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Організація 
навчально-виробничої роботи 

у 2019/2020 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 Кропивницького ВПУ, удосконалення

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

Кіровоградській області.



Впровадження нових видів підготовки та державних стандартів ПТО

Кропивницьке вище професійне училище протягом 2019-2020 навчального року здійснювало

підготовку кваліфікованих робітників з 9 професій. З 1 вересня 2019 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.

З 1 вересня 2019 року училище розпочало підготовку кваліфікованих робітників за

професією:

«офісний службовець (бухгалтерія); контролер ощадного банку» з терміном навчання 3 роки на

базі базової середньої освіти.

Станом на 1 вересня 2019 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».



Виконання обсягів регіонального замовлення

Поточного навчального року, при плані прийому на вересень 2019 року - 210 осіб,

заняття з початку нового навчального року розпочато з 168 учнями нового набору. З

урахування продовження набору до 1 жовтня загальний прийом – 176 учнів, тобто 83%

від запланованого.



Назви професій, спеціальностей

Замовлення

без 

корегування

Фактично

прийнято

учнів на 01.09

Відхилення від 

державного 

замовлення

1 Радіомеханік з обслуговування та

ремонту радіотелевізійної апаратури;

Налагоджувальник

30 30 0

2 Офісний службовець (бухгалтерія);

контролер ощадного банку

30 29 -1

3 Оператор з обробки інформації та

програмного забезпечення

30 30 0

4 Оператор комунікаційних послуг;

Касир (в банку)

30 29 -1

5 Оператор з обробки інформації та

програмного забезпечення;

Адміністратор

30 30 0

6 Обліковець з реєстрації

бухгалтерських даних

30 20 0

Сума 210 168 -32



Аналіз збереження контингенту

Станом на 1 вересня 2019 року контингент учнів училища складав 420 осіб, що менше 
на 27 осіб  менше ніж 2018 року і на 135 осіб ніж 2017 року:

Навчальний рік Контингент на 1 вересня Контингент на 1 січня

2019-2020 420 411

2018-2019 447 440

2017-2018 450 431

2016-2017 555 536

2015-2016 610 541

Навчальний 

рік

Відраховано з урахуванням 

дострокового випуску, 

учнів

Відраховано без 

урахування

дострокового випуску, 

учнів

Відсоток 

відрахування учнів 

від контингенту на 

1 вересня

2019-2020 29 28 7%

2018-2019 46 26 10,2%

2017-2018 34 32 7,5%

2016-2017 48 39 8,6%

2015-2016 55 53 9,1%



Аналіз результатів державних кваліфікаційних атестацій та випуску
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1

Електромонтер станційного

устаткування телефонного

зв’язку; Оператор поштового

зв’язку

13 13 1 8% 0 0% 2 15% 7 54% 4 31%

2
Обліковець з реєстрації

бухгалтерських даних
19 19 1 5% 0 0% 5 26% 13 68% 1 5%

3
Оператор телекомунікаційних

послуг; Касир (в банку)
18 18 2 11% 0 0% 7 39% 9 50% 2 11%

4

Оператор комп'ютерного

набору; офісний службовець

(бухгалтерія)

20 20 1 5% 0 0% 5 25% 13 65% 2 10%

5
Оператор з обробки інформації

та програмного забезпечення
25 24 2 0% 1 4% 9 36% 14 56% 2 8%

6

Оператор з обробки інформації

та програмного забезпечення;

