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ЗВІТ директора  

за 2014-2015 навчальний рік 
 

 

Звіт з навчально-виробничої роботи за 2014-2015 навчальний рік 

 

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. 

 

Впровадження нових видів підготовки та державних стандартів 

 

Державний навчальний заклад «Вище професійне училище № 9 

м. Кіровоград» протягом 2014-2015 навчального року  здійснював підготовку 

кваліфікованих робітників з 10 професій та молодших спеціалістів з двох 

спеціальностей. З 1 вересня 2014 року в училищі продовжена підготовка 

кваліфікованих робітників на базі базової загальної середньої освіти з одночасним 

наданням повної загальної  середньої освіти у 15 групах,  на базі пової загальної 

середньої освіти у 15 групах, в тому числі 6 групах з отриманням кваліфікації 

«молодший спеціаліст».  

Станом на 1 вересня 2014 року училищем впроваджено 8 державних 

стандартів професійно-технічної освіти та два проекти з робітничих професій:  

«Оператор телекомунікаційних послуг» і «Оператор з обробки інформації та 

програмного забезпечення».  З початку навчального року продовжена робота по 

впровадженню нових державних стандартів професійно-технічної освіти з 

професій, а саме: «контролер ощадного банку» та «обліковець з реєстрації 

бухгалтерських даних». Минулого року училищем стало розробником  двох 

державних стандартів професійно-технічної освіти з професій «Електромонтер 

станційного устаткування телефонного зв’язку» та «Радіомеханік з 

обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури», які були затверджені 

наказом Міністерства освіти і науки  України  від  30.09.2014 № 1108.  

З вересня 2014 року продовжена підготовка за новими робітничими 

професіями «Оператор телекомунікаційних послуг; Касир (в банку)» і «Оператор 

з обробки інформації та програмного забезпечення» та зроблено перший випуск 

кваліфікованих робітників з професії  «Оператор з обробки інформації та 

програмного забезпечення».   

З лютого 2015 року розпочата робота по впровадженню підготовки за новою  

робітничою професією «Оператор з обробки інформації та програмного 

забезпечення; Адміністратор» з терміном навчання 3,5 роки. Так в березні  

розроблено робочий навчальний плани з даної робітничої професії, а у квітні-

травні підготовлено справу щодо ліцензування діяльності з надання освітньої 

послуги у сфері професійно-технічної освіти. 28 травня 2015 року документи були 

розглянуті на засіданні Акредитаційної комісії України, де прийнято позитивне 
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рішення стосовно даного питання. Відповідно з 1 вересня 2015 року училище 

розпочало підготовку кваліфікованих робітників за професією «Оператор з 

обробки інформації та програмного забезпечення; Адміністратор» на базі базової 

загальної середньої освіти. 

З початку навчального року організована розробка робочих навчальних 

програм, поурочно-тематичних планів, переліків навчально-виробничих робіт та 

іншої навчальної документації для підготовки кваліфікованих робітників за 

новими професіями. Методичними комісіями училища проведено удосконалення 

навчальних програм, поурочно-тематичних планів професійно-теоретичної 

підготовки, переліків начально-виробничих робіт з виробничого навчання для всіх 

інших навчальних груп. Розроблені плани роботи навчальних кабінетів, 

методичних комісій на навчальний рік.  

У першому семестрі 2014-2015 навчального року оновлено навчально-

методичного забезпечення за відповідними дисциплінами, а саме:  

 методичні вказівки з організації самостійної роботи учнів; 

 методичне забезпечення контролю знань учнів – пакети комплексних 

контрольних робіт;  

 методичні вказівки до практичних та занять; 

 методичні вказівки або інструкції до лабораторних занять; 

 методичні вказівки та тематику з курсового проектування. 

 

Протягом року розроблені накази «Про підготовку до державної 

кваліфікаційної атестації», графіки проведення засідань державних 

кваліфікаційних комісій. Усі документи погоджені та затверджені відповідним 

чином.  

Поряд з позитивними  зрушеннями в роботі мали місце певні недоліки і 

невикористанні  можливості. Не все зроблене з питань більш глибокого аналізу 

якості професійної підготовки кадрів, знижені критерії при атестації діяльності 

викладачів  та  майстрів  в/н. Вимагає оновлення і доробки  для  навчально-

виробничих  робіт технічна документація, інструктивні, технологічні  картки 

відповідно до «Положення  про  організацію  навчально-виробничого процесу в 

професійно-технічних навчальних закладах».  

  

Виконання обсягів державного замовлення 

 

Відповідно до Порядку формування державного замовлення на підготовку 

фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення 

кваліфікації та перепідготовку кадрів, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 15 квітня 2013 року № 306, обсяги державного замовлення 

на підготовку робітничих кадрів визначаються рішенням конкурсної комісії 

Міністерства освіти і науки України з врахуванням пропозицій 

облдержадміністрацій. 

Формування контингенту учнів у 2014 році ДНЗ «ВПУ №9 м. Кіровоград» 

здійснювалося у відповідності до державного замовлення, обсяги якого 

затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 9 липня 2014 року 

№ 808. На підставі аналізу ринку праці училищем щорічно уточнюються і 
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визначаються перелік професій та план прийому на навчання, який погоджено з 

Кіровською районною у м. Кіровограді радою у жовтні 2013 року.  

Минулого навчального року, при плані прийому на вересень 2014 року - 305 

осіб, заняття з початку нового навчального року розпочато з 219 учнями нового 

набору. З урахування продовження набору до 1 жовтня загальний прийом – 228 

учнів, тобто 75% від запланованого: 

 
  

Назви професій, спеціальностей 
Фактично 
прийнято 

учнів 

Державне  
замовлення 

без корегування 

Відхилення від  
державного 

замовлення 

1.  Радіомеханік з обслуговування та 

ремонту радіотелевізійної апаратури 

36 51 -15 

2.  Конторський (офісний) службовець 

(бухгалтерія);  Оператор 

комп'ютерного набору 

22 26 -4 

3.  Електромонтер станційного 

устаткування телефонного зв'язку;  

Оператор поштового зв'язку 

30 25 5 

4.  Контролер ощадного банку; 

Оператор комп'ютерного набору 

48 51 -3 

5.  Обліковець з реєстрації 

бухгалтерських даних 

22 25 -3 

6.  Кабельник-спаювальник;  

Електромонтер станційного 

устаткування телефонного зв'язку 

0 25 -25 

7.  Секретар керівника (організації, 

підприємства, установи);  

Оператор комп'ютерного набору 

21 26 -5 

8.  Оператор з обробки інформації та 

програмного забезпечення 

29 25 4 

9.  Оператор комунікаційних послуг; 

Касир (в банку) 

20 26 -6 

10.  Оператор комунікаційних послуг 0 25 -25 

 Сума 228 305 -77 

 

В цілому по училищу невиконання плану склало 77 осіб. При цьому в 

розрізі окремих професій залишився суттєвий недобір, а саме: професія 

«Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури» – 15 

осіб, «Оператор комунікаційних послуг; Касир (в банку)» - 6 осіб. Дві групи з 

професій «Оператор телекомунікаційних послуг»  та «Кабельник-спаювальник; 

Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку», що були 

заплановані  на базі повної загальної середньої освіти, не були сформовані взагалі. 

Слід зазначити, що тенденції зменшення зв’язківців спостерігається три роки 

поспіль. Такий недобір радіомеханіків та безумовно електромонтерів приведе до 

складнощів при формуванні груп ІІІ ступеня професійно-технічної освіти 

(молодших спеціалістів). Педагогічному колективу наступного року, з метою 

виконання плану прийому, необхідно підвищити ефективність профорієнтаційної 

роботи. 



  

4 

 

У січні 2014 року училищем були сформовані дві групи ІІІ ступеня 

професійно-технічної освіти на базі повної загальної середньої освіти з 

отриманням кваліфікації «молодший спеціаліст».   План прийому склав 28 осіб, 

який виконано повністю:  
  

Назви професій, спеціальностей 

Фактично 

прийнято 

учнів 

Державне за- 

мовлення 

без 
корегування 

Відхилення 

від  

державного 
замовлення 

1 Радіомеханік з обслуговування та ремонту 

радіотелевізійної апаратури; 

Молодший спеціаліст «Конструювання, 

виробництво та технічне обслуговування 

радіотехнічних пристроїв» 

15 15 0 

2 Електромонтер станційного устаткування 

телефонного зв'язку;  Молодший спеціаліст 

«Технічне обслуговування і ремонт 

апаратури зв’язку та оргтехніки» 

13 13 0 

  Сума 28 28 0 

 

Загальні показники по прийому учнів у 2014 році в розрізі напрямків з 

урахуванням корегування державного замовлення:  
Галузь 

(напрямок 

економічної 

діяльності) 

Професія Вид 

підготовки  

Держза- 

мовлення з 

корегуванням 

(осіб) 

Фактичне 

виконання 

(осіб) 

Загальні для 

всіх галузей 

економіки  

Радіомеханік з обслуговування і 

ремонту радіотелевізійної 

апаратури 

ТУ,  

СПТУ 

178 178 

Обліковець з реєстрації 

бухгалтерських даних 

ТУ 

Контролер ощадного банку; 

оператор комп'ютерного набору 

ТУ,  

СПТУ 

Оператор комп'ютерного набору; 

секретар керівника (організації, 

підприємства, установи) 

СПТУ 

Конторський (офісний) службовець 

(бухгалтерія); оператор 

комп'ютерного набору 

СПТУ 

Оператор з обробки інформації та 

програмного забезпечення 

ТУ 

Зв’язок Оператор поштового зв’язку; 

електромонтер станційного 

устаткування телефонного зв’язку 

ТУ 50 50 

Оператор телекомунікаційних 

послуг; Касир (в банку) 

СПТУ 

Всього підготовка робітничих кадрів  228 228 
 Молодший спеціаліст Технічне 

обслуговування і ремонт апаратури 

зв’язку та оргтехніки 

ВПУ 13 13 

Молодший спеціаліст 

Конструювання, виробництво та 

технічне обслуговування 

ВПУ 15 15 
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радіотехнічних пристроїв  

Всього підготовка молодших спеціалістів  28 28 

 

Аналіз збереження контингенту 

 

Станом на 1 вересня 2014 року контингент учнів училища складав 616 

осіб, що менше на 41 особу ніж 2013 року і на 42 особи ніж 2012 року: 

 

Навчальний рік Контингент на 1 вересня Контингент на 1 січня 

2014-2015 616 548 

2013-2014 657 574 

2012-2013 658 570 

 

Аналіз свідчить, що як на 1 вересня 2014 року так і на 1 січня 2015 року 

контингент учнів училища був найменшим ніж в аналогічні періоди за останні три 

роки.   

