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Вступ 

 

Шановні колеги, сьогодні ми зібрались, щоб підбити підсумки роботи 

нашого колективу за результатами навчального року, оцінити мою діяльність 

як директора протягом 2020-2021 навчального року. 

Перш за все хочу зазначити, що освітній процес, виробнича діяльність 

здійснювалася відповідно до законів України «Про освіту», «Про 

професійно-технічну освіту», «Про охорону праці», Положення про 

організацію навчально-виробничого процесу в ПТНЗ, Положення про 

організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу 

в установах і навчальних закладах. 

Пріоритетні напрямки роботи педагогічний колектив училища визначав 

на основі реалізації оновленої державної політики у сфері професійної 

(професійно-технічної) освіти для підвищення якості підготовки 

кваліфікованих робітників шляхом: 

 зміцнення матеріально-технічної бази училища; 

 впровадження в освітній процес інноваційних технологій; 

 організації виробничого навчання та виробничої практики учнів на 

виробництві; 

 впровадження технологій дуального навчання в освітній та виробничий 

процес; 

 забезпечення якості і сталості освітнього процесу та впровадження 

технологій змішаного та дистанційного навчання в умовах 

карантинних обмежень у зв’язку з пандемією COVID-19; 

 належного матеріального забезпечення та створення сприятливих умов 

для навчання, проживання учнів з соціально незахищених категорій; 

 забезпечення позитивного психологічно-педагогічного клімату для 

самореалізації здобувачів освіти в соціумі; 

 забезпечення заходів з охорони праці та цивільної оборони; 

 підвищення кваліфікаційних категорій, розрядів педагогічним 

працівникам через атестацію; 

 підвищення рівня ІТ-компетентності педагогічних працівників; 

 розширення соціального партнерства. 

Одним із головних показників роботи колективу училища є виконання 

регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів. 

 

Контингент закладу освіти 

 

Цього року звіт хочу розпочати з роботи щодо формування і 

збереження контингенту учнів, бо саме здобувачі освіти – наші роботодавці. 

Завдяки їх вибору ми маємо можливість формувати мобільних робітників для 

всіх галузей економіки. 

Шановні колеги, я вдячна вам за профорієнтаційну роботу з 

випускниками шкіл, саме завдяки вашому креативному підходу до цього 

напрямку діяльності, ми формуємо контингент учнів І курсу, враховуючи 

регіональне замовлення, згідно з ліцензією Міністерства освіти і науки 
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України на професійно-освітню діяльність та на підставі укладених договорів 

з підприємствами на підготовку робітників. 

На сьогодні заклад має ліцензії на 18 професій. Підготовка 

здійснюється за 15 професіями. Атестовано 14 професій. 

Розроблено та затверджено робочі навчальні плани та освітні програми 

з робітничих професій відповідно до кваліфікаційних характеристик, 

стандартів П(ПТ)О. Робочі навчальні плани погоджено із замовниками 

кадрів. Освітньо-кваліфікаційні характеристики розроблено відповідно до 

довідників кваліфікаційних характеристик професій та стандартів П(ПТ)О. 

Контингент учнів на початок навчального року склав 536 учнів. На 

кінець 2020-2021 навчального року контингент учнів складає 482 особи. 

Впродовж навчального року з різних причин довелося відрахувати 18 

учнів, прийнято на навчання 17 учнів. 

 

Рух контингенту 2020-2021 навчальному році 

 
№ 

гру

пи 

Назва професії 

Кількість учнів 

прибуло впродовж 

навчання 

Кількість учнів вибуло 

впродовж навчання 

(випуск/вибуло) 

Кількість учнів на 

кінець 

навчального року 

9 Електрогазозварник 2 2/- 18 

10 
Штукатур, маляр, лицювальник-

плиточник 
4 -/4 22 

11 

Електромонтер з ремонту та 

обслуговування 

електроустаткування, 

електрогазозварник 

1  24 

13 

Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів, 

електрогазозварник 

4 -/2 25 

14 Маляр, лицювальник-плиточник 1 -/2 9 

15 

Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів, 

електрогазозварник 

 -/1 24 

16 Кухар, кондитер  -/1 29 

18 

Штукатур, лицювальник-плиточник 

монтажник гіпсокартонних 

конструкцій 

5 -/1 19 

Всього І курс 170 

20 
Штукатур, маляр, лицювальник-

плиточник 
  18 

21 

Електромонтер з ремонту та 

обслуговування 

електроустаткування, 

електрогазозварник 

  22 

22 Кухар   24 

23 

Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів, 

електрогазозварник 

  24 

24 Маляр, лицювальник-плиточник   10 

25 

Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів, 

електрогазозварник 

  21 



4 

26 Кухар, кондитер   24 

27 Кухар, кондитер   24 

28 

Монтажник гіпсокартонних 

конструкцій, монтажник систем 

утеплення будівель, монтажник-

складальник металопластикових 

конструкцій 

 21/1  

29 

Електромонтер з ремонту та 

обслуговування 

електроустаткування 

 19/-  

Всього ІІ курс 167 

30 
Штукатур, маляр, лицювальник-

плиточник 
 -/1 16 

31 

Електромонтер з ремонту та 

обслуговування 

електроустаткування, 

електрогазозварник 

 -/2 19 

35 

Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів, 

електрогазозварник 

  25 

36 Кухар, кондитер  -/1 23 

Всього ІІІ курс 83 

40 
Штукатур, маляр, лицювальник-

плиточник 
 1/1 14 

41 

Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів, 

електрогазозварник 

 3/1 17 

45 

Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів, 

електрогазозварник 

 2/- 12 

46 Кухар, кондитер  5/- 18 

Всього ІV курс 61 

Декретна відпустка 1 1 

Всього по закладу 17 53/18 482 

Станом на кінець червня 2021 року в училищі функціонує 24 навчальні 

групи, де навчається 482 учні (станом на 29.06.2021) за рахунок бюджетних 

коштів. На І курсі – 170 учні: СПТУ – 124 учні, ТУ – 37 учнів, ПТУ – 9 учнів, 

на ІІ курсі – 167 учнів: СПТУ – 133 учні, ТУ – 24 учні, ПТУ – 10 учнів, на ІІІ 

курсі – 83 учні: СПТУ – 83 учні, на ІV курсі 61 учень: СПТУ – 61 учень. 

Заклад освіти дотримується встановленого порядку випуску та 

працевлаштування випускників. Показники з працевлаштування протягом 

двох років є такими: 2019 р. – 145 випускників (94%), 2020 р. – 133 

випускників (100%), 9 учнів призвані до лав Збройних Сил України; у 2021 – 

198 випускників, з них: 51 – випуск у січні-травні 2021, 7 – служба у 

Збройних Силах України. На даний час проводиться працевлаштування 148 

випускників. 

Дипломи з відзнакою в 2019 році отримали 5 учнів; в 2020 році – 11 

учнів; у 2021 році – 20 учнів. 

Шановні колеги, однак, збереження контингенту – це першочергове 

завдання кожного року для кожного працівника училища. 
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Профорієнтаційна діяльність педагогічного колективу 

 

Професійна орієнтація – це система форм, 

методів та засобів впливу на особу з метою 

оптимізації її професійного самовизначення на 

основі врахування особистісних характеристик 

кожного та потреб ринку праці. 

На виконання наказу по закладу за 

педагогічними працівниками були закріплені 

школи м. Суми та заклади загальної середньої 

освіти області, мережа інтернатних закладів, організовано роботу 

приймальної комісії. 

В цьому навчальному році більша частина роботи проводилась 

дистанційно та в режимі он-лайн. Профорієнтатори отримували електронні 

заяви. Не втрачали зв’язок з потенційними абітурієнтами та їх батьками в 

умовах діяльності за карантинними обмеженнями. Розширювали роботу 

через Інтернет-ресурси для популяризації робітничих професій і в цілому 

училища. 

Значимою подією у профорієнтаційному напрямку діяльності 

колективу є заходи до Дня відкритих дверей, які організовуємо як 

профорієнтаційний фестиваль «Profi Сity». 

Цього року захід проходив в онлайн форматі. Результатом 

організаційних заходів стала підготовка 11 відеороликів про професії, що 

надаються у СМВПУ. Учасники учнівського самоврядування розробляли 

макети рекламних матеріалів та оголошень з правилами участі в «Profi Сity», 

які потім були висвітлені на всіх Інтернет платформах та розповсюджені 

серед шкіл міста Суми та області. До визначення зашифрованого у відео 

роликах слова «ПРОФЕСІОНАЛ!» долучилися через онлайн квест 304 

учасника. З них учні шкіл м. Суми – 61%, з трьох районів області – 39%. 

Більш детальний моніторинг встановив, що 185 – 

це учні 1-4 класів; 26% – 5-8 класів; 56% – 9-11 

класів. В цілому переглянули матеріали «Profi 

Сity» через соціальні мережі 1956 осіб. 

Переможців (тих, що відгадав зашифроване слово) 

було визначено за допомогою рандомного вибору. 

Шести щасливчикам особисто були вручені 

грошові сертифікати в закладі освіти. 

Велике значення у профорієнтаційній роботі училища відіграє Центр 

кар’єри, що працює в активному режимі. Щодня до нього звертаються 

випускники як училища так і шкіл, які потребують допомоги у професійному 

самовизначенні, працевлаштуванні та у кар’єрному рості. 

В цьому навчальному році робота Центру кар’єри проводилась 

відповідно плану на 2021рік. Оновлено банк даних роботодавців регіону за 

напрямками підготовки робітничих кадрів закладом освіти. Створено банк 

даних про вакансії для випускників на підприємствах, організаціях, 

установах. 



6 

Практичним психологом Острівною О.В. проведено 

профконсультаційний семінар із техніки пошуку роботи: «Підготовка 

резюме» для випускників. Семінар-бесіда з учнями випускних груп: 

«Удосконалюй методи пошуку роботи». 

Також були проведені: 

- вікторина з учнями: «Всі професії 

потрібні – всі професії важливі»; 

- індивідуальні та групові консультації 

для учнів та роботодавців. 

Юрист закладу Іванова І.А провела для 

випускників годину правового спілкування з 

теми: «Юридична допомога: запитуйте – 

відповідаємо». 

З метою виконання плану державного замовлення та підготовки 

робітничих кадрів у 2021 році активізувалася робота з виготовлення 

рекламних матеріалі для успішної профорієнтації: презентації, відеоролики, 

соціальна реклама щодо престижності робітничих професій та переваги 

навчання в закладах професійної освіти, роздатковий матеріал – буклети, 

оголошення, тощо. 

Організовувалися екскурсії для учнів випускних класів та їх батьків 

шкіл міста № 23, 22, 7, 11 та інших до училища, з 

проведенням майстер-класів. 

Спільно з центром зайнятості проведений 

профорієнтаційно-інформаційний захід: «Перша 

робота – підготуємося завчасно» із надання 

консультативної підтримки, інформування учнів і 

випускників про вакантні місця на підприємствах, 

організаціях, установах. 

Спільно з центром зайнятості проведена групова профорієнтаційна 

консультація із застосуванням психологічного тестування на платформі 

Державної служби зайнятості. 

Проведено семінар «Що потрібно знати випускникам при влаштуванні 

на роботу». Практичне заняття з учнями: «Шлях до успіху», «Шляхи 

професійного самовдосконалення», «Крок до успіху». 

Діяльність Центру кар’єри висвітлюється на сайті училища та в мережі 

Інтернет. 

Однак, шановні колеги важлива справа виконати регіональне 

замовлення, а інша, не менш відповідальна, – сформувати із наших 

здобувачів освіти кваліфікованих мобільних робітників. І це під силу нашому 

колективу. 

