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Вступ 

 

Згідно зі своїми функціональними обов’язками та керуючись у своїй діяльності 

Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про професійну (професійно-

технічну) освіту»,  «Про загальну середню освіту», «Про основні засади мовної політики в 

Україні», Положенням про навчально-виробничий процес в ПТНЗ, Статутом училища та 

чинними нормативно-правовими документами в галузі професійної освіти, представляю 

Вашій увазі звіт про діяльність директора училища (на підставі контракту з Міністерством 

освіти і науки України, контракту з Департаментом освіти та науки Хмельницької міської 

ради) та підсумки роботи колективу за 2018- 2019 навчальний рік.  

 

1. Формування контингенту учнів навчального закладу та виконання державного/ 

регіонального замовлення. 

 

Станом на 01.10.2019 р. в училищі навчалось 524 учнів, з них на базі 9 класів 389 осіб, 

на базі 11 класів - 135 осіб. Сформовано 21 навчальну групу. Професійна підготовка 

здійснюється за 11 інтегрованими атестованими професіями / 2акредитованими  

спеціальностями, відповідно до ліцензій Запроваджено підготовку за новою професією 

«Слюсар з механоскладальних робіт», що входить до переліку професій загальнодержавного 

значення. Укладено контракт з МОН України на первинну професійну підготовку 30 осіб за 

цією професією (ІІ-ІV розряд). 

 У 2018-2019 н.р. здійснено самоаналіз та проведено акредитаційну експертизу п 

освітньої програми  та, відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 06 червня 2019 року 

протокол №136,   акредитовано освітньо-професійну програму підготовки молодших 

спеціалістів за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 

підтверджено відповідність ліцензійним умовам.  

У 2018-2019 навчальному році здійснено випуск 162 осіб (з них 38 ос. – молодших 

спеціалістів та 124 ос. – кваліфікованих робітників). 77 осіб навчалися на базі базової 

загальної середньої освіти, 85 ос. - на базі повної загальної середньої освіти. 

Розпорядженням Голови Хмельницької ОДА від 06.07.2018 року №565/2018-р  «Про 

затвердження прогнозних показників обсягів регіонального замовлення на підготовку фахівців 

та робітничих кадрів у 2018 році для закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

області, підпорядкованих МОНУ» регіональне замовлення доведено в обсязі -  145 осіб, 

молодших спеціалістів – 25 осіб, державне замовлення (державний контракт) на підготовку 

кваліфікованих працівників за професіями загальнодержавного значення в обсязі  - 60 осіб.  

Формування учнівського контингенту учнів здійснювалось на основі «Правил прийому 

учнів до ВПУ № 25 м. Хмельницького» розглянутих та затверджених педагогічною радою від 

27.11.2017 р., протокол №1. Наказом директора було створено приймальну комісію, складено 

та затверджено графік роботи приймальної комісії. Всього на навчання у 2018-2019 н.р. було 

подано 252 заяв, за результатами конкурсного відбору прийнято на навчання 228 осіб, які по 

закінченню училища отримають робітничу кваліфікацію, в тому числі 145 – на базі 9 класів, 

58 – на базі 11 класів, диплом молодшого спеціаліста – 25. Зарахування до навчального 

закладу  на 2018-2019 н.р. відбулось 27.08.2018 р. наказ №3-ЗУДЗ, молодших спеціалістів – 

03.09.2018р. №4–ЗУДЗ. Таким чином, регіональне/державне замовлення на підготовку 

робітничих кадрів у 2018 виконано на 100%.   

Протягом року відраховано з закладу освіти 11 осіб, з них 2  - за невиконання 

навчального плану, 9 -  в зв’язку з переведенням. 

Контингент училища станом на 01.07.2018 р. становить 338 осіб. 

Поіменні книги, книги наказів щодо руху контингенту, книги реєстрації видачі 

дипломів молодшого спеціаліста, дипломів кваліфікованого робітника, свідоцтв про здобуття 

повної загальної середньої освіти (атестатів про повну загальну середню освіту), свідоцтв про 

рівень кваліфікації наявні, пронумеровані і прошнуровані, оформленні та ведуться згідно 

інструкції. Всі дані щодо зарахування, випуску, переведення, відрахування вчасно та в 

повному обсязі відображаються в ЄДЕБО.  



 

2. Забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами. 

Рівень кадрової роботи та оцінка якості керівного та педагогічного складу. 

 

Станом на 25 червня 2019 р. навчальний заклад забезпечений педагогічними 

працівниками на 100%, обслуговуючим персоналом на 90% у відповідності до штатного 

розпису (98 осіб), затвердженого Департаментом освіти і науки Хмельницької міської ради. 

Всі дії щодо персоналу зафіксовано в наказах по особового складу та відображено в книзі 

наказів по особовому складу. 

Адміністрація навчального закладу: директор, заступники директора, методисти та 

старші майстри, керівник фізвиховання, військовий керівник, головний бухгалтер - мають 

вищу освіту відповідно до чинного законодавства, здійснюють викладацьку діяльність згідно 

встановлених норм. 

