

(технології – Пб-81). В цілому найнижча якість з загальноосвітньої підготовки становить 21%  у 

групі Рб-81, а найвижча 39 % у групі Пб-81. Середній бал з предметів загальноосвітньої 

підготовки успішності учнів І курсу за свідоцтвами про базову загальну середню освіту у 

2018/2019 н.р. становить 5 балів у групі Рб-81, 6 балів у групах Пб-81 і  Тб-81. Але в розрізі 

навчальних груп є учні, які мають середній бал свідоцтва 3 бали – 6 учнів. 

Середній бал з предметів загальноосвітньої підготовки успішності учнів І курсу за 

свідоцтвами про базову загальну середню освіту у 2018/2019 н.р. становить 5 балів у групі Рб-81, 6 

балів у групах Пб-81 і  Тб-81. Але в розрізі навчальних груп є учні, які мають середній бал 

свідоцтва 3 бали – 6 учнів.  

Якість знань з предметів загальноосвітньої підготовки  

учнів І курсу за  результатами написання діагностичних контрольних робіт (%) 
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Найбільший показник початкового рівня навчальних досягнень учнів виявлена з предметів 

математика (26 учнів) та англійська мова (19 учня).  

Робота з обдарованою  молоддю та участь у конкурсах 
 «Тиждень економіки, історії та Людина і світ»  

 «Тиждень української мови та літератури» 

 «Тиждень іноземної мови»  

 «Тиждень інформатики та технології»  

 «Тиждень хімії, географії, біології і екології»  

 «Тиждень математики, фізики і астрономії»  

 «Тиждень зарубіжної літератури та художньої культури»  

 «Тиждень фізичної культури та Захисту Вітчизни» 

 
 

      

   
 

Предметні тижні не обмежуються лише проведенням заходів в стінах рідного навчального 

закладу, а й організовуються та проводяться екскурсії до музеїв, по рідному місту, відвідування 

театру, зустрічі з письменниками та фахівцями. Отже,  проведення предметних тижнів дозволяють 

внести цікаві заходи та інноваційні технології до навчального процесу, вдосконалюють  

організаційні якості викладачів, розширюють світогляд учнів, розвивають їхні творчі здібності, 

самостійність, естетичний смак.  

В училищі протягом року проводилася робота для виявлення та підтримки обдарованої  

молоді,  розвитку  її інтересів, схильностей та обдаровань. Так у жовтні було проведено І 
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(училищний) етап учнівських олімпіад з загальноосвітніх дисциплін, а саме: математика, 

англійська мова, інформатика, українська мова та література, географія, історія,  хімія, фізика і 

астрономія. У І (училищному) етапі прийняли участь 62% від загального контингенту І курсу.  

У 2018/2019 н.р. учні прийняли участь в ІІ етапі предметних олімпіад з математики (2 учня), 

англійської мови (1 учень), хімії  (2 учня), фізики (2 учня), історії (2 учня), біології  (1 учень), 

географії (1 учень), української мови та літератури (2 учня).  

Всебічному розвитку учнів, їх творчої ініціативи, підвищення інтересу до навчання також сприяє 

постійне залучення учнів нашого училища до різноманітних конкурсів та заходів. Так протягом 

2018/2019 н.р. в училищі були організовані наступні предметні конкурси та заходи: 

 І етап Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика в якому взяло участь 

11 учнів, робота учениці групи Тб-81 Сипко Ольги була направлена на ІІ етап конкурсу.  

 І етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка в якому взяло 

участь 15 учнів, робота учениці групи Тб-71 Конотопенко Аліни  була направлена на ІІ етап 

конкурсу.  

 І етап ХVІІІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості під  гаслом «Об’єднаємося ж, 

брати мої!» (номінація: «Література»), переможці жанр: «нарис» Сипко Ольга, учениця групи Тб-

81; жанр: «поезія» Житінський Сергій, учень групи Пб-71, координатори Щербина Т.О., Баланова 

А.Т.;  

 І етап ХVІ Міжнародного конкурсу «Уроки війни та Голокосту – уроки толерантності», 

координатор Іванова Л.Є.; 

 І етап ІХ  Всеукраїнського конкурсу з англійської мови «Гринвіч», координатори 

Бондаренко Л.А., Баланова А.Т.; 

 Х Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник» - 2019,  координатори Щербина Т.О., 

Баланова А.Т.; 