Протягом 2014-2015 навчального року прийнято на навчання 66 учнів, 

вибуло 323 учні, з яких 288 випущено та 35 відраховано. На кінець 2014-2015 

навчального року перехідний контингент склав 359 осіб: 

 

Освітній 

рівень 

вступ-

ників 

Чисельніс

ть учнів на 

початок  

року 

Учні, які 

прибули  

У тому числі 

Вибуло 

учнів 

Випущено 

каліфі-

кованих 

робітників 

Відрахован

о  

Чисель-

ність 

учнів на 

кінець 

року  

Зарахован

о знову 

Пере-

ведено 

з інших 

училищ 

Повернулося 

із числа 

раніше 

відрахованих    

9кл 311 4 3 1 0 121 106 15 194 

11кл 305 62 61 1 0 202 182 20 165 

Всього 616 66 80 2 0 323 288 35 359 

 

Особливе занепокоєння викликає питання відрахування учнів. Так протягом 

минулого навчального року з урахуванням дострокового випуску відраховано – 

41 особа, що менше ніж 2013-2014 н.р. на 35 осіб, але більше на 2 особи ніж 2012-

2013 н.р.: 

 

Навчальний 

рік 

Відраховано з 

урахуванням 

дострокового випуску 

протягом року, учнів 

Відраховано з без 

урахування 

дострокового 

випуску, учнів 

Відсоток 

відрахування учнів 

від контингенту на 1 

вересня 

2014-2015 41 35 6,7% 

2013-2014 76 65 11,5% 

2012-2013 39 31 5,9% 

 

Слід зазначити, що вже до 31 грудня 2014 року  з урахуванням дострокового 

випуску було відраховано 27 осіб (позаминулого року також 27 осіб). Таким 

чином за І навчальний семестр відрахована повноцінна навчальна група (два 

майстри виробничого навчання).  При чому без поважних причин: в групах П41, 
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Б41, Сб41, Рк21 -  3-5 учнів. Що призвело до скорочення з 1 січня 2014 року двох 

ставок майстрів виробничого навчання. А також слід врахувати, що відрахування 

в групі Сб41 відбулося на фоні неповної комплектації. Безумовно – це результат 

недостатньої виховної роботи класних керівників та майстрів протягом всього І 

семестру 2014-2015 року.   

Як вже зазначено, в цілому по училищу за навчальний рік відраховано 41 

учень, у тому числі 6 учнів у зв’язку з достроковим випуском та з отриманням 

свідоцтва про присвоєння робітничої кваліфікації, що складає 6,7% відносно 

початкового контингенту. Цей показник на 4,8% менше ніж в позаминулому н.р. 

В той же час, що 6,2% відрахувань від початкового контингенту в 2014-2015 н.р. – 

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 П41 

(Божор, Нежиборець) та Б41 (Ситник, Глюз) відраховано по 5 учнів, в групі Сб41 

(Ломанюк) відраховано 4 учні, а в групах Тб41 (Варга) та Рк21 (Михайлов, 

Герасимчук) – по 3 учні.  По два учні відраховано в групах Рк31, Сб21, Кб41, А31, 

Р41, Л41.  

На відміну від перелічених, у 8 навчальних групах не було протягом року  

жодного відрахування: Бб21 (Обіход), Бб41 (Токаренко), Кб31 (Романенко, 

Терьохін І.), П31 (Божор), Аб21 (Остапенко), Ат31 (Попок, Остапенко), Рб21 

(Марющенко), Ат21 (Іванченко, Дженджера):   

 

Група 

Кількість учнів 

на початок 
навчання 

групи 

Відраховано 
учнів 

Відрахування у 

зв’язку з 
достроковим 

випуском 

Всього 

відраховано за  

навчальний рік 

Закріплені 
майстри в/н 

П41 29 5 0 5 Нежиборець 

Божор 

Б41 28 5 0 5 Ситник 

Глюз 

Сб41 22 4 0 4 Ломанюк 

Рк21 25 3 0 3 Михайлов 

Герасимчук  

Тб41 20 3 0 3 Варга 

Р41 20 2 0 2 Нагурна 

Л41 23 2 0 2 Алєксєєнко 

А31 16 0 2 2 Тараненко 

Рк31 29 2 0 2 Михайлов 

Нагурна 

Сб21 26 0 2 2 Афтеньєва 

Шевченко 

Кб41 23 2 0 2 Мошинська 
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Група 

Кількість учнів 

на початок 
навчання 

групи 

Відраховано 
учнів 

Відрахування у 

зв’язку з 
достроковим 

випуском 

Всього 

відраховано за  

навчальний рік 

Закріплені 
майстри в/н 

О41 29 1 0 1 Павліченко 

Карпулевська  

Тб31 24 1 0 1 Кібісова 

Тараненко 

Рб41 16 1 0 1 Ануфрієва 

Рб31 15 1 0 1 Ануфрієва 

Бб31 26 1 0 1 Борболюк 

Логвінова 

Сб31 18 1 0 1 Лисенко 

О31 25 0 1 1 Варга 

Остапенко 

Р31 21 0 1 1 Ануфрієва 

Кб21 22 1 0 1 Терьохіна 

Ат21 20 0 0 0 Іванченко 

Кібісова 

Кб31 24 0 0 0 Романенко 

Терьохін 

Ат31 26 0 0 0 Остапенко  

Попок 

П31 25 0 0 0 Божор 

Аб21 13 0 0 0 Остапенко 

Бб41 21 0 0 0 Токаренко 

Бб21 23 0 0 0 Обіход 

Рб21 22 0 0 0 Марющенко 

Всього  35 6 41  

 

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 Аб21, Рб31, 

Рб41, Кб41, Бб41 в яких пропуски без поважних причин майже відсутні. Однак 

незважаючи на зазначену роботу  в групах  Бб31, Тб31, Сб21, О31, Рк21 кількість 
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пропусків без поважних причин залишається великою і складає в середньому від 6 

до 10 годин на одного учня.  

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 

 

У відповідності з ст.26 Закону України «Про професійно-технічну освіту», 

наказу Міністерства праці і Міністерства освіти України від 31.12.1999 року 

№201/469 «Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння 

кваліфікації особам, що здобувають професійно-технічну освіту», «Положення 

про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних 

навчальних закладах» в училищі в грудні 2014 року, січні, лютому та травні 2015 

року була проведена державна кваліфікаційна атестація.  

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 72,6%. Що на 

відповідає державними вимогами до атестації та на 4% менше ніж попереднього 

навчального року. В повній мірі відповідають цим вимогам показники успішності 

за результатами ДКА переважна більшість груп. На відміну від попередніх років в 

жодній групі не має відхилень, що перевищують допустимі нормативі. 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.  

Цього року випущено 288 учнів, із яких дипломи з відзнакою отримали 14 

випускників (4,8%), що нижче нормативу (10%) на 5,2%. Непокоїть також, що цей 

показник на 6% менше ніж попереднього навчального року і одночасно 

абсолютно найнижчий – за останні десять років.  З випускників продовжили 

навчання на ІІІ ступені (кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст) -  60 осіб. 

282 учні отримали дипломи кваліфікованого робітника, 6 учнів – свідоцтва про 

присвоєння робітничої кваліфікації. 51 учень здобув вищу освіту І-го рівня 

акредитації та отримав диплом молодшого спеціаліста. 
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Результати державної кваліфікаційної атестації учнів у 2014-2015 

навчальному році: 
 

Професія 

В
и

п
у
щ

ен
о
 Отримало диплом 

Отримали 
свідоцтво 

Рівні навчальних досягнень випускників 

в
сь

о
го

  

в
 т

.ч
. 
з 

в
ід

зн
ак

о
ю

 

%
 

в
сь

о
го

  

%
 

се
р
ед

н
ій

 

%
 

д
о
ст

ат
н
ій

 

%
 

в
и

со
к
и

й
 

%
 

Радіомеханік з 

обслуговування і ремонту 

радіотелевізійної апаратури; 

Конструювання, виробництво 

та технічне обслуговування 

радіотехнічних пристроїв  

26 26 2 7,7%   0,0% 9 34,6% 13 50,0% 4 15,4% 

Електромонтер станційного 

устаткування телефонного 

зв’язку; Технічне 

обслуговування і ремонт 
апаратури зв’язку та 

оргтехніки 

25 25 1 4,0%   0,0% 7 28,0% 16 64,0% 2 8,0% 

Електромонтер станційного 

устаткування телефонного 

зв’язку; Оператор поштового 

зв’язку 

25 24 1 4,2% 1 4,0% 7 28,0% 15 60,0% 3 12,0% 

Електромонтер станційного 

устаткування телефонного 

зв’язку; кабельник-

спаювальник 

29 27 0 0,0% 2 6,9% 9 31,0% 16 55,2% 4 13,8% 

Радіомеханік з 

обслуговування і ремонту 

радіотелевізійної апаратури 

43 42 0 0,0% 1 2,3% 14 32,6% 26 60,5% 3 7,0% 

Контролер Ощадного банку; 

оператор комп'ютерного 
набору 

47 47 3 6,4%   0,0% 14 29,8% 25 53,2% 8 17,0% 

Обліковець з реєстрації 

бухгалтерських даних 
21 21 1 4,8%   0,0% 2 9,5% 16 76,2% 3 14,3% 

Оператор комп'ютерного 

набору; секретар керівника  

(організації, підприємства, 

установи) 

26 24 1 4,2% 2 7,7% 5 19,2% 12 46,2% 9 34,6% 

Оператор з обробки 

інформації та програмного 

забезпечення 

25 25 4 16,0%   0,0% 6 24,0% 13 52,0% 6 24,0% 

Конторський (офісний) 

службовець (бухгалтерія); 

оператор комп'ютерного 

набору 

21 21 1 4,8%   0,0% 6 28,6% 13 61,9% 2 9,5% 

ВСЬОГО: 288 282 14 5,0% 6 2,1% 79 27,4% 165 57,3% 44 15,3% 

 

Аналіз рівня навчальних досягнень учнів 

 

На підставі аналізу журналів теоретичного і виробничого навчання, 

зведених відомостей за результатами директорських контрольних робіт, 

встановлено, що рівень знань, умінь та навичок учнів відповідає вимогам 

кваліфікаційних характеристик, навчальних планів і програм. 

Так в училищі 66,2% учнів мають високий та достатній рівень навчальних 

досягнень. З професійно-теоретичної підготовки 53,5% учнів мають високий та 

достатній рівень навчальних досягнень, з професійно-практичної підготовки 91% 
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учнів мають високий та достатній рівень навчальних досягнень, що на 31% 

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.  Абсолютна більшість викладачів 

забезпечує рівень навчальних досягнень та якості навчання – 50-70%.  

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

якості навчальних досягнень учнів з окремих дисциплін: «Іноземна мова за 

професійним спрямуванням» - 17% (Баланова, Тб31), «Електрорадіовимірювання» 

– 18% (Щербаєва, Рб41), «Фізична культура» - 12% (Ситнік О.О., Рб31 та Рб41), 

«Технологія ремонту РТА» - 29% (Петрич, Рб41), «Електротехніка» - 24% 

(Масалова, Рб41),  «Виробниче навчання» - 18% (Ануфрієва, Рб31 та Рб41), 

«Іноземна мова за професійним спрямуванням» - 33% (Баланова, Сб31), «Основи 

правознавства» - 22% (Іванова, Рк31). 

В розрізі груп найкращі показники щодо якості навчальних досягнень серед 

учнів училища, показали група з професії «Обліковець з реєстрації 

бухгалтерських даних» (Л41) та  групи операторів комп’ютерного набору 

першого курсу (Кб41,  Бб41, Сб41), де даний показник знаходиться в межах 65-

75%. Найгірші групи за цим же показником: Рб41, Рб31 – якість знань 26-33%, що 

на 17-24%% менше нормативу.  