 

Кадрове забезпечення 

 

Якість освітніх послуг протягом звітного періоду забезпечувало 106 

працівників (за штатним розписом 123,79 ставки), з них: педагогічних 

працівників 61 особа (за штатним розписом 81,0 ставки), керівного складу 4 

особи, викладачів 18 осіб (за штатним розписом 28,79), майстрів в/н 28 осіб 
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(за штатним розписом 38), інших педагогічних працівників 12 осіб (за 

штатним розписом – 11 ставок). 

Усі педагогічні працівники вільно володіють державною мовою. 

Шановні колеги, на сьогодні заклад укомплектований педагогічними 

працівниками на 95% (вакансія: 2 майстрів виробничого навчання). 

Керівний склад за рівнем кваліфікації, базовою освітою та досвідом 

педагогічної роботи відповідає займаним посадам на 100%. Атестацію на 

відповідність займаній посаді у звітний період керівний склад не проходив. 

Відповідну фахову, повну вищу освіту мають 100% викладачів за 

основною роботою. Робітничу професію та кваліфікацію мають 90% майстрів 

виробничого навчання. Педагогічні працівники (керівний склад, майстри в/н, 

практичний психолог, соціальний педагог) були довантажені педагогічними 

годинами в межах 360 годин. Стаж роботи до 3 років має 11% педагогічних 

працівників, від 3 до 10 років – 16%, від 10 до 20 років – 33%, понад 20 

років – 40%. Плинність кадрів за останні три роки є такою: 2018 рік – 4 особи 

(8%), 2019 рік – 2 особи (3%), 2020 – 3 особи (4%); до червня 2021 року – 1 

особа. 

Причини звільнення: у зв’язку з виходом на пенсію за віком або за 

вислугою років, власне бажання, закінчення строку трудового договору. 

За рівнем кваліфікації серед керівних кадрів три особи (75%) мають 

кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії», одна особа (25%) – 

кваліфікаційну категорію «Спеціаліст ІІ категорії». 

У цьому навчальному році пройшли атестацію 13 педагогів, яким 

підвищено кваліфікаційні категорії, присвоєно педагогічні звання. 

На сьогодні, в цілому, якісний склад педагогічного колективу є таким: 

14 осіб (23%) мають кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії», 

8 осіб (13%) мають кваліфікаційну категорію «Спеціаліст І категорії», 6 

особи (9%) мають кваліфікаційну категорію «Спеціаліст ІІ категорії». Шість 

педагогів мають педагогічне звання «Старший викладач» та три педагога 

мають відзнаку МОН України «Відмінник освіти», один – «Викладач-

методист». 

Майстрів виробничого навчання працює 28, з них: мають повну вищу 

освіту 15 осіб (53%), базову освіту – 13 (47%), також 6 (21%) мають 

педагогічне звання «майстер виробничого навчання І категорії» і три – 

«майстер виробничого навчання ІІ категорії» (10%); 12 осіб (42%) мають 14 

тарифний розряд. 

Планово відбувається процес підвищення кваліфікації та самоосвіти 

педагогічних працівників. Заплановані курси підвищення кваліфікації 

пройшли педагогічні працівники на базі КЗ СОІППО та Білоцерківського 

ІНПО за очно-дистанційною формою у 2018-2020 роки: 

У І півріччі 2021 року уже пройшли курси підвищення 6 педагогічних 

працівників. 

2018 р. 2019 р. 2020 р. 

замовлено фактично замовлено фактично замовлено фактично 

16 17 9 9 18 
16 

(два звільнилися) 
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Шановні колеги, сьогодні освітяни отримали більше свободи вибору: 

відтепер ви самі можете вирішувати, де і як підвищувати кваліфікацію, згідно 

з нововведеннями викладеними у постанові Кабміну України від 21.08.2019 

№ 800 зі змінами. Сьогодні система підвищення кваліфікації це відкритий 

багатовекторний ринок послуг, який надіюсь підніме відповідальність 

кожного педагога за вибір власного шляху з удосконалення педагогічної, 

методичної, психологічної компетентності. 

У звітний період викладачі Горбунова І.І., Каблюк В.А. пройшли 

тематичні курси у Центрі кадрового потенціалу навчального закладу при 

СумДУ за програмою підвищення кваліфікації з теми «Педагогічна 

майстерність у сфері фізичного виховання та спорту». 

З метою підвищення педагогічної компетентності з актуальних питань 

методики, педагогіки, психології, з впровадження комп’ютерних технологій в 

освітній процес через індивідуальну методичну діяльність 65 % педагогічних 

працівників взяли участь у всеукраїнських, міжнародних науково-

практичних конференціях, семінарах, майстер-класах, тематичних курсах та 

отримали відповідні посвідчення чи сертифікати. 

Шановні колеги, як директор училища я завжди підтримаю ваш вибір і 

траєкторію професійного зростання, тому що ваш професіоналізм це 

запорука якості підготовки конкурентоспроможних випускників та іміджу 

закладу. 

 

Освітня діяльність 

 

Компетентнісний підхід – це своєрідний місток, що поєднує освіту з 

реальним світом. Це взаємодія знань, умінь, навичок, способів мислення, 

цінностей, особистих якостей, що визначає здатність особи до навчання 

впродовж життя, тому освітній процес педагогічним колективом повністю 

орієнтований на компетентнісно-спрямоване навчання. 

У 2020-2021 навчальному році ми працювали за змішаною формою 

навчання, теоретична підготовка відбувалась із застосуванням технологій 

дистанційного навчання, виробниче навчання проходило в майстернях 

закладу. Це нова форма навчання у системі професійної (професійно-

технічної) освіти, незвична, але нам, шановні колеги, доведеться досконало 

вивчати її можливості і особливості. 

У цьому навчальному році ми аналізуємо наскільки нам вдалося 

підготувати конкурентоспроможного фахівця у цих складних умовах. 

Зазвичай, професійно-практична підготовка складається з виробничого 

навчання, виробничої практики і проводиться у навчальних майстернях, 

лабораторіях, а також на робочих місцях на виробництві. У цьому році через 

карантин внесено корективи у цей напрямок роботи колективу. Частково 

теоретичні і практичні компетентності довелося формувати дистанційно. 

Саме тому керівництвом училища протягом звітного періоду 

здійснювався моніторинг якості знань учнів. 

При підготовці робітничих кадрів ми поєднуємо загальноосвітню і 

професійну підготовку, враховуємо варіативність і гнучкість освітніх 

програм. У ІІ семестрі, працювати в умовах карантину дистанційно, було 
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значно важче як педагогам так і учням. Це нова форма навчання у системі 

професійної (професійно-технічної) освіти, незвична, але нам, шановні 

колеги, доведеться досконало вивчати її можливості і особливості. 

Це дуже складно з багатьох причин, а перш за все через недостатнє 

володіння інформаційно-цифровими технологіями як майстрами 

виробничого навчання так і учнями, також відчутний вплив на навчання мав 

недостатній рівень комп’ютерної техніки і можливостей Інтернету за місцем 

проживання наших учнів. 

Однак, ми пройшли цей тернистий шлях і маємо, шановні колеги, 

досить непогані результати. 

Якість професійних компетенцій за результатами виробничого 

навчання є такою: 
№ 

групи 
Професія 

Середній 

рівень 

Достатній 

рівень 

Високий 

рівень 

Середній 

бал 

9 Електрогазозварник 1/5% 17/85% 2/10% 7,8 

10 
Штукатур, маляр, 

лицювальник-плиточник 
9/43% 11/52% 1/5% 7,2 

11 

Електромонтер з ремонту 

та обслуговування 

електроустаткування, 

електрогазозварник 

4/17% 14/58% 6/25% 7,1 

13 

Слюсар з ремонту 

колісних транспортних 

засобів, 

електрогазозварник 

1/4% 4/16% 20/8% 9,6 

14 
Маляр, лицювальник-

плиточник 
7/70% 3/30% - 7,3 

15 

Слюсар з ремонту 

колісних транспортних 

засобів, 

електрогазозварник 

- 8/34% 16/6% 9,6 

16 Кухар, кондитер - 28/94% 2/6% 8,2 

17 Кухар, кондитер 6/25% 14/58% 4/17% 7,9 

18 

Монтажник 

гіпсокартонних 

конструкцій, монтажник 

систем утеплення 

будівель, монтажник-

складальник 

металопластикових 

конструкцій 

- 13/59% 9/41% 9,3 

20 
Штукатур, маляр, 

лицювальник-плиточник 
5/28% 9/50% 4/22% 7,4 

21 

Електромонтер з ремонту 

та обслуговування 

електроустаткування, 

електрогазозварник 

5/23% 17/77% - 7,3 

22 Кухар 2/8% 19/79% 3/13% 8,0 

23 

Слюсар з ремонту 

колісних транспортних 

засобів, 

електрогазозварник 

5/21% 6/25% 13/5% 9,0 
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24 
Маляр, лицювальник-

плиточник 
- 2/33% 4/67% 7,0 

25 

Слюсар з ремонту 

колісних транспортних 

засобів, 

електрогазозварник 

6/29% 9/42% 6/29% 7,9 

26 Кухар, кондитер - 20/83% 4/17% 8,4 

27 Кухар, кондитер - 20/83% 4/17% 8,4 

28 

Штукатур, лицювальник-

плиточник, монтажник 

гіпсокартонних 

конструкцій 

5/21% 17/74% 1/5% 7,6 

29 

Електромонтер з ремонту 

та обслуговування 

електроустаткування 

- 14/74% 5/26% 9,0 

30 
Штукатур, маляр, 

лицювальник-плиточник 
7/44% 6/37% 3/19% 7,4 

31 

Слюсар з ремонту 

колісних транспортних 

засобів, 

електрогазозварник 

4/19% 10/48% 7/33% 8,5 

35 

Слюсар з ремонту 

колісних транспортних 

засобів, 

електрогазозварник 

7/28% 14/56% 4/16% 9,0 

36 Кухар, кондитер 3/13% 17/74% 3/13% 8,1 

40 
Штукатур, маляр, 

лицювальник-плиточник 
10/71% 1/7% 3/22% 7,0 

41 

Слюсар з ремонту 

колісних транспортних 

засобів, 

електрогазозварник 

10/47% 11/53% - 6,9 

45 

Слюсар з ремонту 

колісних транспортних 

засобів, 

електрогазозварник 

4/31% 7/54% 2/15% 7,7 

46 Кухар, кондитер 5/22% 12/52% 6/26% 7,9 

В 2021 році 56 підприємств надали робочі місця учням закладу освіти. 

Здобувачі освіти проходили виробничу практику на підприємствах, 

організаціях, установах міста Суми та Сумської області з дотриманням 

карантинних норм. Учні дотримувалися графіку роботи, у повному обсязі 

виконували всі завдання, передбачені програмою виробничої практики. 

Хочу відзначити декілька підприємств, що протягом п’яти років плідно 

співпрацюють з нашим училищем, надаючи робочі місця з подальшим 

працевлаштуванням випускників: учні ІУ курсу з професії «Слюсар з 

ремонту колісних транспортних засобів», «Електрогазозварник» постійно 

проходять виробничу практику в АТ «Сумський завод «Насосенергомаш», у 

звітний період отримали кошти в сумі 7612,19 грн. 

П’ятнадцять учнів за професією «Електрогазозварник», проходили 

виробничу практику на підприємствах міста на безоплатній основі, а саме: 

«Суми-Лада», ТОВ «Авто-сіті», ТОВ «Авто-Стоп», АТП Суми – 1445. 
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Керівництво даних підприємств запропонували учням робочі місця після 

закінчення закладу освіти. 