адміністратор

25 25 2 8% 0 0% 6 24% 12 48% 7 28%

ВСЬОГО: 120 119 9 8% 1 1% 34 28% 68 57% 18 15%



Аналіз рівня навчальних досягнень учнів з 

професійно-теоретичної підготовки 

№ Група К-ть

учнів

Атестовано Бал 7-12

К-ть % К-ть %

1 КБ-71 20 20 100 11,7 58,6

2 КБ-91 27 27 100 13,6 50,2

3 Л-91 19 19 100 12,1 63,6

4 П-91 29 29 100 17,3 59,5

5 ПБ-71 21 21 100 11,2 53,3

6 ПБ-81 30 29 96,7 16 53,3

7 ПБ-91 30 30 100 17 56,7

8 РБ-71 14 13 92,9 8,6 61,7

9 РБ-81 21 20 95,2 11,6 55,1

10 РБ-91 28 25,7 91,7 11,7 41,7

11 ТБ-71 20 20 100 12,5 62,3

12 ТБ-81 25 24 96 12 48

13 ТБ-91 29 29 100 9,8 33,9

ВСЬОГО: 313 306,7 97,9 12,7 53,7



№ Група К-ть

учнів

Атестовано Бал 7-12

К-ть % К-ть %

1 КБ-71 20 20 100 13,5 67,5

2 КБ-91 27 27 100 27 100

3 Л-91 19 19 100 15 78,9

4 П-91 29 29 100 27,5 94,8

5 ПБ-71 21 21 100 17,7 84,1

6 ПБ-81 30 29 96,7 19 63,3

7 ПБ-91 30 30 100 27 90

8 РБ-71 14 13 92,9 12,3 88,1

9 РБ-81 21 20 95,2 15 71,4

10 РБ-91 28 26 92,9 25 89,3

11 ТБ-71 20 20 100 15,7 78,3

12 ТБ-81 25 24 96 20 80

13 ТБ-91 29 29 100 15 51,7

ВСЬОГО: 313 307 98,0 19,2 79,8

Аналіз рівня навчальних досягнень учнів з 

професійно-практичної підготовки 



Предмет Кіл. учнів Атест. Атест. %
Бал оцінювання

Успішність %
10-12 7-9 4-6 1-3

Ділова українська мова 29 29 100 0 2 27 0 6,9

Імпульсна і цифрова техніка 28 23 82,1 2 2 19 0 14,3

Техніка пошуку роботи 48 43 89,6 5 7 31 0 25

Основи психології, етики та етикету 29 29 100 2 6 21 0 27,6

Оргтехніка та засоби зв'язку 68 67 98,5 7 14 46 0 30,9

Українське ділове мовлення і редагування службових документів 21 21 100 3 4 14 0 33,3

Обладнання підприємств зв'язку 29 29 100 0 10 19 0 34,5

Основи правових знань 27 27 100 0 10 17 0 37

Основи професійної етики та психологія роботи з людьми 21 21 100 3 5 13 0 38,1

Радіоелектроніка та основи телебачення 49 44 89,8 3 16 24 1 38,8

Документаційне забезпечення управління 21 21 100 3 6 12 0 42,9

Організація обслуговування відвідувачів 21 21 100 4 5 12 0 42,9

Планування, організація і технологія управління персоналом 

підприємства

21 21 100 2 7 12 0 42,9

Економіка підприємства та основи підприємницької діяльності 20 20 100 7 2 11 0 45

Інформаційні технології 20 20 100 1 8 11 0 45

Технологія обробки інформації 59 59 100 2 25 32 0 45,8

Охорона праці 84 83 98,8 4 35 44 0 46,4

Основи оподаткування 19 19 100 3 6 10 0 47,4

Радіоелектроніка 21 21 100 3 7 11 0 47,6

Основи програмування та web-дизайну 59 58 98,3 6 23 29 0 49,2

Комп'ютерні системи та мережі 59 58 98,3 6 24 28 0 50,8

Професійна етика 59 58 98,3 12 18 28 0 50,8

Бухгалтерський облік 47 47 100 2 22 23 0 51,1

Діловодство та управлінська документація 47 47 100 6 18 23 0 51,1

Іноземна мова за професійним спрямуванням 21 21 100 2 9 10 0 52,4

Технології надання послуг зв'язку 54 53 98,1 4 25 24 0 53,7

Основи бухгалтерського обліку 20 20 100 3 8 9 0 55



Предмет Кіл. учнів Атест. Атест. %
Бал оцінювання

Успішність %
10-12 7-9 4-6 1-3

Професійна етика та психологія спілкування 20 20 100 9 2 9 0 55

Технологія касових операцій 20 20 100 3 8 9 0 55

Технологія обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури 49 46 93,9 2 25 19 0 55,1

Комп'ютерні інформаційні системи 21 21 100 1 11 9 0 57,1

Основи рекламного маркетингу і дизайну 21 21 100 3 9 9 0 57,1

Економіка підприємства 19 19 100 2 9 8 0 57,9

Інформаційні системи і технології в обліку 19 19 100 2 9 8 0 57,9

Основи галузевої економіки і підприємництва 41 41 100 5 19 17 0 58,5

Комп'ютеризація облікової інформації 47 47 100 2 26 19 0 59,6

Основи трудового законодавства 30 29 96,7 6 12 11 0 60

Експлуатація персонального комп'ютера 28 27 96,4 3 14 10 0 60,7

Основи роботи на ПК 19 19 100 1 11 7 0 63,2

Основи статистики 19 19 100 2 10 7 0 63,2

Фінанси 19 19 100 1 11 7 0 63,2

Основи економічного аналізу 47 47 100 7 23 17 0 63,8

Основи електроніки і мікропроцесорної техніки 14 13 92,9 0 9 4 0 64,3

Основи ком'ютерної графіки 59 59 100 3 35 21 0 64,4

Інформаційно-комп'ютерне забезпечення управління персоналом 

підприємства

21 21 100 3 11 7 0 66,7

Операційні системи та їх обслуговування 30 30 100 2 18 10 0 66,7

Основи організації торговельних процесів 21 21 100 3 11 7 0 66,7

Спецтехнологія налагоджувальника 14 13 92,9 0 10 3 0 71,4

Читання проектів автоматизації технологічних процесів 14 13 92,9 0 10 3 0 71,4



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 32 уроків, в тому числі:

“Основи галузевої економіки і підприємництва” - 2.