 
Назва професії Група  Кількість 

учнів 

Якість 

знань, %   

Електромонтер СУТЗ;  Технічне 

обслуговування і ремонт апаратури зв’язку та 

оргтехніки 

Ат21 20 55% 

Ат31 26 52% 

Контролер Ощадного банку; оператор 

комп’ютерного набору 

Б41 23 63% 

Бб21 24 57% 

Бб41 21 67% 

Бб31 24 52% 

Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних Л41 21 81% 

Електромонтер СУТЗ; оператор поштового 

зв'язку  

О41 28 63% 

Радіомехінік з обслуговування та ремонту РТА Рб31 15 33% 

Рб41 15 26% 

Р41 18 58% 

Радіомехінік з обслуговування та ремонту РТА; 

Конструювання, виробництво та технічне 

обслуговування радіотехнічних пристроїв 

Рк21 22 54% 

Рк31 27 52% 

Конторський (офісний) службовець 

бухгалтерія; оператор комп’ютерного набору 

Кб21 21 61% 

Кб31 24 51% 

Кб41 20 65% 

Секретар керівника; оператор комп’ютерного 

набору 

Сб41 18 65% 

Сб21 24 54% 

Сб31 17 51% 

Оператор з обробки інформації та програмного 

забезпечення 

П41 24 58% 

П31 24 63% 

Оператор телекомунікаційних послуг; Касир (в Тб41 17 54% 
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банку) Тб31 23 44% 

 

Недостатньо уваги приділялося учням, які мають поточні негативні 

показники успішності. Так за підсумками кожного навчального місяця кількість 

невстигаючих сягала до 250 учнів, тобто до 42% від початкового контингенту. 

19% 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.  

З метою усунення вказаних недоліків педпрацівникам потрібно 

систематично проводити індивідуальну роботу з слабовстигаючими учнями та 

застосовувати методи інтенсифікації навчального процесу на основі комплексного 

використання інноваційних методів навчання та виховання з урахуванням 

особистісно-зорієнтованих технологій.  

 

Стан виконавської дисципліни та внутрішньоучилищного контролю 

 

Організації внутрішнього контролю в училищі  здійснюється відповідно до 

наказу Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006р. №419 та плану роботи 

на навчальний рік, яким охоплено всі напрямки роботи.  

Планово-прогностична, організаційно-виконавча та контрольно-аналітична 

функції управління навчальним закладом реалізуються через планування, 

управління та аналіз процесу життєдіяльності навчального закладу і представлені 

річним планом роботи на поточний навчальний рік, який обговорюється і 

затверджується педагогічною радою. Планування носить системний, 

обґрунтований характер. 

З метою виконання плану роботи училища на навчальний рік видаються 

управлінські накази.  

 

 «Про педагогічне навантаження майстрів виробничого навчання на 

2014/2015 н.р.» від 01.09.2014р. №276-Д 

 «Про персональний розподіл випускників у 2014-2015 н.р.» від 01.09.2014р.  

№278-Д 

 «Про створення спеціальних медичних груп учнів з предмету «Фізична 

культура»  від  01.09.2014 р. №280-Д 

 «Про педагогічне навантаження викладачів 2014-2015 н.р. з 01 вересня 2014 

року» від 03.09.2014р. №292-Д 

 «Про організацію методичної роботи на 2014-15 н.р.» від 04.09.2014р.  

№294-Д 

 «Про призначення завідуючих навчальними кабінетами на 2014-2015 н.р.» 

від 04.09.2014р. №295-Д 

 «Про склад педагогічної та методичної ради» від 04.09.14р. № 299-Д 

 «Про методичне керівництво на 2014-2015н.р.» від 04.09.2014р. № 296-Д. 

 «Про розробку плануючої документації до 2014-2015 н.р.» від 04.09.2014р.  

№297-Д 
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 «Про склад педагогічної та методичної ради» від 04.09.2014р. №299-Д 

 «Про склад методичних комісій» від 04.09.2014р. № 300-Д 

 «Про проведення державних кваліфікаційних атестацій у ІV кварталі 2014 

року та І кварталі 2015 року» від 17.09.2014р. №324-Д 

 «Про затвердження тем творчих робіт» від 01.10.2014р. №343-Д 

 «Про атестацію педагогічних працівників у 2014-2015 н.р.» від 14.10.2014р. 

№356-Д 

 «Про аналіз результатів відвідування занять учнями  у вересні 2014-2015 

н.р.» від 15.10.14р.  № 358-Д. 

 «Про підвищення кваліфікації керівних та педагогічних працівників у 2015 

році»  від 09.01.2015р. №03-Д 

  «Про результати перевірки журналів обліку теоретичного навчання» від 

24.11.2014р. №419-Д  

 «Про стан виконання навчальних планів, програм за І семестр» від 

16.01.2015р. №23-Д 

 «Про педагогічне навантаження майстрів виробничого навчання 2014-2015 

н.р.» від 02.02.15 № 46-Д. 

 «Про проведення обласної олімпіади з предмету «Технологія комп’ютерної 

обробки  інформації серед учнів з професії «Оператор комп’ютерного 

набору» від 04.02.2015 року №58-Д 

 «Про  додаткове педагогічне  навантаження  викладачів на 2014/2015 

навчальний рік з 2 лютого 2015 року» від 12.02.2015 р. №69-Д 

  «Про призначення стипендії у ІІ семестрі 2014/2015 н.р. з 01 березня 

2015р.» від 20.03.2015р. №125-Д 

  «Про результати атестації педагогічних працівників у 2014-2015 н.р.» від 

30.03.2015р. №141-Д 

 «Про результати перевірки журналів обліку теоретичного навчання» від 

03.04.2015 р. № 152-Д 

 «Про проведення держаних кваліфікаційних атестацій  у червні 2015» від 

15.04.2015р. №172-Д. 

 «Про проведення атестації з дисциплін т/н та перевірочних робіт в групах 

Ат-21, Рк-21, Ат-31, Рк-31» від 22.04.2015р. № 181-Д. 

 «Про результати перевірки навчально-методичної документації з 

професійно-практичної підготовки» від 08.06.2015 № 237-Д 

 

 Хід виконання плану розглядається на педагогічних радах (2 рази на 

семестр). В минулому навчальному році розглядались наступні питання:  

 Підсумки методичної роботи училища за 2013-2014 навчальний рік 

(вересень) 

 Розгляд плану роботи училища на 2014-2015 навчальний рік, (вересень). 

 Про організацію та результати ДКА  (вересень) 

 З досвіду роботи майстрів виробничого  навчання Солодєєвої К.В. та 

Павліченко Н.Ю. 

 Про хід чергової та позачергової атестації (жовтень)  

 Про аналіз методичної роботи у І семестрі (січень) 
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 Про аналіз роботи атестуємих у 2014/2015 навчальному році (березень ) 

 Про допуск учнів до атестаційної сесії (травень) . 

 

Хід виконання плану розглядається  на  інструктивно-методичних нарадах , 

(щомісяця):: 

 Про підготовку до нового навчального року (серпень). 

 Про порядок оформлення журналів професійно-практичної підготовки 

(серпень). 

 Про ведення журналів професійно-теоретичної підготовки (вересень). 

 Методика розробки методичних рекомендацій для уроків професійно-

практичної підготовки (вересень). 

 Про організацію стажування та наставництва майстрів (жовтень). 

 Про вимоги по оформленню пакетів навчально-методичної документації з 

конкретних предметів (листопад). 

 Про організацію проведення ДКА (листопад). 

 Про вимоги по оформленню журналів теоретичної підготовки (листопад). 

 Дидактичне забезпечення уроків професійно-теоретичної підготовки 

(грудень). 

 Про результати перевірки відвідування занять учнями (грудень). 

 Про результати анкетування випускників та роботодавців (грудень). 

 Про вдосконалення системи роботи викладачів із ліквідації прогалин у 

знаннях учнів.(січень). 

 Про самоаналіз уроків педагогічними працівниками  

 Про результати перевірки навчально-методичної документації з ПТП 

(лютий). 

 Структура і зміст професійної компетентності майстра виробничого 

навчання (лютий). 

 Методика вивчення та впровадження інноваційних виробничих технологій в 

навчальний процес(квітень). 

 Педагогічний аналіз уроку в сучасних умовах (травень). 

 Про закінчення навчального року (травень). 

 Про підготовку документації до атестаційної сесії (червень). 

 Про організацію проведення ДКА (червень). 

 

В кінці навчального року проводиться аналіз виконання річного плану 

роботи з обговоренням кінцевих результатів з виданням відповідних наказів. Хід 

виконання наказів щотижня контролюється на адміністративних нарадах. 

Виконання плану контролю досягається також шляхом відвідування, 

аналізу уроків, позакласних заходів, плануючої документації, журналів 

теоретичного та виробничого навчання тощо. В цьому році проведена перевірка 

69 уроків, в тому числі: 

 Виробниче навчання з професії Оператор поштового зв’язку;електромонтер 

СУТЗ – 6. 

 Виробниче навчання з професії секретар керівника – 5. 

 Виробниче навчання  з професії контролер Ощадного банку – 4 
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 Виробниче навчання електромонтерів – 2. 

 Виробниче навчання з професії Оператор з обробки інформації та 

програмного забезпечення – 3. 

 Виробниче навчання з професії Контролер Ощадного банку; оператор 

комп’ютерного набору – 9.  

 Виробниче навчання з професії Оператор телекомунікаційних послуг – 4. 

 Виробниче навчання з професії радіомеханік – 7. 

 Виробниче навчання з професії конторський службовець – 4 

 Читання креслення 4. 

 Бухгалтерський облік – 6. 

 Поштовий зв'язок  – 4. 

 Теорія електричних кіл-2.    

Згідно з річним планом роботи в грудні та травні 2014-2015 навчального 

року адміністрацією училища була проведена перевірка навчально-методичної 

документації з загальноосвітньої та професійно-теоретичної підготовки. В ході 

контролю були перевірені пакети навчально-методичної документації викладачів. 

Під час моніторингу вивчалися та перевірялися наступні документи: 

кваліфікаційна характеристика (освітньо-кваліфікаційна характеристика 

випускника); робоча навчальна програма з предмету; поурочно-тематичні плани; 

інструкційні, технологічні, інструкційно-технологічні картки до всіх лабораторно-

практичних робіт; плани уроків; робочі критерії оцінювання з кожного предмету, 

навчальної теми; паспорти комплексно-методичного забезпечення з предметів, 

нормативно-правові документи щодо викладання загальноосвітніх дисциплін, 

плани індивідуально-методичної роботи, дидактичне забезпечення, розробки 

уроків загальноосвітніх дисциплін, розробки виховних заходів з предметів 

загальноосвітньої підготовки. 

За наслідками перевірки встановлено, що переважна більшість викладачів 

сумлінно відносяться до виконання своїх посадових обов’язків в частині 

оформлення та комплектування навчально-методичної документації з предметів. 

Особливо слід відзначити за зразкове та своєчасне оформлення документації 

викладачів Божора Д.Ю., Нежиборець Т.В., Нижборську Н.А.,  Борболюка Є.О., 

Лисенко Н.О., Бережну Н.Я., Бондаренко Л.А., Попик О.І., Сільвейструк Н.А. 

В той же час в оформлені  документації мають місце наступні недоліки:  

 несвоєчасно надаються на затвердження навчально-методичні документи 

викладачами:  Ситнік О.О., Агішевою А.В.; 

 не на кожен урок розроблений план уроку у викладачів: Романенка Є.О.,  

Ситнік О.О.; 

 недооформлені паспорти комплексно-методичного забезпечення предмету у 

викладачів Айшпурс Н.В., Бірюкової Н.М.;  

 не розроблені робочі критерії оцінювання з кожної теми предмету у 

викладачів Айшпурс Н.В. 

 

Двічі на семестр здійснена перевірка журналів обліку навчальної роботи. 