 ІХ Міжнародна природознавча гра «Геліантус – 2018», координатори Артем’єваЛ.С., 

Сільвейструк Н.А.; 

 Міжнародний математичний онлайн конкурс «Міксіке», координатор Нижборская Н.А.; 

 ІІ етап Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру», координатори Нижборська Н.А., 

Кривенко Н.А.; 

 Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня-2019», координатор Артем’єва Л.С. (всього 

учасників – 21, добрий результат – 1, відмінний результат – 2); 

Аналіз рівня навчальних досягнень учнів за поточний рік 
З метою визначення результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів, педагогічної 

діяльності викладачів і вироблення методичних рекомендацій щодо вдосконалення й корегування 

навчальної діяльності під час навчальної практики в грудні та квітні проведені директорські 

контрольні роботи з української мови, історії, математики, біології, хімії, інформатики, англійської 

мови, географії, фізики, технології, економіки, художньої культури та зарубіжної літератури.  

В розрізі окремих навчальних дисциплін найвища якість знань учнів І курсу виявлена з 

інформатики, що складає 73%, а найменша з предметів математика та фізика і астрономія що 

складає 12% та 16%.  

В розрізі окремих навчальних дисциплін найвища якість знань учнів ІІ курсу виявлена з 

предметів  інформатика та технології, що складає 64% та 67%, а найменша з предмету: математика 

та фізика, що складає 15% та 18%.  В розрізі навчальних груп якість знань 0% виявлена в групі Рб-

71 з української мови та української літератури. Аналіз успішності за результатами проведених 

контрольних зрізів знань свідчить про те, що якість знань з загальноосвітньої підготовки в 

середньому по училищу практично майже відповідає  якості знань за свідоцтвами про базову 

загальну середню освіту.  

Моніторинг якості знань учнів за результатами державної підсумкової атестації показав, що 

учні в цілому засвоїли навчальний матеріал з предметів історія України та англійської мови на 

середньому та достатньому рівнях, а з української мови і літератури та математики на 

початковому і середньому рівнях.  

Організація та проведення виховної роботи у 2018/2019н.р. 
У   2018-2019 навчальному  році, виховна робота в училищі була спрямована на виконання 

завдань, поставлених Концепцією громадянського виховання особистості в умовах розвитку 
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української державності, Указів Президента і Державних програм на подолання дитячої 

безпритульності і бездоглядності, запобігання поширення злочинності, наркоманії, алкоголізму і 

тютюнопаління серед молоді, реалізацію Регіональних комплексних, цільових соціальних програм 

з превентивного виховання.  

У відповідності до річного і поточних планів  виховна робота здійснювалась за наступними 

напрямками: громадянське, військово-патріотичне, правове, художньо-естетичне, трудове, 

екологічне, превентивне, фізичне виховання, формування здорового способу життя.  

     З громадянського виховання:  

 Проведено  1-й урок на тему: «Державний прапор України – святиня нашого народу».  

 Круглий стіл «Історична мета Народного Руху України за перебудову».  

 Години спілкування: «Чи потрібен я Україні таким, яким я є сьогодні?», «Голод 33-го – 

незагоєна рана нашого народу».  

 «Реалізація конституційних прав і свобод громадян України».  

З превентивного виховання:  

 Бесіда на тему: «Профілактика правопорушень» (Загородня Ж.В.).  

 Виховна година на тему: «Чи знаєш ти свої права та обов’язки?»  

 Зустріч із дільничним інспектором Гнєзділовою Я.В., якою проведені бесіди  як в актовій 

залі, так і в гуртожитку на тему: «Підліток і закон».  

 Кіноуроки: «Неповнолітній», «Серед білого дня», «Судова справа».  

 Бесіда про взаємовідносини в колективі «Пустощі  і кримінальна відповідальність».  

  З морального виховання:  
 Відео лекторій та година спілкування «Виховання почуттів» (Хлівняк Т.В.).  

 Виховні години на тему: «Виховання толерантності», «Людське життя як найвища 

цінність», «Обов’язок. Відповідальність. Совість».  

 Година спілкування: «Про культуру особистості та її здатність до самовдосконалення» 

(Бондаренко Л.А.).  

 Тренінг «Вчимося розуміти та поважати інших» (Ільченко О.П.).  

 Круглий стіл на тему: «Правомірна поведінка під час проведення громадських заходів».  

