
Звіт директора до підсумкової педагогічної ради  

за 2021/2022 н.р. 
 

Організація навчально-виробничої роботи  
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 стандартів ПТО 

 

Кропивницьке вище професійне училище протягом 2021-2022 

навчального року  здійснювало підготовку кваліфікованих робітників з 

9 професій. З 1 вересня 2020 року в училищі продовжена підготовка 

кваліфікованих робітників на базі базової загальної середньої освіти з 

одночасним наданням повної загальної середньої освіти у 13 групах,  на базі 

повної загальної середньої освіти у 2 групах. 

Станом на 1 вересня 2021 року училищем впроваджено 9 державних 

стандартів професійно-технічної освіти. Училищем розпочато впровадження 

стандарту професійної освіти «Адміністратор» та продовжено впровадження  

трьох стандартів професійно-технічної освіти з професій «Оператор з обробки 

інформації та програмного забезпечення», «Оператор телекомунікаційних 

послуг»,  «Касир (в банку)».   

У 2021 року закладом пройдена атестаційна експертиза спроможності 

здійснення освітньої діяльності на рівні державних вимог до підготовки 

кваліфікованих робітників з професії «4121 Обліковець з реєстрації 

бухгалтерських даних». За рішенням Акредитаційної комісії України від 20 

січня 2022 р. (Протокол № 143, затверджено наказом Міністерства освіти і 

науки України від 4 лютого 2022 р. № 116) професія визнана атестованою до 

2032 року. Цим же рішенням визнані атестованими професії «Контролер у 

банку» та «4229 Оператор телекомунікаційних послуг; 4212 Касир (в банку)». 

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 навчально-виробничих робіт з виробничого 

навчання для всіх інших навчальних груп. Розроблені плани роботи навчальних 

кабінетів, методичних комісій на навчальний рік.  

У першому семестрі 2021-2022 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. 

У ІІ семестрі оновлено навчально-методичного забезпечення освітньої 

діяльності, а саме: завдання для планових контрольних робіт за І та ІІ семестр, 

завдання для вихідного контролю знань. 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 регіонального замовлення 

Формування контингенту учнів у 2021 році здійснювалося у 

відповідності до регіонального замовлення, обсяги якого затверджені наказом 

управління освіти і науки облдержадміністрації. На підставі аналізу ринку 

праці училищем щорічно уточнюються і визначаються перелік професій та 

план прийому на навчання.  

Поточного навчального року, при плані прийому на вересень 2021 року - 

120 осіб, заняття з початку нового навчального року розпочато з 114 учнями 

нового набору. З урахування продовження набору до 1 жовтня загальний 

прийом – 116 учня, тобто 97 % від запланованого. 

В цілому по училищу невиконання плану станом на 1 вересня склало 6 

осіб. Так група з професії «Оператор комунікаційних послуг; Касир (в банку)» 

не була сформована взагалі.  При цьому в розрізі окремих професій 

залишається проблема якісного складу абітурієнтів, що в подальшому, як 

правило приводить до відрахувань, а саме це професії: «Радіомеханік з 

обслуговування і ремонту радіотелевізійної апаратури; налагоджувальник» та 

«Оператор комунікаційних послуг; Касир (в банку)». Слід зазначити, що 

тенденція щодо складнощів формування груп зв’язківців спостерігається п’ять 

років поспіль. Педагогічному колективу наступного року, з метою виконання 

плану прийому, необхідно підвищити ефективність профорієнтаційної роботи. 

  

Назви професій 

Замовлення 

без 

коригування 

Фактично 

прийнято 

учнів на 01.10 

Відхилення від  

регіонального 

замовлення 

1.  Радіомеханік з обслуговування та 

ремонту радіотелевізійної апаратури; 

Налагоджувальник 

30 

 

26 -4 



2.  Оператор з обробки інформації та 

програмного забезпечення 

30 30 0 

3.  Оператор комунікаційних послуг; Касир 

(в банку) 

30 30 0 

4.  Оператор з обробки інформації та 

програмного забезпечення; 

Адміністратор 

30 30 0 

 Сума 120 116 -4 

 

Аналіз збереження контингенту 

 

Станом на 1 вересня 2021 року контингент учнів училища складав 

407 осіб, що менше на 13 осіб  менше ніж 2019 року і на 40 осіб ніж 2018 року: 

 

Навчальний рік Контингент на 1 вересня Контингент на 1 січня 

2021-2022 399 390 

2020-2021 407 386 

2019-2020 420 411 

2018-2019 447 440 

2017-2018 450 431 

 

Аналіз свідчить, що на 1 вересня 2021 року контингент учнів училища 

був найменшим ніж в аналогічні періоди за останні п’ять  років.   

Особливе занепокоєння викликає питання відрахування учнів. Так 

протягом поточного навчального року (станом на 27.06.22) з урахуванням 

дострокового випуску відраховано – 17 осіб, або 4% від контингенту: 

 

Навчальний 

рік 

Відраховано з 

урахуванням 

дострокового випуску, 

учнів 

Відраховано без 

урахування 

дострокового випуску, 

учнів 

Відсоток відрахування 

учнів від контингенту на 

1 вересня 

2021-2022 17 11 4 % 

2020-2021 29 25 7 % 

2019-2020 29 28 7 % 

2018-2019 46 26 10,2 % 

2017-2018 34 32 7,5 % 

 

Слід зазначити, що вже до 31 грудня 2021 року  з урахуванням 

дострокового випуску було відраховано 12 осіб (позаминулого року 13 осіб). 

Таким чином за І навчальний семестр відрахована навчальна група 

виробничого навчання (ставка майстрів виробничого навчання). При чому без 

поважних причин в групах П11, Тб11 – 2 учні. А також слід врахувати, що 

відрахування відбувалося на фоні не виконання плану прийому на 2021 рік. 

Безумовно – це результат недостатньої виховної роботи педпрацівників 

протягом всього І семестру.   

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

17 учнів, у тому числі 11 учня у зв’язку з достроковим випуском та з 

отриманням свідоцтва про присвоєння робітничої кваліфікації, що складає 4 % 



відносно початкового контингенту. Цей показник дорівнює позаминулому н.р. 

В той же час, що 3 % відрахувань від початкового контингенту – фактично є 

відрахування без поважних причин, при максимальному нормативному 

показнику 3 %.  

Необхідно відмітити, що по відношенню до позаминулого н.р. робота 

майстрів в/н та класних керівників з питання збереження контингенту в цілому 

покращилась, що можна вважати на задовільному рівні. Однак на жаль, 

традиційним питанням педагогічних рад залишалося питання відрахування 

учнів.  

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

майстрів та класних керівників замість постійної щоденної роботи з учнями 

вважають єдиним шляхом виховного впливу – відрахування. Так  протягом 

року в групі П01 відраховано 5 учнів,  по 2 учні відраховано в групах П11, 

Тб11, Тб91.  

На відміну від перелічених, у 3 навчальних групах не було протягом 

року  жодного відрахування: Пб91, Пб81, Тб81.  

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.  

В середньому по училищу кількість пропусків без поважних причин на 

одного учня на місяць складає:  в вересні – 5,4 годин, у жовтні – 5,5 годин, у 

листопаді – 7,2 години, у грудні – 4,2 години. В середньо-му – 5,7 годин. 

Найкращі показники щодо відвідування занять учнями в групах Кб01, 

Пб11,  Рб01, в яких кількість пропусків без поважних причин на одного учня 

незначна і складає до 1 години на місяць.  

Незважаючи на зазначену роботу, в групах Кб91, Тб91 має місце велика  

кіль-кість пропусків без поважних причин на одного учня, яка складає від 11 до 

18 годин на місяць. Недостатня увага питанню відвідуванню занять учнями 

приділяється в групах Тб81, Рб11, Тб11, П01, П11. 

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 у січні, лютому та червні 2022 року 

були проведені державні кваліфікаційні атестації.  

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%. Що 

відповідає державними вимогами до атестації та на 1% менше ніж 

попереднього навчального року. В повній мірі відповідають цим вимогам 

показники успішності учнів за результатами ДКА переважна більшість груп. На 

відміну від професії «Оператор телекомунікаційних послуг; Касир (в банку)» 

(керівник дипломних робіт Айшпурс Н.В.), де результати ДКА нижче 

нормативу на 6%. 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.  

Результати державної кваліфікаційної атестації учнів у 2020-2021 

навчальному році: 

Професія 

В
и

п
у
щ
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о
 

Отримало 

диплом 

Отримали 

свідоцтво 

Рівні навчальних досягнень 

випускників 
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го
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%
 

Радіомеханік з 

обслуговування і 

ремонту 

радіотелевізійної 

апаратури; 

налагоджувальник 

контрольно-

вимірювальних 

19 18 0 0% 1 5% 6 32% 12 63% 1 5% 



приладів та 

автоматики  

Офісний службовець 

(бухгалтерія); 

контролер у банку 

23 23 0 0% 0 0% 6 26% 16 70% 1 4% 

Оператор 

телекомунікаційних 

послуг; касир (в 

банку) 

18 18 2 11% 0 0% 6 33% 9 50% 3 17% 

Оператор з обробки 

інформації та 

програмного 

забезпечення 

27 22 1 5% 5 19% 8 30% 16 59% 3 11% 

Оператор з обробки 

інформації та 

програмного 

забезпечення; 

адміністратор 

28 28 0 0% 0 0% 8 29% 16 57% 4 14% 

 115 109 3 3% 6 5% 34 29,6% 69 60,0%   

 

Цього року випущено 115 учнів, із яких дипломи з відзнакою отримали 

3 випускників (3 %), що нижче нормативу (10 %) на 7 %. 106 учнів отримали 

диплом кваліфікованого робітника, 4 учень – свідоцтво про присвоєння 

робітничої кваліфікації.  

 

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. 

Загальні результати успішності груп з загально-професійного 

професійно-теоретичного циклів:  

 

№ Група К-ть  

учнів 

Атестовано Бал 7-12 Бал 1-3 

К-ть % К-ть % К-ть % 

1 КБ-01 24 24 100 15 62,5 0 0 

2 КБ-91 24 22 91,7 13 54,2 0 0 

3 П-01 22 21 95,5 14 63,6 0 0 

4 П-11 28 27,9 99,6 19,7 70,2 0,1 0,4 

5 ПБ-01 29 29 100 18,5 63,8 0 0 

6 ПБ-11 30 30 100 20,5 68,3 0 0 

7 ПБ-81 28 28 100 20 71,4 0 0 

8 ПБ-91 28 28 100 17 60,7 0 0 

9 РБ-01 27 27 100 13,3 49,4 0 0 



10 РБ-11 25 25 100 14,8 59,2 0 0 

11 РБ-81 18 18 100 10,4 57,8 0 0 

12 РБ-91 23 21,1 91,9 12,3 53,4 1,3 5,6 

13 ТБ-11 28 26,3 94 13,3 47,6 0 0 

14 ТБ-81 18 17 94,4 11,8 65,6 0 0 

15 ТБ-91 27 26 96,3 12 44,4 0 0 

  Середнє 25,3 24,7 97,6 15,0 59,5 0,1 0,4 

 

Проаналізувавши семестрові оцінки слід зазначити, що найкращі 

результати мають учні груп П11, Пб81, Пб11, Тб81, де якість навчальних 

досягнень складає більше 65 %. Найгірший показник якості навчальних 

досягнень мають учні груп Тб91 (44 %), Тб11 (47 %), що  нижче нормативу (50 

%).  Цей факт свідчить по відсутність мотивації до навчання цих учнів, в тому 

числі про недостатню роботу щодо її розвитку з боку педагогічних працівників. 

В цілому по закладу з теоретичного циклу якість навчальних  досягнень учнів 

складає 59%, що відповідає нормативу (50%). 

Загальні результати успішності груп з професійно-практичного циклу:  

 

№ Група К-ть 

учнів 

Атестовано Бал 7-12 Бал 1-3 

К-ть % К-ть % К-ть % 

1 КБ-01 24 24 100 20 83,3 0 0 

2 КБ-91 24 23 95,8 21,5 89,6 0 0 

3 П-01 22 21 95,5 19 86,4 0 0 

4 П-11 28 28 100 23 82,1 0 0 

5 ПБ-01 29 29 100 26 89,7 0 0 

6 ПБ-11 30 30 100 29 96,7 0 0 

7 ПБ-81 28 28 100 23,5 83,9 0 0 

8 ПБ-91 28 28 100 24 85,7 0 0 

9 РБ-01 27 27 100 19 70,4 0 0 

10 РБ-11 25 25 100 25 100 0 0 

11 РБ-81 18 18 100 16 88,9 0 0 

12 РБ-91 23 21,5 93,5 19,5 84,8 0 0 

13 ТБ-11 28 26 92,9 16 57,1 0 0 

14 ТБ-81 18 17 94,4 12 66,7 0 0 

15 ТБ-91 27 25 92,6 18 66,7 0 0 

  Середнє 25,3 24,7 97,6 20,8 82,1 0,0 0,0 

 

Проаналізувавши семестрові оцінки слід зазначити, що більшість груп 

мають якість навчальних досягнень з професійно-практичного циклу 65-90 %, 

що відповідає нормативу (60 %). В той же час нижче нормативу (60 %)  якість 

навчальних досягнень в учнів групи Тб11 (57 %). В цілому по закладу з 

професійно-практичного циклу якість навчальних  досягнень учнів складає 82 

%, що відповідає нормативу (60 %). 

Адміністрацією було проаналізовано результати навчальних досягнень 

учнів в розрізі окремих дисциплін з загально-професійного та професійно-

теоретичного циклів: 



 

№ Предмет 

Кіл. 

учні

в 

Атес

т. 