Під час перевірки було з’ясовано, що тематичний облік знань викладачами 

проводиться згідно вимог навчальних програм з урахуванням проведених 
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контрольних та самостійних робіт. Більшість викладачів училища дотримуються 

«Інструкції з ведення журналу, обліку теоретичного навчання учнів ПТНЗ» 

затвердженої МОН України від 26.012011 року №59. Але разом з тим є викладачі, 

які не своєчасно роблять записи до журналу при виставленні тематичних оцінок, 

що свідчить про безсистемність їх роботи з документацією. Таким чином 

порушується виконання пункту 3.10 посадової інструкції викладача.   

Така система контролю ведення журналів дозволяє охопити всі напрямки 

роботи училища, прослідкувати виконання навчальних планів та програм, 

аналізувати успішність з теоретичного та виробничого навчання і своєчасно 

приймати рішення. З метою усунення недоліків педпрацівникам при веденні 

журналів  потрібно систематично та своєчасно здійснювати відповідні записи до 

журналів обліку теоретичного та виробничого навчання.  

 

Модернізація та укріплення навчально-матеріальної бази училища 

 

За навчальний рік навчальна база поповнена наступними матеріальними 

цінностями:  

 Музичний центр (макет) Panasonic SA-AK-18 – 1 шт.  

 Музичний центр LG FFH-315 (макет) – 1 шт. 

 Автомагнітола Grundig  Challend 600 CDA (макет) – 1 шт. 

 Автомагнітола DEX DE 3268 (макет) – 1 шт. 

 DVD програвач Sony DVP-NS-36 (макет)  – 1 шт.  

 DVD програвач BOMANN 593 CB (макет)  – 1 шт.  

 DVD програвач  Samsung  P 142 (макет)  – 1 шт.  

 DVD програвач SUPRA DVS-109 UX (макет) – 1 шт.  

 Радіоприймач КІРО-408 АС (макет) – 1 шт. 

 Макет телевізора  Samsung модель CS-2039R – 1 шт. 

 Макет телевізора RAINFORD модель TV 5125T – 1 шт. 

 Автомагнітола  SVC KD-R 106 – 1 шт. 

 Стереомагнітола MYSTERY BM-6104 (V1M12) – 1 шт. 

 Діючий макет монітора  LG FLATRON L1932 TQL1932 – 1 шт. 

 Діючий макет монітора  MEDION MD 30917 PN – 1 шт. 

 Діючий макет монітора MIRO 19 TD 690– 1 шт. 

 Діючий макет телевізора Samsung CS-21M6WPQ – 1 шт. 

 Діючий макет модема  ACORP M56-EMSF – 1 шт. 

 Макет кабельного модема D-Link DCM 201– 1ш. 

 Діючий макет пристрою для перевірки пульсопори  - 1 шт.  

 Діючий макет осцилографа – 4 шт. 

 Діючий макет принтера LEX MARK Z13 – 1 шт. 

 Діючий макет принтера EPSON STYLON COLOR – 1 шт. 

 Діючий макет принтера LEX MARK Z602 – 1 шт. 

 Діючий макет супутникового ресивера  Stron SRT4012– 1 шт. 

 Макет кнопкового ТА Panasonic KX/T2365 – 1 шт. 

 Макет кнопкового ТА IMPORTANT– 1 шт. 

 Діючий макет імітатора телефонної лінії – 1шт. 
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Організація та результативність загальноосвітньої підготовки 

 

З метою забезпечення конституційних прав України на повну загальну 

середню освіту адміністрація училища у своїй діяльності керується законами 

України:  «Про освіту» від 23.05.1991 року № 1060-ХІІ, « Про загальну середню 

освіту» від 13.05.1999 року № 651-ХІV,  «Про мови …..» від 28.10.1989 року 

№8312-11,  «Про місцеве самоврядування в Україні» від 06.10.1998 року №163-

ХІV;  указами Президента України: «Про  Міжнародний  конкурс  з української 

мови імені Петра Яцика» від 09.11.2007 року  №1078/2007, «Про  деякі  заходи  

щодо піднесення ролі української мови» від 28.11.2007року №1155/2007, «Про 

Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді 

імені Тараса Шевченка» від 30.09.2010 року № 928/2010, «Про додаткові заходи 

щодо підвищення якості освіти в Україні» від  20.03.2008 року № 244/2008; 

постановами Кабінету Міністрів України: «Про затвердження Державного 

стандарту базової і повної загальної середньої освіти» від 14.01.2011 року № 244; 

наказами Міністерства освіти і науки України:  «Про затвердження 12-бальної 

шкали оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої 

освіти» від 04.09.2000 року № 428/48, «Про затвердження Типового положення 

про атестацію педагогічних працівників» від 06.10.2010 року № 930, «Про 

затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних 

закладів» від 20.07.2004 року № 601, «Про затвердження  Положення про 

Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, 

конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурсів фахової 

майстерності» від 18.08.1998 року № 305, переліком навчальних програм, 

рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту для використання 

в старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах; типовими навчальними 

планами загальноосвітніх навчальних закладів; нормативною базою з питань 

зовнішнього незалежного оцінювання; іншими актами законодавства в галузі 

освіти  у тому числі місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування. 

У відповідності до Типової базисної структури навчальних планів для 

підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних 

закладах (наказ МОН України від 13 жовтня 2010 року №947) та вимог державних 

стандартів ПТО (наказ МОН України від 23 серпня 2006 року №632) в училищі 

розроблено та затверджено у встановленому порядку робочі навчальні плани і 

робочі навчальні програми. 

Робочі навчальні плани на 2014/2015 навчальний рік складено за Типовим 

навчальним планом загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом 

МОН України від 27.08.2010 року № 834. 
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Комплект навчально-програмної документації з кожної професії 

розроблені та включають робочі навчальні плани і програми з пояснювальними 

записками з визначенням мети, змісту, форм організації навчального процесу та 

результатів навчання, поурочно-тематичне планування, плани роботи навчальних 

кабінетів і аудиторій; комплект нормативно-правових документів (освітня галузь).  

Робочі навчальні програми з загальноосвітніх дисциплін розроблені на 

основі Типових програм загальноосвітніх дисциплін для професійно-технічних 

навчальних закладів України з урахуванням професійного спрямування, 

розглянуті на засіданнях методичних комісій та затверджені у відповідному 

порядку. 

Підготовку загальноосвітніх предметів здійснюють 20 педагогів,  зокрема, 14 

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 - 6 викладачів (30 %); 

 І категорію - 4 викладача (20 %); 

 ІІ категорію - 4 викладача (20 %); 

 кваліфікаційну категорію «спеціаліст» -  6 викладачів (30 %). 

 

 
 

Середній вік педагогів загальноосвітньої підготовки складає 42 роки. Такий 

підбір педагогічних кадрів є оптимальним показником з позиції досвіду та 

компетентності водночас із продуктивністю. 

Загальноосвітню підготовку в училищі забезпечують 12 навчальних 

кабінетів.  
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Кабінети постійно оновлюються та поповнюються матеріально-технічним 

забезпеченням, а саме  у 2014/2015 н.р. було укомплектовано:  

 «Кабінет економічної географії та основ економіки» - картами  «Визначні 

місця України», «Економічна і кліматична карта Африки», «Економічна і 

кліматична карта Північної та Південної Америки», «Економічна і 

кліматична карта Євразії», «Економічна і кліматична карта Австралії». 

 «Кабінет іноземної мови» - журнали з аудіододатками «English учить 

легко». 

 «Лабораторія інформатики та інформаційних технологій» - плакатами 

«Вікно програми MS Office Power Point», «Інформація. Повідомлення. 

Дані», Властивості символів тексту», «Файл. Папки», «Графічний редактор 

Paint». 

 «Кабінет математики» - наборами «Класного інструменту»,  «Тіла 

геометричні», стендом змінного характеру: «Математична мозаїка». 

 «Кабінет фізики та астрономії» - стендами  «Цікава фізика», «Підготовка 

до ЗНО з фізики». 

 «Кабінет хімії, біології, екології та технології» - стендами «Якби ми їли те, 

що треба…»., «Еволюція рослинного та тваринного світу», таблицю 

«Виявлення йонів (якісний аналіз)», матеріалами - пластилін, пінцети, 

ґрунтовими сумішами для вирощування різних рослин, вазонами різних 

розмірів. 

 «Кабінет історії та правознавства» - стендами «Історичний календар», 

картою «Європа. Політична карта». 

 «Кабінет української мови та літератури» - репродукціями картин для 

розвитку мовлення учнів, таблицею «Будова слова». 

 «Кабінет захисту Вітчизни» - комплектами плакатів «Біологія людини», 

«Отруєння газами. Оживлення, ампутації частин тіла», «Рани, кровотечі. 

Розтягнення зв'язок: вивихів в суглобах. Переломи кісток кінцівок», 

«Електротравми. Загальна характеристика утоплення. Тепловий удар, 

відмороження і замерзання», «Травми грудей та живота. Травми черепа та 

хребта», «Транспортування потерпілих», двома магазинами від АК-74,  

макетами РПГ. 

 



  

19 

 

Вивчення якісного складу контингенту учнів  

на базі базової загальної середньої освіти 

Контингент учнів, які навчаються з наданням повної загальної середньої 

освіти станом на 1 червня 2015 року становив 264 учня (13 навчальних груп): 

 

 3 групи  – ІІІ курсу: 69 учнів; 

 5 груп – ІІ курсу: 103 учня;  

 5 груп – І курсу: 92 учня. 

 

Проведений моніторинг продовж трьох років показав, що якісний рівень 

навчальних досягнень абітурієнтів за даними свідоцтв про базову загальну середню 

освіту цього року склав 44%, що є таким же як і в минулому навчальному році і 

менше на 2 % ніж позаминулого. 

В розрізі окремих навчальних дисциплін найвища якість знань учнів за 

свідоцтвами  протягом трьох навчальних років становить 69% та 68% - предмети 

технології та художня культура, найнижча 24% - предмет математика (див.таблицю). 

 

Якість знань з предметів загальноосвітньої підготовки 

успішності учнів І курсу за свідоцтвами про базову загальну середню освіту  

Навчальні предмети 2012/2013 н.р. 2013/2014 н.р. 2014/2015 н.р. 
Середнє 

значення 

Математика  22 24 24 23 

Хімія 31 31 32 31 

Англійська мова 32 35 32 33 

Фізика 32 32 35 33 

Українська мова 35 34 45 38 

Географія 41 32 33 35 

Біологія 43 39 40 41 

Українська література 43 39 40 41 

Історія  46 43 40 43 

Світова література 40 37 46 41 

Правознавство 57 46 44 49 

Інформатика 68 64 65 66 

Художня культура 58 73 62 64 

Технології 66 83 76 75 

Середнє значення 44 44 44   
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У поточному навчальному році найвища якість знань учнів була виявлена з 

предмету технології (76%),  що є на 7% меншою у порівнянні з минулим навчальним 

роком, а найнижча з предмету математика  (24%), що є такою ж як в минулому році. 

 

Якість знань з предметів загальноосвітньої підготовки  учнів   

І курсу за свідоцтвами про базову загальну середню освіту у 2014/2015 н.р. 
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Бб-41 52 48 57 53 29 29 71 48 48 67 48 48 43 48 76 86 53 

Кб-41 45 32 45 36 32 27 77 32 56 45 45 50 41 32 55 77 45 

Рб-41 14 14 21 15 14 7 43 14 14 7 0 7 14 7 57 57 19 

Сб-41 70 75 65 38 45 45 80 65 65 60 55 65 45 55 80 80 62 

Тб-41 42 32 42 20 5 5 53 32 32 42 16 32 32 16 41 78 33 

Середнє 

значення 
45 40 46 32 25 23 65 38 43 44 33 40 35 32 62 76 
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В розрізі навчальних груп найнижчою якість знань учнів 0 % виявлена з 

предмету географія в групі Рб-41, а найвищою 86% з предметів технології в групі 

Бб-41.  