 Виховні години: «Взаєморозуміння. На чому воно засноване?», «Які риси та якості в собі 

слід виховувати, щоб стати хорошим фахівцем?» (Нижборська Н.А.).  

 Виховний  захід: «Спортивний інтернет » (Марков Р.В.).  

 Заняття з елементами тренінгу «Цінність життя. Цінності у житті» (Ільченко О.П. Окунєва 

А.Ю).  

 Виховні заходи: «Культура спілкування» та «Конфліктна ситуація – народження істини, не 

загострення стосунків» (Коноваленко Л.С.)  

З військово-патріотичного виховання:  
 Виховна година: «Ми пам’ятаємо твій подвиг, солдате».  

 Відвідування краєзнавчого музею, музею бойової слави, військової частини, музею воїнів-

афганців.  

 Виховні години: «Слава героям Кіровоградщини».  

 Виховна година присвячена річниці Збройних Сил України, військово-спортивна естафета.  

 Екскурсія з учнями І-го курсу до музею бойової Слави 3-го полку спецназу.  

 Бесіда: «Етика і поведінка військовослужбовців» (Марков Р.В.).  

 Брейн-ринг на спортивну тематику: «Найспритніший, найкмітливіший» (Щетина А.М.) 

 Зустріч учнів з ветеранами Великої Вітчизняної війни та учасниками бойових дій в 

Афганістані (Коноваленко Л.С.).  

 Урок мужності «Немає армії без солдат, немає прав без обов’язків». 

 Виховний захід: «Наш вічний біль – Афганістан» (Сільвейструк Н.А.).  

З формування здорового способу життя:  

 Інформування учнів на тему: «Як запобігти захворюванню грипом (керівники груп).  

 Година спілкування: «Вся правда про куріння та алкоголь» (Ільченко О.П. Полуднєва І.О.).  

 Перегляд відео лекції: «Алкоголь нищить здоров’я підлітка» (Хлівняк Т.В.).  

 Виховний захід: «Випалена цигарка –крок до хвороби» (Коноваленко Л.С.).  

 Бесіда: «Харчові добавки в продуктах харчування або смертельна їжа» (Медична сестра).  
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 Бесіда: «Бережемо своє здоров’я: шкідлива їжа» (Медична сестра).  

 Виховний захід на тему: «Наркоманія – шлях у безодню» (Ільченко О.П.).  

 Тиждень здорового способу життя «Мій імідж – здоров’я» (викл.фізвиховання).  

 Екологічна акція «За чисте довкілля», акція по благоустрою території училища. (майстри 

в/н)  

 Виховні години: «Знати, щоб запобігти», «Причини та наслідки алкоголізму в Україні», «Як 

позбутись шкідливих звичок?»  

 «Культура використання мобільних телефонів» (Романенко К.О.). 

З художньо-естетичного виховання:  
 «Родинне свято». Виставка батьківської творчості. Зустріч із батьками-митцями. 

(Коноваленко Л.С.).  

 Виховна годин: «Краса врятує світ» (Кл.керівн.).  

 Виховна година: «День святого Миколая» (Кл.керівн.).  

 Година спілкування: «Про культуру особистості та її здатність до самовдосконалення» 

(Кл.керівники).  

 Проведено світо осені «Осіння фантазія» (композиції із квітів та природних матеріалів).  

 Фестивалі юнацької творчості «Вернісаж талантів», «Містер училище» (Кл.керівники).  

 Екскурсія до краєзнавчого музею та театру ім..Марка Кропивницького.  

 Виставка- конкурс Новорічних композицій «Збережи ялинку».  

   З метою розвитку творчих здібностей в училищі  працюють гуртки художньої 

самодіяльності, спортивні секції та предметні гуртки. 

Напрямок  Назва  Керівник  К-сть учнів  

Спортивний  «Волейбол»  Щетина А.М.  25  

Вокальний  «Жіноча вокальна група»  Теніченко Н.В.  15  

Вокальний  «Естрадна пісня»  Теніченко Н.В.  15  

Розвивально-виховний  «Лідер»  Ільченко О.П.  18  

Технічний  «Радіотехнічний»  Сільченко С.М.  12  

Театральний  «Художнє слово»  Кумпан В.О.  12  

Патріотичний  «Козацький гарт»  Чорний П.Г.  12  

 

Для проведення профорієнтаційної роботи виготовлені інформаційні листи, відеоролик, 

стенди, фотоальбоми, календарі, оголошення, роздатковий матеріал. Оголошення про набір 

розміщені у засобах масової інформації, училищному веб-сайті, школах регіону, проводяться 

зустрічі з випускниками  шкіл та їх батьками, ведеться профорієнтаційна робота на залізничному 

та автовокзалах міста. Училище взяло участь  у всіх заходах, які організовувалися у місті та 

області з випускниками шкіл.  