Колектив навчального закладу досвідчений та високопрофесійний. В училищі працює 

станом на 25 червня 2019 р. 99 працівників (з них 60 педагогічних). 58 педагогів має вищу 

освіту, 2 – базову вищу освіту та відповідну професійну підготовку. 4 педагоги мають 

відзнаки та почесні звання. 41 (68%)  педагогічних працівників відповідають кваліфікаційним 

вимогам вищої категорії (14 тарифного розряду), з них мають педагогічне звання («старший 

викладач» - 10 педагогів, «викладач-методист» - 11, «майстер виробничого навчання першої 

категорії» – 5, «майстер виробничого навчання другої категорії» - 5, «вихователь методист» -1, 

«керівник гуртків – методист» -1). В училищі працює два кандидати наук, 22 педагогів мають 

освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр», 55 особи (95%) мають педагогічний стаж понад 10 

років. Всі викладачі загальноосвітньої підготовки мають відповідну вищу фахову освіту, 

освіта всіх викладачів професійно-теоретичної та загально-професійної підготовки відповідає 

фаху та предметам, які вони викладають. Соціально-педагогічний супровід навчального 

процесу здійснюють практичний психолог, соціальний педагог та педагог-організатор, які 

мають відповідну психолого-педагогічну освіту. Всі педагогічні працівники вільно володіють 

державною мовою,  

Педагогічне навантаження встановлено тарифікаційною комісією згідно з 

нормативними вимогами відповідно до навчальних планів і програм, погоджено 

профспілковим комітетом і доведено до відома викладачів своєчасно, згідно вимог чинного 

законодавства. Передбачене на 2018-2019 рік педагогічне навантаження виконано в повному 

обсязі. В середньому, педагогічне навантаження склало 420 год.  

Атестацію на підтвердження відповідності кваліфікаційних категорій та підвищенню 

кваліфікаційних категорій пройшли 11 осіб. Документація щодо проведення атестації 

педагогічних працівників відповідає встановленим вимогам, атестаційні листи зберігаються в 

особових справах. 

Методична робота в училищі забезпечується методичною службою, до складу якої 

входять 2 методисти, які мають високу кваліфікацію та досвід педагогічної роботи. Згідно 

річного плану методична робота з кадрами в навчальному закладі спланована за трьома 

напрямками: підвищення педагогічної майстерності, удосконалення професійної творчості, 

самоосвіта. Було використано колективні та індивідуальні форми організації методичної 

роботи з педагогічними кадрами. 

Організовано гурткову роботу з учнями: працюють гуртки художньої самодіяльності, 

вокально-інструментальна група, спортивні секції тощо.  

Медичне обслуговування забезпечує штатний медичний працівник. Всі працівники 

училища своєчасно проходять медичний огляд. 

 

3. Співпраця з роботодавцями, працевлаштування випускників. 

Соціальне  партнерство. Професійна орієнтація молоді. 

 

 Вище професійне училище №25 м. Хмельницького активно співпрацює із соціальними 

партнерами: державними органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, ДСЗ, 



ЗЗСО, ЗП(ПТ)О, ЗВО, ЗМІ, підприємствами різних форм власності, громадськими 

організаціями, громадянами.  

Між навчальним закладом та підприємствами-замовниками робітничих кадрів міста 

Хмельницького та Хмельницької області укладено 63 довгострокових договорів на підготовку 

робітничих кадрів, зокрема, протягом 2018-2019н.р. - 16 угод. Угоди відповідають 

встановленим вимогам й скріпленні печатками, підписами керівників підприємств.  

З вересня 2018 року відповідно до наказу МОН України №173 від 15.05.2018 р. 

запроваджено елементи дуальної форми професійної підготовки робітничих кадрів. Укладено 

4 договори про дуальну форму навчання здобувачів освіти ВПУ№25 м.Хмельницького. 

У ВПУ №25 створена комісія з розподілу випускників навчального закладу по робочим 

місцям, ведеться журнальний облік працевлаштування випускників. В цілому, за професією, 

здобутою в училищі працевлаштовано 96% випускників. Разом з тим, враховуючи 

економічний стан регіону та держави загалом, необхідно активізувати співпрацю з 

потенційними роботодавцями та замовниками кадрів. 

Формами співпраці із соціальними партнерами є: ознайомлення з діяльністю 

підприємства, екскурсії, лекції, консультації, участь запрошених фахівців підприємств та 

організацій у кваліфікаційній державній комісії, участь потенційних роботодавців у 

формуванні змісту професійної освіти, оновленні змісту навчальних планів та програм, 

організації виробничого навчання та виробничої і технологічної практики, розповсюдження 

інформації про училище та рівні професійної підготовки, яку забезпечує навчальний заклад, у 

роботі журі в конкурсах фахової майстерності серед учнів та педагогічних працівників, 

ярмарках професій. З 2019 року діє навчально-виробнича дільниця для майбутніх слюсарів з 

ремонту КТЗ на ПРаТ «Хмельниччина -Авто». 

Для ознайомлення майбутніх фахівців зі специфікою роботи підприємства, можливістю 

побачити особливості організації виробничих процесів, поспілкуватися з працівниками 

підприємства, ознайомитися з новітніми сучасними технологіями, обладнанням, навчальний 

заклад разом з підприємствами-замовниками робітничих кадрів проводить екскурсії на 

підприємства міста Хмельницького та Хмельницької області. Було проведено 23 екскурсій: 

ПАТ «Хмельницькобленерго», ТОВ «Валон-А», на високовольтну підстанцію 330 кВ 

«Хмельницька», ТОВ «Холод-сервіс», ТОВ «Укрелектроапарат», ПАТ «Завод Темп», «Мир 

моторів», МКП «Хмельницьктеплокомуненерго», МКП «Хмельницькводоканал», ДП 

«Новатор», ПАТ «Хмельницькобленерго» Хмельницький міський район електричних мереж, 

ХКП «Електротранс», спортивно - оздоровчий комплекс «СВ-клуб», Хмельницька обласна 

бібліотека для юнацтва, філія Хмельницьке обласне управління АТ «Ощадбанк», ПП «Таврія 

Плюс». 

З вересня  2018 р. педагогічний та учнівський колективи ВПУ №25 активно долучилося 

до проекту «Співпраця бізнесу та професійної освіти» за ініціативи та підтримки народного 

депутата України Сергія Лабазюка, щодо популяризації робітничих професій, розуміння ролі 

успіху у професійному становленні та досягненні кар’єри особистості; вміння застосовувати 

набуті кар’єрні компетентності у професійній діяльності. У вересні 2018-2019 н.р. на базі 

ВПУ№25 проведено круглий стіл із представниками бізнесу «Кожному випускнику – перше 

робоче місце», на якому були окреслені перспективи роботи закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти з роботодавцями Хмельницької області та міста 

Хмельницького. 