В цілому найнижча якість з загальноосвітньої підготовки становить 19 % у 

групі Рб-41, що на 7% менше ніж у минулому році, а найвижча 62 % у групі Сб-

41, шо на 8% більша ніж у минулому році. 

 

Середній бал з предметів загальноосвітньої підготовки успішності учнів І 

курсу за свідоцтвами про базову загальну середню освіту у 2014/2015 н.р. 

 

 
В розрізі навчальних груп найменший середній бал (початковий рівень) з 

предметів загальноосвітньої підготовки мають учні: Кравцова Олександра (група 

Сб-41) – 2 бали, Кущінська Аліна (група Сб-41) – 3 бали, Антонов Станіслав 

(група Тб-41) – 3 бали. 
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Якість знань з предметів загальноосвітньої підготовки  

учнів І курсу за  результатами написання діагностичних контрольних робіт 

Проведений моніторинг вивчення рівня якості (%) знань  учнів І курсу (див. 

таблицю)  свідчить, що учні за результатами написання діагностичних 

контрольних робіт мають найнижчу якість знань з предмету математика (3%), а 

найвищу з предмету інформатика (38%). 

№ Навчальний предмет 

Кількість 

учнів, що 

виконували 

роботи 

Рівні навчальних досягнень Якість знань учнів 

початковий середній достатній високий свідоцтво 

діагностична 

контрольна 

робота 

1.  Українська мова 90 22 52 16 0 44 18 

2.  Українська література 84 32 34 18 0 40 21 

3.  Географія 86 18 50 18 0 34 21 

4.  Правознавство 84 18 38 26 2 42 33 

5.  Інформатика 82 31 20 30 1 65 38 

6.  Художня культура 27 14 9 2 2 48 15 

7.  Англійська мова 90 61 15 14 0 27 16 

8.  Математика 87 51 33 3 0 24 3 

9.  Історія 97 24 61 12 0 37 12 

10.  Фізика 85 21 47 17 0 34 20 

11.  Хімія 89 35 36 16 2 32 20 

12.  Біологія 91 15 49 26 1 40 30 

 

 

Якість знань учнів з предметів загальноосвітньої підготовки 

 за результатами діагностичних контрольних робіт у 2014/2015 н.р. 
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З метою ліквідації прогалин в навчальних знаннях учнів викладачами 

предметниками постійно розробляються корекційні заходи, які розглядаються на 

засіданнях методичних комісій. 

 

 

 

Робота з обдарованою  молоддю та участь у конкурсах 
Особливу зацікавленість та інтерес до предметів допомагає збільшувати така 

форма роботи, як організація та проведення предметних тижнів. Саме вони 

сприяють розвитку інтелекту учнів, їх творчої ініціативи, підвищення інтересу до 

навчання, ділової активності учнів, розвитку розуміння престижності професії. Так 

протягом року в училищі організовуються та проводяться такі предметні тижні, як 

«Тиждень української мови», «Тиждень літератури та культури», «Тиждень 

математики», «Тиждень історії та економіки», «Тиждень іноземної (англійської 

мови)», «Тиждень географії та правознавства», «Тиждень фізики та астрономії», 

«Тиждень інформатики та технології» на  яких учні  показали свої знання, вміння, 

навички та творчі здібності. 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 (училищний) етап учнівських олімпіад з загальноосвітніх 



  

24 

 

дисциплін, а саме: математика, англійська мова, інформатика, українська мова та 

література, біологія, географія, історія, хімія і фізика.  

 

КІЛЬКІСТЬ УЧАСНИКІВ І (УЧИЛИЩНОГО) ЕТАПУ ОЛІМПІАД  

СЕРЕД УЧНІВ І КУРСУ 

 

 

У 2014/2015 н.р. прийняли участь не більше 19 осіб з кожної дисципліни, 

що складає лише 21% від загального контингенту І курсу. 

 

КІЛЬКІСТЬ УЧАСНИКІВ І (УЧИЛИЩНОГО) ЕТАПУ ОЛІМПІАД  

СЕРЕД УЧНІВ ІІ КУРСУ 

 
У порівнянні з минулим роком кількість учнів ІІ курсу залучених у 

олімпіадах збільшилась  з предмету фізика на 2 учня та зменшилась з предметів 

українська мова і література на 6 учнів, англійська мова на 5 учнів, хімія на 3 

учня, інформатика на 2 учня. 
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Викладачам Щербині Т.О., Афтеньєвій Л.Г., Балановій А.Т., Сільвейструк 

Н.А. та Агішевій А.В.  у новому навчальному році спланувати роботу в групах з 

метою ліквідації прогалин  у знаннях учнів, повторення знань та вмінь програми 

середньої школи та поглибити роботу з обдарованими  учнями.   

 

РЕЗУЛЬТАТИ УЧАСТІ УЧНІВ В ІІ (МІСЬКОМУ) ЕТАПІ ОЛІМПІАД 

 

 
 

У 2014/2015 н.р. учні прийняли участь в ІІ етапі предметних олімпіад з 

математики (2 учня), географії (1 учень), хімії  (2 учня), фізики (1 учень), історії (2 

учня), біології  (2 учня), української мови та літератури (2 учня), а з предметів 

інформатика та англійська мова жодного учня не прийняло участі. Тому викладачам 

Агішевій А.В., Бондаренко Л.А. та Балановій А.Т. необхідно у наступному 

навчальному році спланувати свою роботу на поглиблення з обдарованими учнями. 

У листопаді 2014 року проводились: 

  І етап Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика в 

якому взяло участь 21 учень роботи учня групи Кб-41 Криці Миколи та 

учениці групи Сб-31 Данилової Надії були направлені на ІІ етап конкурсу. 

 І етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса 

Шевченка в якому взяло участь по 15 учнів роботи учня групи Кб-41 

Шевчука Віталія та учениці групи Бб-31 Осадчої Регіни були направлені на 

ІІ етап конкурсу.  

МОНІТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТІВ УЧАСТІ УЧНІВ У І ЕТАПІ МІЖНАРОДНОГО 

КОНКУРСУ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ІМЕНІ ПЕТРА ЯЦИКА 
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МОНІТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТІВ УЧАСТІ УЧНІВ У І ЕТАПІ МІЖНАРОДНОГО 

МОВНО-ЛІТЕРАТУРНОГО КОКУРСУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 
Викладачам української мови і літератури Щербині Т.О., Балановій А.Т. та 

Афтеньєвій Л.Г. наступного року активізувати роботу, щодо залучення учнів до 

участі у конкурсах та підготовці переможців ІІ етапу конкурсів. 

 

Всебічному розвитку учнів, їх творчої ініціативи, підвищення інтересу до 

навчання також сприяє постійне залучення учнів нашого училища до різноманітних 

конкурсів. Так протягом 2014/2015 н.р. учні ДНЗ «ВПУ № 9 м. Кіровоград» 

прийняли участь у наступних конкурсах: 

 Данілова Надія, учениця групи Сб-31 учасниця ІІ етапу Міжнародного 

конкурсу молодіжних проектів з енергозбереження «Енергія і середовища» 

- керівник викладач фізики Попик О.І. та викладач географії Христенко 

М.В.;  

 Таджиєва Анастасія, учениця групи Кб-31 учасниця ІІ етапу 

Всеукраїнського дитячого літературного конкурсу «Захистимо країну від 

лиха» у номінації «Художній твір» - керівник викладач української мови та 

літератури Щербина Т.О.; 
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 Хамікова Наталія, учениця групи Сб-21 учасниця ІІ етапу Всеукраїнського 

дитячого літературного конкурсу «Захистимо країну від лиха» у номінації 

«Поетичний твір» - керівник викладач української мови та літератури 

Афтеньєва Л.Г..; 

 Онищенко Оксана, учениця групи Тб-41,  Адамська Катерина та Шевчук 

Віталій  учні групи Бб-41 учасники ІІ етапу конкурсу творів на тему 

"Українська мова - мова єднання" у номінації: «Квітни, мово наша рідна» - 

керівники викладачі української мови і літератури Щербина Т.О. та 

Баланова А.Т.; 

 Чернега Діана, учениця групи Сб-41 учасниця  ІІ етапу конкурсу творів на 

тему "Українська мова - мова єднання" у номінації: «Мовне багатоголосся 

України» - керівник викладач української мови і літератури Щербина Т.О.; 

 Урсу Владислав, учень групи Рб-41 учасник ІІ етапу конкурсу творів на 

тему "Українська мова - мова єднання" у номінації: «На видноті всього 

світу» - керівник викладач української мови і літератури Афтеньєва Л.Г.; 

 Криця Микола, учень групи Кб-41 учасник ІІ етапу конкурсу творів на 

тему "Українська мова - мова єднання" у номінації: «Дихай озоном» - 

керівник викладач української мови і літератури Щербина Т.О.; 

 Данілова Надія, учениця групи Сб-31 учасниця ІІ етапу ХІV 

Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості у номінації «Література» - 

керівник викладач української мови і літератури Щербина Т.О.; 

 Яндович Ольга, учениця групи Бб-31 учасниця ІІ етапу ХІV 

Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості у номінації у номінації 

«Історія і державотворення» - керівник викладач історії Іванова Л.Є.; 

 Слюсаренко Андрій, учень групи Бб-31 учасник ІІ етапу конкурсу читців 

сонетів Уільяма Шекспіра – керівник викладач Бондаренко Л.А.; 

 Демидчик Богдан, Лирщикова Катерина, Онищенко Оксана, Пасенко Анна, 

Шевчук Віталій, Данилова Надія, Козакевич Діана, Кулинка Юлія, Осадча 

Реґіна, Таджиєва Анастасія, Яндович Ольга учасники ІІ етапу 

Всеукраїнського фізичного конкурсу «Левеня» - керівник  викладач фізики 

Попик О.І.; 

 Пасенко Анна, Павлова Катерина, Шевчук Віталій, Плющ Олена, 

Онищенко Оксана, Мартиненко Ольга, Волкобой Юлія, Криця Микола, 

Данилова Надія, Козакевич Діана, Таджиєва Анастасія, Осадча Реґіна, 

Слюсаренко Андрій, Гліжинський Олександр, Яндович Ольга учасники ІІ 

етапу V Міжнародної природознавчої гри Геліантус-2014 - керівник  

викладач фізики Попик О.І.. 

 

Зауваження та пропозиції щодо підготовки учнів до олімпіад та конкурсів: 

1. Викладачам предметникам протягом нового навчального року: 
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 систематизувати роботу з обдарованими і здібними учнями та залучати 

учнів у прийнятті участі у ІІІ етапі учнівських олімпіад; 

 спланувати роботу в групах, яка передбачає повторення знань та вмінь 

програми середньої школи загальної середньої підготовки. 

2. Викладачам інформатики Агішевій А.В. та англійської мови Балановій 

А.Т., Бондаренко Л.А. зосередити увагу на якість підготовки до предметних олімпіад 

з метою залучення учнів до ІІ етапу олімпіад. 

3. Викладачам української мови і літератури Щербині Т.О., Балановій А.Т.  та 

Афтеньєвій Л.Г. наступного навчального року активізувати роботу, щодо підготовці 

переможців ІІ етапу конкурсів з української мови.  