В цілому виховний процес відповідає вимогам нормативних документів та ґрунтується на 

спільній праці педпрацівників, здобувачів освіти, батьків, роботодавців, що дозволяє колективу 

училища виконувати поставлені завдання у навчанні і виховання учнів, що і є запорукою 

успішного адаптування їх в трудових колективах.  

 

Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи у 2018/2019 н.р. 
Фізкультурно-масова робота в училищі проводиться згідно календарного плану з таких 

видів: волейбол, баскетбол (юнаки і дівчата), футбол (юнаки).  

В рамках «Олімпійського тижня» з 3 по 7  вересня 2018 року були організовані і проведені 

наступні заходи:  

 олімпійський  урок на тему «Спорт і фізичне виховання – утвердження здорового способу 

життя та зміцнення миру»;  

 змагання з дарцу для учнів  групи О-81, КБ-71;  

 змагання з естафет для учнів  групи ПБ-81,Б-71;  

 виховна година  на тему: «Від Олімпу до сучасності»;  

 змагання з волейболу для учнів, які проживають в гуртожитку .  
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Згідно Плану проведення позакласних заходів з  предмету «Фізична культура»  на 2018/2019  

н.р. були організовані і проведені наступні заходи:  

 15 жовтня 2018 року флеш – моб  “50 на 50”  з присідання  

 29 жовтня 2018 року першості  училища з волейболу  

 12 листопада  2018року першості  училища з настільного тенісу  

 4-5 грудня 2018 року першості  училища з шахів та  шашок  

 19 лютого 2019 року позакласний захід  «Комп'ютерні перегони»  

 лютий 2019 року квест -гра  «Подорож країною здоров’я»  

 3 квітня 2019 року позакласний захід до Всесвітнього дня ЗДОРОВ’Я  

 13-17 травня 2019 року «Тиждень фізичної культури та Захисту Вітчизни»  

Участь в обласній Спартакіаді у 2018/2019 н.р.  
 13 грудня 2018 року  з настільного тенісу, шашок та шахів  

 21 лютого 2019року  з волейболу (зона  юнаки та дівчата)  

 28 лютого 2019 року  фінальні змагання з волейболу (дівчата) – IV  місце  

 18 квітня 2019 року  з футболу (юнаки)  

 7 червня 2019 року участь у легкоатлетичному пробігу присвяченого Олімпійському  дню  

 

Організація охорони праці та безпеки життєдіяльності у 2018/2019 н.р. 

Відповідно до статті 15 Закону України “Про охорону праці” в училищі створено службу 

охорони праці, безпеки життєдіяльності, яка організовує виконання правових, організаційно-

технічних, санітарно-гігієнічних заходів спрямованих на запобігання нещасним випадкам у 

процесі праці і навчання, здійснюється нагляд за додержанням вимог нормативно-правових актів у 

сфері профілактики травматизму виробничого та невиробничого характеру і контроль за 

виконанням державних програм, пов'язаних з безпекою життєдіяльності населення.  

В училищі діє система проведення профілактичної роботи з попередження випадків 

учнівського травматизму, яка є цілісною системою роботи, її складовими є: бесіди з попередження 

дитячого травматизму, інструктажі з безпеки життєдіяльності, Тижні безпеки життєдіяльності, 

виховні заходи тощо, що спрямовані не тільки на первинні причини учнівського травматизму, а й 

на чинники розвитку травмонебезпечних ситуацій, спрямованих на збереження життя і здоров’я 

учнів, які повинні вміти прогнозувати, передбачати небезпечні ситуації та приймати правильні 

рішення щодо виходу з них, формувати життєві навички, сприятливі для здоров’я, безпеки, 

розвитку та життєвого успіху.  

Відповідальною за організацію профілактичної роботи з безпеки життєдіяльності серед учнів 

призначено заступника директора з навчальної роботи – Кривенко Н.А., на яку покладено 

обов’язки з вищезазначеного питання.  