Атес

т. % 

Бал оцінювання Успіш-

ність 

% 
10-

12 

7-9 4-6 1-3 

1 Інформаційні технології 50 48 96 5 19 24 0 47 

2 Технології надання 

послуг зв'язку 

55 52 94,5 6 20 26 0 47,3 

3 Імпульсна і цифрова 

техніка 

23 21 91,3 7 4 10 0 47,8 

4 Основи трудового 

законодавства 

46 46 100 8 14 24 0 47,8 

5 Електротехніка 25 25 100 1 11 13 0 48 

6 Іноземна мова за 

професійним 

спрямуванням 

56 54 96,4 1 28 25 0 51,8 

7 Радіоелектроніка та 

основи телебачення 

27 27 100 2 12 13 0 51,9 

8 Джерела 

електроживлення РТА 

23 21 91,3 5 7 9 0 52,2 

9 Електрорадіовимірюванн

я та регулювання РЕА 

23 21 91,3 5 7 8 1 52,2 

10 Пристрої телебачення 23 21 91,3 7 5 7 2 52,2 

11 Українське ділове 

мовлення 

28 28 100 0 15 13 0 53,6 

12 Ощадна справа 24 22 91,7 0 13 9 0 54,2 

13 Професійна етика та 

психологія спілкування 

24 22 91,7 0 13 9 0 54,2 

14 Основи мови SQL для 

роботи з базами даних 

22 21 95,5 3 9 9 0 54,5 

15 Основи галузевої 

економіки і 

підприємництва 

78 76 97,4 10 36 24 6 59 

16 Електрорадіовимірюванн

я 

27 27 100 3 13 11 0 59,3 

17 Технологія 

обслуговування та 

ремонту 

радіотелевізійної 

апаратури 

75 74 98,7 6 39 29 0 60 

18 Основи електроніки і 

мікропроцесорної 

техніки 

18 18 100 1 10 7 0 61,1 

19 Радіоелектроніка 18 17 94,4 4 7 6 0 61,1 

20 Спецтехнологія 18 18 100 1 10 7 0 61,1 

21 Бухгалтерський облік 24 24 100 0 15 9 0 62,5 

22 Іноземна 80 79 98,8 5 45 29 0 62,5 



№ Предмет 

Кіл. 

учні

в 

Атес

т. 

Атес

т. % 

Бал оцінювання Успіш-

ність 

% 
10-

12 

7-9 4-6 1-3 

спецтермінологія 

інформаційних систем 

23 Основи економічного 

аналізу 

24 24 100 1 14 9 0 62,5 

24 Читання креслень 27 27 100 0 17 10 0 63 

25 Оформлення 

документації для 

гарантійного 

обслуговування 

22 21 95,5 3 11 7 0 63,6 

26 Комплектування та 

налагодження 

інформаційних систем 

50 49 98 6 26 17 0 64 

27 Комп'ютеризація 

облікової інформації 

42 41 97,6 5 22 14 0 64,3 

28 Основи ком'ютерної 

графіки 

57 57 100 7 30 20 0 64,9 

29 Операційні системи та їх 

обслуговування 

58 58 100 2 36 20 0 65,5 

30 Електроматеріалознавств

о 

18 18 100 1 11 6 0 66,7 

31 Основи бухгалтерського 

обліку 

18 17 94,4 3 9 5 0 66,7 

32 Професійна етика 18 17 94,4 3 9 5 0 66,7 

33 Технологія касових 

операцій 

18 17 94,4 3 9 5 0 66,7 

34 Технологія обробки 

інформації 

57 56 98,2 5 33 17 1 66,7 

35 Читання проектів 

автоматизації 

технологічних процесів 

18 18 100 2 10 6 0 66,7 

36 Охорона праці 83 83 100 5 51 27 0 67,5 

37 Матеріалознавство 

радіоелектронних 

засобів 

25 25 100 3 14 8 0 68 

38 Правила дорожнього 

руху 

25 25 100 2 15 8 0 68 

39 Обслуговування 

обладнання 

інформаційних систем  

58 58 100 1 39 18 0 69 

40 Документаційне 

забезпечення управління 

28 28 100 6 14 8 0 71,4 

41 Основи 

енергозбереження 

28 28 100 5 15 8 0 71,4 



№ Предмет 

Кіл. 

учні

в 

Атес

т. 

Атес

т. % 

Бал оцінювання Успіш-

ність 

% 
10-

12 

7-9 4-6 1-3 

42 Контроль та діагностика 

комплексів апаратури 

22 21 95,5 4 12 5 0 72,7 

43 Основи електротехніки 28 28 100 5 16 7 0 75 

44 Технології управління 

персоналом 

28 28 100 6 16 6 0 78,6 

45 Основи економічних 

знань 

28 28 100 9 14 5 0 82,1 

46 Основи маркетингу та 

електронного бізнесу 

28 28 100 8 17 3 0 89,3 

 

Проаналізувавши семестрові оцінки з 46 навчальних дисциплін 

загально-професійного та професійно-теоретичного циклів слід зазначити, що 

якість навчальних досягнень з 41 предмета знаходиться в межах нормативу 

(більше 50%). В той же час якість навчальних досягнень з предметів: 

«Інформаційні технології», «Технології надання послуг зв'язку», «Імпульсна і 

цифрова техніка», «Основи трудового законодавства», «Електротехніка»  

знаходиться в межах 47 %, тобто на 3 % нижче нормативу, що є порушенням 

критеріїв до атестації робітничих професій. Аналіз якості рівня навчальних 

досягнень учнів показує, що причинами виникнення проблем щодо динаміки 

успішності є низька мотиваційна основа, відсутня система роботи зі 

слабовстигаючими учнями й учнями, які пропускають заняття, недостатній 

зв'язок викладачів із батьками, несвоєчасне повідомлення батьків про рівень 

успішності.  Фактором негативного впливу на рівень навчальних досягнень 

учнів залишається недостатнє  практичне втілення таких важливих 

педагогічних компетентностей як комунікативна, компетентність самоосвіти і 

саморозвитку, продуктивної та творчої діяльності педагогічних працівників. 

Загальні результати успішності з професійно-практичного циклу в розрізі 

окремих дисциплін: 

№ Предмет 

Кіл. 

учні

в 

Ате

ст. 

Атес

т. % 

Бал оцінювання Успі

ш-

ність 

% 

10-

12 

7-9 4-6 1-3 

1 Виробниче навчання 

адміністратора 

28 28 100 7 12 9 0 67,9 

2 Виробниче навчання з ОІ та ПЗ І 

кат. 

50 49 98 8 31 10 0 78 

3 Виробниче навчання касира (в 

банку) 

18 17 94,4 3 9 5 0 66,7 

4 Виробниче навчання контролера 

у банку 

24 22 91,7 3 16 3 0 79,2 

5 Виробниче навчання 

налагоджувальника 

18 18 100 2 14 2 0 88,9 

6 Виробниче навчання оператора з 87 87 100 16 62 9 0 89,7 



№ Предмет 

Кіл. 

учні

в 

Ате

ст. 

Атес

т. % 

Бал оцінювання Успі

ш-

ність 

% 

10-

12 

7-9 4-6 1-3 

ОІ та ПЗ ІІ категорії 

7 Виробниче навчання оператора 

телекомунікаційних послуг І кл. 

27 25 92,6 0 18 7 0 66,7 

8 Виробниче навчання оператора 

телекомунікаційних послуг ІІ кл. 

28 26 92,9 1 15 10 0 57,1 

9 Виробниче навчання офісного 

службовця (бухгалтерія) 

24 24 100 3 17 4 0 83,3 

10 Виробниче навчання 

радіомеханіка 

75 72 96 5 55 12 0 80 

Проаналізувавши семестрові оцінки з 10 навчальних дисциплін 

професійно-практичного циклу слід зазначити, що якість навчальних досягнень 

з 9 предметів знаходиться в межах нормативу (більше 60%). В той же час якість 

навчальних досягнень з предмету «оператора телекомунікаційних послуг ІІ кл.» 

складає 57 %, тобто на 3 % нижче нормативу, що є порушенням критеріїв до 

атестації робітничих професій.  

 

Стан виконавської дисципліни та внутрішньоучилищного контролю 

 

Організації внутрішнього контролю в училищі  здійснюється відповідно 

до наказу Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 р. № 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 викладачів», «Про 

створення спец. медичних груп учнів з предмету «Фізична культура», «Про 

проведення державної кваліфікаційної  атестації», «Про склад методичних 

комісій», «Про склад педагогічної та методичної ради», «Про методичне 

керівництво», «Про організацію методичної роботи», «Про розробку плануючої 

документації», «Про призначення завідуючих навчальними кабінетами», «Про 

створення атестаційної комісії та організацію атестації педпрацівників», «Про 

створення державної кваліфікаційної комісії», «Про створення стипендіальної 

комісії», «Про Всеукраїнську учнівську Інтернет - олімпіаду з інформаційних 

технологій», «Про результати перевірки навчально-методичної документації з 

теоретичної підготовки», «Про підвищення керівних та педагогічних 

працівників», «Про результати перевірки журналів обліку теоретичного 

навчання», «Про  створення комісії з проведення самоаналізу та розробку 

комплексних кваліфікаційних завдань».  



 Хід виконання плану розглядається на педагогічних радах (2 рази на 

семестр). В минулому навчальному році розглядались наступні питання: Про 

обговорення та затвердження плану роботи училища на 2021/2022 навчальний 

рік; 

Про організацію чергової та позачергової атестації; Надбання та 

горизонти за  результатами  роботи училища у І семестр; Проаналізувати 

систему роботи викладачів із ліквідації прогалин у знаннях учнів; Про 

організацію та порядок проходження учнями виробничої практики; Про 

методичну діяльність педпрацівників у між атестаційний період   2021/2022 

навчального  року. 

Хід виконання плану розглядається  на  інструктивно-методичних 

нарадах , (щомісяця): Про підготовку до нового навчального року, Про порядок 

оформлення журналів професійно-практичної підготовки, Про ведення 

журналів професійно-теоретичної підготовки, Про організацію стажування та 

наставництва майстрів, Про самоаналіз уроків педагогічними працівниками,  

Про вимоги по оформленню пакетів навчально-методичної документації 

предметів ПТП, Про організацію проведення ДКА, Про вимоги по оформленню 

журналів теоретичної підготовки, Дидактичне забезпечення уроків професійно-

теоретичної підготовки, Про результати перевірки відвідування занять учнями, 

Про вдосконалення системи роботи викладачів із ліквідації прогалин у знаннях 

учнів ПТП, Про результати перевірки навчально-методичної документації з 

ПТП, 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), 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. 

Згідно з річним планом роботи у листопаді 2021 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.  



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 

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 двома персональними 

комп’ютерами, двома мікрофонами. 

 

Аналіз методичної роботи 
Аналіз планування методичної роботи в закладі показав, що основні 

напрямки методичної роботи визначені на діагностичній основі та орієнтовані 

на: 

 підвищення педагогічної компетентності педагогічних працівників; 

 вивчення та впровадження інноваційного педагогічного та виробничого 

досвіду;  

 надання методичної допомоги педагогічним працівникам, які 

атестувалися, в оформленні планів-конспектів до уроків; 

 осучаснення комплексно-методичного забезпечення навчального 

процесу; 

 інформаційно-методичне забезпечення всіх аспектів методичної 

роботи; 

 популяризацію досвіду роботи педагогічних працівників на обласному 

та Всеукраїнському рівнях. 

Це, також, відображено в науково-методичній проблемі  над реалізацією 

якої з 2021-2022 навчального року працює колектив училища: «Формування 

ключових компетентностей та конкурентної спроможності здобувачів освіти  в 

умовах інноваційного простору», через реалізацію під проблеми: «Досвід 

реалізації та інноваційний потенціал компетентнісного підходу в освітній 

діяльності  педагога». 

Реалізація запланованих завдань відбувається через такі форми роботи як 

педагогічна рада, інструктивно-методичні наради, психолого-педагогічні 

семінари, круглі столи з обміну педагогічними ідеями, педагогічні читання, 



співбесіди, школа передового педагогічного досвіду, методичні консультації, 

вебінари тощо. Протягом року  організовано роботу 5-ти методичних комісій: 

 природничо-математичної підготовки; 

 суспільно-гуманітарної підготовки; 

 професійної підготовки з напрямків радіотехніка та зв’язок; 

 професійної підготовки з економічного напрямку та з напрямку 

інформаційних технологій; 

 класних керівників. 

Протягом навчального року голови методичних комісій(МК) провели 

організаційну роботу щодо підготовки конкурсних матеріалів у відповідності 

до умов конкурсу та здійснювали методичну роботу у відповідності до плану 

роботи, організовували предметні тижні.   

Тиждень зв’язку на тему: «Телебачення, як все починалось»  до  дня 

працівників радіо, телебачення та зв’язку. Проводилися уроки із застосуванням 

новинок в галузі, що спонукає  всебічний розвиток пізнавальної діяльності та 

творчої активності педпрацівника,  стимулює учнів до навчання та пропаганди 

професії; зустрічі з представниками Концерну РРТ, бесіди з учнями про 

значимість вивчення  радіотехнічних предметів  та інше (голова МК  Щербаєва 

І.Г.). 

А також у рамках тижня професійної освіти був проведений день  

фінансової грамотності на тему «Як правильно розпоряджатися власними 

доходами!» Проводилися виховні години, бесіди для активізації пізнавальної 

активності здобувачів освіти та розвитку творчих здібностей та гостроти 

мислення. (голова МК Айшпурс Н.В.). 

Організовувалися предметні тижні загальноосвітніх дисциплін  з кожного 

загальноосвітнього предмету, що є одним із стимулів заохочення учнів до 

вивчення дисциплін,  спонукає їх до всебічного розвитку, пізнавальної 

діяльності та творчої активності (голови МК Нижборська Н.А., Самородова 

Л.Г.) 

