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 Станом на 23 червня 2020 року в 

училищі функціонує 24 навчальні групи, 

де навчається 503 учні за рахунок 

бюджетних коштів. На І курсі 237 учнів: 

СПТН – 137 учнів, ТН – 90 учнів, ПТН – 

10 учнів, на ІІ курсі 141 учень: СПТН – 

87 учнів, ТН – 48 учнів, ПТН – 6 учнів, на 

ІІІ курсі 74 учнів: СПТН – 74 учнів, на 

ІV курсі 50 учнів: СПТН – 50 учнів. 

 

 



Кадрове забезпечення 

 
 

 

 У звітний період роботу училища 

забезпечувало 100 працівників (за 

штатним розписом 121,71 ставки), з них: 

педагогічних працівників 60 осіб, (за 

штатним розписом 71,0 ставки), 

керівного складу 4 особи, викладачів 

16 осіб (за штатним розписом 28), 

майстрів виробничого навчання 26 осіб 

(за штатним розписом 37), інших 

педагогічних працівників 8 осіб. 



 На сьогодні якісний склад 

педагогічного колективу є таким: 13 осіб 

(22%) мають кваліфікаційну категорію 

«Спеціаліст вищої категорії», 8 осіб (13%) 

мають кваліфікаційну категорію 

«Спеціаліст І категорії», 3 особи (5%) 

мають кваліфікаційну категорію 

«Спеціаліст ІІ категорії». Три педагоги 

мають педагогічне звання «Старший 

викладач» та відзнаку Міністерства освіти і 

науки України «Відмінник освіти», один – 

«Викладач-методист». 



 Майстрів виробничого навчання 

працює 27, з них: мають повну вищу 

освіту 14 осіб (52%), базову освіту – 10 

(37%). 10 осіб (37%) мають педагогічне 

звання «майстер виробничого навчання 

І чи ІІ категорії», 15 осіб (55%) мають 

14 тарифний розряд. 



Професійні компетенції за результатами 
виробничого навчання 

 
 

 





Узагальнені результати успішності 
(загальноосвітня підготовка) 

 
 

 





 З професій будівельного напрямку 

якість знань становить – 83% у минулому 

році і 73% у поточному, середній бал цього 

року 7,4; з професій громадського 

харчування – 96% – 83%, середній бал – 8,0; 

автомобільний транспорт – 87% – 47%, 

середній бал – 6,6, з професій для всіх 

галузей економіки – 77% – 70% у цьому 

навчальному році і середній бал 7,3. 

 



 Загальна кількість 

обдарованих учнів – 165 

(за даними банку обдарованих), з них: 

 • переможців І етапу олімпіад з базових дисциплін 

загальноосвітньої підготовки – 23 (у ІІ етапі 2 учні: географія – 

Федорченко Володимир, біологія – Теницька Марина); 

• переможців І етапу Всеукраїнських олімпіад з предметів 

професійно-теоретичної підготовки – 9. Два учні у обласному 

етапі (Школа Роман, Меньшиков Данило) посіли ІІ місце за 

професією «Лицювальник-плиточник» та «Електромонтер з 

ремонту та обслуговування електроустаткування» відповідно; 

• перемога у конкурсі фахової майстерності Різниченка Віталія – 

ІІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу фахової 

майстерності з професії «Електрогазозварник» серед учнів 

П(ПТ)О; 

• ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості в 

номінації «Література», за творчу роботу «Наодинці із собою» 

посіла Дорога Анна, учениця ІІІ курсу. 

 



Вихованців гуртків у звітний період було 63: 

• Декупаж – 12; 

• Художнє читання – 18; 

• Вокальний – 17; 

• Драматичний – 16. 

Спортивних секцій – 43: 

• волейбол – 15; 

• баскетбол – 11; 

• атлетична гімнастика – 17. 

У 17 факультативах працювало 187 учнів: 

• з предметів загальноосвітньої підготовки – 84; 

• з професійної підготовки – 103. 

 



Перемога 
у спортивних змаганнях 

Перемога 
у спортивних змаганнях 



Виробнича діяльність 



Кімната майстра Роздягальня 

Навчально-практичний 
центр з професії 

«Монтажник 
гіпсокартонних 
конструкцій» за 

технологіями  
ТДВ «СІНІАТ»  

Робочі місця 

Зона навчання 



        Навчально-практичний центр із підготовки 

кваліфікованих робітників за професією 

«Електромонтажник з освітлення та освітлювальних 

мереж. Електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування.   

Електромонтажник силових мереж та 

електроустаткування». 



Методична робота 



Центр кар’єри 



Виховна робота 



Виховна робота 



Гурток «Декупаж» 



Фінансово-господарська 
діяльність 

Електрична 

енергія 

2018 рік 2019 рік 
І квартал 

2020 року 

План Факт План Факт План Факт 

425600 

кВт 

574,9 

тис.грн. 

412156 

кВт 

576,4 

тис.грн. 

421600 

кВт 

603,7 

тис.грн. 

401824 

кВт 

610,0 

тис.грн 

 

114180

кВт 

172,1 

тис.грн 

Водопоста 

чання та 

водовідве 

дення 

2018 рік 2019 рік 
І квартал 

2020 року 

План Факт План Факт План Факт 

12500 

м.куб 

168,6 

тис.грн. 

8710,13 

м.куб 

126,8 

тис.грн. 

12350 

м.куб. 

181,3 

тис.грн. 

9066 

м.куб. 

159,3 

тис.грн. 

 

2447 

м.куб 

55,3 

тис.грн 
 



 

Теплопо 

стачання 

2018 рік 2019 рік 
І квартал 2020 

року 

План Факт План Факт План Факт 

432Гкал. 

473,3тис.г

рн. 

557,5Гк

ал. 

680,1ти

с.грн. 

555 

Гкал. 

674,1 

тис.грн. 

433,7 

Гкал. 

593,7 

тис.грн 

 

222,3 

Гкал. 

328,8 

тис.грн 
 



Дякуємо за увагу! 