У грудні 2018 року навчальний заклад уклав Меморандум про співпрацю із 

Хмельницьким енергетичним кластером, що орієнтується саме над впровадженням 

альтернативних джерел, а саме сонячної енергетики. До складу Хмельницького енергетичного 

кластеру входять Хмельницька обласна державна адміністрація, Хмельницька обласна рада, 

більше ніж десяток організацій Хмельницької області, які зацікавлені у створенні 

енергетичного кооперативу. 

З метою виконання регіонального/державного замовлення на підготовку робітничих 

кадрів навчальний заклад бере активну участь у різноманітних профорієнтаційних заходах, що 

проводяться спільно з міським та обласним центрами зайнятості, Департаментом освіти і 

науки Хмельницької ОДА, Департаментом освіти та науки Хмельницької міської ради, 



конкурсах та ярмарках робітничих професій, презентаціях професій, співпрацює із ЗМІ, 

проводить «Дні відкритих дверей», просвітницький захід «Моя професія – моя гордість». 

Протягом звітного періоду проведено  профагітаційні та профінформаційні заходи з учнями 

шкіл міста Хмельницького та області.  

Протягом року відбувалась тісна співпрацю з Хмельницьким обласним  та міським 

центрами зайнятості (тренінги, семінари, круглі столи в рамках роботи студії «Вектор») та 

роботодавцями міста області щодо розробки прогнозних показників державного/регіонального 

замовлення, а також формування професійної і кар’єрної компетентності майбутніх фахівців. 

Керівник закладу освіти Загіка О.О. брала активну участь у засіданні круглого столу на тему 

«Соціальне партнерство як важлива складова організації ефективної профорієнтаційної роботи 

з молоддю»  

Колектив закладу освіти активно співпрацює з ВНЗ України щодо ступневої освіти 

випускників, з Інститутом професійно-технічної освіти НАПН України в контексті розвитку 

професійної компетентності здобувачів освіти, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

МОН України щодо розробки, впровадження нових стандартів професійної освіти, в тому 

числі на модульно-компетентнісній основі, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» щодо 

розвитку персоналу та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. 

Колектив ВПУ№25 м.Хмельницького протягом 2018-2019 н.р. удостоєний відзнаками: 

Міністерством освіти і науки України  - подяка за сприяння інноваційного розвитку 

професійної освіти в Україні; 

НАПН та ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України -  диплом Гран-прі 

«Лідер професійної (професійно-технічної) освіти» та диплом  за активну участь у 

реформуванні національної системи освіти в рамках Х Міжнародної виставки «Сучасні 

заклади освіти – 2019»; 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» - грамота за активність в упровадженні 

інноваційного змісту та форм підвищення кваліфікації керівниї і педагогічних працівників 

закладів та установ професійної освіти в Україні; 

Хмельницька міська рада  - подяка за активну життєву та громадську позицію, внесок у 

благоустрій міста Хмельницького. 

Персонально керівник закладу Загіка О.О. відзначена:  

Міністерством освіти і науки України  -  подяка за багаторічну сумлінну працю з 

виховання та навчання молоді, пладну організаторську роюоту з інноваційного розвитку 

освіти в Україні; 

Департаментом освіти і науки Хмельницької ОДА – почесна грамота за багаторічну 

сумлінну працю, високий професіоналізм,  вагомий особистий внесок у справу навчання і 

виховання учнівської молоді; 

Національна академія педагогічних наук – грамота за інноваційну педагогічну 

діяльність і творчість в організації дослідно-експериментальної роботи в закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти; 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» –  подяка за високий професіоналізм та 

вагомий особистий внесок у співпрацю з реалізації завдань педагогічної практики з 

опанування інноваційними та педагогічними технологіями. 



 

4. Організація та  навчально-методичне забезпечення навчально-виробничого 

процесу. 

 

Стан організації професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки учнів 

відповідає графікам навчального процесу, вимогам кваліфікаційних характеристик. 

Налагоджена системна робота з організації навчально-виробничої діяльності: видаються 

відповідні накази, проводиться аналіз навчальних досягнень учнів з професійно-теоретичної 

та професійно-практичної підготовки, належним чином організовується проходження 

виробничого навчання, виробничої практики, виконання ПКР, кваліфікаційної атестації учнів 

тощо, здійснюється контроль діяльності майстрів в/н та викладачів професійної підготовки. 

Результати обговорюються на засіданнях педагогічної ради, інструктивно-методичних 

нарадах, методичних комісіях. 

Систематично здійснюється внутрішньоучилищний контроль відповідно до  

«Положення про  внутрішньоучилищний контроль» та графіка контролю за навчально-

освітнім процесом.  Протягом 2018-2019 н.р. заступниками директора з НВР, ВР, методистами 

загальноосвітньої та професійної підготовок, старшими майстрами, головами методичних 

комісій було відвідано 60 уроків загальноосвітньої підготовки та  71 уроків  професійно-

теоретичної, професійно-практичної підготовок. Періодично здійснюється контроль 

керівником навчального закладу щодо виконання навчальних планів професій, забезпечення 

якості  і  рівня використання навчальних програм, перевірки якості навчальних досягнень 

учнів. 

При плануванні розкладу занять в училищі забезпечено раціональне використання 

навчальних кабінетів, навчально-виробничих майстерень та лабораторій, реалізовано 

принципи планомірності та черговості теоретичного та виробничого навчання. 

На інструктивно-методичних нарадах, які проводились директором, заступниками, 

методистами і старшими майстрами розглядались питання, що стосуються навчально-

освітнього процесу, а саме: правила ведення і розробки навчально-плануючої документації, 

організації роботи методичних комісій, розробки інструкцій з питань охорони праці, здоров’я і 

безпеки учнів, інструкції щодо організації та проведення виробничої практики та інше.  