Вивчення та втілення передового педагогічного досвіду 

У поточному навчальному році завершено вивчення на училищному рівні 

педагогічного досвіду викладача спеціаліста вищої категорії Cамородової 

Л.Г.  «Формування компетентностей особистості шляхом впровадження 

мультимедійних технологій на уроках зарубіжної літератури як метод 

зацікавлення предметом» та направлено до Навчально-методичного кабінету  

ПТО у Кіровоградській області для подальшого поширення та втілення серед 

П(ПТ)О області .   

Поширювався передовий педагогічний досвід який узагальнений на рівні 

області та занесений до обласної картотеки, а саме: 

 досвід роботи майстра в/н Божора Д.Ю. з проблеми: «Створення 

віртуального середовища та дистанційного керування самостійною роботою 

учнів»; 

 досвід викладача-методиста, спеціаліста вищої категорії Гітельмана 

О.Л. з проблеми: «Методика застосування самостійної роботи учнів з 

навчальною літературою на уроках теоретичного навчання»; 

 досвід старшого викладача, спеціаліста вищої категорії Щербаєвої І.Г. з 



проблеми: «Розвиток критичного мислення». 

Вищезазначені працівники ділилися своїм досвідом роботи в рамках:  

 «Школи молодого педагога» (надавалася інформація, консультація, 

практична та методична допомога молодим педагогічним працівникам згідно 

плану та за їх потребою створювалися умови адаптації молодих фахівців у 

педколективі). 

 «Школи голів методичних комісій» (методистом училища надавалася 

інформація головам МК щодо організації роботи з членами комісії, надання 

вчасно консультації, та ін.) 

 «Школа передового педагогічного досвіду», з проблеми: «Створення 

віртуального середовища та дистанційного керування самостійною роботою 

учнів». 

В рамках роботи над методичною проблемою педагогічні працівники 

училища для її реалізації не тільки опрацювали теоретичні основи теми, а 

розробили та провели уроки з використанням інформаційно-комунікаційних 

технологій навчання, активно брали участь в обласних школах, семінарах, 

засіданнях, всеукраїнських онлайн-заходах, а саме: 

 Токаренко В.В. – у обласних онлайн педагогічних читаннях, де 

поділився досвідом: «Сучасні підходи щодо втілення інноваційних виробничих 

технологій на уроках виробничого навчання при ремонті РТА». 

  Нагурна С.В. у обласних онлайн педагогічних читаннях, де поділилася 

досвідом: «Сучасні підходи до пошуку  несправностей радіотелевізійної   

апаратури на уроках виробничого навчання». 

  Божор Д.Ю. у обласних онлайн педагогічних читаннях, де поділилася 

досвідом: «Цифровізація освітнього процесу засобами електронних навчальних 

посібників». 

 Лисенко Н.О. у училищних  онлайн педагогічних читаннях, де 

поділилася досвідом: «Візуалізація навчального матеріалу на уроках 

професійно-практичної та професійно-теоретичної підготовки». 

  Папака Ю.В. у училищних  онлайн педагогічних читаннях, де 

поділилася досвідом: «Засоби  візуалізації навчального матеріалу  за 

допомогою Інтернет  ресурсів на уроках виробничого навчання». 

 Кісіль Г.М. брала  участь в обласному засіданні клубу творчого 

педагога:  «Молодь орієнтується на майбутнє», де представили власні  

методичні підходи до викладання предметів професійно- практичної 

підготовки. 

 Божор Д.Ю. брав участь у всеукраїнських вебінарах, теми доповідей: 

«Інтеграція змішаного навчання в освітній процес як постійної складової», 

«Застосування змішаного навчання в освітньому процесі для ефективної 

підготовки кваліфікованих робітників». 

 Божор Д.Ю. брав участь на Міжнародній науково-практичній 

конференції, теми доповідей: «Самоосвіта як супроводжуюча модель ставлення 

компетентності педагога». 

 Божор Д.Ю. брав участь в рамках Дванадцятої міжнародної виставки 

«Сучасні заклади освіти», з доповіддю: «Удосконалення сучасних моделей 

підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти в умовах сталого 



розвитку». 

 Божор Д.Ю. брав участь на Всеукраїнській науково-практичній 

конференції з міжнародною участю «Розвиток ключових компетентностей 

особистості педагога в умовах реформування освіти», тема доповіді: 

«Візуалізація навчального процесу та дистанційне керування самостійною 

роботою учнів». 

 Агішева А.В  брала  участь   у Всеукраїнському вебінарі 

«Використання  методів інтерактивного навчання на уроках технологій як 

дієвий засіб дистанційного навчання», тема доповіді: «Професійна мобільність 

педагогів в умовах дистанційного навчання». 

  Кісіль А.В. брала  участь  у Всеукраїнському вебінарі «Використання  

методів інтерактивного навчання на уроках технологій як дієвий засіб 

дистанційного навчання», тема доповіді: «Використання електронних ресурсів 

як необхідна умова забезпечення якісного». 

 Протягом навчального року наш колектив працював і продовжує 

працювати над забезпеченням єдиної методичної проблеми училища та 

запровадження в навчальний процес інноваційних педагогічних технологій.  

 Педагогічні працівники брали  участь в конкурсах серед педагогів та 

учнів:  

 Божор Д.Ю.,  Лисенко Н.О., Айшпурс Н.В  в обласному  конкурсі  на 

кращий авторський посібник навчального призначення. 

 Сільвейструк Н.А. у обласному конкурсі «Дистанційний виховний 

захід». 

 Щербина Т.О. у обласному конкурсі Методичних розробок уроку з 

професійним спрямуванням у номінації «Українська мова» Тема програми. 

Орфографічна норма Тема уроку. Написання складних слів разом, окремо, з 

дефісом». 

 У VI міському бізнес-турнірі «Стратегія фірми. Корпоратив-2021» 

прийняли учні училища (координатор учнівського конкурсу викладач 

Бережна Н.Я.). 

 Викладачкою Нижборською Н.А. було проведено підготовку учнівства 

до участі в Міжнародному етапі математичного конкурсу Кенгуру. 

 Викладачками Солонько Л.С. та Сільвейструк Н.А. було проведено 

Міжнародну природознавчу гру «Геліантус-2021» (училищний етап). 

 Викладачкою Солонько Л.С. було організовано підготовку до 

проведення  Всеукраїнського  учнівського фізичного  конкурсу "Левеня". 

 Викладачкою Сільвейструк Н.А. було проведено Інтернет-олімпіаду 

«На Урок» з хімії. 

 Викладачками  Агішевою А.В. та Кісіль Г.М. було проведено 

Міжнародний етап конкурсу з інформатики та комп’ютерної вправності 

«Бобер-2021». 

 Викладачкою Агішевою А.В. було проведено XIII Всеукраїнська 

інтернет- олімпіада « На урок» (Зима 2022), XIII Всеукраїнська інтернет- 

олімпіада «На урок» (Весна 2022). 

 Викладачкою Кісіль Г.М. було проведено Всеукраїнську учнівську 

інтернет-олімпіаду з інформаційних технологій, Міжнародний конкурс з веб-

http://levenia.com.ua/


дизайну та комп’ютерної графіки. 

Методичні та педагогічні підходи  педагогів  щодо   впровадження 

наукових ідей, які використовуються  в педагогічній  діяльності,  надруковані в 

збірниках та періодичних педагогічних виданнях різних напрямків, а саме: 

1. Божор Д.Ю. має  публікацію у збірнику з теми: «Інтеграція елементів 

дистанційного навчання в освітній процес» за матеріалами ІІ Всеукраїнської 

науково-практичної конференції «Фахова передвища і професійна освіта: 

теорія, методика, практика». 

2. Божор Д.Ю. має  публікацію у збірнику з теми: «Диференціація як 

основа у підготовці якісних кадрів в умовах інклюзії» за матеріалами 

Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Інноваційна 

професійна освіта: пошуки шляхів оновлення 

3. Божор Д.Ю. має  публікацію у збірнику з теми: «Реалізація принципу 

диференціації в умовах інклюзивного навчання як підґрунтя забезпечення 

якості професійної підготовки кваліфікованих робітників» за матеріалами 

Міжнародної науково-практичної конференції «Професійна освіта в умовах 

сталого розвитку суспільства» 

4. Лисенко Н.О. має публікацію у збірнику з теми : «Мобільне навчання 

як сучасна технологія в освіті», за матеріалами науково-практичної конференції 

«STEM: інноваційні можливості реформування системи освіти у ЗП(ПТ)О» у 

збірнику видань  КНЗ «Черкаський ОІПДОПП». 

Викладачами методичної комісії з природничо-математичної підготовки 

було надрукувано статті: 

5. Солонько Л.С має публікацію кроссенс до теми «Капілярні 

явища»/Електронний документ. Режим доступу https://naurok.com.ua/krossens-

do-temi-kapilyarni-yavischa-248002.html 

6. Сільвейструк Н.А. має  публікацію «Впровадження інноваційних 

технологій при викладанні хімії у закладах професійної (професійно-технічної) 

освіти»  Сільвейструк Н.А. Ціперко Т.В., у збірнику видань  КЗ «КОІППО ім. В. 

Сухомлинського» – Кропивницький, 2022. 

5. Самородова Л.Г.- стаття: «Компоненти системи внутрішнього 

контролю П (ПТ) О, збірник «Актуальні проблеми та перспективи розвитку 

обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління 

підприємствами» за матеріалами V всеукраїнської науково-практичної 

інтернет-конференції, м. Полтава 2022. 

6. Самородова Л.Г. - Центр фінансово-економічних наукових досліджень. 

Міжнародна науково-практична конференція: «INTERNATIONAL 

SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE» ЕКОНОМІКА, ФІНАНСИ, ОБЛІК 

ТА ПРАВО: ДОСВІД, ТЕНДЕНЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ. ECONOMICS, FINANCE, 

ACCOUNTING AND LAW: EXPERIENCE, TRENDS, PROSPECTS». Збірник 

тез доповідей Book of abstracts,  тема: «Обліково-інформаційне забезпечення 

аналізу фінансово-господарської діяльності у закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти», м. Полтава, с.69. 

Протягом навчального року педагогічними  працівниками розроблені та 

систематизовані авторські посібники  та методичне забезпечення предметів, а 

саме: 



 Сільвейструк Н.А. - Навчальний посібник для самостійної роботи 

здобувачів освіти ЗП(ПТ)О з хімії: «Оксигеновмісні органічні сполуки»; 

 Сільвейструк Н.А. - Навчальний посібник для самостійної роботи 

здобувачів освіти ЗП(ПТ)О з біології і екології: «Адаптації». 

 Божор Д.Ю. - Електронний навчальний посібник із професійно- 

теоретичної підготовки з предмета «Обслуговування обладнання 

інформаційних систем»; 

 Лисенко Н.О. - Електронний навчальний посібник із професійно-

теоретичної підготовки  з предмета: «Основи комп’ютерної графіки». 

 Айшпурс Н.В - Збірка опорних конспектів уроків до вивчення теми 

програми: «Автоматизована обробка облікової інформації за допомогою 

програм «1С: Підприємство».  

 Айшпурс Н.В - Робочий зошит із професійно-теоретичної підготовки  

«Основи організації операційної каси банку») 

 Токаренко В.В - Збірник професійно-теоретичної підготовки: 

інформаційних матеріалів з теми: «Електромонтажні роботи». 

 Папака Ю.В. - Робочий зошит до уроків виробничого навчання на тему: 

«Адресування поштових відправлень»; пам’ятку для учнів щодо заповнення 

щоденника обліку виробничої практики з професії «Оператор 

телекомунікаційних послуг». 

 Нагурна С.В. -  розробила навчальний посібник із професійно-

практичної  підготовки: «Робота з деталями радіотелевізійної апаратури». 

 Баланова А.Т. - систематизувала матеріали в навчальний посібник: 

«Іноземна мова за професійним спрямуванням»). 

 Терьохіна Н.І. - систематизувала матеріали в навчальний посібник із 

професійно-теоретичної підготовки: «Основи маркетингу». 

  Агішева А.В. - систематизувала робочий зошит із професійно-

теоретичної підготовки: «Основи комп’ютерної верстки » 

 Нижборська Н.А - систематизувала розгорнутий конспект теми уроку: 

«Гармонічні коливання» в рамках «Кращий гендерно-чутливий STEM-урок 

онлайн. 

Методистом поновлено інформаційно-методичне забезпечення 

методичного кабінету училища, підготовлено серію методичних матеріалів на 

допомогу педпрацівнику, які розміщені в вільному доступі в методичному 

кабінеті училища: 

 Словник  термінів «Ключові компетентності педагога». 

 Дайджест «Моделі сучасних уроків». 

 Дайджест «Аналіз обговорення відкритого уроку». 

 Бюлетень «Суб’єкти надання освітніх послуг з підвищення 

кваліфікації». 

 Інформаційно-методичний бюлетень «Технологія розробки плану 

роботи методичної комісії  педпрацівників  професійної підготовки».  

Методистом училища з метою обміну досвідом та популяризації власних 

напрацювань колективом систематизовані училищні виставки з наступних 

тематик:  



 Оформлено змінний  стенд «Методичний вісник». 

 Оформлено стенд  «Наші досягнення за результатами конкурсів». 

 Оновлений стенд «Все про атестацію». 

 Оформлено  змінний  стенд «Участь у онлайн заходах». 