Учні з професії «Кухар» проходили практику в ресторані «Вікар». 

Директор закладу громадського харчування Станкова Інна Вікторівна 

залишилася задоволеною професійною компетенцією практикантів і 

відзначила їх похвальними листами та подарувала два комплекти робочого 

одягу. 

Постійно учні будівельного напрямку проходять практику на таких 

підприємствах, як: ПП «Мігутін Є.В.», ТОВ «Будівельна марка». 

Як сказано: «Один будівельник, дає роботу десятьом будівельникам 

різних професій», тому головною метою на наступний навчальний рік є 

розширення бази даних підприємств – роботодавців закладу освіти. 

Співпраця нас і роботодавців повинна стати стабільним підґрунтям для 

працевлаштування наших випускників. 

В цілому, у звітний період 24 навчальні групи пройшли виробничу 

практику на 113 підприємствах регіону. За роботи, виконані учнями в період 

виробничої практики, були перераховані кошти в сумі 47843,67 грн. 

До проведення поетапної атестації допущені всі учні навчальних груп в 

кількості 326 осіб. 

Загальні показники рівня навчальних досягнень учнів за підсумками 

поетапної атестації: 

№ 

з/п 
№ групи, професія 

Рівень кваліфікації, що 

присвоюється 

Навчальні досягнення учнів до ПА 

Початковий, 

% 

Середній, 

% 

Достатній, 

% 

Високий, 

% 

Середній, 

бал 

1 № 10, «Штукатур», 

«Маляр», 

«Лицювальник-

плиточник» 

Штукатур третього 

розряду 
- 4/18% 12/55% 6/27% 7,9 

2 № 11, «Електромонтер 

з ремонту та 

обслуговування 

електроустаткування», 

«Електрогазозварник» 

Електромонтер з 

ремонту та 

обслуговування 

електроустаткування 

другого розряду 

- 6/25% 10/42% 8/33% 7,8 

3 № 13 «Слюсар з 

ремонту колісних 

транспортних 

засобів», 

«Електрогазозварник» 

Слюсар з ремонту 

колісних 

транспортних 

засобів другого 

розряду 

- - 5/20% 20/80% 9,4 

4 № 14 «Маляр», 

«Лицювальник-

плиточник» 

Маляр третього 

розряду - 2/22% 7/78% - 7,0 

5 №15 «Слюсар з 

ремонту колісних 

транспортних 

засобів», 

«Електрогазозварник» 

Слюсар з ремонту 

колісних 

транспортних 

засобів другого 

розряду 

-  17/71% 7/29% 8,8 

6 № 16 «Кухар», 

«Кондитер» 

Кухар третього 

розряду 
- - 22/76% 7/24% 8,9 

7 № 20, «Штукатур», 

«Маляр», 

«Лицювальник-

Маляр третього 

розряду - 6/33% 8/45% 4/22% 7,5 
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плиточник» 

8 № 21, «Електромонтер 

з ремонту та 

обслуговування 

електроустаткування», 

«Електрогазозварник» 

Електромонтер з 

ремонту та 

обслуговування 

електроустаткування 

третього розряду 

- - 19/86% 3/14% 8,1 

9 №25 «Слюсар з 

ремонту колісних 

транспортних 

засобів», 

«Електрогазозварник» 

Слюсар з ремонту 

колісних 

транспортних 

засобів четвертого 

розряду 

- 8/29% 7/33% 6/38% 7,9 

10 №23 «Слюсар з 

ремонту колісних 

транспортних 

засобів», 

«Електрогазозварник» 

Слюсар з ремонту 

колісних 

транспортних 

засобів четвертого 

розряду 

- 5/21% 6/25% 13/54% 9,0 

Відповідно до наказу № 223-ОД від 15 червня 2021 року «Про 

проведення державних кваліфікаційних іспитів та створення державної 

кваліфікаційної комісії» в закладі з 22.06.2021 по 29.06.2021 року проведено 

ДКА в 11 навчальних групах. 

№ 

з/п 

П
р
о
ф

ес
ія

 

К
іл

ь
к
іс

ть
 у

ч
н

ів
 

Із них випущено за 

результатами 
Результати ДКА, КА Отримали 

Д
К

А
 у

 в
ст

ан
о
в
л
ен

і 

те
р
м

ін
и

 з
а 

н
ав

ч
ал

ь
н

и
м

 п
л

ан
о
м

 

к
в
ал

іф
ік

ац
ій

н
а 

ат
ес

та
ц

ія
 

в
и

со
к
и

й
 р

ів
ен

ь 

д
о
ст

ат
н

ій
 р

ів
ен

ь
 

се
р
ед

н
ій

 р
ів

ен
ь
 

Дипломи 

С
в
ід

о
ц

тв
о

 

Д
о
в
ід

к
у
 п

р
о
 

н
ав

ч
ан

н
я
 

Д
в
і 

і 
б

іл
ь
ш

е 

п
р
о
ф

ес
ій

 

у
сь

о
го

 

в
 т

о
м

у
 ч

и
сл

і 

з 
в
ід

зн
ак

о
ю

 

1 

Електромонтер з 

ремонту та 

обслуговування 

обладнання 

9 19 - 7 2 - 9 7 - - - 

2 

Монтажник 

гіпсокартонних 

конструкцій, 

монтажник систем 

утеплення будівель, 

монтажник-

складальник 

металопластикових 

конструкцій 

1 21 - 4 6 1 1 3 - - 1 

3 Електрогазозварник 0 20 - 1 9 - 0 1 - - - 

4 Кухар 4 24 - 5 9 - 4 3 - - - 

5 

Маляр, 

лицювальник-

плиточник 

0 10 - - 6 4 8 - 2 - 0 

6 

Штукатур, маля, 

лицювальник-

плиточник 

6 16 - - 3 3 6 - - - 6 

7 

Електромонтер з 

ремонту та 

обслуговування 

обладнання 

електрогазозварник 

9 19 - 6 3 - 9 1 - - 9 
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8 

Штукатур, маляр, 

лицювальник-

плиточник 

4 14 - 3 1 - 4 1 - - 4 

9 

Слюсар з ремонту 

колісних 

транспортних 

засобів, 

електрогазозварник 

9 17 2 - 9 - 9 - - - 9 

10 

Слюсар з ремонту 

колісних 

транспортних 

засобів, 

електрогазозварник 

3 12 1 - 3 - 3 - - - 3 

11 Кухар, кондитер 3 18 5 9 9 5 3 4 - - 3 

Всього 98 190 8 5 50 3 96 0 2 - 35 

З аналізу видно, що за результатами ДКА найбільше учнів мають 

навчальні досягнення високого рівня в навчальних групах: 

- №29 – 7 учнів; 

- №46 – 9  учнів; 

- №31 – 6 учнів. 

Достатній рівень знань на ДКА показало 76% здобувачів освіти. 

Дипломи отримали – 196 учнів. Свідоцтво про отримання 

кваліфікаційного розряду видано 2 учням – Очковій Світлані та Глуходєду 

Євгену. Цього року дві і більше професій отримали 135 учнів. 

Отже, випуск склав – 198 осіб: 

- переведено – 334 особи; 

- ІІ курс – 152 особи; 

- ІІІ курс – 133 особи; 

- ІV курс – 48 осіб; 

- декретна відпустка – 1 особа. 

Що стосується загальноосвітньої підготовки, то, за вже 

проаналізованими даними, можемо констатувати, що навчальні програми 

виконано. 

З 24 навчальних груп здобувають повну загальну середню освіту учні 

15 навчальних груп. Цьогоріч свідоцтва про повну загальну середню освіту 

отримали 83 учні ІІІ курсу, 17 з яких виявили бажання складати зовнішнє 

незалежне оцінювання. 

Шановні колеги, узагальнені результати успішності здобувачів освіти 

за навчальний рік висвітлено на сайті закладу. 

Однак, провівши моніторинг можу зазначити, що загальний середній 

бал з предметів суспільно-гуманітарного циклу у 2019-2020 навчальному 

році складав – 6,4 бала, а у 2020-2021 – 6,5. Предмети природничо-

математичного циклу: 5,5 бала і відповідно 5,9. 

З професій будівельного напрямку якість знань становить – 73% у 

минулому році і 78% у поточному, середній бал цього року 7,3; з професій 

громадського харчування – 83% – 77%, середній бал – 8,0; автомобільний 

транспорт – 46%, – 67%, середній бал – 6,9; з професій для всіх галузей 

економіки – 70% – 75% у цьому навчальному році і середній бал – 7,5. 
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В цілому зросла якість знань із предметів природничо-математичних 

дисциплін на 0,4 бала, з професій транспортної галузі якість знань учнів 

зросла на 21%, а середній бал зріс на 0,3; енергетичного напрямку – на 5%, 

середній бал – на 0,2. Здається це незначне підвищення, але є позитивна 

динаміка зростання якості освітніх послуг. 

Так, необхідно підвищувати якість знань з усіх напрямків підготовки, 

але особливого аналізу потребують професії харчових технологій, тому що у 

звітний період якість знань учнів знизилася на 6%. 

Особисто я як директор маю намір з’ясувати і детально проаналізувати 

причини зниження результативності до початку нового навчального року. 

Сьогодні радує те, що досягненнями педагогічного колективу є наші 

вихованці, які постійно підтримують позитивний імідж закладу. 

Наша обдарована молодь щороку бере участь у міжнародних 

інтелектуальних конкурсах: з історії – «Лелека» – 15 учасників, 3 срібних 

результати, 9 бронзових, з інформатики та комп’ютерної вправності 

«Бобер» – 9 учасників 1 добрий результат. 

До вашої уваги узагальнені дані про роботу педагогічного колективу з 

обдарованими учнями. 

Загальна кількість обдарованих учнів – 197 (за даними банку 

обдарованих), з них: 

- переможців ІІ етапу олімпіад з базових дисциплін загальноосвітньої 

підготовки: хімія – ІІ місце, Король Едуард; географія – ІІІ місце, Бондаренко 

Максим; біологія – Кривець Олександр; математика – ІІІ місце – Радько 

Владислав; українська мова і література – Кулініч Валерія – учні ІІІ курсу; 

- ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості в номінації 

«Література» посів Лавенко Владислав, учень ІІ курсу; 

- ІІІ місце у Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра 

Яцика – Гетьманська Єлизавета, учениця І курсу; 

- обласний конкурс фахової майстерності з професії «Штукатур» ІІ 

місце – Школа Роман. 

У Всеукраїнській краєзнавчій грі «Соняшник» – 2 дипломи І ступеня 

Пархомчук Дмитро, Борщ Володимир – учні ІІ курсу. 

У Всеукраїнському конкурсі з українознавства «Патріот» – 9 учасників. 

У Всеукраїнському відкритому марафоні з української мови імені 

Петра Яцика Гетьманська Єлизавета отримала відзнаку за проходження усіх 

ІV етапів. 

У Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та 

студентської молоді імені Тараса Шевченка – 9 учасників. 

Команда учнів ІІІ курсу у складі Меньшикова Данила, Короля Едуарда, 

Кривця Олександра – учні ІІІ курсу, посіла ІІ місце у «ЕліТному онлайн 

брейн-рингу» з фізики та електроніки, що проводився у СумДУ. 

Активними були наші учні і у позаурочній 

діяльності. У гуртках розвивали творчі здібності 162 

учні: 

- Декупаж – 39; 

- Художнє читання – 49; 

- Вокальний – 31; 
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- Драматичний – 43. 