“Виробниче навчання операторів телекомунікаційних послуг” - 4.

“Виробниче навчання операторів з обробки інформації та програмного забезпечення”» - 6.

“Виробниче навчання з професії Радіомеханік з обслуговування та ремонту РТА” - 3.

“Виробниче навчання офісного службовця” - 3.

“Виробниче навчання обліковця” - 2.

“Основи комп’ютерної графіки та Web-дизайну” - 4.

“Охорона праці” - 4.

“Бухгалтерський облік” - 3.



Модернізація та укріплення навчально-матеріальної бази училища

№ 

з/п

Професія, навчальний 

кабінет, майстерня, 

лабораторія

Створено, придбано, оснащено, розроблено тощо

1 «Радіомеханік з

ремонту РТА»
Телевізор А1ИА ЕИ50 ДТ200- 1 шт

Паяльна станція GS 858-A -5шт

2 «Оператор з обробки

інформації та

програмного

забезпечення;

Адміністратор»

Процесор INTEL Pentium G5420 -1шт

Системна плата ASUS PREME H310M-K s1151 mATX -1 шт

Модуль пам’яті для комп’ютера DDR4 8GB 2666 MHz eXceleram

(E408266A)- 1 шт

Накопичувач SSD 2.5 120GB Apacer (AP120GAS340G-1)- 1 шт

Корпус Vinga CS110B Miditower, ATX, Mini – ITX, Micro – ATX, з

блоком живлення, 400 Bт, 2х USB 2.0 -1 шт

Мишка GEMBIRD MUSG-001-B чорна з синім, оптична, 2400 dpi,

USB, світлодіодне підсвічування -1 шт

Мишка Vinga MS-250 black -1 шт

Клавіатура Vinga KB500BK мембранна, USB, чорна -1 шт

За навчальний рік навчальна база поповнена наступними матеріальними цінностями:



Аналіз методичної роботи
В навчальному році педагогічний колектив працював над єдиною методичною проблемою:

«Формування ключових компетенттностей та конкурентної спроможності здобувачів

освіти в умовах інноваційного простору». 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: «Опанування педагогами нових он-лайн

сервісів, як шлях самоосвіти педпрацівника та сходинка до формування сучасного

конкурентоспроможного робітника».



У поточному навчальному році продовжено вивчення та втілення педагогічного

досвіду на училищному рівні:

викладача вищої категорії Іванової Л.Є.

«Розвиток пізнавальної активності учнів засобами

ІКТ з метою формування історичних

компетентностей»;

майстра в/н Дженджери О.М.

«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».



Участь в конкурсах серед педагогічних працівників  на обласному рівні:

викладач Сільвейструк Н.А., нагороджена

грамотою за ІІІ місце, лауреат І (зонального)

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-

2020» у номінації «Хімія»;

викладач Солонько Л.С. участь у обласному

конкурсі на кращу методичну розробку з

використанням ІКТ у номінації «Фізика» з теми:

«Змочування. Капілярні явища»;

методист Беседіна Г.І. участь у

обласному конкурсу кращих

методичних заходів «Сучасні форми

методичної роботи».

викладач Баланова А.Т. участь у

обласному конкурсі на кращу методичну

розробку з використанням ІКТ у номінації

«Англійська мова» з теми «Основні частини

комп'ютера»;



Участь у І етапі обласного конкурсу на кращу методичну розробку 

інноваційного уроку з загальноосвітньої підготовки:

викладач Солонько Л.С. у

номінації «Фізика» з теми «Газові

розряди та їх застосування.

Плазма».

викладач Баланова А.Т у

номінації «Англійська мова» з теми

«Розуміння комп’ютера. Ви - особа

з комп’ютером?»;

викладач Бондаренко Л.А. у

номінації « Англійська мова» з

теми «Швидка їжа»;

викладач Нижборська Н.А. у

номінації «Математика» з

теми «Застосування похідної

до дослідження функції та

побудови їх графіків»;



викладач Сільвейструк у

номінації «Хімія» з теми

«Спирти»;

викладач Агішева А.В. у

номінації «Інформатика» з

теми «Запити на вибірку

даних»;

викладач Кісіль Г.М. у

номінації «Інформатика» з теми

«Поняття про мову розмічання

гіпертекстового документа»;

викладач Щербина Т.О. у

номінації «Українська

література» з теми «Олесь

Гончар «Модри Камень».