Атестація педпрацівників в училищі проходила з вересня 2021 року по 

березень 2022 рік. По училищу видано наказ №289-Д від 31.08.21 року «Про 

створення атестаційної комісії та організацію атестації педагогічних 

працівників у 2021-2022 навчальному році». Виданий наказ «Про атестацію 

педагогічних працівників 2021-2022 навчальному році» від 11.10.2021 року 

№361-Д, яким затверджено план роботи атестаційної комісії про проведення 

атестації, розроблено графік проведення відкритих заходів. У відповідності до 

списку та подання  складений та  затверджений графік роботи атестаційної 

комісії на поточний навчальний рік. Членами атестаційної комісії вивчалася 

педагогічна діяльність осіб, які атестуються у 2021-2022 навчальному році 

педагогічні працівники приймали активну участь у онлайн заходах різної 

тематики: 

 Педагогічних працівників, які пройшли атестацію всього - 10 

педагогів  із них: 

 викладачів загальноосвітніх предметів –1;  

 викладачів предметів професійної підготовки – 3; 

 майстрів виробничого навчання – 5; 

 керівник гуртка  – 1. 

В рамках проведення  атестації  організовано ряд онлайн-заходів, а саме 

на платформі Google Meet організовані училищні педагогічні читання де 

педагоги ділилися своїм досвідом щодо втілення різноманітних підходів та 

прийомів до  навчання в умовах карантину та прийняли участь на різних 

платформах.  

Протягом навчального року втілювалися рекомендації НМК ПТО у 

Кіровоградській області дають можливість вдосконалювати КМЗ з предметів. 

Протягом навчального року педагогічні працівники прийняли участь в 10 

обласних заходах з них 5 проведено за участю педпрацівників КВПУ в рамках, 

яких презентувалась робота кожного та колективу в цілому.  

Підвищення кваліфікації здійснювалося у відповідності до Закону 

України «Про освіту» (05.09.2017р.) та постанови Кабінету Міністрів України 

№800 від 21.08.2019 року «Про порядок підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників, науково педагогічних працівників». Методистом училища 

здійснювався контроль виконання графіка підвищення кваліфікації. У грудні 

2021 року за запитами педпрацівників складений «Графік підвищення 

кваліфікації педпрацівників КВПУ на 2022 рік». За період з січня до червеня 

2022 року педагогами надано 28 підтверджуючих документів (сертифікатів та 

свідоцтв). Це не тільки обов’язок педагога, а також невід’ємна складова 

атестації  кожного педпрацівника училища.   

 Так у поточному навчальному році пройшли підвищення  кваліфікації 

педагогічні працівники, а саме навчання за програмами, семінарами-

практикумами, майстер класами; тренінгами: 

 на базі КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної 



педагогічної освіти ім. В.Сухомлинського» - 2 особи; 

 на базі Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти  при 

ДВНЗ «УМО» НАПН України - 5 осіб;   

 на базі Студія онлайн-освіти «EdEra» -2 особи; 

 на базі ТОВ « Всеосвіта» - 9 осіб; 

 на базі ТОВ «На урок» - 8 осіб; 

 заплановано на друге півріччя -11 осіб. 

З вищесказаного можна підвести підсумок, що роботу педагогічного 

колективу в навчальному році над єдиною методичною проблемою училища 

слід вважати задовільною. Адже методична робота є невід’ємною частиною 

навчального процесу та участь у ній має бути професійним обов’язком кожного 

педагогічного працівника училища.  

В цілому пропоную з нового навчального року продовжити роботу над 

єдиною методичною проблемою, а для її реалізації педагогічним працівникам 

до 30.08.2022 р. надати головам відповідних методичних комісій пропозиції 

щодо роботи над нею. 

 

 

Організація та результативність навчально-виховної роботи 
 

 «Виховання - важлива справа, 

                                                                             ним вирішується доля людини» 

 

З метою забезпечення конституційних прав України на освіту та  

враховуючи, що виховний процес є невід'ємною складовою освітнього процесу 

адміністрація училища у своїй діяльності керується: законами України:  «Про 

повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 № 463-ІХ, відповідно до статті 

15 у закладах освіти виховний процес є невід'ємною складовою освітнього 

процесу і має ґрунтуватися на загальнолюдських цінностях, культурних 

цінностях Українського народу, цінностях громадянського (вільного 

демократичного) суспільства, принципах верховенства права, дотримання прав 

і свобод людини громадянина тощо; «Про освіту», зокрема стаття 53, визначає 

право здобувачів освіти на захист під час освітнього процесу від приниження 

честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за 

будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров'ю 

здобувача освіти; наказами Міністерства освіти і науки України: «Деякі 

питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів 

виховного впливу в закладах освіти» від 28.12.2019 №1646; листами МОН від 

16.07.2021 №1/9-362 «Деякі питання організації виховного процесу у 2021/2022 

н. р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих 

навичок», від 22.01.2021 № 1/9-26 «Щодо організації освітнього процесу в 

закладах професійної (професійно-технічної) освіти з 25 січня 2021 року» 

іншими актами законодавства в галузі освіти  у тому числі місцевих органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. 

У 2021/2022 н.р. педагогічний колектив училища  працював над 

виховною проблемою «Формування у здобувачів освіти життєвих цінностей, 



навичок здорового способу життя, моральної свідомості та підготовка молодого 

висококваліфікованого робітника до активної соціально-значущої діяльності в 

сучасних умовах Інтернет простору». 

Виховна проблема реалізовується через виконання   наступних цілей: 

 виховання патріотизму, поваги до культурних цінностей Українського 

народу, його історико-культурного надбання і традицій; 

 забезпечення високого рівня професійності та вихованості молодої 

людини, сприяння розвитку індивідуальних здібностей, таланту та 

самореалізації; 

 введення молодої людини у світ соціального, господарського, 

політичного, інтелектуального, етичного, культурного досвіду людства й 

українського народу; 

 формування поваги до прав і свобод людини, нетерпимості до 

приниження її честі та гідності, фізичного або психічного насильства, а 

також до дискримінації за будь-якими ознаками;   

 формування громадянської культури та культури демократії; 

 формування культури здорового способу життя, екологічної культури і 

дбайливого ставлення до довкілля; 

 формування соціальної активності та відповідальності особистості через 

залучення студентів до процесу державотворення; 

 виховання розуміння внутрішньої потреби й високої цінності 

українського громадянства; 

 культивування кращих рис української ментальності – працелюбності, 

індивідуальної свободи, глибокого зв’язку з природою, толерантності, 

поваги до жінки, любові до рідної землі; 

 створення необхідних умов для ефективного розвитку учнівського 

самоврядування, виявлення його потенційних лідерів та організаторів.  

Вирішення завдань виховної роботи у 2021/2022 н.р. здійснювалось за 

пріоритетними напрямами:  

 розвиток гуманістичного мікроклімату, культури взаємовідносин, 

здорового способу життя; 

 формування творчої атмосфери; 

 підвищення ефективності інформаційно-просвітницької роботи; 

 виховання молоді з патріотичних, гуманістичних позицій; 

 удосконалення індивідуальної, виховно-профілактичної роботи зі 

здобувачами освіти; 

 організація соціально-психологічної допомоги учням; 

 розвиток учнівського самоврядування; 

 формування училищних традицій. 

Виховна робота у 2021/2022 н.р. була направлена на створення 

сприятливих умов для всебічного розвитку учнів на кожному з вікових етапів, 

їх адаптації в соціумі, формування демократичного світогляду, ціннісних 

орієнтирів, засвоєння морально - етичних норм, сприйняття власної 

індивідуальності, впевненості в собі, на усвідомленому виборі здорового 

способу життя, на пропаганду духовних надбань українського народу, на 



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

негативного ставлення до протиправних діянь, розвиток учнівського 

самоврядування, співпрацю з батьками, з закладами охорони здоров’я та 

громадськими організаціями. 

У листопаді обстежено житлово-побутові умови соціально незахищених 

категорій сімей,  в яких проживають учні училища, у вересні оформлено 

соціальний паспорт училища. 

Робота з попередження дитячого травматизму серед учнів 

 Головною метою державної політики у сфері профілактики дитячого 

травматизму є забезпечення умов реалізації конституційного права кожного 

громадянина на охорону життя та здоров'я, підвищення рівня безпеки 

життєдіяльності населення, особливо дітей, як передумови сталого соціально-

економічного розвитку країни. Проблеми поліпшення умов навчання учасників 

освітнього процесу, попередження їх травматизму стають надалі все більш 

актуальними і широко обговорюються на загальнодержавному та місцевому 

рівнях. Протягом року значна увага приділялась заходам з попередження 

дитячого травматизму. Проведено планові бесіди, інструктажі та Тижні знань з 

безпеки життєдіяльності: 

 з 13 по 17 вересня 2021 року Тиждень знань Правил Дорожнього руху на 

тему «Вивчаємо, знаємо, виконуємо»; 

 з 01 по 05 листопада 2021 року Тиждень знань безпеки життєдіяльності 

на тему «Добрий і злий сірничок»; 

 з 24 по 28 січня 2022року Тиждень сприяння здорового способу життя та 

безпеки життєдіяльності на тему «Здоров’я  - запорука успіху!»; 

 з 25 по 29 квітня 2022 року Тиждень безпеки життєдіяльності (у рамках 

якого проводиться тренування з учасниками освітнього процесу щодо 

надзвичайних ситуацій та дій під час виникнення пожеж, День цивільного 

захисту) на тему «Обережно: небезпека!»; 

 з 16 по 20 травня 2022 року  Тиждень знань Правил Дорожнього руху на 

тему «Правила дорожнього руху – твої правила!». 

Класні керівники планують виховну роботу з групою: обраний  напрям та 

виховна проблема, над якою  працюють протягом року; складені психолого-

педагогічні характеристики учнів; визначені завдання на навчальний рік. 

Складено графік проведення виховних годин на І,ІІ семестри 2021/2022 н.р. 

Робота з обдарованою  молоддю та участь у конкурсах 

Педагогічними працівниками  проведена виховна робота: виставки 

малюнків, тематичні тижні, відзначення пам'ятних дат. Учні училища 

залучались до активної участі в різноманітних училищних, міських, обласних 

та Всеукраїнських конкурсах, що сприяло  розвитку індивідуальних здібностей 

та особливостей учнів, розвитку їх талантів. 

Тематичні тижні: 

 13-17 вересня Тиждень протидії булінгу; 

 11-15 жовтня Тиждень, присвячений Дню захисника України; 

 18-22 жовтня Тиждень протидії торгівлі людьми (18 жовтня - 

Європейський день боротьби з торгівлею людьми); 

https://www.en.gov.ua/aktualyno/18-ghovtnya-vropeysykiy-deny-borotybi-z-torgvleyu-lyudymi_go
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 15-22 листопада Тиждень присвячений Дню Гідності та Свободи (21 

листопада); 

 6-10 грудня Тиждень правових знань (10 грудня – День прав людини); 

 17-21 січня  Тиждень присвячений  Дню Соборності України (22 січня); 

 24-28 січня Тиждень присвячений Дню пам`яті героїв Крут (29 січня);  

 28 лютого - 4 березня Тиждень протидії вживання наркотичних речовин 

(1 березня — Міжнародний день боротьби з наркоманією і 

наркобізнесом); 

 7-11 березня Шевченківський тиждень; 

 4-8 квітня Тиждень громадського здоров’я (Всесвітній день здоров’я – 7 

квітня); 

 26 - 29 квітня Тиждень екологічної культури і виховання; 

 2- 6 травня Тиждень, присвячений Дню пам’яті та примирення;  

 16-20 травня Тиждень книги «Нам без книг ніяк не можна»; 

 20-24 червня  Тиждень, присвячений До дня Конституції. 

Конкурси: 

 з 13 по 24 вересня 2021 року провести конкурс на кращу аплікацію з круп 

в рамках акції «Молодь Кіровоградщини готова долати надзвичайні 

ситуації»; 

 з  25 жовтня по 10 листопада 2021 року обласний відкритий конкурс 

молодіжної творчості  «Єдина родина в центрі України»; 

 З  25 жовтня по 4 листопада 2021 року конкурс творчих робіт до 

Міжнародного дня толерантності; 

 з 20 жовтня  по 16 грудня 2021 року конкурс на кращий виріб із джгута, 

шпагату та мішковини в рамках акції «Молодь Кіровоградщини готова 

долати надзвичайні ситуації»;  

 з  1 по 30 листопада 2021 року обласний конкурс учнівської творчості на 

тему: «Історія формування державних символів України, їх значення і 

використання в Україні у різні історичні періоди»; 

 9 листопада  2021 року XХІІ Міжнародний конкурс з української мови 

імені Петра Яцика у 2021-2022 навчальному році; 

 12 листопада  2021 року ХІІ Міжнародний мовно-літературний конкурс 

імені Тараса Шевченка; 

 з 10 по 17 січня 2022 року провести обласний творчий конкурс до Дня 

Соборності України за номінаціями: соціальний відеоролик «Герб, 

прапор, гімн моїми очима» та постер для соціальних мереж  «Моя 

державність серцем і душею»; 

 з 12 по 22 квітня 2022 року обласний літературний конкурс авторських 

творів учнівської та студентської молоді «Батл молодих поетів»; 

 з 22 грудня 2021 року по 11 лютого 2022 року обласний конкурс дитячого 

малюнку «Охорона праці очима дітей» 

 з  24 січня по 15 березня 2022 року міський різножанровий он-лайн 

конкурс дитячої творчості серед учнівської молоді міста Кропивницького 

«АртСтарт» за номінаціями: вокал, хореографія, інструментальний жанр, 

театральний жанр; 



 22 січня 2022 року  поетичний флешмоб «Україна понад усе!»; 

 29 січня 2022 року інформаційний челендж-розповідь про героїв Крут, які 

загинули: «Знайомтеся! Вони загинули за Незалежну Україну!»; 

 з 5 по 10 травня 2022 року ЄвроАсамблея з нагоди відзначення Дня 

Європи в Україні. 