У зв’язку з оновленням Стандартів професійної (професійно-технічної) освіти, з 

метою якісної розробки начально-плануючої документації на модульно-компетентнісній 

основі, впровадження освітньо-професійних програм, введення регіонального компоненту, в 

навчальному закладі створено творчі групи з розробки Стандартів П(ПТ)О різних професій, 

куди ввійшли досвідченні педагогічні працівники, методисти, роботодавці. Основною 

функцією творчих груп є створення навчально-плануючої документації за професіями: 

«Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування», «Слюсар з ремонту 

колісних транспортних засобів», «Слюсар з механоскладальних робіт» на модульно-

компетентісній основі. 

У 2018-2019 н.р. запроваджено елементи дуальної форми навчання з професії 

«Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування». Базове підприємство, яке 

 залучене  до впровадження елементів дуальної форми навчання – Державне підприємство 

«Новатор» (м. Хмельницький вул. Тернопільська, 17). 

У 2018-2019 н.р. учні ВПУ №25 проходили державну підсумкову атестацію з 

української мови  та вперше з математики та історії України у формі зовнішнього незалежного 

оцінювання. Всі учні, що брали участь у ЗНО  (159 ос.) успішно склали тести, випадків 

порушень при складанні тестових завдань учнями училища  не було, середній бал з 

української мови 4, з математики 3,6. 

Державна кваліфікаційна атестація випускників у навчальному закладі базується на 

вимогах державних стандартів, нормативних документів, що регламентують організацію 

навчально-виробничого процесу. Наказом по училищу затверджено склад державних 

кваліфікаційних комісій з кожної професії, погоджений з Департаментом освіти і науки 

Хмельницької ОДА. Якість – 96%, середній бал -8,8. 



Зміст та комплексно-методичне забезпечення професійної підготовки відповідає 

навчальним планам та програмам, вимогам кваліфікаційних характеристик з усіх професій. 

Учні ВПУ №25 забезпечені робочими місцями для уроків виробничого навчання. Укладені 

двосторонні договори щодо надання робочих місць для проходження виробничої практики. 

Розроблено програми виробничої практики, ведеться облік виконання навчально-виробничих 

робіт під час практики, критерії оцінювання, організовано системний контроль за 

відвідуванням практики учнями керівниками практики від училища, здійснюється перевірка  

відповідності робочих місць учнів на підприємствах відповідно до вимог програми виробничої 

практики. Щоденники, виробничі характеристики, робочі наряди на виконання пробних 

кваліфікаційних робіт, акти обстеження робочих місць оформленні належним чином та 

зберігаються у навчальному закладі.  

Навчальні плани і програми вчасно виконуються кожною групою в повному обсязі. 

Створено умови для опанування учнями необхідних практичних навичок, виконання основних 

видів робіт, передбачених навчальними планами, кваліфікаційними характеристиками, 

переліками навчально-виробничих робіт. Протягом 2018-2019 н.р. проведено близько 5 тисяч 

замін уроків, ведеться електронний облік виконання тарифікаційного навантаження 

викладачами та майстрами виробничого навчання. 

Колективною формою роботи в училищі є педагогічна рада, склад якої затверджено 

наказом по училищу. У 2018-2019 н.р. році відбулось 11 педагогічних рад, відповідно до 

затвердженого  річного плану роботи. 

Загальне керівництво методичною роботою здійснює директор училища, 

безпосередніми організаторами є методисти. Всю методичну роботу училища координує 

Методична рада, яка проводить засідання щодо навчально-методичної роботи колективу. 

Робота методичних та циклових комісій – один із напрямків структури методичної роботи 

училища. В училищі діють 4 методичних комісій, 2 циклових (предметних) комісії, які 

очолюють педагоги із значним досвідом педагогічної роботи. Реалізація методичної проблеми 

втілюється в роботі методичних комісій училища, індивідуальні теми, над якими працюють 

методичні комісії, співпадають з єдиною методичною проблемою. Цьогоріч завершили роботу 

2 творчі групи (подані звіти про результати досліджень та впровадження в навчальний 

процес): 

- робота з обдарованими дітьми з англійської мови;  

- ярмаркова діяльність як засіб зростання  професійних навичок учнів та їх 

соціалізації. 

Працює школа молодого педагога згідно плану роботи, завданням, якої  є надання 

необхідної допомоги молодим спеціалістам в оволодінні методикою викладання свого 

предмета, розвиток вмінь використовувати в своїй роботі досягнення сучасної психолого-

педагогічної науки, творчої активності молодих педагогів. З першого вересня в школі 

навчався 1 педагог, для якого проводились індивідуальні практичні заняття (наставництво, 

консультування, взаємовідвідування занять, самоосвіта).  

У 2018-2019 н. р. педагогами здійснювалось накопичення навчального та 

контролюючого матеріалів для своєї персональної вкладинки, на якій вони зможуть вести 

різні види онлайн-спілкування з учнями, проводились семінари-практикуми з вивчення 

системи (використання базових сайтів) створення презентацій, фільмів, тестів для опитування. 

Коржан Т.В та Цюпак О.В., Грушецька І.О. працюють над створенням навчального 

середовища на платформі Moodle за професією «Діловод. Адміністратор. Касир (організації, 

підприємства, в установі)». На власних блогах та сайтах педагоги розмістили свої  електронні 

портфоліо. 

Плідно педагогічні працівники працюють над розробкою дидактичного матеріалу, який 

використовується у навчальному процесі. 30% педагогів є авторами навчально-методичної 

літератури, наукових статей тощо. Всього підготовлено  30 одиниць навчально-методичної 

продукції. 

Під час атестації педагогічних працівників у березні 2019р. заслухані творчі звіти 

педагогів, що атестуються на засіданнях методичних та циклових комісіях та обговоренні на 



педагогічній раді. Успішно атестувались 11 осіб, які підвищили та підтвердили кваліфікаційні 

категорії та педагогічне звання. 