«Компетентнісний потенціал викладачів при побудові

сучасного уроку загальноосвітньої підготовки»

(Кривенко Н.А.);

«Формування і розвиток освітніх компетентностей

учнів за допомогою відеоскрайбінгу» (Баланова А.Т.);

«Хмарні технологія на уроках інформатики» (Агішева

А.В.);

«Формування ключових компетентностей шляхом

розвитку позитивної мотивації до навчання здобувачів

освіти» (Кісіль Г.М.);

«Інновації в професії операторів телекомунікаційних

послуг «АРМ-ВЗ Софтлайн» - мотивація до навчання»

(Павліченко О.І.);

Виступи педагогічних працівників на училищних педагогічних читаннях з тем:



«Сучасні тенденції компетентносного підходу для розвитку креативної особистості шляхом

використання Інтернет-технології на уроках хімії» (Сільвейструк Н.А.);

«Покоління NEXT: особливості розвитку та взаємодії» ( Ільченко О.П.);

«Формування професійних компетентностей здобувачів освіти в П(ПТ)О засобами

комп'ютерних технологій на уроках креслення» ( Масалова В.О.);

«Інноваційні технології навчання як шлях до формування інтересу до навчальних занять

професії економічного спрямування» (Алєксєєнко О.І.).



на обласних педагогічних читаннях, які відбулися на базі училища за участю

представників Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО

«Університет менеджменту освіти»:

Кривенко Н.А. «Компетентнісний потенціал викладачів при побудові сучасного уроку

загальноосвітньої підготовки»;

Павліченко Н.Ю. «Використання новітніх виробничих технологій для якості підготовки

кваліфікованих робітників в галузі зв’язку»;

Божор Д.Ю. «Створення віртуального середовища та дистанційного керування самостійною

роботою учнів».



Наслідками педагогічних читань та впровадження наукових ідей, які використовують в своїй

діяльності педпрацівники, надруковані в збірниках та періодичних педагогічних виданнях, а

саме:
Божор Д.Ю. має власні публікації у друкованих виданнях: - в рамках Х Всеукраїнської науково

практичної Інтернет - конференції на тему: «Інноваційна професійна освіта: пошуки шляхів оновлення» з

темою «Деференціація, як основна в підготовці якісних кадрів в умовах інклюзії» (сертифікат учасника від

06.04.2020 року);

Агішева А.В. має власні публікації у друкованих виданнях:

Агішева А.В, Лунгол О.М. «Інноваційні підходи до планування навчальних занять»// Materials of the

international scientific-practical conference “Development of modern technologies and scientific potential of the

word”(July 29, 2019, London).-London: NGO “European Scientific Platform”, 2019. V4. p. 136 - p. 38-44.

Агішева А.В., Лунгол О.М. Використання віртуальної інтерактивної дошки Padlet при плануванні занять

фізико-математичних дисциплін» // Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Реалії і перспективи

природничо-математичної підготовки у закладах освіти», (Херсон 12-13 вересня 2019р.) – Херсон:Видавництво

ПП В.С. Вишемирський – 2019. – 119 с.-c. 85-87.

Агішева А.В. Використання QR-кодів в освітньому процесі / А.В. Агішева // Матеріали Всеукраїнської

науково-практичної інтернет-конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку природничих дисциплін в

медичній освіті» (20березня 2020 р., м. Кропивницький). - Кропивницький : ПП «Ексклюзив - Систем», 2020

р., 196 с. – с. 192-193.



Методична розробка на обласний конкурс

уроку професійно-теоретичної підготовки з

використанням ІКТ ««Основні частини

комп'ютера» (Баланова А.Т);

Методична розробка з теми уроку «Поняття

про мову розмічання гіпертекстового

документа» (Кісіль Г.М.);

Методична розробка з теми уроку

«Архівування інформації» (Агішева А.В.);

Методична розробка з теми уроку

«Документальне оформлення руху основних

засобів» (Алєксєєнко О.І.);

Методична розробка з теми уроку

«Приймання та обробка посилок «Укрпошта

Стандарт » умовах впровадження АРМ – ВЗ

«Софлайн» (Павліченко Н.Ю.).

Протягом навчального року педагогічними  працівниками розроблені та 

систематизовані методичні матеріали, а саме:



Поновлено комплексно методичне забезпечення предметів:

Збірник вправ з предмету англійська мова «Умовні речення»(Баланова А.Т.);

Збірник практичних робіт до базового модуля з Інформатики, Збірник практичних робіт до

вибіркового модуля з Інформатики «Формальна логіка», Збірник практичних робіт до вибіркового

модуля з Інформатики «Веб-технології» (Кісіль Г.М.);

Розробка орієнтовних завдань для проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з

інформатики та технології (Агішева А.В.);

Навчальний посібник для самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О з біології «Надорганізмові рівні

організації життя», Збірник завдань професійного спрямування з хімії ,Навчальний посібник

«Збірник задач з органічної хімії з прикладами розв’язування», Навчальний посібник для

самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О з хімії «Нітрогеновмісні сполуки»( Сільвейструк Н.А.);

Методичні рекомендації щодо коригування способу передачі даних в АСРК та ЕККА

(Павліченко Н.Ю.).



Атестація педагогічних працівників

В поточному  навчальному році проатестовано 10 педагогічних працівників з них: 

викладачів  – 7;

майстрів виробничого навчання – 2;

соціальних педагогів – 1.