У 18 факультативах працювало 263 учнів: 
- з предметів загальноосвітньої підготовки – 158; 

- з професійної підготовки – 105. 

У спортивних секцій – 63: 

- волейбол – 21; 

- баскетбол – 24; 

- атлетична гімнастика – 18. 

Серед вагомих спортивних здобутків наших учнів: 

- ІІІ місце у Всеукраїнському заході зі спортивного орієнтування «Рух – 

це здорово!»; 

- І місце на Чемпіонаті області з класичного жиму штанги лежачи – 

Мірошниченко Єлизавета; 

- І місце на Чемпіонаті області з класичного пауерліфтингу – Казакова 

Анастасія; 

- ІІ місце на Чемпіонаті України з армреслінгу – Жижа Олексій; 

- І місце на Чемпіонаті міста з багатоповторного жиму штанги лежачі – 

Головко Юлія. 

Активною є діяльність педагогічного колективу із залучення учнів до 

проєктної діяльності: 

- Польсько-український проєкт «Діти театру – магія падаючої завіси» – 

20 учасників; 

- Всеукраїнська молодіжна програма за здоровий спосіб життя Healthy 

Challeng 2020, понад 400 учнів долучилося до заходів; 

- Проєкт «Упровадження інтегрованого навчання при підготовці 

кваліфікованих робітників з професії «Кухар» «Кондитер», обласний конкурс 

«Cook`N`Batle» серед закладів П(ПТ)О; 

- Обласний конкурс учнівських проєктів 

«Чому потрібно вивчати математику» – 

Меньшиков Данило, ІІІ місце;  

- Мультимедійний проєкт із зарубіжної 

літератури «Народжені в Україні» – учасники 

Радько Владислав, Бондаренко Максим. 

- Обласний історико-дослідницький 

проєкт «Моя історія моєї Батьківщини» – 

учасники Меньшиков Данило, Крикуха Лілія. 

Постійно підтримуючи здобутки наших вихованців, ми знаходимо 

можливість протягом року на моральне і матеріальне заохочення учнів. У 

звітний період на ці цілі виділено 17 тис. 500 грн. 

Також мною, керівником закладу, у звітний період докладено 

максимум зусиль для створення необхідної навчально-матеріальної бази з 

предметів загальноосвітньої підготовки: проведено капітальні ремонтні 

роботи в кабінетах історії та української мови та літератури. 
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Виробнича діяльність 

 

За звітний період в майстернях закладу учнями, які отримують професії 

будівельного та енергетичного напрямку, було виготовлено продукції на 

суму 5013 грн., кошти були спрямовані на поліпшення матеріально-технічної 

бази училища. 

Для осучаснення навчальної бази з професійної підготовки за рахунок 

спонсорської допомоги на суму 21741 грн. придбано: 

- у майстерню електрогазозварювання обладнання та інструмент на суму 

2307 грн.; 

- у майстерню малярів – світильники 4 шт. на суму 2300 грн.; 

- матеріально-технічна база кухні-лабораторії з дегустаційною залою 

поповнилася на 10080 грн.; 

- матеріально-технічна база лабораторії «Технічного обслуговування 

автомобілів» поповнилася на 2964 грн.; 

- матеріально-технічна база навчально-практичного центру з професії 

«Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» 

поповнилась на 4120 грн. 

За кошти соціальних партнерів від компанії ТДВ «Сініат» та ТОВ 

«Фомальгаут – Полімін» були придбані матеріали на суму – 12884 грн. 

На будівельні матеріали для ремонтних робіт у навчальних 

майстернях – коридору І-го поверху – витрачено 37700 грн. 

Із загального фонду придбані будівельні матеріали: 

- на ремонт навчального кабінету української мови та літератури на суму 

50000 грн.; 

- на ремонт навчального кабінету історії України на суму 49000 грн.; 

- на поточний ремонт їдальні виділено 60803 грн. 

 

Робота навчально-практичних центрів 

 

Навчально-практичні центри, що діють на базі училища, мають сучасну 

навчально-матеріальну базу, яка складається з шести майстерень та 

лабораторії, що оснащені будівельним інструментом та обладнанням. У 

майстернях та лабораторії центрів проводяться уроки професійно-практичної 

та професійно-теоретичної підготовки з використанням сучасних матеріалів, 

обладнання, інструментів, застосовуються новітні будівельні технології та 

комп’ютерні програми. 

На базі БНПЦ здійснюється первинна професійна підготовка учнівської 

молоді, перепідготовка незайнятого населення, підвищення кваліфікації 

працівників будівельних підприємств за новітніми технологіями із 

застосуванням сучасних матеріалів, обладнання та інструментів. 

У І півріччі 2021 року було розроблено програми короткострокових 

модульних курсів за такими модулями: 

1. Облаштування вертикальних поверхонь керамічними плитками. 

2. Технологія штукатурення прямокутних, круглих колон та пілястр. 

3. Опорядження поверхонь полімерними фарбами. 

4. Каркаси гіпсокартонних систем PLATO-PROF. 



17 

Зокрема, 112 слухачів пройшли навчання і отримали сертифікати за 

відповідними модулями. 

Над розробленням онлайн курсу «Технічне обслуговування, 

налагодження та ремонт освітлювальних електроустановок», в рамках 

реалізації міжнародного проєкту «Е-ПТО України: безперервність навчання в 

умовах COVID-19», працюють педагогічні працівники Овчаренко Л.М., 

Виноградча Н.С., Субботін А.А., Трофімова Н.А., Гребіник Я.В., 

Ганицька О.О. Результатом реалізації проєкту буде сформована 

спроможність педагогічних працівників визначати вимоги і зміст 

обов’язкових компетентностей, результатів навчання здобувачів освіти, 

використання онлайн-ресурсів для створення електронних дидактичних 

матеріалів, створення та відбір якісного навчального відео контенту, 

розроблення онлайн тестів. 

У будівельному навчально-практичному центрі постійно розширюється 

спектр освітніх послуг. Він стає багатопрофільним, що дає можливість учням 

(слухачам) здобути професійні уміння та навички, які формують 

справжнього фахівця відповідного кваліфікаційного рівня. Кількість учнів, 

що здобувають професію будівельного та енергетичного профілю на кінець 

червня 2021 року становить 208 осіб. 

Також продовжуючи співпрацю з Сумським національним аграрним 

університетом 22 слухачі у звітний період пройшли короткострокові курси, 

та отримали сертифікати розробленого училищем зразка; 12 педагогічних 

працівників із закладів П(ПТ)О регіону пройшли стажування за професіями 

будівельного напрямку; 26 педагогічних працівників закладів професійної 

освіти України та 47 осіб зайнятого населення нашого регіону, пройшли 

підвищення кваліфікацій та отримали свідоцтва державного зразка. 

Крім освітніх послуг (57,340 тис. грн) БНПЦ у 2020-2021 році 

виготовлено продукції та надано послуг на суму 33,815 тис. грн. 

Надходження від виробничої практики становить 34980,60 тис. грн. 

З метою популяризації робітничих професій, проводилися різноманітні 

профорієнтаційні заходи із залученням роботодавців, представників 

будівельних організацій, учнів загальноосвітніх закладів, батьків (у зв’язку з 

епідеміологічною ситуацією в країні більшість заходів проводилися онлайн). 

У 2020-2021 навчальному році БНПЦ було проведено ряд семінарів та 

майстер-класів, надано консультативну, практичну, методичну допомогу 

майстрам виробничого навчання та викладачам з питань впровадження в 

навчальний процес новітніх будівельних та енергетичних технологій. 

Педагогічний колектив брав активну участь у різноманітних вебінарах та 

конкурсах. 

У навчально-практичному центрі з професії «Електромонтажник з 

освітлення та освітлювальних мереж. Електромонтер з ремонту та 

обслуговування електроустаткування. Електромонтажник силових мереж та 

електроустаткування» 15.02.2021 відбулася зустріч з директором ТОВ «Ом» 

Ляхом О.В., взяли участь 25 осіб. Центром надано освітніх послуг на суму 

8 тис. грн., виготовлено продукції та надано послуг на 6 тис. 200 грн., 

безкоштовно передано для навчальних цілей обладнання (макет сонячних 

батарей) – 12 тис. грн. 
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Майстром в/н Омаровою В.Б. (24.02.2021) були проведені майстер-

класи для дорослого населення регіону на тему: «Нанесення інтер’єрної 

акрилової фарби IN 52 та IN 53 ТМ Ceresit» (12 осіб) на базі «Будівельний 

навчально-практичний центр з впровадження інноваційних технологій», що 

включає в себе структурний підрозділ: «Регіональний навчально-практичний 

будівельний центр (Ceresit)». Також, з 21.04.2021 по 23.04.2021 організовано 

проведення ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності з 

професії «Штукатур» серед здобувачів професійної (професійно-технічної) 

освіти – 22 учасника. 

На базі НПЦ за професією «Монтажник 

гіпсокартонних конструкцій» за технологіями 

ТДВ «Siniat» 13.05.2021 проведено вебінар 

«Технологія виконання штукатурних робіт із 

застосуванням гіпсових сумішей» ‒ 23 учасники; 

18.05.2021 ‒ вебінар «Технологія монтажу 

перегородки із застосуванням гіпсокартону» – 19 

учасників. 

Будівельний навчально-практичний центр з впровадження 

інноваційних технологій, що включає в себе структурні підрозділи 

будівельного та енергетичного спрямування, продовжуючи співпрацю з 

соціальними партнерами в 2020 році отримали для розвитку матеріально-

технічної бази для проведення уроків виробничого навчання: 

- будівельні матеріали, робочий одяг, 

плакати, стенди, роздатковий матеріал (компанія 

Polimin); 

- 60 листів вологостійкого гіпсокартону, 20 

листів гіпсокартону Plato Format, металопрофіль 

(компанія ТДВ «Siniat»); 

- енергозберігаючий комплекс у вигляді 

комплекту сонячних батарей, для ознайомлення 

учнів з енергозберігаючими технологіями (підприємцем Ляхом О. В.). 

Будівельними навчально-практичними центрами надано освітніх 

послуг на суму 12 тис. 700 грн., зароблені кошти від виробничої практики – 

7 тис. 900 грн., безкоштовно передано для навчальних цілей будівельних 

матеріалів на суму 48 тис. грн. 

Співпраця з соціальними партнерами відкриває нові можливості для 

розвитку професійно-технічної освіти і є запорукою успішного розвитку 

навчального закладу. Проводилася постійна робота щодо укладання 

двосторонніх договорів про надання робочих місць або навчально-

виробничих дільниць для проходження учнями виробничого навчання та 

виробничої практики. 

В цілому, педагогічний колектив орієнтується на технології 

майбутнього, започатковує нові форми і методи модернізації освітнього 

процесу, формуючи творчо розвинену особистість з інноваційним 

мисленням, здатну до навчання впродовж життя. 
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Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності 

 

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, 

профілактики травматизму учнів під час освітнього процесу визначається у 

діяльності педагогічного колективу як одна із важливих і проводиться 

відповідно до Законів України «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», 

Державних санітарних правил і норм улаштування загальноосвітніх 

навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, інших 

чисельних нормативних актів, які регламентують роботу закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти з цих питань. Стан цієї роботи проводиться під 

постійним контролем керівництва училища. 