Педагогічні працівники навчального закладу постійно беруть участь в обласних, 

всеукраїнських, міжнародних методичних заходах (семінари, вебінари, конференції тощо). 

Зокрема, в регіональних, всеукраїнських, міжнародних методичних заходах взяли участь 

більше 30 педагогів ВПУ № 25; в обласних, всеукраїнських, міжнародних заходах 

змагальницького характеру взяли участь 11 педагогів, які здобули призові місця. 

(результативність подано у таблиці). 

З метою якісного забезпечення навчально-освітнього процесу у ВПУ №25,  

проводяться предметні тижні із загальноосвітньої підготовки: у лютому 2019 року  був 

проведений предметний тиждень природничо-математичного циклу у формі наукового  

квесту, в якому брали активну участь учні 1, 2 курсів; у квітні 2019 р. - тиждень суспільно-

гуманітарного циклу краєзнавчого та народознавчого спрямування, програма якого складалася 

з різноманітних заходів,  спрямованих на підвищення зацікавленості історією, мовою, 

літературою.  

 Заходи такого рівня спрямовані на популяризацію наших звичаїв, традицій, 

ознайомлення з визначними місцями нашого краю, життям та діяльністю відомих українців, 

їхні досягнення як в Україні, так і за її межами, мотивацію вивчення та дослідження 

Хмельниччини: традиції, історичних заповідників та цікавих місць, які мають багату та 

захоплюючу історію. У рамках тижня суспільних дисциплін учнями були проведені дні 

інформування на теми: «Сім чудес України» (зарубіжна література), «Екскурсія у світ 

українського слова» (українська мова), «Маловідомі факти про Поділля і Україну» (історія), 

організаторами якого стали викладачі суспільно-гуманітарних дисциплін, конференція 

«Нашого цвіту по всьому світу». 

Активну участь у проведенні і організації тижнів взяли методисти Мар’янич Т.Г., 

Шатковська Л.В., викладачі Варцаба Н.В., Варцаба В.І., Козирська О.І., Новосад О.П., 

Заранчевська Р.П., Савчук Н.В., Коротун Г.В., Лукащук Н.В., Смолій О.І., Бойко М.М., 

Костенко О.Д., Кравченко Ж.М., Грушецька І.О., Кочаток Н.Д., майстри виробничого 

навчання Шаля Л.А., Тарасюк І.І., Богуш Т.С., Цюпак О.В., Коржан Т.В., Фурман Л.А., 

Мирошникова В.В., Петришин Д.О. та ін. 

З метою підвищення фахової майстерності, посилення інтересу до поглибленого 

вивчення предметів професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовок і 

оволодіння навичками трудових прийомів, виявлення обдарованих учнів, моніторингу рівня 

професійної підготовки учнів, Протягом 2018-2019 навчального року постійно проводились 

заходи професійного спрямування майбутніх кваліфікованих фахівців: під керівництвом 

старших майстрів, методистів, майстрів виробничого навчання проведено: 

 конкурси професійної майстерності серед учнів навчального закладу (наказ №43 від 

11.02.2019 р.) – всього 6 заходів;  

 тематичні тижні з професії «Слюсар з ремонту КТЗ», «Електромонтер з ремонту та 

обслуговування електроустаткування», які користується великим попитом на ринку праці, з 

різноманітними заходами: брейн-ринг присвячений Дню автомобіліста, Дню енергетика, а 

також виставка виробів учнів та майстрів виробничого навчання.  

 учень групи 34 Жураківський О. з професії «Слюсар з ремонту КТЗ» Всеукраїнський 

конкурс професійної майстерності «WORLDSKILLSUKRAINE», листопад  (м. Київ), IV місце 

у номінації «слюсарні роботи»  

 учень Дзьобан М. взяв участь у обласному конкурсі фахової майстерності з професії 

«Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» та виборов І місце, взяв 

участь  на всеукраїнському рівні. Майстер ВН, викладач спецдисциплін Томусяк В.В., 

Пархомюк Л.В.;  

 учні  Хворостяний В., Савчук В. взяли участь у Подільському відкритому конкурсі 

науково-технічних робіт учнів та студентів «Енергоефективність у промисловості, сільському, 

міському та домашньому господарстві», майстер ВН Микитчак М.Я.;  



 учні Пугачов С., Поздняк В. під керівництвом викладачів Пархомюк Л.В.,  Мельникової 

Т.О. взяли участь в обласному конкурсі «Енергоефективність у моїй професії», відзначені за 

конкурсну роботу  «Використання альтернативних джерел енергії у бюджетних установах» 

 викладачі та учні професії «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів» взяли 

участь в засіданні обласної фахової зі створення навчальноплануючої документації професії за 

компетентісно –модульною підготовкою. 

 організовано тиждень образотворчого мистецтва: виставки образотворчих та 

декоративно-прикладних робіт учнів та викладачів училища, зустріч з художником  О.І. 

Франком та майстер-клас «Живопис «по – вологому», відкриті уроки, відвідування виставок 

відомих художників міста Андрійчука М.О. та Неллі Павлової, захід «Посвята в художники», 

майстер-клас «Виготовлення квітів з жатого паперу», поїздка на пленерні зарисовки у місто 

Кам’янець-Подільський; 

 зустріч з заслуженим художником України Гуменчуком Олександром Івановичем; 

 участь в обласному методоб’єднанні НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області у Грицеві. 

(Тарасюк І.І.,лютий 2019 р.); 

 участь в обласному методоб’єднанні гурткової роботи м. Староконстянтинів. (Тарасюк 

І.І.,квітень 2019 р.); 

 організація персональних виставок учнів у обласній бібліотеці для дітей ім. Т.Г 

Шевченка учнів 31 та 21 груп: Долгий Павло «Каліграфутуризм» - вересень 2018р; Бойченко 

Глєб «Неошаманізм» березень 2019 р.; Ященкова Діана «Казкове дитинство» - 1 – 25 червня 

2019 р. у Хмельницькій обласній бібліотеці ім. Т.Г. Шевченка. 