Протягом 2018-2019 навчального року педагогічні працівники та учні прийняли активну 

участь у проведенні Тижнів знань з безпеки життєдіяльності, (наказ № 224-Д від 27.08.2018р.) під 

час яких відбулися різноманітні заходи, спрямовані на попередження учнівського травматизму, а 

саме:  

 з 10 до 14 вересня 2018 року Тиждень знань Правил Дорожнього руху на тему: «Молодь за 

безпеку дорожнього руху»;  

 з 5 до 9 листопада 2018 року Тиждень знань Пожежної безпеки на тему: «Мала іскра – 

великий вогонь»; 

 7 листопада 2018 року проведено практичне заняття з відпрацюванням плану евакуації; 

 з 11 до 15лютого2019 року Тиждень сприяння здоровому способу життя та безпеки 

життєдіяльності на тему: «Без здоров’я  не має щастя!»; 

 з 15 по 19 квітня 2019 року Тиждень безпеки життєдіяльності на тему: «Зробимо життя 

безпечним»;  

 17 квітня 2019року проведено практичне заняття з відпрацюванням плану евакуації; 

 з 20 до 24 травня 2019 року Тиждень знань Правил Дорожнього руху на тему: «У дорожніх 

правил канікул не має». 

В рамках тижнів здійснювався внутрішній аудит охорони праці, про що складені відповідні 

акти.  
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Удосконалення навчально-матеріальної бази у 2018/2019 н.р. 
Фінансування по загальному фонду на 2018-2019 навчальний рік проводилось відповідно до 

плану бюджетних асигнувань, видатки проводились в межах затвердженого кошторису.  

Надійшло фінансування:  11 260 722,32 грн.  

Видатки:  
Заробітна плата – 7 230 789,61 грн.  

Нарахування на з/плату – 1 576 764,89 грн.            

Стипендія         -  1 282 935,56 грн.  

Комунальні послуги  2 149 855,70 грн.              

Заправка картриджів, ЄДЕБО, вивіз ТПВ, дератизація, тривожна сигналізація – 

29 707,28грн.  

Придбання буд. матеріалів, світильників, журналів, паперу, бланків – 3 234,00 грн.  

Виплати на одяг, харчування , літературу, медикаменти , працевлаштування учнів пільгових 

категорій – 417 003,72 грн.  

Надходження по спеціальному фонду за  2018-2019 навчальний рік склали      163 971,89 грн 

, із них надходження виручки з їдальні – 32 065,00грн., оренда приміщення – 64 408,89 грн., 

проживання в гуртожитку – 52 300,00 грн., від виробничої практики учнів – 15 198,00 грн.  

Надходження від добровільної допомоги за  2018-2019 навчальний рік склали     63 360,20 

грн., в т.ч. надходження в натуральній формі 56160,20 грн. 

 

Спец.фонд 
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Були проведенні ремонтні роботи, а саме:  
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Навчальний корпус:  

 ауд. № 401 заштукатурено над дверима;  

 ауд. № 404 заштукатурено над вікнами;  

 ауд. № 309 заштукатурено тріщини на стелі та стінах;  

 ауд. № 208 заштукатурено стелю після демонтажу світильників;  

 ауд. № 407 комплексний ремонт;  

 відремонтовано підлогу в санвузлі на ІІ поверсі;  

 ремонт учнівських столів та стільців.  

Корпус майстерень:  

 ауд. № 46 заштукатурено тріщини в стелі;  

 ауд. № 43  заштукатурено  тріщини на стінах;  

 ауд. № 40 заштукатурено тріщини на стелі та стінах;  

 ауд. № 36 комплексний ремонт;  

 санвузли ІІ, ІІІ поверхів заштукатурено стелю;  

 санвузли І поверху відремонтовано освітлення;  

 проводиться комплексний ремонт в ауд. №15;  

 ремонт учнівських столів та стільців.  

Гуртожиток:  

 заштукатурено стіну на кухні ІІ поверху біля труби зливної каналізації;  

 кімната № 26 замінено скло.  

Побутовий корпус:  

 відремонтовані приміщення мийної кухонного посуду та овочевого цеху, коридор їдальні, 

також проведений ремонт в приміщенні м'ясо-рибного цеху;  

 пофарбована підлога у спортивному залі;  

 ремонт покрівлі.  

Планується:  

 ремонт підлоги 4 поверху навчального корпусу.  

 ремонт в душовому приміщенні гуртожитку.  

 побілка та фарбування стелі та стін у спортивному залі.  

 поточні ремонти кабінетів та майстерень до нового навчального року.  

 

 

 