На виконання наказу по закладу від 01.09.2020 № 241 «Про організацію 

роботи з охорони праці у 2020-2021 навчальному році» та наказу від 

01.09.2020, № 245 «Про протипожежний режим в закладі на 2020-2021 

навчальний рік» призначено відповідального за протипожежну безпеку у 

навчальному корпусі – заступника директора з навчально-методичної роботи 

Сорокіну Т.В. Протягом звітного періоду розроблено проєктну документацію 

для виконання вогнезахисної обробки дерев’яних елементів горища 

спортивної та актової зали. Інженером з охорони праці Петренко С.М. 

систематично перевіряються навчальні кабінети та майстерні, гуртожиток з 

питань дотримання правил охорони праці та безпеки життєдіяльності про що 

є записи в книгах інструктажів. Відпрацьована програма проведення 

вступного інструктажу. Зокрема, проведено вступний інструктаж з учнями І 

курсу педагогічними працівниками (01.09.2020). 

Також напередодні канікул та святкових днів постійно проводяться 

інструктажі з безпеки життєдіяльності для учнів керівниками навчальних 

груп. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед 

екскурсіями, спортивними змаганнями тощо. В інженера з охорони праці в 

наявності необхідні журнали реєстрації всіх видів інструктажів з питань 

охорони праці. Кожний навчальний кабінет, майстерня, спортзал має 

необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у 

приміщеннях закладу розміщено стенди з безпечної поведінки, стенди з 

охорони праці, план евакуації. 

Питання охорони праці та попередження травматизму обговорювалися 

на нарадах при директорові. В закладі освіти здійснюється належна робота 

щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. 

Так, у звітний період було використано 5,160 грн. для навчання (з 

отриманням посвідчення) 12 посадових осіб – відповідальних за пожежну 

безпеку та охорону праці; придбано 2 пожежні щити, 5 вогнегасників ОП-2 

на суму 7,500грн. Для встановлення дверей, відповідно до протипожежних 

вимог, у електрощитовій, що знаходиться у приміщенні майстерень, 

використано 9,500грн.; виготовлено технічний протипожежний люк на суму 

5,040 грн. 

Шановні колеги, хочу зазначити, що керівництвом закладу проведена 

значна робота щодо страхування закладу на випадок надзвичайних ситуацій і 

на сьогодні заклад застраховано на 2021 рік у пожежно-страховій компанії. 
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Традиційним в училищі є Тиждень з охорони праці та пожежної 

безпеки в рамках якого проводяться заходи з безпеки дорожнього руху, знань 

пожежної безпеки, основ здорового способу життя та безпеки 

життєдіяльності. Учні прослухали лекцію «Причини виникнення пожеж: їх 

наслідки». Також учнів навчальних груп було залучено до конкурсу 

стіннівок. Під час інформаційно-практичних занять з інженером з охорони 

праці, учні формували вміння щодо володіння вогнегасником, знайомилися з 

правилами евакуації у випадку надзвичайних ситуацій. В рамках Тижня 

проведено навчання з евакуації здобувачів освіти та працівників закладу з 

метою вироблення алгоритму дій кожного в разі виникнення пожежі чи іншої 

надзвичайної ситуації. 

 

Методична робота 
 

Навчально-методична робота в державному навчальному закладі 

«Сумське міжрегіональне ВПУ» організована відповідно до Положення про 

методичну роботу в професійно-технічних начальних закладах (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 12.12.2000 № 582 «Про 

удосконалення методичної роботи в системі професійно-технічної освіти») та 

реалізовується через колективні та індивідуальні форми роботи. 

Методична робота є самостійним розділом річного плану роботи ДНЗ 

СМВПУ і складена на підставі аналізу діяльності педагогічного колективу за 

минулий навчальний рік. У плані роботи передбачені основні напрямки 

діяльності, що направлені на надання практичної допомоги та сприяння 

підвищенню педагогічної майстерності викладачів і майстрів виробничого 

навчання. 

У звітний період колектив педагогів був 

активним учасником колективних та 

індивідуальних форм методичної роботи.  

В цілому, у звітний період проведено 11 

засідань педагогічної ради, з них позапланово – 

чотири. Педагогічним колективом обговорено і 

прийнято рішення з актуальних питань освітнього 

процесу. Зокрема: 

- Про результати роботи педагогічного колективу у 2019-2020 н.р. та 

завдання на 2020-2021 н.р. (30.08.2020); 

- Про психолого-педагогічний аналіз контингенту учнів І курсу та їх 

супровід в адаптаційний період (10.11.2020); 

- Про стан виконання регіональним замовленням на підготовку 

робітничих кадрів (10.11.2020); 

- Про організацію і проведення роботи з 

підготовки учнів до здачі ДПА у формі ЗНО 

(06.01.2021); 

- Про удосконалення педагогічної 

майстерності у міжатестаційний період 

(23.02.2021); 
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- Про результати роботи викладачів, майстрів в/н з розвитку творчих 

здібностей: від професіоналізму педагога до креативності учня (15.04.2021); 

- Про організацію виховної роботи з учнями, які проживають у 

гуртожитку та стан роботи бібліотеки (15.04.2021); 

- Про систему роботи з обдарованими учнями: проблеми, здобутки, 

перспективи (29.06.2021); 

- Про результати реалізації ІІІ етапу єдиної методичної проблеми 

«Компетентнісно-спрямоване навчання – інструмент формування 

конкурентоспроможного випускника» (29.06. 2021). 

Обговорювалися питання про стан викладання навчальних предметів 

згідно з планом контролю за освітнім процесом на поточний навчальний рік. 

Прийняті рішення за результатами розгляду питань на засіданнях 

педагогічних рад затверджувалися наказами директора. Керівництво 

училища контролює виконання рішень попередніх педрад через обговорення 

їх виконання на чергових засіданнях. 

Робота методичної ради як координуючого органу методичної роботи 

діє в училищі згідно з Положенням, затвердженим педагогічною радою 

31.08.2016 року. Протягом звітного періоду було проведено 7 засідань, на 

яких обговорювалися питання стосовно підготовки до педагогічної ради, 

вивчення перспективного педагогічного досвіду, професійного 

удосконалення молодих та малодосвідчених педагогічних працівників, 

контролю за освітнім процесом, якість підготовки учнів до ДПА у формі 

ЗНО, профорієнтаційна діяльність, робота методичних об’єднань, циклових 

комісій тощо. 

Згідно з наказом від 01.09.2020 № 220 «Про організацію методичної 

роботи в ДНЗ «Сумське міжрегіональне ВПУ» у 2020-2021 навчальному 

році» було організовано роботу та методичний супровід двох методичних 

об’єднань педагогів загальноосвітніх предметів, трьох циклових комісій 

викладачів, майстрів в/н професійного спрямування за напрямками 

підготовки робітничих кадрів та методичного об’єднання класних керівників 

і вихователів. 

Відповідно до розділу «Методична робота» плану 

роботи ДНЗ «Сумське міжрегіональне ВПУ» та планів 

об’єднань викладачів, щомісячно проводилися 

засідання з обговоренням актуальних питань 

педагогіки, методики, психології та виховання. 

Серед форм методичної роботи значну роль 

відведено проведенню тижнів навчальних предметів та 

професій. В рамках тижнів були заплановані 

різноманітні позаурочні навчально-виховні заходи: 

змагання інтелектуалів, брейн-ринги, огляди стіннівок, 

виставки, заочні екскурсії, професійні батли тощо. Об’єднаннями педагогів 

проведено шість Тижнів предметів та професій протягом жовтня 2020-

березня 2021.  

Серед дієвих форм методичної роботи є постійно діючий психолого-

педагогічний семінар. Протягом навчального року психологічною службою 

проведено практичні заняття з таких тем: «Збереження та зміцнення 
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психологічного здоров’я педагогів» (24.11.2020); «Вплив установок та 

стереотипів на особистість педагога» (29.12.2020); «Емоційне благополуччя – 

запорука успішної роботи педагога» (02.06.2021), «Механізм розвитку 

творчого потенціалу педагогів до роботи з обдарованими учнями» 

(10.06.2021). 

Була організована робота з вивчення перспективного досвіду роботи 

майстра в/н Омарової В.Б. з теми «Роль інтегрованого навчання у формуванні 

професійних компетенцій робітників будівельної галузі» та викладача 

математики Тахтай І.Є. з теми «Застосування STEM та інших технологій для 

формування та розвитку математичної компетентності учнів». Узагальнено 

інформацію про інноваційність ППД педагогів у буклеті, матеріали досвіду 

розміщено у власних блогах та на сайті закладу освіти. З метою поширення 

досвіду роботи класного керівника Цирулік О.С. та викладача української 

мови та літератури Салій О.М. їх доробки друкувалися у фахових виданнях, 

висвітлювалися на освітніх порталах, здобутки обговорювалися на засіданнях 

методичних об’єднань. 

Шановні колеги, наша педагогічна діяльність 

під час карантину, вимагала більш високої 

компетентності, професіоналізму у технологіях 

дистанційної освіти. Змішана та дистанційна форми 

організації освітнього процесу займала протягом 

навчального року значну частину часу і це вимагало 

постійного самоудосконалення педагогічних працівників. 

У звітний період наш колектив був учасником науково-практичних 

всеукраїнських, міжнародних семінарів, конференцій, тренінгів, тематичних 

курсах та отримав сертифікати а саме: 

МО викладачів суспільно-гуманітарних дисциплін – 867 год. 

МО викладачів природничо-математичних дисциплін – 195 год. 

Циклова комісія викладачів, майстрів в/н професій будівельного 

напрямку – 90 год. 

Циклова комісія викладачів, майстрів в/н професій енергетичного та 

матеріалообробного профілю – 260 год. 

Циклова комісія викладачів, майстрів в/н професій харчових 

технологій – 254 год. 

Найбільш активно підвищували фахову компетентність Прядко О.О., 

Овчаренко Л.М., Гудим І.М., Гребіник Я.В., Пархомчук О.Ю., Жигуліна В.І., 

Цирулік О.С., Залозна Т.М., Курило С.С.  

Матеріали з досвіду роботи – конспекти уроків, тестові завдання для 

контролю знань, розроблені педагогічними працівниками для організації 

дистанційного навчання: Гудим І.М., Залозною Т.М., Набокою О.О., 

розміщено на Інформаційно-методичному порталі Навчально-методичного 

центру професійно-технічної освіти у Сумській області. 

Також викладач історії Гребіник Я.В. опублікував конспект уроку 

«Голодомор в Україні» на освітньому порталі «На Урок», а Гудим І.М. 

розмістила на освітньому форумі Osvita.ua розробку засідання методичного 

об’єднання викладачів суспільно-гуманітарних дисциплін «Новітні 

технології як фактор інноваційного розвитку учасників освітнього процесу». 
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Методичні напрацювання педагогічних працівників Моїсеєнко Н.О. 

«Всім серцем любіть Україну свою» – збірник виховних заходів, Прядка О.О. 

«Сучасні технології у автопромисловості» – курс факультативних занять, 

Овчаренко Л.М. «Електричні машини змінного та постійного струму» – 

навчальний посібник, предмет «Спецтехнологія», модуль 2; Залозної Т.М. 

«Тестовий тренажер для контролю знань учнів з предмета «Технологія 

приготування їжі з основами товарознавства» за професією «кухар», 

кваліфікація, 3 розряд» розглянуто та схвалено до використання на 

методичній раді НМЦ ПТО у Сумській області у березні 2021 року. З 

розробками педагогів можна ознайомитися на сайті закладу. 

У звітний період на ХІІ Міжнародній виставці «Сучасні заклади 

освіти» (березень-травень 2020) за участь конкурсної роботи «Професійне 

самовизначення через інноваційні технології профорієнтації у закладі 

професійної (професійно-технічної) освіти», номінація: «Інноваційні 

технології профорієнтаційної роботи й кар’єрного консультування 

випускників закладів освіти» училище відзначено Золотою медаллю. 