 

 

 

Аналіз рівня навчальних досягнень учнів за поточний рік 
Згідно плану роботи училища на 2014/2015 навчальний рік, наказам по 

училищу  № 420-Д від 25.11.2014 року «Про проведення контрольних зрізів знань з 

загальноосвітніх дисциплін у І семестрі 2014/2015 н.р.», № 130-Д від 25.13.2015 року 

«Про проведення контрольних зрізів знань з загальноосвітніх дисциплін у ІІ семестрі 

2014/2015 н.р.»  та 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, правознавства, інформатики, 

англійської мови, географії, фізики, технології, економіки, художньої культури та 

світової літератури. 

Заступником директора з навчальної роботи Кривенко Н.А. розроблені 

графіки проведення контрольних робіт. Тексти, завдання підбиралися відповідно до 

вимог навчальних програм, за посібниками зазначеними у листі МОНУ від 

04.03.2013 року №1/9-151 «Методичні рекомендації щодо проведення підсумкових 

робіт у загальноосвітніх навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році»  та 

розглядались на засіданнях методичних комісій суспільно-гуманітарної та 

природничо-математичної підготовки. 

Аналіз та узагальнення результатів  дав можливість побачити: 

1) навченість учнів з даних навчальних предметів;  

2) недоліки в роботі викладачів та учнів;  

3) викладачам виробити заходи подолання проблем; 

4) провести повторний моніторинг у вересні 2015/2016 н. р. в групах,  які 

викликають найбільшу тривогу в адміністрації закладу. 

Результативність навчальних досягнень учнів І курсу  



  

29 

 

Навчальні предмети 

Якість 

знань учнів 

за 

свідоцтвами 

Якість за 

діагностичну 

контрольну 

роботу 

Якість знань учнів 

за результатами 

контрольних зрізів 

знань у І семестрі 

2014/2015 н.р 

Якість знань 

учнів за І 

семестр 

2014/2015 н.р  

Якість знань учнів 

за результатами 

контрольних зрізів 

знань у ІІ семестрі 

2014/2015 н.р 

Українська мова 45 17 

 

48  

Геометрія 23 3 

 

24 29 

Алгебра і початки аналізу 25 3 

 

23 29 

Художня культура 49 15 

 

26 61 

Українська література 40 22 41 47  

Хімія 32 19 

 

38 40 

Фізика 35 19 44 42  

Історія 38 11 

 

38 36 

Англійська мова 32 15 43 28 37 

Правознавство 44 26 62 50  

Біологія 40 29 

 

42 45 

Географія 33 21 46 43  

Світова література 46 

  

45 73 

Інформатика 65 36 60 56  

Середнє значення 39 18 49 39 44 

Результативність навчальних досягнень учнів І курсу  

 
Проведений моніторинг якості знань учнів І курсу  показав, що якісний 

рівень навчальних досягнень за результатами контрольних зрізів знань  у ІІ семестрі 
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склав 44%, що менше на 5% ніж якість знань за результатами свідоцтв і більше на 26 

% ніж якість знань за результатами діагностичних контрольних робіт. 

Результативність навчальних досягнень учнів ІІ  курсу  

Навчальні предмети 
Якість знань 

учнів за 

свідоцтвами  

Якість за 

діагностичну 

контрольну 

роботу  

Якість 

знань учнів 

за І курс  

Якість знань 

учнів за І 

семестр 

2014/2015н.р. 

Якість знань учнів 

за результатами 

контрольних зрізів 

знань у ІІ семестрі 

2014/2015н.р. 

Алгебра і початки аналізу 24 7 21 22 26 

Біологія 39 27 35 33 36 

Українська література 39 16 43 43  

Геометрія 24 7 20 20 26 

Англійська мова 34 22 34 35 39 

Фізика 32 6 39 37  

Технології 83 18 54 51  

Хімія 31 11 25 34 37 

Українська мова 34 9 40 

 

 

Світова література 37 4 33 46 52 

Всесвітня історія 43 41 45 42  

Інформатика 64 25 67 

 

 

Економіка - - - 59 65 

Історія України 29 4 44 43 50 

Екологія - - - - 42 

Середнє значення 39 15 38 39 41 

Результативність навчальних досягнень учнів ІІ  курсу  

 
Аналіз успішності за результатами проведених контрольних зрізів знань свідчить 

про те, що якість знань з загальноосвітньої підготовки в середньому по училищу 
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практично майже відповідає  якості знань за свідоцтвами про базову загальну середню 

освіту.  

Але в той же час якість знань учнів у порівнянні з якістю за результатами свідоцтв 

про базову загальну середню освіту зменшилась з предметів: всесвітня історія (Сб-41) на 

24%, англійська мова (Бб-41) на 10%, біологія (Сб-41, Бб-31) на 6%, 22%, світова 

література (Бб-31) на 14% та збільшилась з предметів: біологія (Тб-31) на 12%, художня 

культура (Тб-41) на 29%, хімія (Кб-41, Тб-41, Кб-31, Рб-31) на 15%, 23%, 18%, 15%, 

історія України (Рб-31) на 42%, всесвітня історія (Рб-41) на 12%, світова література (Кб-

41, Рб-41, Тб-41, Кб-31, Рб-31, Тб-31) на 38%, 39%, 43%, 14%,  32%, 23%, 32%, 

англійська мова (Рб-41, Тб-41, Рб-31, Тб-31) на 25%, 12%, 29%, 20%, математика (Рб-31, 

Сб-31) на 15%. 

Але в той же час якість знань учнів у порівнянні з якістю за результатами І 

семестру зменшилась з предметів: всесвітня історія (Тб-41) на 11%, світова література 

(Бб-31) на 16% та збільшилась з предметів: художня культура (Рб-41, Тб-41) на 23%, 

25%, світова література (Кб-41, Рб-41, Тб-41, Кб-31, Сб-31, Тб-31) на 18%, 47%, 43%, 

20%, 13%, 15%, англійська мова (Бб-41, Рб-41, Тб-31) на 10%, 13%,  10%, економіка (Тб-

31) на 18%, біологія (Тб-31) на 15%, історія України (Рб-31) на 14%. 

Також є предмети з яких збільшився початковий рівень навчальних досягнень 

учнів, а саме: світова література – 7 учнів (Бб-31 – 1 учень, Кб-31 – 1 учень, Рб-31 – 2 

учня, Сб-31 – 1 учень, Тб-31 – 2 учня) та біологія – 7 учнів (Бб-31 – 2 учня, Кб-31 – 1 

учень, Сб-31 – 1 учень, Тб-31 – 3 учня). 

 

Зауваження та пропозиції щодо ліквідації прогалин в знаннях учнів: 
 

1. Викладачам загальноосвітніх дисциплін:  

 постійно слідкувати за моніторинговими дослідженнями навчальних 

досягнень учнів; 

 систематично працювати над підвищенням рівня навчальних досягнень 

учнів; 

 забезпечити ефективність індивідуальної роботи з учнями, спрямовуючи її 

на подолання недоліків та прогалин у знаннях та практичних навиків; 

 до нового навчального року підготувати корекційні завдання з метою 

відпрацювання тем, які у учнів виникли труднощі з метою підвищення 

рівня навчальних досягнень учнів; 

  при підготовці до уроків підбирати завдання, розв’язування яких 

передбачає повторення знань та вмінь програми середньої школи загальної 

середньої підготовки. 

2. Головам методичних комісій Івановій Л.Є. та Нижборській Н.А.: 

 до 15 вересня  2015 року на засіданнях методичних комісій проаналізувати 

результати навчальних досягнень учнів за 2014/2015 н.р. з метою 

вирішення шляхів впровадження корекційних заходів, щодо ліквідації 

прогалин в навчальних знаннях учнів; 

 протягом навчального року надавати необхідну методичну допомогу 

викладачам при відпрацюванні корекційної методики. 



  

32 

 

 

 

 

Аналіз результатів державної підсумкової атестації 
У відповідності до наказу по училищу № 341-Д від 01.10.2014 року «Про 

проведення державної підсумкової атестації у 2014/2015 н.р.» була проведена 

державна підсумкова атестація з української мови, математики та інформатики 

для учнів груп Аб-21, Бб-21, Кб-11, Рб-21 та Сб-21.  

Проведенню атестації передував цикл заходів щодо підготовки. Зокрема, 

було проведено інструктивно-методичну нараду, організована підготовка завдань 

за збірниками завдань для державної підсумкової атестації, перелік яких подано у 

листі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1/9-92 від 8 лютого 

2013 року «Щодо порядку закінчення навчального року та проведення державної 

підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2013/2014 н.р.», 

проведений моніторинг якості знань учнів у відповідності за 2012/2013 н.р., 

2013/2014 н.р.  та 2014/2015 н.р., розглянуто на засіданнях методичних комісіях 

«Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі 

загальної середньої освіти». Проведення державної підсумкової атестації виявило 

наступні результати: 

 

Результати державної підсумкової атестації у 2014/2015 н.р. 

(групи Аб-21, Бб-21, Кб-21, Рб-21 та Сб-21) 

 

 

 

Предмет 

 

 

 

 

 

 

група 

Рівні навчальних досягнень 

початковий середній достатній високий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Українська  мова 

Аб-21 0 0 0 3 4 2 3 1 0 0 0 0 

Рб-21 0 0 0 2 4 6 5 5 0 0 0 0 

Бб-21 0 0 0 2 3 5 10 3 0 0 0 0 

Кб-21 0 0 0 2 2 4 4 7 2 0 0 0 

Сб-21 0 0 0 7 2 4 6 3 4 0 0 0 

Математика 

Аб-21 0 0 0 7 2 2 2 0 0 0 0 0 

Рб-21 0 0 2 3 5 7 5 0 0 0 0 0 

Бб-21 0 0 0 4 7 5 1 4 1 1 0 0 

Кб-21 0 0 2 3 4 5 4 1 2 0 0 0 

Сб-21 0 2 0 9 5 3 4 1 2 0 0 0 

Інформатика 

Аб-21 0 0 0 0 3 2 4 2 1 1 0 0 

Рб-21 0 0 0 0 2 6 3 9 2 0 0 0 

Бб-21 0 0 0 0 1 7 3 6 5 1 0 0 

Кб-21 0 0 0 0 3 2 2 7 4 3 0 0 

Сб-21 0 0 0 1 0 7 6 9 2 1 0 0 
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ДПА З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

 
      

ДПА З МАТЕМАТИКИ 
 

 
 

ДПА З ІНФОРМАТИКИ 
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МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ЗНАНЬ УЧНІВ ІІІ КУРСУ 
(групи Аб-21, Бб-21, Кб-21, Рб-21 та Сб-21) 

 

 

 

Предмет 

 

 

 

 

 

 

 

група 

Якість навчання 

( %) 

2012/2013 н.р. 2013/2014 н.р. 2014/2015 н.р. 

за 

результатами 

ДПА 

Українська  

мова 

Аб-21 13 23 23 31 
Рб-21 13 13 41 45 
Бб-21 50 58 57 57 
Кб-21 56 57 62 62 
Сб-21 42 52 50 50 

Математика 

Аб-21 13 15 15 15 
Рб-21 30 13 27 23 
Бб-21 19 30 30 30 
Кб-21 33 44 38 33 
Сб-21 28 23 27 27 

Інформатика 

Аб-21 67 62 62 62 

Рб-21 65 44 64 64 

Бб-21 50 65 61 65 

Кб-21 68 81 76 62 

Сб-21 62 60 65 65 

 

МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ЗНАНЬ УЧНІВ ІІІ КУРСУ 
(групи Аб-21, Бб-21, Кб-21, Рб-21 та Сб-21) 

 
Моніторинг якості навчальних досягнень учнів показав, що учні в цілому 

засвоїли навчальний матеріал з предметів українська мова, математика та 

інформатика на середньому та достатньому рівнях. Найнижча якість знань 15% з 

предмету математика у групі Аб-21, а найвища якість знань 65% у групах Бб-21 та 

Сб-21 з предмету інформатика.  