Протягом 2021/2022 н.р. в училищі були організовані та проведенні 

наступні заходи з метою ціннісного ставлення особистості до: 

 суспільства і держави: перший урок на тематику: «30 років Незалежності 

України», групове спілкування: «Я – громадянин своєї держави!», Тиждень, 

присвячений Дню захисника України, година пам’яті: «Тих днів у пам’яті не 

стерти і сьогодні» до Дня визволення України від фашистських загарбників, 

День української мови та писемності, Тиждень присвячений Дню Гідності та 

Свободи, лінійка-реквієм пам’яті жертв Голодомору в Україні 1932-1933 років,  

участь у Всеукраїнській акції «Запали свічку», тематичні виховні заходи до Дня 

Всесвітнього дня дитини «Хай щастю дитини не буде кінця», українські 

вечорниці в гуртожитку, виховна година: «Кожен повинен знати свої права!», 

10 грудня – День прав людини, акція «Допоможи дітям» - до Дня Святого 

Миколая, година спілкування в гуртожитку «Щедрий вечір добрим людям»,  

день Соборності України (22 січня), відеоподорож «Соборна. Вільна. 

Самостійна», інформаційний калейдоскоп «Суверенній Україні нині слава і 

повік», тематична виставка «Соборність України: від ідеї до сьогодення», День 

пам`яті героїв Крут (29 січня): усні журнали:  «Українське розстріляне 

відродження»,  «Їм було лише шістнадцять», «Трагічна сторінка української 

історії на шляху до незалежності України»; уроки Пам’яті:  «Крути: день перед 

вічністю», «Джерело невмирущого духу»; тематична виставка: «Героїчні 

сторінки в історії українського народу», День вшанування учасників бойових 

дій на території інших держав, День вшанування пам'яті Героїв Небесної сотні: 

години спілкування, присвячені Дню вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні 

«На варті наших душ – Небесна Сотня», тематичні виховні заходи до Дня 

рідної мови, Шевченківські дні (9-10 березня): навчально-виховний марафон 

«Діалог із Тарасом»; Шевченківські читання «Вічне слово Кобзаря»; книжкова 

виставка «Не вмирає душа наша, не вмирає воля», День Чорнобильської 

трагедії, Міжнародний день пам'яті жертв радіаційних аварій і катастроф, 

Тиждень, присвячений Дню пам’яті та примирення, Дню Перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні,  інформаційна година «Конституція – 

правовий оберіг держави»; вікторина «Конституцію вивчаємо, 

знаємо,  поважаємо»; бібліографічний огляд літератури «Держави символи 

великі»;  книжкова виставка «Оберіг нашої державності». 

 людей, родини, сім’ї: ознайомлення першокурсників з правилами 

поведінки здобувачів освіти у КВПУ та правилами внутрішнього розпорядку 

учнів КВПУ, ознайомлення першокурсників з правилами внутрішнього 

розпорядку гуртожитку в КВПУ, година спілкування для першокурсників: «Я і 

група», диспут: «Моє відношення до інших?», Тиждень протидії булінгу,  

профілактика та запобігання вчинення насилля, дискусія: «Комп'ютер – друг чи 

ворог?», інформаційна година: «Мовою насильства», виховна година «Про 

зовнішність, мову та духовну культуру», тренінг «Насильство та як його 
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уникнути», дискусія: «Комп'ютер – друг чи ворог?», круглий стіл «Мистецтво 

спілкування», диспут «Моральні принципи людини: твій погляд», виховна 

година у гуртожитку: «Життя – дане на добрі справи», просвітницька лекція: 

«Безпека в Інтернеті», Тиждень правових знань (10 грудня – День прав 

людини), лекція «Права дитини», книжкова виставка «Калейдоскоп правових 

знань», міні-диспут: «Збережемо життя», виховна година «Мій улюблений світ 

без насильства», тренінг «Соціально-психологічні причини злочинної 

поведінки неповнолітніх», правова  гра   «Права у моєму житті», круглий стіл: 

«Чи існую права без обов’язків», 27 січня - Всесвітній день боротьби з 

булінгом!, бібліотечний вечір в гуртожитку «Духовна краса людини», круглий 

стіл «Мистецтво спілкування», тренінгові заняття «Толерантність крок до 

гуманності», адміністративна відповідальність неповнолітніх, виховні 

години  «В країну прав», «Сторінками Загальної декларації прав людини», 

виховна година «Моя родина – моя сім’я», бесіда-тренінг «Ми обираємо – 

толерантність», тренінг «Толерантність – риса ХХІ століття», виховна година 

«Темперамент та професія», година спілкування: «Моя родина - історії 

краплина», виховний захід «Правила гарної поведінки», дискусія «Що означає 

бути справжнім громадянином в Україні?», акція: «Діти – дітям», година 

спілкування з елементами тренінгу «Людиною бути – це мистецтво», 4 травня – 

Міжнародний день протидії булінгу, бесіда «Хочеш людиною справжньою 

стати, закони людські навчись читати», година спілкування «Культура 

поведінки з рідними людьми», Тиждень книги «Нам без книг ніяк не можна», 

тренінг «Життя – найбільша цінність»; 

 природи: акція: «Ми за чисте подвір’я!», бесіду на тему: «Як запобігти 

отруєнню грибами, харчовому отруєнню та інфекційним захворювань?», 

виховна година «Таємниці природи», виставка: «Природа – джерело життя і 

краси», бесіда: «Душа природи присутня в нас», година спілкування «Сміття – 

проблема чи ресурс: досвід України і світу», бесіда: «Цікаве дозвілля – чисте 

довкілля», всесвітній день вторинної переробки (15 листопада), акція «Сортуй 

та переробляй!», тематична виставка «Планета Земля чекає на захист», година 

спілкування «Земля наш спільний дім», виховний захід «Екологічні проблеми 

України», виховна година «Заощадливе використання енергетичних ресурсів - 

зменшення забруднення навколишнього середовища», виховний захід 

«Екологічний бумеранг», виховна година «З чого починається совість?», бесіда 

«Природа рідна – наша втіха, то ж хай вона не знає лиха!», виховний захід 

«Країна Екологія», виховний захід «Я і природа», виховна година «Збережемо 

планету для нащадків», Акція До дня довкілля:  «Чиста Україна - чиста Земля», 

(17 квітня 2021 року - Український День навколишнього середовища),  виставка 

до Всесвітнього Дня Землі: «Жива планета», Тиждень екологічної культури і 

виховання: вечір пам`яті «Чорнобиль: події та уроки»; конкурс малюнків 

«Джерела екологічної загрози»; виховна година «Будь природі другом. Будь 

природі сином»; створення колажів «Краса природи рідного краю»; бесіда 

«Захистимо довкілля», зональна екологічна гра «Чистий двір. Чисте місто»; 

 мистецтва:  інтерактивна гра: «Коса-дівоча краса», брейн ринг: «Одяг, 

одяг…», бесіда – роздум «Жорстокість і милосердя», виховний захід: «Покрова 

– свято козацьке», виховний захід «Рідна земле моя, ти козацькою славою 
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щедра», огляд-конкурс художньої самодіяльності І курсу  «Вернісаж талантів», 

урок самовиховання  «Якщо емоції зашкалюють», бібліотечний урок «Подорож 

у Країну словників», години спілкування  «Мистецтво та емоції, які воно 

викликає», години спілкування  «Я відчуваю – це означає, що я існую», виховна 

година «Сім кольорів щастя», конкурс новорічних листівок, заняття з 

елементами тренінгу: «Лідер і його команда», бесіда «Особливості духовної та 

ментальної сфери українського народу», бібліотечний урок «Творчість-

запорука успіху», виховна година на тему «Мистецтво - чарівний світ краси», 

година спілкування «Чарівні слова відкривають серця», книжкова виставка  До 

Дня Героїв Небесної сотні «Лицарі Небесної Сотні», конкурс валентинок з 

паперу та інших матеріалів, година спілкування «Бути вихованим престижно», 
виховна година: «Мода, краса та здоров'я сучасної молоді», година спілкування: 

«Яка людина заслуговує на повагу інших?», тренінг «Абетка спілкування», 

виставка «Дивосвіт мистецтва», година спілкування «Молодіжні субкультури», 

творчий звіт колективу закладу в рамках огляду-конкурсу художньої 

самодіяльності, декоративно-ужиткової та технічної творчості професійно-

технічних навчальних закладів області, тренінг «Гендерна рівність: правове 

забезпечення та реальність», бесіда: «Молодіжний сленг – це престиж чи 

мода?!», бібліотечний урок: «Молодіжний сленг - невід'ємна частина сучасної 

мови молоді», година спілкування «Що внутрішня, що зовнішня краса, тобі 

одній дарована, людино!», акція «Одягни свою вишиванку», присвячена 

всеукраїнському дню вишиванки, виставка до Дня слов'янської писемності 

й культури, бесіда: «Побут та естетична культура особистості», тренінг 

«Спілкування без конфліктів», організоване відвідування вистав Академічного 

обласного українського музично-драматичного театру імені 

М.Л.Кропивницького, обласної філармонії та музеїв міста; 

 праці: бесіда-тренінг: «Обрана професія – призначена для мене!», бесіда з 

елементами тренінгу «Що я знаю про свою професію?», виставка «Трудові 

права неповнолітніх», просвітницька лекція «Права громадян на безпечні умови 

праці, екскурсії на базові підприємства, виховна година: «Все, що мені зараз 

потрібно – це знання», просвітницька лекція «Права дитини», конкурс буклетів: 

«Моя професія – моє покликання!», тренінг «Знання - це запорука успіху», 

диспут: «Моя майбутня професія. Як Я себе в ній бачу!», виховна година: 

«Особливості легалізації праці, трудові права, пільги та гарантії 

неповнолітніх», година спілкування: «Порядок і дисципліна на робочому 

місці», круглий стіл: «Єдиний шлях, що веде до знань – це діяльність», 

просвітницька лекція «Безпечна праця неповнолітніх», виховна година 

«Навчання – запорука успіху у будь-якій справі». 

 себе: виховна година «Коронавірус без ускладнень», розповідь-бесіда: 

«Обов’язкова особиста гігієна», олімпійський тиждень  та Всеукраїнський 

олімпійський  урок, спортивний флешмоб, «Туристичні старти» до 

Всесвітнього Дня туризму, виховна година присвячена «3 жовтня - Всесвітній 

день тверезості і боротьби з алкоголізмом!», година здоров’я: «Режим дня та 

харчування», Тиждень протидії торгівлі людьми (18 жовтня - Європейський 

день боротьби з торгівлею людьми), першість училища з футболу, дискусія: 

«Куріння – престиж чи хвороба?», акція «Дружні долоньки єдності» до 

https://vseosvita.ua/library/vihovna-godina-akso-emocii-zaskaluut-124194.html
https://vseosvita.ua/library/bibliotecnij-urok-tvorcist-zaporuka-uspihu-171048.html
https://vseosvita.ua/library/bibliotecnij-urok-tvorcist-zaporuka-uspihu-171048.html
https://vseosvita.ua/library/vihovna-godina-na-temu-mistectvo-carivnij-svit-krasi-186873.html
http://putped.edu.ua/koledzh/vikhovna-robota/vikhovni-godini/726-moda-krasa-ta-zdorov-ya-suchasnoji-molodi.html
https://naurok.com.ua/vihovna-godina-yaka-lyudina-zaslugovue-na-povagu-inshih-179189.html
https://naurok.com.ua/trening-abetka-spilkuvannya-76621.html
https://naurok.com.ua/trening-abetka-spilkuvannya-76621.html
http://library.mlt.gov.ua/index.php/novyny/429-knyzhkova-vystavka-dyvosvit-mystetstva
https://vseosvita.ua/library/trening-spilkuvanna-bez-konfliktiv-27605.html
https://vseosvita.ua/library/trening-spilkuvanna-bez-konfliktiv-27605.html
https://vseosvita.ua/library/trening-druzba-ce-zaporuka-uspihu-274121.html
https://gurt.org.ua/articles/11574/
https://nubip.edu.ua/node/89887
https://www.en.gov.ua/aktualyno/18-ghovtnya-vropeysykiy-deny-borotybi-z-torgvleyu-lyudymi_go
https://www.en.gov.ua/aktualyno/18-ghovtnya-vropeysykiy-deny-borotybi-z-torgvleyu-lyudymi_go


Міжнародного Дня толерантності, інтерактивна гра «Толерантність об’єднує» 

до Міжнародного Дня толерантності, першість училища з волейболу, бесіда: 

«Як запобігти     переохолодженню та надати   першу медичну допомогу при 

охолодженні», Міжнародний день відмови від куріння, виховний захід 

присвячений «1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом», військово-

спортивне свято присвячене Збройним Силам України, відверта розмова: 

«Шлюб до повноліття», бесіда: «Профілактика СНІДу та венеричних 

захворювань», бесіда: «Що потрібно знати за аборт!», година відкритих думок: 

«Мобільні телефони: користь чи шкода?», виховна година «Наркоманія – 

повільна смерть!», заняття з елементами тренінгу «Тютюн, наркотики, 

алкоголь», першість училища з настільного тенісу та шахів, кубок училища з 

баскетболу, усний журнал: «Подорож до країни здоров’я», виховна година: 

«Тютюн, наркотики, алкоголь», участь в обласній Спартакіаді, Тиждень 

протидії вживання наркотичних речовин (1 березня — Міжнародний день 

боротьби з наркоманією і наркобізнесом), просвітницька лекція «Профілактика 

наркозалежності та алкоголю», бесіда: «Скарбниця здоров’я», година 

спілкування «Профілактика захворювань, що передаються статевим шляхом», 

Тиждень громадського здоров’я (Всесвітній день здоров’я – 7 квітня), дискусія: 

«Куріння – престиж чи хвороба?», тренінгові заняття «Бути здоровим 

престижно!», тренінгові заняття: «У світі емоцій», виховні заходи присвячені 

«31 травня – Всесвітній день боротьби з тютюнопалінням», бесіда «Стрес в 

нашому житті», спортивне свято присвячене Дню молоді, виховна година: 

«Зупинимо пивні ріки», участь у міських заходах присвячених Олімпійському 

Дню. 