Ця нагорода є результатом цілеспрямованої діяльності колективу, 

вашого креативного підходу до професійної орієнтації, тож дякую кожному 

за особистий вклад у загальну справу. 

Шановні колеги, ваша професійна діяльність спрямована на досягнення 

позитивного результату забезпечує результативність і моєї роботи як 

керівника. 

У звітний період успішною була діяльність 

викладачів загальноосвітньої підготовки 

Салій О.М., Жигуліної В.І., Тахтай І.Є., Пархомчук 

О.Ю., Гребіник Я.В., які підготували переможців ІІ 

етапу Всеукраїнських олімпіад та міжнародних, 

всеукраїнських інтелектуальних конкурсів; 

викладачів фізичної культури Сорокіна Л.В., 

Горбунової І.І., Каблюка В.А. за спортивні 

досягнення. Педагогічні працівники циклової комісії харчових технологій 

разом з учнями є постійними учасниками представницьких заходів: майстер-

класів різного рівня і професійної спрямованості, семінару по НАССРу, що 

проходив на базі закладу тощо. 

Все частіше представники нашого колективу залучаються до науково-

дослідницької, експертної діяльності, Так, згідно з наказом МОН «Про 

утворення предметних (галузевих) експертних комісій та експертних груп» 

від 22.01.2021, № 95, при Інституті модернізації освіти створені експертні 

галузеві групи з метою проведення експертизи навчальної літератури, 

навчальних програм та прийняття рішень щодо рекомендацій для 

використання їх в освітньому процесі. У складі цих груп працюють наші 

викладачі Прядко О.О., Темченко В.А., майстер в/н Набока О.О. 

Над розробленням онлайн курсу «Технічне обслуговування, 

налагодження та ремонт освітлювальних електроустановок», в рамках 

реалізації міжнародного проєкту «Е-ПТО України: безперервність навчання в 

умовах COVID-19», працюють педагогічні працівники Овчаренко Л.М., 
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Виноградча Н.С., Субботін А.А., Трофімова Н.А., Гребіник Я.В., 

Ганицька О.О. 

До складу експертів у сфері П(ПТ)О області ввійшли викладачі 

Прядко О.О., Темченко В.А., майстри в/н Герман І.І., Скрипка О.І., 

Субботін А.А., заступник директора з НВР Ганицька О.О. 

У творчих групах при НМЦ ПТО у Сумській області працюють 

викладачі Залозна Т.М., Темченко В.А., Набока О.О., Гребіник Я.В., 

Горбунова І.І., Русанова О.І., Гонор Г.В., Острівна О.В. 

Така активна діяльність педагогів на регіональному та всеукраїнському 

рівні стала можливою завдяки їх системній роботі з підвищення педагогічної 

майстерності та методичної компетентності. 

Шановні колеги, разом з тим, у подальшій роботі методична служба 

закладу повинна забезпечити активізацію діяльності цифрового методичного 

порталу – «Віртуальний методичний кабінет», що призначений для 

оперативного інформування педагогів, висвітлення основних напрямків та 

результатів індивідуальних та колективних форм роботи методичних 

об’єднань педагогічних працівників та методичного кабінету. Продовжити 

удосконалення компетенцій викладачів, майстрів в/н щодо оволодіння 

інформаційно-цифровими технологіями для забезпечення якісних освітніх 

послуг як під час денного так і змішаного чи дистанційного навчання. 

 

Виховна робота 

 

Виховний процес у закладі освіти здійснювався у відповідності до 

плану роботи педагогічного колективу училища на 2020-2021 навчальний рік, 

затвердженого педагогічною радою. 

Контроль за організацією і результативністю проведення виховного 

процесу проводився на підставі помісячних планів, з подальшим прийняттям 

управлінських рішень, які попередньо обговорювались на нарадах при 

директору, засіданнях педагогічної ради, а інформація про прийняті рішення 

доводилась до відома колективу на інструктивно-методичних нарадах та 

висвітлювалась на сайті закладу. 

З листопада по грудень 2020 року учні училища 

взяли участь в Програмі пропаганди здорового 

способу життя Healthy Challenge 2020. У рамках 

реалізації програми #HealthyChallenge2020 проходили 

заходи з профілактики інфекційних хвороб та COVID-

19, пропаганди здорового харчування, психічного та 

фізичного здоров’я. 

Пріоритетним напрямком роботи в 2020-2021 навчальному році було 

формування національно-патріотичних почуттів учнівської молоді. 

Відбулися зустрічі із партизаном-ковпаківцем – Подіком Михайлом, воїном-

афганцем, волонтером АТО – Щигловим Володимиром та головою комісії по 

роботі з молоддю при Сумській міській організації України Миколою 

Чижиченком, представниками міського військового комісаріату. Проведені 

заходи приурочені 35-м роковинам Чорнобильської катастрофи. 
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Згідно з планом роботи закладу на 2020-

2021 навчальний рік, проводились відкриті 

виховні заходи класними керівникам. 

Важливим аспектом самоорганізації 

молоді є учнівське самоврядування, що робить 

життя училища змістовним. Метою створення 

даного органу управління учнів є: формування 

лідерських якостей, активної громадянської 

позиції, національної самосвідомості, відповідальності за доручену справу, 

толерантного спілкування тощо. 

У звітний період учні, зі складу учнівського самоврядування, на чолі з 

його лідером Пархомчуком Дмитром, стали ініціаторами та активними 

учасниками у проведенні акції «16 днів проти насильства». З нагоди 

Міжнародного дня людей з інвалідністю провели просвітницьку бесіду 

#НАРІВНІ для учнів І-ІІІ курсів. 

В процесі підготовки закладу до новорічних свят був проведений 

конкурс «Краща новорічна фантазія».  

18.12.2020 учнівське самоврядування та волонтери ДНЗ СМВПУ взяли 

участь в обласному конкурсі «Ветеран живе поруч» і привітали подарунками 

та смаколиками ветеранів війни та праці, які знаходяться на лікуванні у 

Сумському геріатричному пансіонаті для ветеранів війни та праці. 

Учнівське самоврядування, за підтримки студентської профспілкової 

організації, провели святковий захід до Дня Святого Валентина (12.02.2021); 

взяло участь у Всеукраїнській благодійній акції «HAPPY мяу для Мурчика» 

(20.02.2021). На зібрані кошти були куплені необхідні ліки для тварин та 

передані Сумському товариству захисту тварин. 

В рамках заходу «Театральна весна Сумщини» до міжнародного дня 

театру колектив освітнього закладу разом з учнями СМВПУ відвідали театр 

імені Щепкіна (17.03.2021). 

Учнівське самоврядування взяло участь у Всеукраїнському конкурсі 

«Мої права». Робота учениці І курсу Левченко Тетяни «Я маю право на 

особистість» була представлена у ІІ етапі конкурсу (23.04.2021). 

А 17 травня 2021 року учнівське самоврядування взяло участь у 

Всеукраїнському конкурсі «Моральний вчинок».  

Також 19 травня 2021 вони були учасниками I Форуму для 

обдарованих учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

Сумської області, де голова училищного учнівського самоврядування 

Пархомчук Дмитро звітував про здобутки за 2020-2021 навчальний рік. 

Проявили ініціативу учні і при зборі коштів для онкохворих дітей. 

Позаурочна робота – складова частина освітнього процесу, одна з форм 

організації вільного часу, яка орієнтована на особистість учня. 

Позаурочна робота допомагає задовольняти потребу учнів у 

неформальному спілкуванні в гуртках за 

інтересами, спортивних секціях, під час проведення 

свят. 

В училищі працюють гуртки художньо-

естетичного спрямування та спортивні секції, згідно 
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плану роботи ДНЗ «Сумське міжрегіональне ВПУ» та за розкладом, 

затвердженим директором закладу. Відвідують гуртки учні І-ІУ курсів. 

Основним завданням «Вокального гуртка» (керівник Шулежко О.) є 

формування музичної культури учнів, розвиток відчуття успіху, упевненості, 

вміння чути музику. Учні опановують вокальні навички, формують здатність 

інтерпретувати музичні твори. Гуртківці залучені до проведення 

загальноучилищних заходів, тематичних та спортивних свят, предметних 

тижнів. 

Керівники Тимошевич К. та Мельник А. (гурток «Художнє-читання», 

драмгурток «Ліра»), надають гуртківцям знання з театрального мистецтва. 

Розвивають в учнів образне мислення, емоційну виразність, 

спостережливість, пам’ять, уяву і фантазію, правильну дикцію. Створюють 

умови для самореалізації та соціальної адаптації, навчають володіти 

навичками гри на сцені, ораторському мистецтву, читанню гумористичних та 

поетичних творів. 

Для розвитку художніх здібностей, виховання естетичного смаку, 

національної свідомості, у бібліотеці функціонує гурток креативної творчості 

«Декупаж», керівник Садовнича С. Учні готують сувеніри до новорічних та 

Різдвяних свят. На заняттях учні працюють злагоджено, впевнено формують 

практичні навички з техніки декупажу. Велика увага приділяється роботі по 

згуртуванню колективу. Учні задоволені результатами своєї роботи, з 

гордістю демонструють готові вироби, за які мають відзнаки. 

Заняття в спортивних секціях під керівництво 

Скачедуб І., Чхайло Л.М. мають чітку структуру, 

методично грамотно побудовані. Всі учні, задіяні в роботі 

секцій, активні учасники спортивних заходів, розвивають 

свій фізичний потенціал, формуються як творчі 

особистості. Під час тренувальних занять вихованці 

знайомляться з елементами спортивних ігор: волейбол, 

баскетбол, теніс. Розвивають загальний кругозір, уявлення 

про спорт та значення його в житті людини.   

До заходів позаурочної роботи активно залучалися учні різних 

пільгових категорій, які знаходяться під постійною опікою адміністрації та 

педагогічного колективу. За необхідності всі вони забезпечені гуртожитком, 

харчуванням, надавалася матеріальна допомога зі стипендіального, 

профспілкового фонду. 

До речі, їх склад у звітний період був таким: 

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування – 30 (випуск – 

11) 

- учні, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 4 

(випуск – 1); 

- учні з інвалідністю (особи з обмеженими фізичними можливостями) – 

21 (випуск – 8); 

- учні з обмеженими розумовими можливостями – 19 (випуск – 10); 

- учні – напівсироти (один з батьків помер) – 36 (випуск – 6); 

- учні з неповних сімей (батьки розлучені) – 94 (випуск – 21); 

- учні з неблагонадійних сімей – 6 (випуск – 1); 
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- учні з багатодітних сімей – 50 (випуск – 12); 

- учні з малозабезпечених сімей – 10 (випуск – 4); 

- учні, батьки яких є учасниками АТО – 30 (випуск – 5). 

 

Організація харчування учнів у закладі 

 

Розуміючи, що введення системи НАССР у закладі є обов’язковою 

умовою для безпечного харчування учнів і забезпечення впевненості і 

стабільної гарантії мені як директору і споживачам у дотриманні санітарних, 

гігієнічних норм при організації харчування в їдальні училища, що 

знаходиться на балансі закладу, за принципами НАССР. 