Рекомендації за результатами ДПА: 
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1. Викладачам предметникам протягом нового навчального року: 

  систематично працювати над підвищенням рівня навчальних 

досягнень учнів з предметів загальноосвітньої підготовки та 

оцінювати набутті знання у відповідності до критеріїв, які зазначені у 

методичних рекомендаціях МОН України до предметів; 

 для подальшого поліпшення інтересу до вивчення предметів 

практикувати використання сучасних методик ведення уроку. 

2. Головам методичних комісій Нижборській Н.А. та Івановій Л.Є.  

обговорити на засіданнях результати ДПА. 

3. Заступнику директора з НР Кривенко Н.А.: 

 контролювати стан викладання протягом нового навчального року; 

 постійно здійснювати моніторинг – порівняння результатів ДПА та 

річних навчальних досягнень учнів. 
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Звіт з навчально-виховної роботи  

за 2014-2015 навчальний рік 

 

Виховна робота 2014-2015 року здійснювалася під гаслом принципу 

гуманізму, а саме, визнання особистості учня головним в виховному процесі, 

шляхом реалізації системного особистісно-орієнтованого підходу до її організації, 

була спрямована на виховання гармонійної, творчої та працелюбної особистості, 

формування життєвих цінностей людини XXI століття.  

Виховний процес здійснювався за такими основними напрямками: 

Національно-патріотичне виховання: проведення виховних годин та виховних 

бесід «Я- українець», «Ми-нація єдина»,Сімейні реліквії та обереги», зустріч з 

учасниками АТО, проведення бібліотечних уроків «Ну, що б здавалося слова»  та 

виставок присвячених героїчним сторінкам історії українського народу, майстер 

класи по виготовленню народних іграшок  до Дня Соборності, виступи в 

краєзнавчому музеї міста та в Обласному госпіталі ветеранів війни, оформлення 

фотоекспозиції «Нові часи – нові герої», співавторство в збірці патріотичних 

віршів «Візьмемося за руки, з’єднаємо серця»; 

Ціннісне ставлення до праці та природи: участь в озелененні та прибиранні 

закріплених територій, цикл виховних бесід,бібліотечні виставки , перегляд 

відеофільмів присвячених Дню Землі та трагедії на Чорнобильській АЕС; 

Ціннісне ставлення до себе та свого фізичного «Я»: проведення військово- 

патріотичної гри «Нумо, хлопці!» присвяченій Дню Захисника Вітчизни, цикл 

виховних занять  та відео лекторій соціально-психологічної служби на тему 

«Актуальні проблеми у формуванні здорового способу життя», заняття з 

елементами тренінгу за програмою «Дорослішай на здоров’я», участь в міській 

акції « Зупинити СНІД» від благодійного фонду «Повернення до життя», зустрічі 

з лікарями наркологами, венерологами, гінекологами з питань формування 

навичок здорового способу життя; 

ДОСЯГНЕННЯ: Vмісце в загальному заліку в обласній спартакіаді серед учнів 

ПТНЗ області; 

І місце за участь в конкурсі «Безпечна весна» за сприяння міського управління 

молоді та спорту, благодійного фонду «Повернення до життя»; 

Ціннісне ставлення до культури і мистецтва: проведення огляду-конкурсу 

художньої самодіяльностіміж учнями І курсу, проведення свят Дня учителя, 

Українських вечорниць (у гуртожитку), святкових концертів до Дня Святого 

Валентина, Свята 8 Березня, Дня Сміху(у гуртожитку);  

ДОСЯГНЕННЯ: участь в міжнародному конкурсі вокалістів : Карпов Євген став 

почесним дипломантом конкурсу (ІV місце), за підсумками обласного-конкурсу 

декоративно ужиткової творчості «Українські візерунки» серед професійно-

технічних навчальних закладів зайняте  ІІІ місце, у номінації «Вокальний спів» - І 

місце, у номінації «Хореографія» - ІІІ місце; 

Учнівське самоврядування (училище)+ (гуртожиток): приймало певну участь в 

житті училища. В подальшому планується посилити роль учнівського 

самоврядування в суспільному житті закладу і гуртожитку та активізувати роботу 

всіх представників учнівського самоврядування; 

Робота класних керівників та майстрів виробничого навчання : 
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за значимі результати в виховній роботі : Іванова Лариса Євгеніївна (учні групи 

ББ-31 стали найактивнішими учасниками позаурочної діяльності), 

за результативність у роботі з дітьми-сиротами: майстри виробничого навчання: 

Лисенко Наталія Олександрівна, Тєрьохін Ігор Євгенійович; 

за роботу з дітьми «групи-ризику»:  майстер виробничого навчання Варга Ольга 

Миколаївна; 

за роботу з дітьми, що потребують додаткової педагогічної уваги: Масалова Віра 

Олександрівна; 

за найкраще ведення журналу з обліку виховної роботи: Бондаренко Людмила 

Анатоліївна, Щербина Тетяна Олександрівна; 

за використання інноваційних  методів у виховній роботі : Нижборська Наталія 

Анатоліївна. 
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Звіт з  охорони праці та безпеки життєдіяльності  

за 2014-2015 навчальний рік 

 

Створення безпечних умов навчання та праці - основне завдання 

адміністрації, педагогічного та учнівського колективів державного 

навчального закладу «Вище професійне училище № 9 м. Кіровоград», які 

спільними зусиллями намагаються забезпечити в закладі умови, що сприяють 

безпеці та зміцненню здоров’я. 

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

створено службу охорони праці, безпеки життєдіяльності (наказ від 11.08.2011 

року № 221 – Д), 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. 

З метою визначення змісту роботи з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності в училищі розроблена та введена в дію “Система управління 

охороною праці у вищому професійному училищі № 9 м. Кіровограда” (наказ від 

21.08.2012 року № 255 - Д). 

Училище організовує профілактичну роботу щодо попередження випадків 

побутового травматизму з учнями відповідно до Положення про організацію 

роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного 

процесу в установах і навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 01 серпня 2001р. №563 (зі змінами), та Рішення колегії 

Міністерства освіти і науки України від 22 грудня 2005 року, протокол №13/2 – 

10. Протягом 2014/2015 навчального року в училищі проводилась певна робота з 

поліпшення безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу 

В училищі ведеться постійна робота з попередження учнівського 

травматизму під час навчально-виховного процесу та в побуті. На початку 

навчального року плануються заходи з профілактики учнівського травматизму в 

училищі на поточний навчальний рік, які охоплюють питання проведення різних 

видів інструктажів протягом року, проведення бесід, лекцій та батьківських зборів 

з питань профілактики учнівського травматизму, контролю чергування викладачів 

на поверхах, території, у їдальні, а також затверджуються графіки проведення 

Тижнів безпеки життєдіяльності та профілактичної роботи з попередження 

учнівського травматизму.  

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. 
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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. 

До початку 2014/2015 навчального року по училищу було видано накази:  

від 18.08.2015 року № 257 – Д, “ Про організацію роботи з охорони праці”; 

від 18.08.2015 року № 258 – Д, “ Про організацію роботи в училищі з питань 

збереження життя і здоров'я учнів”; 

від 27.08.2015 року № 266 – Д, “ Про організацію та проведення чергування в 

училищі” визначено порядок чергувань. 

У червні 2015 року проведено щорічне навчання водія Правилам 

дорожнього руху і Правилам охорони праці на автомобільному транспорті та 

спеціальне навчання працівників, які залучаються до виконання робіт з 

підвищеною небезпекою (наказ від 22.06.2015 року № 255 – Д). 

До колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом 

ВПУ № 9 м.Кіровограда на 2010-2015 роки включено вирішення питань щодо 

забезпечення своєчасної розробки і виконання заходів по створенню безпечних та 

нешкідливих умов праці відповідно до вимог нормативних документів з охорони 

праці. 

З 22.08.2014року по 08.09.2014 було проведено атестацію робочих місць за 

умовами праці (наказ № 259-Д від 18.08.2014 року). За підсумками проведеної 

роботи, а саме протоколів замірів шкідливих виробничих факторів, виконанні 

розрахунки по наданню пільг та компенсацій працівникам, які працюють у 

шкідливих і важких виробничих умовах. (накази № 307 – Д від 08.09.2014 року; 

№370 – Д від 20.10.2014 року). 

В училищі своєчасно у відповідності до діючих нормативних вимог 

проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності, діє система оперативного 

адміністративно-громадського контролю за станом безпеки життєдіяльності.  

З метою попередження випадків електротравматизму в училищі 

проводяться електротехнічні виміри опору заземлюючого пристрою та опору 

ізоляції електропроводки. Проводятся заходи протипожежного напрямку. 

Систематично проводиться обстеження будівель та споруд училища, на що 

складаються відповідні акти. 

У плані роботи училища в розділах виховної роботи та роботи з безпеки 

життєдіяльності передбачено проведення бесід класними керівниками і 

майстрами виробничого навчання на виховних годинах відповідно до графіка їх 

проведення. 

Крім загальних заходів по училищу, кожен класний керівник, майстер 

виробничого навчання, вихователь, керівник гуртка, секції який закріплений за 

навчальною групою відповідно до наказу по училищу, розробляє заходи з питань 

збереження життя та здоров'я учнів, в планах виховної роботи педагогічного 

працівника та затверджуються в установленому порядку. 

Організоване чергування педагогічних працівників під час перерв на 

поверхах, на території училища та у їдальні.  

Для створення безпечних умов навчання в кабінетах фізики, хімії, біології, 

інформатики, технологій, спортивному залі й майстернях призначаються 

відповідальні за безпеку життєдіяльності, у навчальних кабінетах - завідувачі 
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кабінетів. На початок кожного навчального року оформлюються всі необхідні 

акти-дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах, майстернях, 

спортивному залі та акт готовності училища до нового навчального року. В 

кабінетах з підвищеною небезпекою розроблені і вивішені на видному місці 

інструкції з безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу, 

завірені директором училища. 

Інформаційно-нормативний тиск на учнів постійно зростає, навчальний план, 

насичений різними предметами. Досить сувора організація навчального процесу 

(різноманітні форми контролю за якістю знань, умінь і навичок) тримає учня в 

стані постійного стресу: гуртки, заняття за вибором заповнюють весь вільний час 

учня. Відтак, навчання відбувається за рахунок ресурсів здоров'я учня й 

викладача. Тому питання збереження фізичного, психічного й соціального 

здоров'я учнів - одне з найважливіших завдань педагогічного колективу училища.  

Навчально-виховний процес в училищі організований таким чином, що 

враховується обсяг навчального навантаження та його відповідність віковим та 

індивідуальним можливостям учнів. В училищі складений оптимальний розклад 

занять, викладачі дотримуються всіх організаційно-педагогічних вимог при 

проведені уроків. 

В училищі створені належні санітарно-гігієнічні умови навчання. Соціально-

побутове забезпечення учнів здійснюється згідно чинного законодавства. Для 

послуг учнів безкоштовно надаються корпуси теоретичного та виробничого 

навчання, гуртожиток, бібліотека, спортивний зал, їдальня, приміщення для 

гурткової, спортивно-масової та технічно-творчої роботи. 

Згідно навчальних планів організовано та проводиться викладання предметів: 

“Основи безпеки життєдіяльності”, “Охорона праці”, “Правила дорожнього руху”. 