Рада профілактики правопорушень 

Питання з профілактичної роботи з попередження правопорушень та 

злочинів серед учнів розглядалися: на нарадах при директорові, на засіданнях 

методичної комісії класних керівників, батьківських зборах, на засіданнях Ради 

училища. 

Особливу увагу приділяли роботі з попередження училищного булінгу.  

Усі заходи сприяють поліпшенню умов навчання, розвитку та виховання 

учнівської молоді. З учнями, схильними до девіантної поведінки та пропусків 

навчальних занять без поважних причин, проводиться планомірна робота щодо 

охоплення їх навчанням та позаурочною діяльністю. Приділялася увага роботі з 

попередження наркоманії, алкоголізму, боротьбі з тютюнопалінням серед 

неповнолітніх. З метою профілактики та пропаганди здорового способу життя, 

боротьби з наркоманією та СНІДом, відповідно до річного плану роботи 

проводилися тематичні заходи. Під час виховних годин класні керівники 

застосовували активні методи роботи, використовували методику колективної 

творчої діяльності. 

Формування ініціативної, здатної приймати свідомі рішення особистості 

неможливе без широкого залучення учнів до управління училищними справами 

через участь в органах учнівського самоврядування. Модель учнівського 

самоврядування має цілеспрямовану, конкретну, систематичну, організовану і 

прогнозовану за наслідками діяльність. Робота самоврядування налагоджена 

таким чином, що кожен учень має доручення (постійні, тимчасові).           



Усю виховну роботу колектив спрямовував на те, щоб допомогти 

здобувачам освіти розкрити свої творчі здібності, позбавитися комплексів та 

страхів, порозумітися між собою, пізнати один одного краще.  

 

Результати  успішності учнів  з предметів загальноосвітньої підготовки 

за підсумками 2021/2022 н.р. 

З метою визначення рівня відпрацювання корекційної методики 

спрямованої на ліквідацію низьких навчальних досягнень з предметів 

загальноосвітньої підготовки адміністрацією училища був здійснений 

моніторинг якості навчальних досягнень учнів за результатами 2021/2022 н.р. 

Проведений моніторинг показав, що якісний рівень навчальних досягнень 

учнів І курсу за результатами успішності за 2021/2022 н.р. склав 38%, що є 

таким же, як і якісний рівень навчальних досягнень за результатами свідоцтв. 
 

Якість навчальних досягнень учнів І курсу з предметів загальноосвітньої підготовки 

 

№ 

з/п 
Навчальний предмет 

Якість навчальних досягнень учнів   

за результатами, % 

свідоцтв ДКР 2021/2022 н.р. 

1. Українська мова 30 16 29 

2. Українська література 40 30 24 

3. Зарубіжна література 38 34 36 

4. Іноземна мова 19 11 22 

5. Математика 22 9 12 

7. Інформатика 65 33 67 

8. Історія України 39 - 41 

9. Всесвітня історія 46 - 47 

10. Географія 41 37 31 

11. Біологія і екологія 34 31 29 

12. Фізика і астрономія 28 17 12 

13. Хімія 22 18 19 

14. Технології 88 56 61 

15. Захист України - - 91 

16. Фізична культура - - 66 

17. Громадянська освіта - - 64 

 



 
В розрізі окремих навчальних дисциплін найвища якість знань учнів І 

курсу за 2021/2022 н.р. виявлена з предметів інформатики, фізичної культури та 

громадянської освіти, що становить  67, 66 та 64%, а найменша з предметів 

математика та фізика і астрономія що складає 12%. В розрізі навчальних груп 

найбільший показних початкового рівня складає з математики 12 та 10 учнів в 

групах Рб-11 та Тб-11, фізики і астрономії 8 учнів в групі Рб-11. 
 

Якість навчальних досягнень учнів ІІ курсу з предметів загальноосвітньої підготовки 

 

№ з/п 

Предмети 

Якість навчальних досягнень учнів за результатами, 

%  

свідоцтв   ДКР 2020/2021 н.р. 2021/2022 н.р. 

1.  Українська мова 28 14 23 32 

2.  Українська література 36 - 42 32 

3.  Зарубіжна література 44 46 49 59 

4.  Іноземна мова 37 19 27 36 



5.  Математика 21 8 12 13 

6.  Інформатика 67 51 81 61 

7.  Історія України 37 35 43 39 

8.  Всесвітня історія 40 - 49 53 

9.  Географія 46 - 63 47 

10.  Біологія і екологія 41 43 47 42 

11.  Фізика і астрономія 40 25 21 24 

12.  Хімія 33 24 29 29 

13.  Фізична культура 87 - 92 74 

14.  Технології 82 55 92 67 

15.  Захист України - - 98 89 

 

 
В розрізі окремих навчальних дисциплін найвища якість знань учнів ІІ 

курсу за 2021/2022 н.р. виявлена з предметів  захист України та фізична 

культура, що складає 89 та 74%, а найменша з предмету: математика та фізика і 

астрономії, що складає 13% та 24%. В розрізі навчальних груп найбільший 



показних початкового рівня складає з математики 6, 7 учнів в групах Рб-01, Пб-

01 та Кб-01, української мови та літератури 5 учнів в групах Рб-01 та Кб-01. 
 

Якість навчальних досягнень учнів ІІІ курсу з предметів загальноосвітньої підготовки 

 

№

з/

п 

Навчальний предмет 
Якість навчальних досягнень учнів за результатами, % 

свідоцтв ДКР 2019/2020 н.р. 2020/2021 н.р. 2021/2022 н.р. 

1.  Фізика і астрономія  16 9 10 9 8 

2.  Математика 14 4 9 11 12 

3.  Іноземна  мова 26 12 21 31 35 

4.  Хімія 17 17 18 24 27 

5.  Українська мова 30 15 24 23 27 

6.  Українська література 33 27 10 16 21 

7.  Історія України 26 20 63 29 34 

8.  Географія 27 27 28 57 33 

9.  Біологія і екологія 26 29 27 30 31 

10.  Зарубіжна література 30 14 33 41 41 

11.  Фізична культура - - 94 72 57 

12.  Технології 56 36 84 76 65 

13.  Захист України - - 86 84 88 

 

 
 



В розрізі окремих навчальних дисциплін найвища якість знань учнів ІІІ 

курсу за І семестр виявлена з предмету  захист України, що складає 88%, а 

найменша з математики та фізики і астрономії, що складає 8 та 12 %.  В розрізі 

навчальних груп найбільший показних початкового рівня складає з математики 

9, 8 та 7 учнів в групах Пб-9, Рб-91 та Кб-91, української літератури 8 та 6 учнів 

в групах Рб-91 та Тб-91, фізики і астрономії 6 та 8 учнів в групах Пб-91 та Кб-

91. 

Детальніше про організацію навчально-виховної роботи та проведені 

заходи можна дізнатися з сайту училища https://vpu9.kr.ua/  та соціальних мереж 

https://www.facebook.com/kropvpu,  https://www.instagram.com/kvpu_9, 

https://www.youtube.com/channel/UCu6HPLs_Oy68-ChRsLUZX5w.  

 

Аналітично-статичний звіт соціально-психологічної служби 

училища 
Соціально-психологічна служба закладу діє відповідно до статей 21, 22 

Закону України  «Про освіту» (ст. 21 «Психологічна служба системи освіти»; 

ст.22  «Соціально-педагогічний патронаж») та Положення про психологічну 

службу системи освіти України, а також Етичного кодексу психолога, 

методичних рекомендацій щодо пріоритетних напрямків діяльності працівників 

психологічної служби системи освіти  у 2021/2022 навчальному році. 

 Соціально-психологічна служба КВПУ представлена роботою 

практичного психолога та соціального педагога, які здійснюють соціально-

психологічний супровід навчально-виховного процесу, метою якого є 

створення в освітньому закладі умов для максимально успішного особистісного 

розвитку, навчання і соціалізації дитини та психологічної просвіти вчителів, 

батьків, учнів. 

Робота психологічної служби здійснюється за наступними напрямками: 

 психодіагностичний; 

 консультативний; 

 корекційно-розвивальний; 

 просвітницький; 

 профілактичний; 

 організаційний. 

 У вересні-жовтні було здійснено психологічний супровід адаптаційного 

періоду учнів  1 курсу та вивчення психологічна діагностика типу ВНД, 

ведучого виду професійної діяльності, сильних сторін особистості та 

дезадаптаційних факторів, анкетування учнів для виявлення біографічних 

даних, внутрішньосімейних стосунків, інтересів та захоплень. Дані 

використовувались для поповнення соціального паспорту закладу та 

планування напрямків роботи з учнями 1 курсу для покращення їх адаптації та 

покращення навчальної діяльності. 

  На початку жовтня було проведено діагностування за методиками 

виявлення схильності до суїцидальної поведінки , на основі якого надавалися 

рекомендації класним керівникам, майстрам, батькам та викладачем-

предметникам. Було складено банк даних учнів групи ризику та учнів, 

https://vpu9.kr.ua/
https://www.facebook.com/kropvpu
https://www.instagram.com/kvpu_9
https://www.youtube.com/channel/UCu6HPLs_Oy68-ChRsLUZX5w


що потребують підвищеної педагогічної уваги та сплановано з ними 

корекційно-розвивальну роботу. 

Листопад-грудень, з метою проведено анкетування з питань здорового 

способу життя та визначення обізнаності учнів по питанню раннього статевого 

життя. Відповідно результатів було проведено цикл занять направлених на 

розвиток умінь планування майбутнього та збереження репродуктивного 

здоров’я. 

 Протягом року проводиться діагностичне дослідження інтелектуальних, 

творчих здібностей; соціального інтелекту; емоційних станів: тривожності, 

фрустрації; професійних нахилів здобувачів освіти тощо згідно запитів.  

Упродовж 2021-2022 року зі здобувачами училища систематично 

проводились години психолога, які мали на меті психологічну просвіту учнів, 

формування та розвиток всебічно-розвиненої особистості. Участь 

представників учнівського самоврядування у акціях, місячниках та інших 

заходах позитивно вплинула на розкриття індивідуальних особливостей та 

активізації громадської свідомості учнів. З 24 лютого напрямок роботи трішки 

змінився  В табличці висвітлені основні заходи, що були проведені за сприяння 

соціально-психологічної служби. 

№ 

з/п 

Форма 

роботи 

(тренінг, 

заняття, 

відео-

лекторій, 

семінар, 

батьківські 

збори, година 

спілкування, 

бесіда, 

онлайн-

зустріч тощо) 

Назва заходу 

Категорія учасників 

освітнього процесу 

(учні, батьки, 

педагоги) 

Термін 

проведення 

1 
Година 

спілкування 

«Я і група» першокурсники 6-10 

вересня 

2 
Інтерактивна 

гра 

«Коса-дівоча 

краса». 

Учні перших курсів 09 вересня 

3 

Тиждень 

протидії 

булінгу 

Стоп Булінг Здобувачі освіти 13-17 

вересня 

4 

Круглий стіл «Булінг в закладі 

освіти. Шляхи 

його виявлення » 

Класні керівники, 

майстри в/н 

12 жовтня 

5 

Заходи до 

Тижня 

протидії  

18 січня - 

Європейський 

день боротьби з 

торгівлею людьми 

Здобувачі освіти 18-22 

жовтня 

6 Виступ на Булінг: основні Члени педагогічної 20 жовтня 



педагогічній 

раді 

  

зміни до 

законодавчих 

актів України 

ради 

7 

Години 

спілкування   

«Я відчуваю – це 

означає, що я 

існую» 

Учні 4 курсу 15-19 

листопада 

8 

Виховна 

година у 

гуртожитку 

«Життя – дане на 

добрі справи» 

Мешканці гуртожитку 17 

листопада 

9 

Виступ на 

педагогічній 

раді 

  

Формування та 

корекція 

позитивної 

самооцінки 

сучасного підлітка 

Члени педагогічної 

ради 

24 

листопада 

10 
Відверта 

розмова 

«Шлюб до 

повноліття» 

Учні 1-2 курсів 6-10 грудня 

11 
Тренінг «Знання - це 

запорука успіху» 

Учні 1 курсів 13-15 

грудня 

12 
Бесіда «Що потрібно 

знати за аборт!» 

Дівчатка 1-2 курсів 20 грудня 

13 

Психолого-

педагогічний 

семінар-

тренінг 

«Теорія і практика 

формування 

конкурентоздатної 

особистості» 

Класні керівники, 

майстри в/н 

11 січня 

14 

Заняття з 

елементами 

тренінгу  

«Тютюн, 

наркотики, 

алкоголь» 

Здобувачі освіти 17 січня 

15 

Тренінг  «Соціально-

психологічні 

причини 

злочинної 

поведінки 

неповнолітніх» 

Здобувачі освіти 21 січня 

16 

Відеолекторій Всесвітній день 

боротьби з 

булінгом! 