Саме тому у звітний період проведена значна робота, згідно з вимогами 

законодавства України та на виконання «Регіонального плану заходів щодо 

створення належних умов для організації безпечного харчування в закладах 

освіти Сумської області на 2020-2022 роки». Видано накази по закладу «Про 

розробку системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)» від 

01.10.2019, №346; «Про впровадження документації, системи безпечності 

харчових продуктів» від 02.2020, №329 відповідно до яких створено групу 

безпечності на чолі із заступником директора з навчально-виховної роботи 

Петренко Т.О., розроблено документацію, проведено ремонт в приміщеннях 

харчоблоку на загальну суму 191000,00 грн. та оновлено технічне обладнання 

на суму 362994,00 грн. Закуплено термометри для холодильників та 

манометри для вимірювання вологи. Розроблені інструкції з охорони праці 

для безпечного використання технічного обладнання. 

Зазначу, що площа залу має 280 м
2
; кількість місць у їдальні – 150; 

площа робочих приміщень 300 м
2
. На сьогодні харчоблок забезпечений 

технологічним обладнанням та посудом на 100%. 

Всі працівники виробничого цеху забезпечені трьома комплектами 

спеціального одягу та однією парою взуття. Цей одяг зберігається в 

спеціально відведеному місці, окремо від верхнього одягу та особистих 

речей. 

Закуплено в повному обсязі мийні та дезінфекційні засоби, ефективні 

для застосування у визначених специфічних умовах, що не становлять 

загрозу безпечності харчових продуктів за умови їх належного використання. 

Протягом звітного періоду в їдальні харчувалося близько 112 учнів, із 

них: 

- платно харчувалося 67 учнів (обіди вартістю 25 грн.); 

- бюджетне харчування – 30 дітей-сиріт (19 – отримують щоденно 

трьохразове безоплатне харчування на суму 117 грн. в день, 11 (під опікою) – 

обіди 47 грн. в день) та 15 учнів із малозабезпечених сімей (вартість обідів 47 

грн. в день). 

У наступному році навчання головним завданням з впровадження 

системи HACCP залишається аналіз небезпек і проведення поетапного 

контролю на всіх етапах приготування страв і за усіма продуктами 

харчування, починаючи від прийому їх на склад і до моменту подачі готової 

страви. 
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Робота бібліотеки 

 

Методичну та інформаційну підтримку 

педагогів та учнів здійснює бібліотека закладу, 

згідно з річним планом роботи ДНЗ «Сумське 

міжрегіональне вище професійне училище», плану 

бібліотеки та Типовим положення про бібліотеку 

професійно-технічного навчального закладу (для 

всіх типів професійно-технічних навчальних 

закладів). 

Головне завдання бібліотеки – культурно-просвітницьке та 

бібліотечно-інформаційне забезпечення освітнього процесу. 

Основними напрямками роботи бібліотеки у звітний період були: 

- формування бібліотечного фонду; 

- організація бібліотечного обслуговування читачів; 

- сприяння розвитку сучасних комп’ютерних технологій (інтернет, 

вайфай, копіювальна техніка); 

- інформаційно-бібліографічне забезпечення навчально-виховного 

процесу; 

- популяризація книги; 

- організаційно-методична робота; 

- розвиток та зміцнення матеріально-технічної бази. 

Бібліотека в цьому році отримала 255 екземплярів підручників для 

професійно-теоретичної підготовки кухарів, електриків та зварників, що 

відповідає 100% забезпеченості учнів з даних професій. 

Згідно з Інструкцією про порядок комплектування та облік підручників 

у фондах бібліотек навчальних закладів, було вилучено з фонду бібліотеки та 

списано 3074 примірники підручників, що не відповідають освітнім 

програмам. 

З метою пропаганди нової навчальної літератури інформація 

висвітлюється на сайті закладу. 

Поточне інформування читачів відбувається за допомогою книжкових 

виставок, створення тематичних поличок на різну тематику, проведення 

годин цікавих повідомлень. 

Так, з нагоди 77-ї річниці визволення міста Суми від нацистських 

загарбників і 369-річниці з дня заснування м. Суми, організована книжкова 

виставка «Українці – нація героїв», добір друкованих та електронних 

матеріалів «Видатні постаті Сумщини». Організовувались книжкові виставки 

за такою тематикою: «Голод 33-го – біль душі і пам’ять серця», «Вишневі 

усмішки», «Народні свята України», «Жінки майдану», «За годину навколо 

світу», «Січень крокує-свята дарує». 

Організовані перегляди літератури: «Торгівля людьми – грубе 

порушення прав громадянина», «Книга і комп’ютер в інформаційному 

суспільстві: сучасне і майбутнє», «Україна дорогами війни», «Від Путивля до 

Карпат», «Чарівна поезія Ліни Костенко» тощо. 

Проведені бесіди для учнів-мешканців гуртожитку: «Правила 

користування бібліотекою», «Читати – престижно», «Бережливе ставлення до 
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книги», «Читайте на канікулах». Пройшли челендж: «А у вас є більш 

унікальний телефон?». 

Дарунки обласного Українського товариства охорони природи, що 

отримала бібліотека, стануть в нагоді учням училища для розширення знань 

про природу Сумщини. 

В бібліотеці учні мали можливість проводити дозвілля, розгадуючи 

віртуальні кросворди: «Рослини занесені до Червоної книги України», 

«Вишневі усмішки», «Славетні імена наших земляків» (жовтень-листопад) та 

переглянути ряд відеофільмів «Різдвяна ніч», «Американська чемпіонка 

Джесіка Лонг» тощо. 

Діяльність сучасної бібліотеки закладу П(ПТ)О неможлива без 

активного впровадження новітніх інформаційних технологій. Згідно з планом 

роботи у звітний період розроблено сайт електронної бібліотеки, що 

найближчим часом буде функціонувати в Google окремо від сайту училища 

та мати посилання на сайт закладу. 

Користувачі бібліотеки закладу мають цілодобовий безкоштовний 

доступ до всесвітньої мережі Інтернет. 

Бібліотека забезпечена комп’ютером та новітньою копіювальною 

технікою. Інтернет-центр забезпечує розширення номенклатури послуг у 

бібліотеці через надання: 

- допомоги користувачам в організації он-лайнового пошуку та 

навігації в мережі Інтернет; 

- доступу до соціальних мереж та спілкування користувачів в 

соціальних мережах; 

- веб-бібліографічні списки сайтів на різні теми; 

- друку та збереження на електронних носіях інформації тематично 

підібраних матеріалів; 

- соціокультурних заходів з використанням комп’ютерної техніки; 

- скайп-спілкування користувачів тощо. 

Читачі отримують консультування, щодо орієнтування в 

інформаційних ресурсах, використання новітніх інформаційних технологій та 

електронних ресурсів, написання курсових, дипломних робіт, рефератів, 

контрольних тощо. 

 

Діяльність психологічної служби 

 

Психологічна служба закладу у звітний період працювала враховуючи 

результати роботи за минулий рік, єдину методичну проблему 

«Компетентнісно-спрямоване навчання – інструмент формування 

конкурентноспроможного випускника», лист ІМЗО від 27.07.2020 № 22.1/10-

1495 «Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі 

освіти на 2020-2021 навчальний рік». 

Метою діяльності психологічної служби училища було сприяння 

створенню умов для соціального та інтелектуального розвитку здобувачів 

освіти, охорони психічного здоров’я, надання психологічної та соціально-

педагогічної підтримки всім учасникам освітнього процесу з метою 

зниження рівня тривожності та підвищення стресостійкості, формування 
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ціннісного ставлення до життя та власного здоров’я, профілактику 

суїцидальних тенденцій, торгівлі людьми, конфліктності, домашнього 

насильства та булінгу, підвищення рівня правової свідомості молоді. 

Пріоритетним напрямком роботи психологічної служби був супровід 

учнів нового набору. Практичним психологом та соціальним педагогом було 

вивчено всі особові справи здобувачів освіти І курсу. Також було створено 

банк даних учнів пільгових категорій, оформлено соціальний паспорт учнів 

училища, створений банк даних групи та зони ризику. 

З метою визначення рівня адаптованості 

першокурсників до умов навчання і виховання в закладі, 

була проведена онлайн «Анкета першокурсника». За 

результатами анкетування можна зробити висновок, що 

більшість учнів І курсу успішно адаптувалися до умов 

училища та колективу групи. Для учнів які мали 

проблеми з адаптацією проведені індивідуальні бесіди з метою виявлення 

причин дезадаптації та усунення негативних факторів. Для успішної 

адаптації та згуртованості першокурсників також було проведено цикл занять 

«Адаптація першокурсників». 

На сьогодні значного поширення набуло явище булінгу в освітніх 

закладах. З огляду на зазначене, та відповідно до наказу МОН України від 

28.12.2019 № 1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування 

та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти», листа 

Департаменту освіти і науки Сумської ОДА від 26.02.21 «Про дотримання 

чинного законодавства у сфері запобігання та протидії булінгу» 

психологічною службою закладу було розроблено план заходів на 2020-

2021 н.р. щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню) в закладі освіти 

та алгоритм дій у разі виявлення факту цькування. 

З метою створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища, 

вільного від насильства та булінгу для учнів І-ІV курсів була проведена акція 

«16 днів проти насильства» (з 25.11.2020 по 10.12.2020), практичні заняття 

«Шляхи протидії насильству» (17.11.2020 для учнів ІІ курсу), «Вирішуємо 

конфлікти мирним шляхом» (11.02.2021 для учнів І курсу), «Протидіємо 

булінгу разом» (10.12.2020 для учнів ІІІ курсу); до Міжнародного дня 

протидії булінгу в Google Classroom у рубриці «Психолог радить» висвітлена 

інформація про види та ознаки булінгу, надані поради учням «Як не стати 

жертвами булінгу», розміщені телефони гарячих ліній. 

Для керівників навчальних груп (01.03.2021) проведена групова 

консультація щодо попередження булінгу серед здобувачів освіти та 

алгоритму дій у випадку булінгу, а також відповідна інформація розміщена 

на сайті закладу. 

Соціальний педагог Шакірова А.В. та 

практичний психолог Острівна О.В. провели ряд 

бесід з першокурсниками та педагогічними 

працівниками з метою згуртованості 

першокурсників та створення комфортних умов 

для навчання та самореалізації молоді. 
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Значна увага працівниками психологічної 

служби приділялася учням «групи ризику» та 

«зони ризику». На І курсі навчається 11 учнів з 

психічними розладами; 5 учнів позбавлені 

батьківського піклування, 3 учні з інвалідністю, 

12 ‒ напівсиріт, 30 – з неповних сімей, 17 учнів 

мають статус малозабезпечених. 

Учні даних категорій були залучені до 

онлайн та офлайн просвітницької та розвивальної роботи: «Безпечний 

простір», «Вийдемо зі стресу разом», «Спілкування без бар’єрів», «Безпечний 

інтернет», «Цінуй своє здоров’я», «Життя людини – найвища цінність». Були 

проведені індивідуальні та групові консультації з питань формування 

відповідальної поведінки учнів, профілактики правопорушень, батьківсько-

дитячих стосунків, ціннісного ставлення до життя, міжособистих відносин з 

однолітками. Соціальний педагог та практичний психолог брали участь у 

організації роботи Ради профілактики правопорушень, відвідували їх 

засідання. 

Протягом 2020-2021 навчального року психологічною службою були 

проведені бесіди та надані індивідуальні консультації учасникам освітнього 

процесу з наступних питань: 

- підвищення стресостійкості; 

- зниження рівня тривожності; 

- проблеми з адаптацію; 

- труднощі в навчанні; 

- налагодження взаємостосунків в колективі; 

- вирішення конфліктних ситуацій; 

- попередження насилля; 

- проблеми батьківсько-дитячих стосунків; 

- відповідальна поведінка; 

- переваги здорового способу життя; 

- статеве виховання, репродуктивне здоров’я; 

- формування навичок самоконтролю в кризових ситуаціях; 

- створення безпечного освітнього середовища; 

- профілактика правопорушень серед учнів;  

- соціальний та педагогічний супровід учнів, що знаходяться у 

скрутних життєвих обставинах; 

- форми роботи з учнями з особливими освітніми потребами; 

- складання соціального паспорту групи; 

- отримання соціального житла; 

- відновлення втрачених документів; 

- видача єдиних квитків;  

- вирішення інших соціальних питань. 