В ході атестації присвоєно та

підтверджено:

«спеціаліст вищої категорії» - 3;

«спеціаліст першої категорії» - 1;

«спеціаліст другої категорії» -1;

«присвоєнні тарифні розряди» - 1;

«підтверджені тарифні розряди» - 1;

педагогічне звання «старший

викладач» -2;

педагогічне звання «майстер в/н І

категорії» -1.



В рамках проведення  атестації  організовано ряд відкритих уроків де кожний педагог 

реалізуючи мету уроку застосовували різноманітні підходи та прийоми, а саме:

Алєксєнко О.І.: використання онлайн сервісу LearningApps для зацікавлення учнів

навчальним процесом;

Агішева А.В.: застосовує впровадження онлайн сервісу для створення коміксів

Storyboardthat.com;

Кісіль Г.М.: втілює ігрової навчальної платформи «Kahoot» для зацікавлення учнів

навчальним процесом;

Павліченко Н.Ю.: впроваджує програмного забезпечення АРМ – ВЗ “Софтлайн» що дає

змогу наближення виробничого навчання до реальних умов.



Поновлено інформаційно-методичне забезпечення

методичного кабінету училища:

Методистом училища підготовлено серію інформаційних

бюлетенів які розміщені в методичному кабінеті:

Поновлений Словник педагогічних термінів;

Бюлетень «Чи знаєте ви Все про підвищення

кваліфікації »;

Пам’ятка «Як оформити теку Творчий доробок

педагога»;

Словник термінів « Компетентність –це ….».

систематизовані училищні виставки:
« За результатами атестації»;

«Матеріали відкритих уроків»;

« Матеріали педагогічних читань»;

« Наші досягнення»;

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».



В училищі працювали 5

методичних комісії:

Професійної підготовки з

напрямку радіотехніка;

Професійної підготовки з

природничо-математичної

підготовки;

Професійної підготовки

економічного напрямку;

Професійної підготовки з

напрямку зв’язок;

Професійної підготовки з

суспільно-гуманітарної

підготовки.



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.



листопад 2019 року, обласна школа ППД з проблеми: «Розвиток креативної особистості шляхом

використання Інтернет-технологій на уроках хімії», викладач Сільвейструк Н.А.;

грудень 2019 року, тренінг з проведення профорієнтаційної роботи у ЗЗСО, соціальний педагог

Ільченко О.П.;

березень 2020 року, семінар-практикум з проблеми «Удосконалення уроку шляхом поєднання

традиційних та інноваційних методів навчання», майстер в/н Алексєєнко О.І.

Обласні семінари на базі училища:



Педагогічний аналіз 
загальноосвітньої підготовки за 

2019/2020 н.р.

Пріоритетні цілі і завдання, що забезпечують 
права на повну загальну середню освіту на 

2020/2021 н.р.



Підготовку загальноосвітніх предметів здійснюють 18 педагогів, зокрема, 13

викладачів (за основною посадою) та 5 інших педагогічних працівників. Освітній

рівень викладачів відповідає вимогам, визначеним нормативно-правовими актами в

системі загальної середньої освіти.

Серед зазначених педагогічних працівників:

вищу категорію мають - 10 викладачів (55 %);

І категорію - 4 викладача (22 %);

ІІ категорію - 3 викладача (17 %);

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

Середній вік педагогів загальноосвітньої підготовки складає 45 років. 



Загальноосвітню підготовку в училищі забезпечують 12 навчальних кабінетів.

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

2019/2020н.р. було укомплектовано:

«Кабінет української мови та літератури» - стендами «Підготовка до ЗНО - 2020», «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».



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 2020 року становив 274 учня (11 навчальних груп):

4 групи  – ІІІ курсу: 83 учня;

3 групи – ІІ курсу: 77 учнів; 

4 групи – І курсу: 114 учнів.



Якість знань з предметів загальноосвітньої підготовки

успішності учнів І курсу за свідоцтвами 

про базову загальну середню освіту 

Навчальні предмети 2017/2018 н.р. 2018/2019 н.р. 2019/2020 н.р.

Математика 15 15 14

Фізика і астрономія 22 22 16

Хімія 17 15 17

Англійська мова 22 18 26

Біологія і екологія 31 30 26

Історія України 28 24 26

Географія 29 24 27

Українська мова 22 23 30

Зарубіжна література 33 31 30

Всесвітня історія 32 28 31

Українська література 27 38 33

Інформатика 69 63 51

Технології 82 83 56

Художня культура 65 48 65

Середнє значення 37 34 32



Якість знань з предметів загальноосвітньої підготовки 

успішності учнів І курсу за свідоцтвами про базову загальну 

середню освіту у 2019/2020 н.р.



Середній бал з предметів загальноосвітньої підготовки 

успішності учнів І курсу за свідоцтвами про базову загальну 

середню освіту у 2019/2020н.р.