Здобувачі освіти 27 січня 

17 

Круглий стіл Особливості 

роботи з 

підлітками з 

девіантною 

поведінкою 

Класні керівники, 

майстри в/н 

9 лютого 

18 

Цикл 

інформаційних 

повідомлень 

Теми направлені 

на стабілізацію та 

покращення 

Здобувачі освіти, 

пед.  працівники 

24 лютого 

– червень 

  



емоційного стану 

під час війни 

19 

Цикл занять Заняття загально-

розвивального 

напрямку, 

направлені на 

стабілізацію 

психо-емоційного 

стану та розвитку 

комунікації даної 

різновікової групи 

Діти з числа 

внутрішьопереміщених 

сімей, що проживають 

в гуртожитку закладу 

Квітень - 

червень 

20 

Інформативне 

повідомлення 

на  форумі 

дистанційного 

навчання 

 «Гендерна 

рівність: правове 

забезпечення та 

реальність» 

Здобувачі освіти 15 квітня 

21 

Інформаційний 

вісник 

«4 травня – 

Міжнародний день 

протидії булінгу» 

Здобувачі освіти 4 квітня 

  

  Добре налагоджена робота закладу, щодо співпраці з представниками 

інших закладів, соціальних служб, громадських організацій та благодійних 

фондів. Проведені спільно заходи сприяють освіченості та поінформованості 

здобувачів освіти. 

1. Представник Центральноукраїнського державного будинку 

художньої та технічної творчості, керівник гуртка «Дебати» Зоріна Л.С. , 

залучення обдарованої молоді до розвитку лідерських та організаторських 

здібностей. вересень 

2. Залучення учнів до занять у спортивній школі до відділення важкої 

атлетики, пауерліфтінгу та  атлетичної гімнастики тренер Кравченко А. С. 

вересень 

3. Тренінг «Профілактика боулінгу в учнівському колективі» спільно з 

представниками Управління патрульної поліції. Представники обласної 

наукової бібліотеки ім. Чижевського перегляд і обговорення відеофільму 

«Гендерна рівність». 23 вересня 

4. Просітницько-профілактичний лекторій «Домашнє насильство» для 

здобувачів освіти 3 курсів при співпраці зі старшим інспектором ВЗГ 

Упрвління патрульної поліції в Кіровоградській області ДПП Варіченко О,В. 

та  надання правової консультації начальником відділу комунікації та право 

просвітництва Регіонального центру з надання безоплатної правової допомоги 

Салоїд О.М. 1 листопада. 

5. Круглий стіл для учнівської молоді КВПУ, на підтримку 

Всеукраїнсьої акції «16 днів проти насилля», спільно з представниками 

правоохоронних органів ВЗГ УПП в Кіровоградській області. 25 листопада. 

6. Зустріч учнівської молоді Кропивницького ВПУ з представниками 

правоохоронних органів. Начальник ВЗГ УПП в Кіровоградській області 



Білоброва О.С., старший інспектор Варіченко О.В. та інспектор Петух В.С. 

проінформували учнів, щодо причин, наслідків та відповідальності за вживання 

й поширення наркотичних речовин. 24 січня. 

7. Профорієнтаційна зустріч для випускників Кропивницького ВПУ та 

старшим інспектором Килюшик І.С., щодо можливості працевлаштування до 

Державної кримінально-виконавчої служби та можливість в подальшому 

отримати вищу освіту в Академії ДПТС. 28 січня 

8. Зустіч учнівської молоді Кропивницького ВПУ з представниками 

правоохоронних органів  ВЗГ УПП в Кіровоградській області інспектор Петух 

В.С. та інспектор Ніколаєва Г.В., які провели тренінгові заняття «Коло» та 

лекцію. щодо протидії домашнього насильства, нетерпимого ставлення до 

насильницьких моделей поведінки, небайдужого сталення до постраждалих 

осіб, усвідомлення насильства як порушення прав людини. 31 січня 2022 рік. 

  З 24 лютого напрямок роботи соціально-психологічної служби зі 

здобувачами освіти перейшов на дистанційну форму роботи, тому інформаційні 

повідомлення, рекомендації та інформація, яка допомогла б пережити часи 

військового стану і покращити свій психологічний розміщувалась на форумі 

дистанційного навчання. Учні мали змогу задати питання, обговорити та 

подискутувати на дані теми на форумі, а здебільшого в особистих 

повідомленнях на Viber та Tellegram. Також учням надавалась можливість 

онлайн консультування та проведення за необхідністю корекційно-

розвивальної роботи індивідуального характеру. Особлива увага зосереджена 

на дітей соціальних категорій та дітей, які переїхали за межі нашої країни. 

  З квітня місяця систематично проводиться цикл занять з дітьми 

внутрішньопереміщених сімей, що проживають при гуртожитку нашого 

закладу. Це група різновікових дітей та підлітків з якими щотижнево 

відбуваються групові заняття, індивідуальні консультації направлені на 

зниження рівня тривожності, покращення психологічного стану, розвитку 

комунікативних навиків та відновлення життєвих ресурсів. Часто заняття 

проводяться спільно з керівниками гуртків та представника інших організацій, 

що сприяє соціалізації дітей, що постраждали від військових дій. 

 Більшість видів роботи соціально-психологічної служби планувались 

завдяки тісній співпраці з адміністрацією закладу, класних керівників, майстрів, 

вихователя гуртожитку та педагогів. Протягом року проводились  

виступи на педрадах та нарадах за результатами діагностики, семінари-

практикуми з педагогічним колективом та психологічне консультування 

майстрів в/н, викладачів за запитом. 

Протягом року систематично проходили навчання за програмами 

підвищення кваліфікації, участь у вебінарах, тренінгах, семінарах. Так 

протягом року практичний психолог пройшла дистанційно 7, соціальний 

педагог 6  різних вебінарів та курсів. 

 На виконання  Закону «Про освіту» та Конвенції про права дитини, 

соціальним педагогом  було оформлено соціальний паспорт училища. 

Систематично впорядковувалися особові справи учнів пільгових категорій 

необхідними документами.  



Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової  

роботи  
Відповідно до плану роботи Кропивницького вищого професійного 

училища на 2021/2022 н.р. з 06 по 10 вересня 2021 року були проведені заходи 

у рамках Олімпійського тижня. Викладачами фізичної культури Христенко Т.А. 

та Воробель Є.Р. було проведено олімпійські уроки: "Історія олімпійського 

руху", спрямовані на розвиток та пропаганду олімпійського руху та виховну 

годину на тему: "Коронавірус без ускладнень", спрямовані на розвиток 

здорового способу життя і дотримання профілактичних заходів щодо 

запобігання коронавірусної хвороби в яких активну участь прийняли учні 

училища! 

07 вересня 2021 року в рамках "Тижня фізичної культури" викладачами 

Христенко Т.А. та Воробель Є.Р. були організовані і проведені дискусія на 

тему: "Куріння - престиж чи хвороба?" та змагання з дартсу.  

Мета даного заходу у зосереджені уваги учнів на шкідливості куріння та 

негативного його впливу на організм людини, надання чіткого уявлення про те, 

що паління згубно впливає на здоров'я людини, що призводить до порушень її 

психіки, зниження працездатності. А змагання з дартсу з метою концентрації 

уваги на чітке виконання вправи та зосередженість.  

08 вересня 2021 року в продовження "Тижня фізичної культури" 

викладачами Христенко Т.А. та Воробель Є.Р. були організовані та проведені 

заходи, а саме: година спілкування "Олімпійські чемпіони України" та естафета 

гра "Великі олімпійці".  

Мета яких є заохочення учнів до занять фізичною культурою та 

пропагандою здорового способу життя, ознайомлення учнів з чемпіонами 

України та розвитку швидкісно-силових якостей. 

09 вересня 2021 року викладачами фізичної культури Христенко Т.А. і 

Воробель Є.Р. в рамках Тижня фізичної культури було організовано і проведено 

олімпійську зарядку та урок-гру "Олімпійська вікторина". Мета яких є 

заохочення учнів до занять фізичною культурою та популяризація здорового і 

активного способу життя. 

10 вересня 2021 року викладачами фізичної культури Христенко Т.А. та 

Воробель Є.Р. було організовано і проведено спортивний турнір з волейболуз 

метою заохочення учнів до занять фізичною культурою та популяризація 

здорового та активного способу життя. 

15 вересня 2021 року викладачами фізичної культури Христенко Т.А. та 

Воробель Є.Р. було проведено олімпійську руханку, з метою залучення учнів до 

активного способу життя, гарного настрою і популяризація здорового способу 

життя. 

16 вересня 2021 року викладачами фізичної культури Христенко Т.А. та 

Воробель Є.Р. було проведено вікторину на тему: "Здоровий спосіб життя". 

Вікторина присвячена здоров'ю, здоровому способу життя та боротьбі зі 

шкідливими звичками, важливість здоров'я для людини. 

                  20 вересня 2021 року викладачами фізичної культури 

Христенко Т.А. та Воробель Є.Р. був проведений Всеукраїнський олімпійський 



урок на тему: "Символіка Олімпійських ігор" з метою ознайомлення учнів з 

олімпійською символікою, традиціями та історією олімпійського руху. 

21 вересня 2021 року викладачами фізичної культури Христенко Т.А. та 

Воробель Є.Р. були проведені естафети з ігровими елементами. Метою яких є 

заохочення учнів до занять фізичною культурою, активного способу життя, 

розвивати спритність і координацію рухів, формують нові рухові навички і 

комунікативні здібності. 

Саме заняття спортом робить учнів більше організованими та 

дисциплінованими, а також навчає поваги як до суперника так і до інших людей 

з оточення. Заняття спортом позитивно впливають на організм: є корисними 

для зору, покращує імунітет, підтримує та вдосконалює опорно-рухову систему 

та вестибулярний апарат. 

Щорічно 27 вересня відзначається Всесвітній день туризму та День 

туризму в Україні. Свято започаткували з метою популяризації туризму, 

висвітлення його внеску в економіку світової спільноти.  

Викладачами фізичної культури Христенко Т.А. та Воробель Є.Р. було 

проведено туристичні старти з метою популяризації туризму та активного 

відпочинку. Під час заходу учні навчалися збирати палатку, було дуже цікаво 

та весело!!! 

З  27 по 30 вересня 2021 року був проведений спортивний флешмоб 

"Життя - це рух, рух - це спорт!". Даний флешмоб організували і провели 

викладачі фізичної культури Христенко Т.А. та Воробель Є.Р. мета якого 

підвищити значущість занять фізичними вправами та спортом, підняти настрій. 

Тому, що саме фізичне виховання, спорт та активний спосіб життя є надійним 

джерелом гарного настрою, оптимізму та здоров’я нації! 

Згідно плану спортивно-масових заходів, 12 жовтня 2021 року 

керівником фізичного виховання Христенко Т.А. та викладачем фізичної 

культури Воробель Є.Р. було організовано і проведено спортивно-патріотичне 

свято яке приурочене до Дня Захисника України! Метою якого було: 

 ознайомити учнів з традиціями, звичаями українського козацтва 

 пробудити почуття відповідальності перед наступним поколінням 

 розширити кругозір учнів про козацтво 

 популяризувати фізичну культуру та спорт  

 сприяти патріотичному вихованню 

 виховувати почуття дружби, колективізму, взаємовиручки 

 виховувати глибоку повагу до козаків, які віддали своє життя в ім’я 

майбутнього людства, розширити знання учнів про життя, обряди, звичаї 

козацтва 

 примножувати традиції нашого народу 

 розвивати почуття гордості за минуле нашої Батьківщини 

 прищеплювати любов до неньки – України!  

Згідно плану роботи училища, 27 жовтня 2021 року керівником 

фізичного виховання Христенко Т.А. та викладачем фізичної культури 

Воробель Є.Р. було проведено першість училища з футболу. Даний захід 

проведено з метою популяризації футболу і здорового способу життя, 



підвищення рухової активності, зацікавленісті учнів до занять фізичною 

культурою і спортом.  

Згідно плану роботи училища, 10 листопада 2021 року керівником 

фізичного виховання Христенко Т.А. та викладачем фізичної культури 

Воробель Є.Р. було проведено першість училища з волейболу. Метою якого 

було популяризація волейболу і здорового способу життя, підвищення рухової 

активності, зацікавленість учнів до занять фізичною культурою і спортом. 

Вітаємо переможців! 

Згідно плану спортивно-масових заходів, 6 грудня 2021 року керівником 

фізичного виховання Христенко Т.А. та викладачем фізичної культури 

Воробель Є.Р. було організовано і проведено військово-спортивне свято 

присвячене Збройним Силам України. Метою заходу було сприяти 

патріотичному вихованню учнів, спонукати особистість до осмислення себе як 

частинки великого українського народу, пробуджувати національну 

самосвідомість, розвивати українське мовлення, виразність у читанні віршів, 

виховувати патріотичні почуття до рідної землі, дружби та взаємоповагу один 

до одного, взаєморозуміння. 

25 січня 2022 року керівником фізичного виховання Христенко Т.А. та 

викладачем Воробель Є.Р. було організовано та проведено першість училища з 

шахів та шашок. Метою змагань був пошук та залучення учнів до занять з 

шахів та шашок. Учні з великим задоволенням взяли участь у грі, яка зміцнює 

пам’ять, розвиває аналітичні здібності й уяву, допомагає вдосконалювати такі 

риси характеру як організованість, цілеспрямованість, об’єктивність. Шахи та 

шашки навчають бути дуже уважними і зібраними. 

26 січня 2022 року керівником фізичного виховання Христенко Т.А. та 

викладачем Воробель Є.Р. було організовано та проведено першість училища з 

настільного тенісу. Метою змагань було залучення учнів до ведення активного 

способу життя. Під час гри у настільний теніс залучене все тіло – від голови до 

пальців ніг. Саме тому цей вид спорту має безліч переваг як для фізичного, так і 

психічного здоров’я людини.  

16 лютого 2022 року керівником фізичного виховання Христенко Т.А. та 

викладачем фізичної культури Воробель Є.Р. було проведено першість 

училища з баскетболу. Метою якого було: 

 вдосконалити свої рухові якості, 

 популяризувати фізичну культуру та спорт, вести активний 

спосіб життя,  

 виховувати почуття команди, колективізму. 