З метою формування ціннісного ставлення 

до життя та власного здоров’я учні І курсу були 

залучені практичним психологом до роботи 

факультативу «Сприяння просвітницькій роботі 
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«рівний – рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя». 

Також, з метою популяризації здорового 

способу життя серед молоді практичний психолог 

та соціальний педагог долучилися до участі у 

всеукраїнській програмі Healthy Challenge 2020. В 

рамках програми працівниками служби були 

проведені ряд просвітницьких заходів: тестування 

щодо схильності учнівської молоді училища до 

стресу, практичні заняття «Профілактика та 

подолання стресу», «Шляхи протидії насильству», «Репродуктивне здоров’я 

молоді та фактори впливу на нього», майстер-клас з використання 

релаксаційних технік для педагогів, інтерактивне заняття для педагогів 

«Збереження та зміцнення психічного здоров’я педагогів», акції 

«Толерантність врятує світ!», «Міняю цигарку на цукерку», акція 

солідарності «Червона стрічка як символ розуміння», аукціон «Розпізнай 

хворобу», виготовляли мотиваційний плакат «Я вдячний за...». 

З метою підвищення стресостійкості та зниження рівня тривожності в 

умовах пандемії, були розроблені та розміщенні на сайті училища та блозі 

практичного психолога рекомендації для учасників освітнього процесу, 

проведені онлайн та офлайн бесіди. 

Практичний психолог та соціальний педагог провели онлайн тиждень 

психології «Психологія – про нас, психологія – для нас». 

Систематично розміщували просвітницьку та профілактичну 

інформацію на сайті закладу, сторінці соціального педагога на Facebook та 

Google Classroom в рубриці «Психолог радить». 

В рамках організації та проведення професійно-психологічного відбору 

призовників, практичний психолог провела анкетування для юнаків 2004 р.н. 

та надала результати до військового комісаріату. 

З метою підвищення психологічної культури учасників освітнього 

процесу для учнівської молоді та педагогічних працівників проведені 

практичні заняття, семінар-практикум, бесіди, круглі столи: 

 «Попередження насильства у сім’ї»; 

 «Саморегуляція особистості»; 

 «Підвищення цінності життя»; 

 «Профілактика стресових і постстресових станів»; 

 «Профілактика конфліктів»; 

 «Механізм розвитку творчого потенціалу педагогів до роботи з 

обдарованими учнями»; 

 «Емоційне благополуччя – запорука успішної роботи педагога»; 

 «Вчимося долати стрес»; 

 «На порозі ЗНО». 

У лютому 2021 року практичний психолог 

провела практичне заняття «Підвищення 

стресостійкості керівника» для заступників 

директора з НМР та методистів закладів П(ПТ)О 

Сумської області. Для учнів випускних груп 
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практичним психологом були проведені консультації «Шлях до успіху» та 

профконсультаційний семінар «Підготовка резюме». 

Протягом року була налагоджена тісна співпраця з різними 

соціальними установами, серед яких: 

- Сумський міський Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; 

- Охтирський районний Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді; 

- Служба у справах дітей Сумської міської ради; 

- Служба у справа дітей Білопільської РДА; 

- Служба у справах дітей районної державної адміністрації; 

- Відділом поліції; 

- Ювенальною превенцією; 

- Селищними радами та іншими. 

Учням соціально незахищених категорій постійно надається соціально-

педагогічна допомога, а саме: оформлення закордонного паспорту 

(Гурець М.); переоформлення документів для виплати пенсії (Артюх І.). 

Спільно з інспектором поліції відвідували учня за місцем проживання 

(Желєзний А.), складений акт обстеження житлово-побутових умов, 

підтримується активна співпраця з кримінальною поліцією щодо розшуку 

учнів Орорей А., Музичко С., Бєлоконь О., Артюх І., Федина О. 

У 2020-2021 н.р. практичний психолог взяла участь у ІІ (обласному) 

етапі Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів 

та соціальних педагогів «Нові технології у новій школі» і посіла ІІІ місце. 

 

Фінансово-господарська діяльність 

 

Шановні колеги, до вашої уваги результати аналізу фінансово-

господарської діяльності за звітний період. 

У звітний період заклад отримав 20 723 тис.грн. за додаткові освітні 

послуги. 

На придбання матеріалів і обладнання використано коштів із 

спеціального фонду 47 275,67 грн. грн. 

Використання коштів на комунальні послуги з 2019 року та за І квартал 

2021 року є таким: 

Електрична 

енергія 

2019 рік 2020 рік 
І квартал 

2021 року 

План Факт План Факт План Факт 

42100кВт 

 

603,7 

тис. грн. 

401824кВт 

 

610,0 

тис. грн. 

373600 

кВт 

 

532,1 

тис. грн. 

321076 

кВт 

 

432,6 

тис. грн 

 

87861кВт 

 

197,7 

тис. грн 

Водопостач

ання та 

водовідведе

ння 

2019 рік 2020 рік 
І квартал 

2021 року 

План Факт План Факт План Факт 

12350 м.куб 

 

181,3 

тис. грн. 

9066 м.куб 

 

159,3,8 

тис. грн. 

9750 м.куб. 

 

191,5 

тис. грн. 

8036 м.куб. 

 

190,3 

тис.грн. 

 

2864 

м.куб 

74,7 

тис.грн 
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Т
еп

л
о
п

о
ст

а
ч

а
н

н
я

 2019 рік 2020 рік 
І квартал 

2021 року 

План Факт План Факт План Факт 

555 Гкал. 

 

674,1 

тис.грн. 

433,7 Гкал. 

 

593,7 

тис.грн 

806 Гкал. 

 

868,6 

тис.грн 

552,988Г

кал 

 

865,2 

тис.грн 

 

723,109 

Гкал. 

 

1168,3 

тис.грн 

Адміністрація опікується питанням передплати періодичних видань, 

згідно рекомендацій та потреб педагогічного колективу, на ІІ півріччя 2020 

року проведено передплату більш на 16 тис. 500грн. фахових видань для 

співробітників та навчально-пізнавальної преси для учнів. У 2021 році 

проведено передплату на 27102,00 грн. 

Реалізовано 49 000 грн. виділених з обласного бюджету на будівельні 

матеріали для ремонту навчального кабінету №12 (Історія України) та 

ремонту їдальні 173 783 тис. грн. 

В цілому фінансово-господарська діяльність за звітний період 

становить: 

- загальний фонд: 22747 123 тис. грн.; 

- спеціальний фонд: 1 573 700 тис. грн.; 

- спонсорська допомога: 209 775,20 тис. грн. 

Усі видатки по захищеним статтям фінансуються та виплачуються 

своєчасно та в установлених законодавством розмірах. Кредиторська та 

дебіторська заборгованість за фінансовими зобов’язаннями відсутня. 

Заборгованості перед бюджетом із сплати податків, зборів, обов’язкових 

платежів немає. 

Державний навчальний заклад «Сумське міжрегіональне вище 

професійне училище» є неприбутковою бюджетною установою, що 

фінансувався з обласного бюджету Сумської обласної державної 

адміністрації. 

Майновий стан і результати господарської діяльності закладу 

відображаються у фінансовій звітності, яка щоквартально подається до 

територіального органу Державної казначейської служби України та 

головному розпоряднику бюджетних коштів. 

Висвітлення інформації про фінанси здійснюється згідно з чинним 

законодавством на майданчиках Prozzoro, є-Дата, сайті закладу освіти. 

Джерелами фінансування є: 

- кошти Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної 

адміністрації; 

- інші джерела власних надходжень; 

- плата за послуги бюджетних установ. 

У 2020/2021 навчальному році за позабюджетні кошти проведено: 

- Ремонт центрального входу до навчального корпусу. 

- Покос трави на території училища. 

- Фарбування баскетбольного майданчика. 

- Фарбування стін східців навчального корпусу. 
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- Ремонт адміністративних кабінетів. 

- Фарбування підлоги коридорів, маршових проходів, їдальні. 

- Косметичний ремонт навчальних кабінетів та майстерень. 

- Придбання інвентарю для прибирання приміщення та території 

закладу. 

 

Важливими завданнями колективу на наступний рік залишаються: 
1. Своєчасна підготовка закладу до нового навчального року. 

2. Виконання плану регіонального замовлення на підготовку робітничих 

кадрів. 

3. Посилення інноваційних профорієнтаційних методів реклами про 

СМВПУ для збільшення контингенту здобувачів освіти. 

4. Розширення в освітньому процесі елементів дуальної освіти та форм 

інклюзивного навчання. 

5. Збереження контингенту учнів протягом навчального року. 

6. Забезпечення 100% працевлаштування випускників училища. 

7. Розширення співпраці з підприємствами регіону – замовниками кадрів. 

8. Спрямованість діяльності колективу на пошук нових підприємств – 

соціальних партнерів за напрямком підготовки робітничих кадрів. 

9. Проведення моніторингових досліджень (семестрово) за результатами 

досягнень учнів в освітній і виробничій діяльності. 

10. Забезпечення умов для участі педагогічних працівників та 

здобувачів освіти у конкурсах фахової майстерності регіонального, 

всеукраїнського та міжнародного рівнів. 

11. Впровадження сучасних освітніх та виробничих технологій в 

освітньому процесі. 

12. Сприяння підвищенню кваліфікацій педагогічних працівників на 

основі сучасних педагогічних, виробничих технологій. 

13. Робота педагогічного колективу над єдиною методичною темою 

на основі компетентнісного підходу для підготовки кваліфікованих 

робітників за галузевим спрямуванням. 

14. Поширення перспективного педагогічного досвіду педагогічних 

працівників через різні форми методичної роботи закладу та представлення 

їх досягнень на регіональних, всеукраїнських заходах. 

15. Систематичний контроль за науково-методичним рівнем 

викладання предметів та заходів виховної роботи; станом організації 

виробничого навчання і практики; веденням і використанням методичної, 

планувальної, облікової і звітної документації; станом фізичного виховання і 

медично-санітарної підготовки учнів; станом організації самостійної роботи 

учнів; станом  навчально-матеріальної бази тощо 

 

Завершуючи свій звіт, я хотіла б подякувати всім вам – працівникам 

нашого колективу за ту роботу, яка виконана у звітний період. Виконання 

вами кропіткої повсякденної роботи, може не завжди належно матеріально 

оцінювалося, але вона є важливою складовою в освітньому та виробничому 

процесі. 
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Дякую вам, що ви розумієте важливість тих завдань, які ставить перед 

нашим закладом керівництво освітою області та держави. Тільки разом ми 

зможемо подолати всі труднощі, виконати поставлені задачі і впевнено 

формувати інноваційне освітнє середовище. 

Тож маю надію, що плани адміністрації з подальшого оновлення, 

удосконалення навчально-матеріальної бази училища, модернізації 

освітнього процесу будуть спільно з вами успішно вирішуватися та 

сприятимуть якісній підготовці конкурентоспроможних на ринку праці 

робітників. 

Хочу побажати вам натхнення і успіху в роботі, плануйте подальший 

свій педагогічний розвиток, знаходьте можливості для його реалізації і час 

для відпочинку та особистих уподобань. 

 