Якість знань з предметів загальноосвітньої підготовки 

учнів І курсу за  результатами написання 

діагностичних контрольних робіт (%)



Якість навчальних досягнень учнів за результатами 

діагностичних контрольних робіт (%)



Робота з обдарованою  молоддю та участь у конкурсах

Протягом року в училищі організовуються та проводяться такі предметні тижні:

«Тиждень української мови та літератури»

«Тиждень економіки та Людина і світ»



«Тиждень зарубіжної літератури та художньої культури»

«Тиждень фізичної культури та Захисту Вітчизни»



«Тиждень інформатики та технології»



он-лайн «Тиждень математики, фізики і астрономії» 



он-лайн «Тиждень іноземної мови»



он-лайн «Тиждень хімії, географії, біології і екології»



КІЛЬКІСТЬ УЧАСНИКІВ І (УЧИЛИЩНОГО) ЕТАПУ ОЛІМПІАД 

РЕЗУЛЬТАТИ УЧАСТІ УЧНІВ В ІІ (МІСЬКОМУ) ЕТАПІ ОЛІМПІАД



КОНКУРСУ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

ІМЕНІ ПЕТРА ЯЦИКА

МОВНО-ЛІТЕРАТУРНОГО КОКУРСУ 

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

МОНІТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТІВ УЧАСТІ УЧНІВ У І ЕТАПІ МІЖНАРОДНОГО



І етап ХVІІІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості щодо популяризації в

області державних символів України на тему: «Історія у різні історичні періоди»,

координатор Іванова Л.Є.;

І етап Всеукраїнського конкурсу з англійської мови «GREENWICH PRO»,

координатори Бондаренко Л.А., Баланова А.Т.;

ХІ Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник» - 2020, координатори Щербина

Т.О., Баланова А.Т., Самородова Л.Г.;

Міжнародний математичний конкурс Кенгуру (он-лайн), координатори Нижборська

Н.А., Кривенко Н.А.;



Х Міжнародна природознавча гра «Геліантус – 2020», координатори Солонько Л.С.,

Сільвейструк Н.А. (всього учасників – 17, предметні грамоти – 4, диплом ІІ ступеня –

1, диплом І ступеня – 1)



Аналіз рівня навчальних досягнень учнів за поточний рік

Результативність навчальних досягнень учнів І курсу 



Результативність навчальних досягнень учнів ІІ  курсу 



Організація та проведення 

виховної роботи у 

2019/2020н.р.



В училищі створені необхідні умови для навчання та виховання осіб з особливими

освітніми потребами, які потребують умов інклюзивної освіти для отримання професійно-

технічної освіти за державним замовленням за відповідними професійними напрямками:

комп’ютерні мережі та економічний напрямок.

Для забезпечення головних завдань інклюзії в училищі створені інклюзивні групи з

урахуванням індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів.



Відповідно до Міжнародної класифікації стандартів освіти в закладі особливі освітні потреби

мають учні, навчання яких потребує додаткових ресурсів. Такими додатковими ресурсами є:

педагогічні працівники та спеціалісти психологічної служби, дидактичні матеріали, матеріально-

технічна база (пандус, кнопка виклику, спеціально обладнані приміщення).



Училище є одним з перших закладів професійно-технічної освіти міста, яке почало впроваджувати

інклюзивну форму навчання та практично втілювати формулу «від рівних прав – до рівних

можливостей», що вважається пріоритетним у більшості європейських країн.



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

Виховні години на тему: «Україна – минуле, сьогоднішнє, майбутнє…», « В історію

свою візьми нас, Батьківщино!», «Історія родини кожного з нас – це літопис нашого

народу», «Берегиня української духовності – Ліна Костенко»,

«Славетні українські композитори», «А над світом, українська вишиванка цвіте»,

«Мово рідна з пісні та любові», «100 геніїв сучасності»,

«Весь світ театр…»

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».



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 превентивного виховання:

Розширене засідання Ради профілактики за участі спеціалістів Служби в справах дітей 

та превентивного відділу поліції.



З морального виховання:
Відеолекторій 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 1-го курсу до музею бойової Слави 3-го полку спецназу.

Бесіда: «Етика і поведінка військовослужбовців» 

Брейн-ринг на спортивну тематику: «Найспритніший, найкмітливіший» 

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

Виховний захід: «Наш вічний біль – Афганістан» 

Покладання квітів до пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні.



З формування здорового способу життя:

Інформування учнів на тему: «Як запобігти захворюванню грипом та ГРВІ.

Година спілкування: «Вся правда про куріння та алкоголь» .

Перегляд відео лекції: «Алкоголь нищить здоров’я підлітка».

Виховний захід: «Випалена цигарка –крок до хвороби».

Бесіда: «Харчові добавки в продуктах харчування або смертельна їжа».

Бесіда: «Бережемо своє здоров’я: шкідлива їжа».

Тиждень здорового способу життя «Мій імідж – здоров’я» .

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

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

позбутись шкідливих звичок?».