Навчальні програми виконуються в повному обсязі. 

Розроблена програма навчання учнів з питань особистої безпеки, здоровому 

способу життя на основі формування та розвитку життєвих навичок безпечної 

поведінки по темах: 

Безпека в побуті: можливі небезпечні ситуації в побуті, опіки, обмороження, 

отруєння грибами, небезпека при користуванні побутовими, столовими 

приладами, правила поводження з вогнем, незнайомими і вибухонебезпечними 

предметами, предметами побутової хімії, використання радіо- та мобільних 

телефонів. 

Безпека на та спортивних майданчиках: безпечне користування 

обладнанням спортивних майданчиків (гірки, драбини, стінки, колодки, та інше), 

безпека при рухливих іграх. 

Безпека при перебуванні в училищі: безконфліктність спілкування, 

попередження пустощів, дотримання розпорядку і правил поводження. 

Безпека при перебуванні біля водоймищ: безпечна організація купання, 

стрибання у воду, небезпека сонячного опромінення, небезпека перебування на 

льоду. 

Дорожньо-транспортний травматизм: правила поводження на вулиці, 

безпечні маршрути, рух уздовж доріг, перехід залізничних переїздів, уникнення 

загрозливих для життя і здоров’я ситуацій та інше. 

Пожежна безпека: небезпека ігор з вогнем в приміщенні. 



  

41 

 

Електротравматизм та його попередження: безпека користування 

електроприладами та заборона використання, електромережа та розподіл 

електроенергії в приміщенні. 

Безпека в надзвичайних ситуаціях: під час грози, повені та інших 

стихійних лих. 

Безпека праці: правила поведінки під час ручної праці в групі, при 

користуванні небезпечними предметами, комп’ютерна небезпека… 

Особиста гігієна та здоровий спосіб життя: небезпека бруду та 

попередження пов’язаних з цим захворювань; ознаки здоров’я, способи його 

зміцнення, вплив природних умов на здоров’я, загартування організму, ранкова 

гімнастика. 

Надання першої долікарської допомоги. 

Життя людини – найдорожча цінність: попередження суїцидальної 

поведінки. 

Протягом 2014-2015 навчального року педагогічні працівники та учні 

прийняли активну участь у проведенні Тижнів знань з безпеки життєдіяльності, 

під час яких відбулися різноманітні заходи, спрямовані на попередження 

учнівського травматизму, а саме: 

з 8 до 12 вересня 2014 року Тиждень знань Правил Дорожнього руху на тему: 

«Руху правила єдині поважати їх повинні»;  
 

з 13 до 17 жовтня 2014 року обласний Тиждень знань безпеки «Захист 

людини у надзвичайних ситуацій», під час якого було проведено єдиний день 

Цивільної оборони на тему: «Захист людини у надзвичайних ситуацій». 

з 10 до 14 листопада 2014 року Тиждень знань Пожежної безпеки на тему: 

«Вогнище – це романтично, проте дуже небезпечно!», під час якого було 

проведено практичне заняття з відпрацюванням плану евакуації 11.11.2014 року. 

з 02 до 06 березня 2015 року Тиждень сприяння здоровому способу життя та 

безпеки життєдіяльності на тему: «Здоровий спосіб життя – це модно!». 

з 06 по 10 квітня 2015 року Тиждень безпеки життєдіяльності на тему: «Ми 

всі господарі природи, тож збережемо її вроду!», під час якого було проведено 

практичне заняття з відпрацюванням плану евакуації 08.04.2015р. 

з 22 по 28 квітня 2015 року Тиждень охорони праці під девізом «Приєднуйтесь 

до формування превентивної культури охорони праці». 

Двічі на рік, у листопаді 2014 року, та у квітні місяці 2015 року у рамках Тижня 

БЖД проведено практичні заняття з відпрацюванням плану евакуації на випадок 

надзвичайних ситуацій. 

В рамках тижнів здійснювався внутрішній аудит охорони праці, про що 

складені відповідні акти. 

Також учні державного навчального закладу «Вище професійне училище № 9 

м. Кіровоград» прийняли участь у І (училищних) етапах конкурсів: 

на кращий віодеофільм з елементами флеш-анімації в обласному конкурсі 

дитячо – юнацької творчості «Безпека в житті дитини» з 26 січня по 03 лютого 

2015 року  

на кращу комп’ютерну презентацію з елементами вибору рішень або дій у 

різних надзвичайних ситуаціях в обласному конкурсі дитячо – юнацької творчості 

«Безпека в житті дитини» . 
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на кращий дитячий малюнок на тему «Охорона праці очима дітей» з 15 по 19 

червня 2015 року; 

на кращий виріб на тему «Безпека в житті - життя у безпеці з 15 по 19 червня 

2015 року. 

Питання охорони праці, безпеки життєдіяльності розглядалися на нарадах при 

директорові: 

18.09 2014 року про підсумки Тижня знань Правил Дорожнього руху на тему: 

«Руху правила єдині поважати їх повинні»;  

23.10.2014 року про підсумки Тижня знань безпеки життєдіяльності на тему: 

«Захист людини у надзвичайних ситуацій» та відпрацювання плану евакуації. 

20.11.2014 року про підсумки Тижня знань безпеки життєдіяльності на тему: 

«Вогнище – це романтично, проте дуже небезпечно!», та відпрацювання плану 

евакуації. 

19.03.2015 року про підсумки Тижня сприяння здоровому способу життя та 

безпеки життєдіяльності на тему: «Здоровий спосіб життя – це модно!». 

02.04.2015 року стан виконання училищем приписів Держгірпромнагляду, 

Державного пожежного нагляду, санітарно-епідеміологічної служби; 

16.04.2015 року про підсумки Тижня безпеки життєдіяльності на тему: «Ми 

всі господарі природи, тож збережемо її вроду!», та проведення практичного 

заняття з відпрацюванням плану евакуації. 

21.05.2015 року про підсумки Тижня охорони праці на тему: «Приєднуйтесь 

до формування превентивної культури охорони праці». 

В рамках тижнів здійснювався внутрішній аудит охорони праці, про що 

складені відповідні акти.  

Питання про стан учнівського травматизму в училищі систематично 

розглядається на методичних об'єднаннях викладачів та класних керівників, 

методичних об'єднаннях викладачів фізичного виховання та технологій. 

Результати проведеної роботи обговорюються на засіданнях педагогічної ради в 

січні, червні, на нарадах при директорові, його заступниках, заслуховуються звіти 

про виконання заходів, наказів з охорони праці. 

Проте, незважаючи на вищезазначені заходи, необережність і необачність, 

неналежне виконання інструкцій учнями та викладачами іноді призводить до 

травмувань. Так, протягом 2014-2015 навчального року в училищі нещасних 

випадків з учнями під час навчально-виховного процесу зареєстровано не було. 

Але мали місце два випадки побутового травматизму, причиною яких стала 

особиста необережність учнів. Всі нещасні випадки, що трапляються з учнями 

училища, розслідуються спеціальними комісіями, створеними наказами 

директора, які з'ясовують причини та обставини нещасного випадку, 

встановлюють вину посадових осіб за порушення посадових обов'язків з питань 

охорони праці, розробляються заходи з попередження нещасних випадків. За 

результатами розслідування нещасних випадків невиробничого характеру 

видаються відповідні накази та складаються акти форми НТ згідно з Положенням 

про порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого 

характеру. Адміністрацією училища здійснюється аналіз причин травмувань. 

В училищі є медичний кабінет, що забезпечений медикаментами першої 

необхідності та є посада сестри медичної, яка на підставі довідок про стан 
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здоров'я здійснює розподіл всіх учнів на групи для занять фізичною культурою. 

Протягом року видаються накази по училищу щодо створення основної, 

спеціальної, підготовчої і звільненої груп з фізичної культури. Постійно 

проводиться контроль щодо занять учнів у відповідних групах з фізичного 

виховання згідно з медичними довідками. 

Сестрою медичною проводяться систематичні медичні огляди учнів на 

педикульоз, учні проходять щеплення згідно з календарем щеплень. 

Медичне обслуговування в училищі учнів та педагогічних працівників 

здійснює медсестра. 

Профілактичний медичний огляд дітей пільгової категорії здійснюється за 

графіком п’ятої міської поліклініки два рази на рік.  

Графік проведення медико-педагогічного спостереження за уроками 

фізичного виховання у навчальних групах училища 

 

П.І.Б., посада 

контролюючого 

Відвідування 

Дата Мета 

Директор 
Листопад, Грудень, 

Лютий, Квітень 
Адміністративне інспектування 

Заступник з НВР Січень, Березень 
Адміністративне інспектування, оздоровчо-

виховна робота 

Заступник з НР Квітень, Травень Оздоровчо-виховна робота 

Класні керівники, 

майстри в/н 
Протягом року 

Відвідування учнями уроків, дисциплінованість, 

успішність учнів 

Сестра медична Протягом року 

Медичний контроль за відповідністю фізичного 

навантаження функціональним можливостям 

учнів 

 

В училищі ведеться постійна робота з охорони здоров'я та профілактики 

різних видів захворювань. Медична сестра, класні керівники, викладачі, майстри 

виробничого навчання, вихователі проводять бесіди з учнями щодо профілактики 

респіраторних та інфекційних захворювань, лекції для батьків, інструктажі тощо.  

Питанню організації харчування учнів приділяється особлива увага з боку 

адміністрації училища, оскільки воно має велике значення для здоров'я учнів. В 

училищі створені умови для роботи харчоблоку. Харчування учнів дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, що знаходяться під державною 

опікою, здійснюється за рахунок бюджетних асигнувань. У питаннях організації 

харчування учнів, адміністрація училища керується наступними нормативно-

правовими документами: постановою Кабінету Міністрів України №1200 від 

03.11.1997р. (зі змінами і доповненнями), постановою Кабінету Міністрів України 

№1591 від 22.11.2004р. (норми харчування), наказом Міністерства охорони 

здоров’я України та Міністерства освіти і науки України №242/329 від 

01.06.2005р., листом Міністерства освіти і науки України № 1/9-762 від 

05.11.2009р. 

Комісією з контролю за організацією харчування учнів училища регулярно 

проводиться перевірка санітарно-гігієнічних умов їдальні та харчоблоку, якості 



  

44 

 

їжі. Адміністрацією училища систематично проводиться комплексна перевірка 

якості гарячого харчування учнів. За результатами перевірок складаються акти.  



  

45 

 

Удосконалення навчально-матеріальної бази у 2014/2015 н.р. 

 

Фінансування по загальному фонду на 2014-2015 навчальний рік 

проводилось відповідно до плану бюджетних асигнувань, видатки проводились в 

межах затвердженого кошторису. 

Надійшло фінансування: 9 916 622 грн. 

Видатки:  

Заробітна плата - 4 004 435 грн. 

Нарахування на з/плату - 1 439 565  грн.            

Стипендія         -  2 420 488 грн. 

Комунальні послуги - 1 309 879 грн.              

Відрядження, підвищення кваліфікації – 10 894 грн. 

Заправка картриджів, ЄДЕБО - 2 564 грн. 

Придбання буд. матеріалів, світильників, журналів, папіру, бланків – 48 672 грн. 

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

пільгових категорій  680 125 грн. 

 Надходження по спеціальному фонду за  2014-2015 навчальний рік склали 

52 409,26 грн , із них надходження за виручку з їдальні 40 105,00 грн., оренда 

приміщення 6 034,26 грн., мешкання в гуртожитку 6 270,00. 

Надходження від добровільної допомоги за  2014-2015 навчальний рік склали 

28730,12 грн. 