 участь у всеукраїнських конкурсах у Вижницькому коледжі прикладного мистецтва  ім.. 

В.Ю. Шкрібляка:  

 участь у Всеукраїнському конкурсі «Вижницька палітра». 

 участь у проекті «Швидкі замальовки людей з натури» у залі адміністративного суду; 

 участь у виставці на День злуки Хмельницької та Тернопільської області у с.Гуків 

Чемеровецького району; 

 зустріч учнів з членом Національної спілки художників України, Заслуженим 

художником УРСР (1987) Андрійчуком М.О. в обласному художньому музеї; 

 участь у майстер класі «Петриківський розпис» у обласній науковій бібліотеці; 

 проведення майстер-класу зі створення малюнків на обличчі в Обласному 

багатопрофільному ліцеї на фестивалі «Молодь за здоровий спосіб життя» (Шаля Л.А.); 

 проведення майстер класу зі створення малюнків на обличчі в парку ім. Чекмана 

(Правура. В.І.); 

 участь учнів в міжнародному відкритому конкурсі-пленері «Луцький замок 2019»; 

 відкриття персональних виставок учнів у обласній бібліотеці для дітей ім. Т.Г Шевченка 

учнів 31 та 21 груп: Долгий Павло «Каліграфутуризм» - вересень 2018р; Бойченко Глєб 

«Неошаманізм» березень 2019 р.; Ященкова Діана «Казкове дитинство» - червень 2019 р. у 

Хмельницькій обласній бібліотеці ім. Т.Г. Шевченка. 

 участь VІ Всеукраїнський конкурс-пленер «Замковий етюд», де учні групи 21 Кочина Д., 

Яворський А., Світлик О., Махньова К., Адерейко Т. отримали дипломи учасника та Махньова 

К. отримала доплом ІІ ст. у номінації «Живопис»; 

 участь у ІІ Міжнародному конкурчі-пленері «Луцький замок – 2019»: дипломи отримали 

учениці Д. Гусак, Д. Палащ; диплом ІІ ступеню З. Дронова, подяка – викдадач Тарасюк І.І. 

У Києві відбулася  IX Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2019». 

Організувала та провела виставку Компанія «Виставковий Світ» за підтримки та участі 

Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України. У 

роботі виставки взяли участь 750 учасників із 25 регіонів України, Словаччини, Польщі, 

Канади, США, Франції, Литви, Латвії, Естонії, Грузії, Молдови, Ізраїлю, Румунії: зокрема, 168 

– закладів професійної (професійно-технічної) освіти, навчально-методичних (науково-

методичних) центрів (кабінетів). Наш навчальний заклад відзначено Гран-Прі «Лідер 

професійної (професійно-технічної) освіти України». 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8


На базі навчального закладу створено всеукраїнський експериментальний майданчик 

(відповідно до наказу МОН № 713 від 17.05.17 р), який працює над темою: «Формування 

кар’єрної компетентності майбутніх фахівців у професійно-технічному навчальному закладі». 

Для вивчення даної теми протягом 2018-2019 н.р. розроблено навчальний посібник 

«Професійний успіх та кар’єра»; укладено методичні рекомендації щодо впровадження 

варіативного навчального курсу «Професійний успіх та кар’єра»; здійснено експериментальну 

перевірку навчально-методичного комплексу «Професійний успіх та кар’єра»; 13-14 грудня 

2018 р  проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Кар’єрна компетентність 

майбутніх кваліфікованих робітників у постіндустріальному суспільстві: проблеми та 

перспективи розвитку», підготовлено збірник тез. 14 грудня 2018 р. було проведено круглий 

стіл «Методичні аспекти кар’єрного розвитку учнівської молоді» під модеруванням директора 

ВПУ №25 м. Хмельницького, кандидата педагогічних наук Загіки О.О. У роботі круглого 

столу взяли участь  координатори ІПТО НАПН України, представники органів державного 

управління та місцевого самоврядування м. Хмельницького, Державної служби зайнятості 

м. Хмельницького, роботодавці, педагогічні працівники закладів загальної середньої та 

професійної (професійно-технічної) освіти.  

Успішно відбувся звіт про завершення другого етапу ДЕР  01 лютого 2019 року у 

м.Київ. 

У травні 2019 року було проведено методичний семінар членів творчої групи 

експерименту Всеукраїнського рівня на тему: «Формування кар’єрної компетентності 

майбутніх фахівців у закладі професійної освіти» на якому обговорювались результати роботи 

поточного етапу експерименту та підручник для учнів «Кар’єрна орієнтація». 

З метою поширення досвіду формування кар’єрної компетентності та  впровадження 

результатів експериментальної діяльності у педагогічну практику створено структурний 

підрозділ ВПУ№25 м.Хмельницького «Центр професійної кар’єри та кар’єрного 

консультування» (наказ №236 від 18.06.2019 р.), розроблено положення про Центр 

професійної кар’єри, визначено мету та основні функції. 

Інформаційно-видавничий відділ (ІВВ) як структурний підрозділ училища, що виконує 

інформаційно-методичні, редакційно-видавничі та просвітницько-виховні функції, допомагає 

педагогам грамотно оформити свої напрацювання та подати їх до друку в різні видавництва. 

Діяльність ІВВ організовується відповідно до загального плану училища.  

У навчальному закладі постійно проводиться передплата фахових, педагогічно 

орієнтованих та нормативно-методичних періодичних видань, всього 30 назв. Підшивки 

зберігаються у читальному залі бібліотеки. Навчальний процес забезпечений підручниками, 

посібниками та фаховими виданнями в достатній кількості. Учні мають можливість також 

використовувати Інтернет-ресурси, фонд електронних підручників у мережі Інтернет.  