«Культура використання мобільних телефонів» .

Участь в обласній Спартакіаді серед закладів ПТО.



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

Виховна годин: «Краса врятує світ».

Виховна година: «День святого Миколая».

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

Фестивалі юнацької творчості «Вернісаж талантів», «Містер училище».

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» Воробель Є.Р. 25

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

Вокальний «Естрадна пісня» Теніченко Н.В. 15

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

Технічний «Технічний» Сільченко С.М. 12



Профорієнтаційна робота



Організація фізкультурно-
оздоровчої та спортивно-масової 

роботи у 2019/2020н.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 9 по 13 вересня 2019 року були організовані і проведені наступні

заходи:

олімпійський урок на тему «Від Олімпу до сучасності»;

змагання з дарцу;

змагання з естафет;

виховний захід на тему: «Від Олімпу до сучасності»;

змагання з волейболу для учнів, які проживають в гуртожитку.



В рамках “Тижня фізичної культури та захисту Вітчизни”

з 16 по 20 вересня 2020 року були проведені наступні заходи:

урок - гра на тему «Спортивні ігри – волейбол»,

викладач Воробель Є.Р.;

спортивний турнір «Подорож стежками здоров

я», викладач ХристенкоТ.А .;

урок мужності «Герої нашого часу» , викладач

Марков Р.В.;

турнір «Молодь за майбутнє», викладач

ХристенкоТ.А.;

порадник шляхетної поведінки «Міцна Країна -

міцна молодь», викладач Воробель Є.Р.;

інформаційні хвилини про історичні перемоги

українців у боротьбі за здобуття

державності,незалежності,територіальної

цілісності, викладач Марков Р.В.

круглий стіл «Ми – достойні слави козаків» під

девізом «Ми нащадки славного роду», викладач

Марков Р.В.;



година спілкування – вікторина «Хочу бути здоровим», викладач ХристенкоТ.А.;

рольова гра «Моє здоров я – в моїх руках», викладач Воробель Є.Р. ;

гра-вікторина « Крок за кроком до здоров я », викладач ХристенкоТ.А.;

виховна година – «Здоров’я – криниця сили», викладач Воробель Є.Р.;

лекція – бесіда: «Що варто знати юнацтву в непростий час», викладач Марков Р.В.;

диспут «Турбота про здоров’я – обов’язок кожного», викладач ХристенкоТ.А.;

квест «Формула здоров я», викладач Воробель Є.Р.



всеукраїнський фізкультурно-оздоровчий захід ChallengeFest;

Згідно Плану проведення позакласних заходів з предмету «Фізична культура» на

2019/2020 н.р. були організовані і проведені наступні заходи:



гру в баскетбол 3х3;

участь у конкурсі «Студентська ліга»; 



участь в обласній Спартакіаді з шашок, шахів, настільного тенісу, волейболу

(юнаки та дівчата). Збірна команда дівчат з волейболу виграли зональні змагання,

вийшли до фіналу де посіли ІІ місце.



Організація охорони праці та 
безпеки життєдіяльності у 

2019/2020 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.

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.



Тижні знань з безпеки життєдіяльності:

з 09 до 13 вересня 2019 року Тиждень знань Правил Дорожнього руху на тему: «Правила дорожнього руху

знай – життя та здоров’я зберігай»;

з 04 до 08 листопада 2019 року Тиждень знань Пожежної безпеки на тему: «Про вогонь нам треба знати, з ним

не можна жартувати»;

06 листопада 2019 року проведено практичне заняття з відпрацюванням плану евакуації;



24 грудня 2019 разом з ДСНС було проведено навчання – практикум в разі надзвичайної ситуації;

з 20 до 24 січня 2020 року Тиждень сприяння здоровому способу життя та безпеки

життєдіяльності на тему: «Здоров’я дітей – здоров’я нації!».

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



Удосконалення 
навчально-матеріальної бази 

у 2019/2020 н.р.



Фінансування по загальному фонду на 2019-2020 навчальний рік проводилось

відповідно до плану бюджетних асигнувань, видатки проводились в межах

затвердженого кошторису.

Надійшло фінансування: 13 351 386,64 грн.

Видатки:

Заробітна плата – 7 583 668,17 грн.

Нарахування на з/плату – 1 630 441,59 грн.

Стипендія – 1 860 348,57грн.

Комунальні послуги – 1 897 626,04 грн.

ЄДЕБО, вивіз сміття - 16 187,03 грн.

Заправка, придбання вогнегасників та засобів протипожежної безпеки – 19 855,00

грн.

Встановлення пандусів – 81 701,00 грн.

Виплати на одяг, харчування, працевлаштування учнів пільгових категорій –

261559,69 грн.



Надходження по спеціальному фонду за 2019-2020 навчальний рік склали 160 563,17 грн , із них

надходження виручки з їдальні – 23 156,00 грн., оренда приміщення – 64 342,05 грн., проживання в гуртожитку

– 71 660,22 грн., від виробничої практики учнів – 1 404,90 грн.