 7 березня 2022 року керівником фізичного виховання Христенко Т.А. та 

викладачем фізичної культури Воробель Є.Р. було проведено виховний захід 

«Грація, краса та сила», присвячене Міжнародному жіночому Дню. Метою 

заходу було: 

 поглибити знання учнів щодо традицій святкування Дня 8 

березня; 

 пронести на святі світлий образ матері, жінки, дівчини, 

витканий з поезії; 



 формувати в дітей почуття глибокої поваги і шани до 

вчительки, матері, дівчинки; 

 розвивати кмітливість і спритність, через створену в класі 

атмосферу добра, дружби і гумору; 

 виховувати любов до жінки. 

У нашій країні з 6 по 13 квітня відзначався Всеукраїнський тиждень 

громадського здоров’я, пов’язаний із Всесвітнім днем здоров’я. 

Під час якого керівником фізичного виховання Христенко Т.А. та 

викладачем фізичної культури Воробель Є.Р. була організована і проведена 

інтерактивна вікторина «Здоров'я - мій кращий друг!» та розгадування філворду 

з метою привернення уваги учнівської молоді до питання громадського 

здоров’я, зокрема, до важливості колективної відповідальності за рівень 

здоров’я населення, оцінити рівень обізнаності учнівської молоді, щодо таких 

понять, як: «здоров'я», «здоров'я та шкідливі звички», «здоров'я та корисні 

звички». 

04 травня 2022 року керівником фізичного виховання Христенко Т.А. та 

викладачем фізичної культури Воробель Є.Р. було проведено руханку "Мій 

друг - активний рух" для дітей переселенців. Метою якої було: 

 допомогти дітям зняти напруження, розслабитись, 

перемкнути увагу 

 підняття настрою дітям  

 пропагування здорового способу життя 

 підтримка емоційного стану дітей 

 підвищення рухової активності діток 

           12 травня 2022 року керівником фізичного виховання Христенко 

Т.А. та викладачем фізичної культури Воробель Є.Р. було проведено руханку 

"Мій друг - активний рух" та естафети з м'ячем для дітей переселенців. Метою 

якої було: 

 допомогти дітям зняти напруження, розслабитись, 

перемкнути увагу 

 підняття настрою дітям, застосовуючи махалки 

 підтримка емоційного стану дітей 

 підвищення рухової активності діток, застосовуючи естафети, 

вправи з м'ячем. 

З 16 по 20 травня 2022 року керівником фізичного виховання Христенко 

Т.А. та викладачем фізичної культури Воробель Є.Р. був проведений челендж: 

"Якщо спорт полюбиш - сильним, емоційно-стійким будеш!" серед здобувачів 

освіти Кропивницьке ВПУ. Метою якого було: 

 єднання, зміцнення сили та духу молоді 

 підтримка активного та здорового способу життя 

 зняти напруження, відволіктися 

 підняти настрій учням 

 підтримка емоційного стану учнів  

 підвищення рухової активності 

 підтримка фізичної підготовки учнів  

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXq4Jfpah0R9mB-dx5Zfg8Dcq-hbu5bW9tyXeydBR8ynCWMkRYJ21NlJUG_xI6eFQN72OkBhuxXx3i9zn3MA3AY2GhIoctG_rTfx5JYJ6Nfxdm9gkbMR6DlBiny4ah1CZYUUddLY0xRqhTdXvNU3cMTMvdnVfkBExaFgyFAplzi1Q&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/kropvpu/?__cft__%5b0%5d=AZU34QazFrn4Ed7BNZpJdXYV_0m9dwwewBhkYI5RqhcsYhqEM_UOdIgdkp1FDLfxDJyencpLKNwi3qaLs6jgs2puH_7cg7zXxNQLD-986s1-XXoMozzqRwzZ8cUKeQ3BPUMZ44KETFyuh09AWqu8CJsGGfOjPyOlNKSGrgBnALt2Kt05d2hz2FgTp1wNFrg8Bz4&__tn__=kK-R


Спорт – це найкраще, що існує для підняття свого духа, підтримання 

фізичної форми і здоров’я людини. 

Всі учні мріють бути такими ж сильними та відважними як наші 

Захисники. 

Наша сила в Єдності! 

Разом йдемо до перемоги! 

Все буде Україна! 

З 23 по 28 травня 2022 року був проведений онлайн – марафон "Рух - це 

здорово", який присвячений Міжнародному Дню захисту дітей. Учні 

Кропивницького ВПУ долучилися до онлайн-марафону «Рух – це здорово». 

Програма марафону «РУХ - ЦЕ ЗДОРОВО»: 

- 23 травня - прокачай ноги (виконати присідання); 

- 24 травня - качай прес (виконати підіймань ніг,) лежачи на спині); 

- 25 травня - відтискайся (виконати згинання та розгинання рук в упорі лежачи); 

- 26 травня - роби релє’ф (виконати скручування на прес); 

- 27 травня - тисни бруси (виконати відтискання на брусах); 

- 28 травня - прокачай спину (виконати підтягування на перекладині). 

Тренуйся з нами, адже бути здоровим - це модно! 

Згідно плану роботи училища, 01 червня 2022 керівником фізичного 

виховання Христенко Т.А. та викладачем фізичної культури Воробель Є.Р.  

було проведено Всеукраїнський фізкультурно-оздоровчий захід серед дітей з 

числа внутрішньо-переміщених сімей, які проживають в гуртожиткуучилища 

на тему "Рух-це здорово!", присвячений Міжнародному Дню захисту дітей 

Метою якого було: 

 підняття настрою дітям; 

 підтримка емоційного стану дітей 

 підвищення рухової активності діток, застосовуючи естафети, 

вправи з м'ячем, з обруче; 

 підтримка активного та здорового способу життя.  

01 червня 2022 року для дітей з числа внутрішньо переміщених сімей, 

які проживають в гуртожитку ,вихователем гуртожитку, керівником гуртка 

фізичного виховання та соціально-психологічною службою Кропивницького 

ВПУ було проведено розважальний захід "Місія честі, любові, добра", 

присвяченого Міжнародному Дню захисту дітей. 

Метою було: 

 створення святкової, радісної атмосфери; 

 викликати у дітей позитивні емоції, радість; 

 спонукати до креативного мислення; знаходити нестандартні 

рішення, спілкуючись в групі; 

 виховувати інтерес до гумору, 

  почуття дружби, взаємодопомоги. 

У цікавій ігровій формі навіть найменші вихованці змогли засвоїти 

найголовніші принципи Декларації прав дитини. В кінці заходу діти отримали 

смаколики. Дякуємо за добро ваших сердець Людмила Колечкина і Алена 

Дариева. 

Участь в заходах триває! 

 



Організація охорони праці  та безпеки життєдіяльності  

Створення безпечних умов навчання та праці - основне завдання 

адміністрації, педагогічного та учнівського колективів Кропивницького 

вищого професійного училища, 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, 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 

освітнього процесу в установах і навчальних закладах. Протягом 2021/2022 

навчального року в училищі проводилась певна робота з поліпшення безпеки 

життєдіяльності учасників освітнього процесу. 

В училищі ведеться постійна робота з попередження учнівського 

травматизму під час освітнього 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. 

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 2021/2022 навчального року по училищу було видано 

накази:  

від 10.08.2021 року № 243 – Д ―Про організацію роботи з охорони 

праці‖; 

від 10.08.2021 року № 244 – Д ―Про організацію роботи в училищі з 

питань збереження життя і здоров'я серед здобувачів освіти‖. 

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. 

Для створення безпечних умов навчання в кабінетах фізики та астрономії; 

хімії, біології, і екології; технологій; лабораторії інформатики; спортивному залі 

й майстернях призначаються відповідальні за безпеку життєдіяльності, у 

навчальних кабінетах - завідувачі 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 

освітнього процесу, завірені директором училища. 

Освітній 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 

предмета ―Охорона праці‖. 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. 

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 2021/2022 навчального року педагогічні працівники та учні 

прийняли активну участь у проведенні Тижнів знань з безпеки життєдіяльності 

(наказ № 314-Д від 07.09.2021р.) під час яких відбулися різноманітні заходи, 

спрямовані на попередження учнівського травматизму, а саме: 

з 13 до 17 вересня 2021 року Тиждень знань Правил Дорожнього руху на 

тему «Вивчаємо, знаємо, виконуємо»; 

з 01 до 05 листопада 2021 року Тиждень знань безпеки життєдіяльності 

на тему «Добрий і злий сірничок»; 

з 24 до 28 січня 2022 року Тиждень сприяння здоровому способу життя 

та безпеки життєдіяльності на тему «Здоров’я – запорука успіху»; 

з 25 по 29 квітня 2022 року Тиждень безпеки життєдіяльності (в рамках 

якого проводиться день Цивільної оборони) на тему «Обережно: небезпека!»; 

з 16 по 20 травня 2022 року Тиждень знань Правил Дорожнього руху на 

тему «Правила дорожнього руху – твої правила!». 

В рамках тижнів здійснювався внутрішній аудит охорони праці, про що 

складені відповідні акти.  

З 22 грудня  2021 року  по 11 лютого 2022 року був проведений І етап 

обласного Конкурсу дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей». 

До колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом 

на 2021/2025 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. 

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 2021-2022 навчального року в 

училищі нещасних випадків з учнями під час освітнього процесу зареєстровано 

не було. 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 

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 

в сімейних лікарів два рази на рік.  

Графік проведення медико-педагогічного спостереження за уроками 

фізичного виховання у навчальних групах училища. 

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.  

В зв’язку з ускладненням епідемічної ситуації внаслідок поширення 

коронавірусної хвороби (COVID-19) та з метою створення безпечного 

освітнього процесу в училищі було забезпечено та проведено протиепідемічні 

заходи, а саме: 

- на виховних годинах проводиться роз’яснювальна робота з 

здобувачами освіти, щодо профілактики інфікування та поширення 

коронавірусної інфекції; 

- проведення гігієнічного навчання працівників щодо правил 

використання засобів індивідуального захисту, їх утилізації, гігієні рук, 

щодо ефективного та безпечного прибирання та дезінфекції поверхонь; 

- проведення роз’яснювальної роботи з працівниками училища 

щодо індивідуальних заходів профілактики та як реагувати на 

виявлення симптомів коронавірусної хвороби; 

- проведення інструктажів, щодо запобігання поширенню 

коронавірусної інфекції; 

- забезпечення розмітки на підлозі з метою визначення 

маршрутів руху; 

- проведення щоденного температурного скринінгу 

безконтактним методом для працівників, учнів та відвідувачів училища; 

- розміщення в інформаційних куточках плакатів, пам’яток про 

необхідність дотримання респіраторної гігієни, профілактики 

поширення коронавірусної хвороби; 

- організовано місця для обробки рук дезінфікуючим засобом 

та розташовані пам’ятки з використання дезінфікуючих засобів; 

- в приміщеннях училища забезпечено, біля умивальників рідке 

мило,  паперові рушники та пам’ятки для миття рук; 

- в навчальних кабінетах та майстернях забезпечено паперові 

рушники, антисептик та пам’ятки  «Як правильно обробляти руки 

антисептиком»; 

- проводиться вологе прибирання, очищення і дезінфекція 

поверхонь (дверних ручок, столів, місць для сидіння, 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. Комісією з 

контролю за організацією харчування учнів училища регулярно проводиться 

перевірка санітарно-гігієнічних умов їдальні та харчоблоку, якості їжі. 

Адміністрацією училища систематично проводиться комплексна перевірка 

якості гарячого харчування учнів. За результатами перевірок складаються акти. 

 

 

Удосконалення навчально-матеріальної бази  
 

Фінансування по загальному фонду на 2021-2022 навчальний рік 

проводилось відповідно до плану бюджетних асигнувань, видатки проводились 

в межах затвердженого кошторису.  

Надійшло фінансування:  20 035 903,81  грн.  

Видатки:  
Заробітна плата – 10 108 806,85 грн.  

Нарахування на з/плату – 2 188 606,83 грн.            

Стипендія – 2 799 339,50грн.  

Комунальні послуги – 4 049 265,07 грн.    

Медикаменти – 7 740,00 грн           

ЄДЕБО, телекомунікаційні та інші послуги – 36 754,79 грн.  

Навчання з підвищення кваліфікації – 380,00 грн 

Комп’ютерне обладнання -9 642,96 грн 

Виплати на одяг, література, харчування, працевлаштування учнів 

пільгових категорій – 390 719,87 грн.  

Витрати на матеріали для поточного ремонту та канцтовари – 

64 885,14 грн  

Ліжка для потреб переселенців – 379 762,80 грн 

 

Надходження по спеціальному фонду за  2021-2022 навчальний рік 

склали      115 334,82 грн , із них надходження виручки з їдальні – 18499,00грн., 

оренда приміщення – 72 835,82 грн., проживання в гуртожитку – 24000,00 грн. 

За рахунок надходжень спеціального фонду за 2021-2022 навчальний рік 

було придбано:  

- буд.матеріали для ремонтних робіт – 13 810,20 грн.;  

- продукти харчування для учнів – 11 770,30 грн.;  

- для навчального процесу на суму –1410,00 грн.;  

- навчання з підвищення кваліфікації – 3749,00 грн; 

- послуги з реєстрації доменного імені та web-хостингу – 1387,17 грн 

- за аудіо- та телевізійну рекламу, розміщення реклами – 3000,00 

грн.; 

- за світильники, лампи– 4 848,00 грн; 

- бензин  – 4 996,00 грн; 

https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/34793133


- комунальні послуги – 21 990,13 грн.; 

- комп’ютерне обладнання – 15 124,02 грн;  

- запчастини до автомобіля – 4 177,20 грн 

- інші матеріали ( господарський інвентар,  миючі засоби) – 

2069,50грн. 

 

Загальна сума витрат складає 88 331,52 грн 

 

 

Директор         Олександр РАЦУЛ 