Матеріали роботи методичної служби постійно висвітлюються в новинах на сайті 

училища, функціонує веб-сайт ВПУ №25 http://vpu25.km.ua, сторінках ВПУ у соціальних 

мережах. 

 

5.Виховна робота з учнівським контингентом. Соціальний захист та дотримання 

вимог охорони дитинства. 

Учням ВПУ №25 забезпечуються усі права та гарантії передбачені чинним 

законодавством України для учнів системи П(ПТ)О. Створено рівний доступ та можливості 

для успішного навчання кожного учня, навчальний процес забезпечено усім необхідним для 

належного проведення навчально-виховної, виробничої, позаурочної та спортивно-оздоровчої 

роботи.  

Усі немісцеві учні забезпечені місцем у гуртожитку, який обладнано водогоном, 

каналізацією, гарячим водопостачанням та енергозабезпеченням. В приміщенні гуртожитку 

працює медичний пункт, бібліотека, читальний зал, кімната самопідготовки та кімната 

відпочинку. На поверхах обладнано точки Wi-Fi доступу до Інтернет.   

http://vpu25.km.ua/
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Таблиця 4.1 Аналіз контингенту за соціальним станом на 20.06. 2019р. 
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Діти-сироти та діти, які залишилися без батьківського піклування перебувають під 

патронатом соціального педагога, практичного психолога, заступника директора з виховної 

роботи, вчасно отримують усі належні їм виплати. Здійснюється соціальний супровід дітей-

сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей із малозабезпечених, багатодітних 

сімей, сімей вимушених переселенців із зони АТО. 

У 2018-2019 н. р. соціальним педагогом навчального закладу згідно плану роботи було 

проведено 12 заходів просвітницько-профілактичного спрямування для батьків та учнів, 

зокрема,  «Жорстокість серед учнів. Булінг», «Нерозділене кохання», «Протидія торгівлі 

людьми» та ін. 

Також проводилось діагностичне обстеження для учнів І курсу за методиками: 

діагностика типу темпераменту та характерологічних особливостей, рівня інтелектуальних 

здібностей. Щодня надаються індивідуальні консультації для учнів, батьків,  опікунів, 

педагогів. Соціальним педагогом здійснюється постійний контроль умов проживання, 

харчування учнів, особливо увага приділяється дітям-сиротам та дітям позбавлених 

батьківського піклування. 

Протягом 2018-2019р. соціальним педагогом було проведено анкетування для учнів 

першого курсу проведено, мета - ознайомлення з кожним, хто обрав для себе шлях здобуття 

професійно-технічної освіти та для викладачів професійно-теоретичних дисциплін  - 

дослідження мотивації професійної діяльності педагогічних працівників (за методикою К. 

Замфір в модифікації А. Реана). 

У 2018-2019р. практичним психологом було проведено тренінгові заняття: «Скажемо 

СНІДу - ні», та «Репродуктивне здоров’я. Психологічні передумови молодих людей до 

шлюбу»; три корекційні заняття: «Тільки не мовчи. Профілактика булінгу», «Вчимося 

поважати один одного», «Репродуктивне здоров’я молоді. Формування відповідальної 

поведінки» (для учнів гуртожитку), «Мій вибір – моя професія», «Вчимося протидіяти 

булінгу», «Збережи своє здоров’я». Проведено педагогічну раду  на тему: «Булінг, як чинник 

психологічного нездоров’я учнів». В навчальному закладі  проведена училищна акція «День 

рожевої сорочки». Розроблено психологічні рекомендації для учнів та педагогів «Протидія 

булінгу». Проведено анкетування серед викладачів професійно-теоретичних дисциплін 

«Дослідження професійної діяльності». 

      Участь у всеукраїнському вебінарі «Робота соціально-психологічної служби в умовах 

сучасного ЗП(ПТ)О: нові вимоги часу, завдання та пошук ресурсів». Виступ на тему: 

«Реалізація системи кар'єрного консультування в умовах сучасного закладу 

професійної(професійно-технічної) освіти» та участь у методичному семінарі членів творчої 

групи експеременту всеукраїнського рівня на тему: «Формування кар’єрної компетентності 

майбутніх фахівців». 



В рамках виховної та превентивної роботи налагоджено тісну співпрацю з 

представниками ювенальної превенції Зарічанського відділу поліції: лекція для педагогів на 

тему «Трактування закону про булінг». 

Щоп’ятниці в навчальному закладі проводяться інформаційно-організаційні лінійки, на 

яких до відома учнівського та педагогічного колективу доводяться накази та розпорядження 

директора, заступники директора по напрямках, старші майстри, керівники гуртків та секцій 

повідомляють про заплановані заходи, підводять підсумки, нагороджують учасників та 

переможців олімпіад, конкурсів та спортивних заходів; акцентується увага учнів на державних 

святах, визначних та знаменних датах.  

З метою виховного впливу на учнівську молодь, прищеплення кращих людських 

якостей, розвитку їх творчого та морального потенціалу наступні класні керівники та 

вихователі гуртожитку провели відкриті виховні заходи, що мали позитивний влив на 

свідомість молодих людей, зокрема: Обертюк Н.І. «Я громадянин України-Європейської 

країни», Богуш Т.С.«Сенс життя», Богуш Т. С., Шаля Л.А., Савчук Н.В. «Посвята в 

художники», Пархомюк л.В., Стецюк О.А. «Хай живе козацька воля, хай живе козацький 

дух!», Пенделюк Н.П. «Репродуктивне здоров’я», Обертюк Н.І., Романова Л.І. «Рідна мова 

чиста, як сльоза»,  Площинська С. І.  «Здоров’я - найдорожчий скарб», Яковчук Н.В.   

«Минуле стукає у наші серця», Обертюк Н.І. «На колінах стою перед вами, сповідаю жалобу 

сумну», Тараненко Л.В.  «Ми нація єдина – твої ми діти, Україно», Сова З.А. «Життя – 

прекрасна мить»,Дячок С.С. «Не дай СНІДУ шанс»,  Мельникова Т.О. «Вірний син я свого 

народу, українського народу», Пенделюк Н.П. «Вечорниці на Андрія»,  Максимчук Г.І. 