За рахунок надходжень спеціального фонду за 2019-2020 навчальний рік було придбано: 

буд.матеріали для ремонтних робіт – 15 737,83 грн.;

продукти харчування для учнів – 15 329,05 грн.;

телекомунікаційні послуги (Укртелеком) – 7 593,79 грн.;

для навчального процесу (паяльні станції) на суму –5 600,00 грн.;

медикаменти – 3 448,07грн.;

для профорієнтації (єврофлаєри, кишенькові календарі, листівки) – 1200,00 грн.;

за аудіо- та телевізійну рекламу, розміщення реклами – 9515,00 грн.;

заправка, відновлення та придбання картриджів – 4 807,94 грн.;

канцелярські товари – 7 771,50 грн;

дезроботи та випробування пожежних гідрантів – 4 859,29 грн;

послуги ЄДБО – 3 778,80грн;

за лічильник холодної води, світильники та столи, тюль – 12 480,00 грн;

послуги по комплектації підручників – 5 829,07 грн

лабораторні дослідження води – 927,28 грн.;

бензин – 6 130,00грн;

комунальні послуги – 4 748,99 грн.;

комп’ютерне обладнання – 5 875,98 грн;

вогнегасники та товари на протипожежні заходи – 8 073,99 грн.

інші матеріали ( господарський інвентар, миючі засоби) – 10 959,82 грн.

інші послуги (медичний огляд водія, вивіз сміття, послуги по зберігання підручників, послуги по забезпеченню

електронного цифрового підпису, передплата газети, страхування автомобілів) – 10 696,57грн.

Загальна сума витрат складає 145 363,77 грн



Були проведенні ремонтні роботи, а саме:

Навчальний корпус:

ауд. № 401, 404, 309, 208, 109 поточний ремонт;

ауд. № 407 комплексний ремонт;

відремонтовано підлогу в кімнаті гігієни на ІІ поверсі; 

облаштування спеціальним обладнанням кімнат гігієни для осіб з особливими потребами на І поверсі;

заміна пандусу;

ремонт учнівських столів та стільців.

Корпус майстерень:

ауд. № 16, 38 поточний ремонт;

ауд. № 28 комплексний ремонт; 

розпочато комплексний ремонт в ауд. №10;

кімната гігієни IV поверх комплексний ремонт;

облаштування спеціальним обладнанням кімнат гігієни для осіб з особливими потребами на І поверсі;

встановлення пандусу;

ремонт учнівських столів та стільців.

Гуртожиток:

кухні IV та V поверхів поточний ремонт;

V поверх заміни електричної проводки;

обладнано сигналом оповіщення;

комплексний ремонт кімнати для проведення виховних заходів.

Побутовий корпус:

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

ремонт в приміщенні м'ясо-рибного цеху.

Планується:

ремонт підлоги IV 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.



Проект рішення педагогічної ради училища від 30 червня 2020року

Робота училища в 2019/2020 навчальному році здійснювалась виходячи з концептуальних

положень Національної доктрини розвитку освіти, відповідних постанов Кабінету Міністрів

України.

Освітній процес в училищі проводився у відповідності з розробленими та затвердженими

навчальними планами та програмами, з урахуванням рекомендацій керуючих органів та у

відповідності до базисних структур та державних стандартів.

В цілому успішно реалізовувались накази, розпорядження щодо впровадження в освітній

процес інформаційно-комунікаційних технологій та державних стандартів з професій

дистанційного навчання. Разом з тим в організації освітнього процесу, мають місце деякі недоліки

та упущення, з метою їх усунення педагогічна рада пропонує:

 Роботу педагогічного колективу за 2019/2020 навчальний рік вважати на доброму рівні.

 Працівникам училища продовжити працювати над визначеними завданнями та

пріоритетними напрямками роботи.

 Якісно провести профорієнтаційну роботу для виконання плану регіонального замовлення на

2020/2021н.р. та продовжити працювати над формуванням інклюзивних груп.

 Соціально-психологічній службі закладу забезпечувати систематичну роботу щодо залучення

учнівської молоді до навчання в форматі інклюзивної освіти.

 Головам методичних комісій до 10 вересня 2020 року на засіданнях методичних комісій

проаналізувати результати дистанційного навчання учнів за 2019/2020 н.р. з метою вирішення

шляхів впровадження корекційних заходів, щодо ліквідації прогалин в навчальних знаннях учнів.

 Класним керівникам, майстрам виробничого навчання залучати учнів «Групи ризику» та

учнів, що потребують додаткової педагогічної уваги до гурткової роботи.

 Продовжити роботу щодо поповнення матеріальної бази комп’ютерною технікою для

професії «Оператор з обробки інформації та ПЗ».

 До 10 вересня 2020 року розглянути на засіданнях методичних комісій пропозиції щодо

роботи колективу над методичною проблемою училища.