«ВІЛ/СНІД – немедичний погляд на проблему», Обертюк Н.І. «Народний подвиг житиме в 

віках» (до 100-річя Соборності України), Пархомюк Л.В. «Афганістан-мій біль» (до 30-річчя 

виведення військ з Афганістану), Новосад О.П. «Життя онлайн…»,Тараненко Л.В. «Валентин 

– захисник Божого дару - кохання», Романова Л.І. «До дня пам’яті героїв Небесної сотні», 

Обертюк Н.І., Романова Л.І. «Плекаймо рідну мову», Романова Л.І. «Зима,що нас змінила» (до 

5-ї річниці Майдану, зустріч з Худняком В.А.) Обертюк Н.І., «Чорнобиль-пам'ять на віки», 

Вигоняйло А.В. «Чорні памяті листки» (до Дня пам’яті жертв політичних репресій), Романова 

Л.А., Обертюк Н.І., Вигоняйло А.В. «День славянської писемності та культури» та ін. 

В училищі працюють дієві та ефективні гуртки художньої самодіяльності. 

Організовуються концертні програми до державних свят, професійних дат, дозвілля учнів. 

Учні та працівники навчального закладу продовжують брати активну участь в обласних 

конкурсах художньої самодіяльності, виставках та інше, здобувають призові місця, та 

створюють позитивний імідж навчального закладу. Підтверджено звання «Зразковий ансамбль 

народної музики»  колективу училища «Бужани».  

Маємо наступні результати:  обласний конкурс «Велика коляда»  2-місце, обласний 

конкурс серед працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти – «Поетичний 

зорепад» І-місце –- Кравчук С.П., обласний конкурс  «На хвилях гармонії» - І-місце – ВІА 

«Зорецвіт», керівник – Станіслав Кравчук, обласний заочний конкурс серед працівників 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти «Власні усмішки», авторський гумор – 

Кравчук С.П. – І-місце, обласний заочний літературний конкурс «Поетичний зорепад» серед 

працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти –   Кравчук С.П. – І-місце, 

обласний конкурс серед учнівської молоді закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

«Співоче Поділля» - Хапко Діана – ІІ-місце, обласний конкурс серед працівників закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти «Пісенний вернісаж»  Кравчук С.П. – Гран-Прі, 

обласний конкурс серед учнівської молоді «Подільська коляда» - друге місце, обласний 

конкурс – «На хвилях гармонії» - ВІА «Зорецвіт», керівник – Станіслав Кравчук – Гран-Прі  

Активно працює в училищі педагог-організатор, яка забезпечує координацію роботи 

учнівського самоврядування. Спільними діями активу та педагога-організатора 

організовуються цікаві просвітницько-мотиваційні,  волонтерські, національно-патріотичні 

заходи. Вже традиційно у жовтні проводиться тиждень першокурсника. Метою проведення 

такого заходу є  допомога першокурсникам краще пізнати традиції навчального закладу, 

поспілкуватися з викладачами та майстрами виробничого навчання, зарекомендувати себе з 

кращої сторони, із користю та позитивом провести час. Кожна група учнів перших курсів 



підготували стінгазети «Давайте познайомимось», у яких цікавими та незвичайними 

способами розповіли про себе. 

Також у жовтні було відзначено День учнівського самоврядування або «День навпаки», 

метою якого було  створення умов для самореалізації учнів, формування організаторських 

здібностей та відповідальності. Адміністрація училища, викладачі та майстри виробничого 

навчання надали можливість кращим своїм вихованцям спробувати себе у ролі керівника, 

педагога та ін.  

9 жовтня 2018 року в переддень Святої Покрови та Дня захисника України, в училищі 

відбулися «Козацькі забави». 

8 листопада 2018 року на базі Вищого професійного училища № 25 відбувся навчально-

мотиваційному зліт Хмельницької обласної ради учнівського самоврядування учнівської 

молоді закладів професійної (професійно-технічної) освіти.   

Напередодні Міжнародного дня студента відбулося молодіжне свято - посвята 

першокурсників. Кожна група підготувала номери, які розкрили зміст професії за якою вони 

навчаються. Після концертної частини старости перших курсів урочисто склали присягу 

студента та отримали атрибути училища. 

15 листопада 2018 року взяли участь в обласному конкурсі КВК «Проф.фест», де ми 

посіли ІVмісце. 

27 листопада 2018 року на базі Вищого професійного училища відбувся обласний 

конкурс української патріотичної пісні "Співоче Поділля" серед учнів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти.  

29 листопада 2018 року в актовому залі культурно-мистецького центру «Ветеран» 

відбулося урочисте засідання волонтерів закладів освіти м. Хмельницького з нагоди 

Міжнародного Дня волонтера. Волонтерський загін «Милосердя» Вищого професійного 

училища №25 нагороджено грамотою за активну волонтерську роботу, високий патріотизм, 

безкорисливе служіння ветеранам Другої світової війни, дітям-сиротам, пенсіонерам. 

19 грудня 2018 У День Святого Миколая відбувся благодійний ярмарок. Усі бажаючі 

мали змогу долучитися до доброї справи та придбати прекрасні новорічні сувеніри та смачні 

солодощі. Кошти, виручені на ярмарку, були витрачені на подарунки для дітей-сиріт та 

захисників на Сході країни. 

20 грудня 2018 року закупили подарунки для Центру соціально-психологічної 

реабілітації дітей «Подолянчик». 

20 грудня 2018 року  наші волонтери відвідали діток із Хмельницького обласного 

відділення БО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ», вручили діткам подарунки, а учні 31 групи 

підготували та провели цікавий майстер-клас. 

22 січня 2019 року учні та педагоги нашого училища долучилися до флешмобу 

«Україно, будь єдиною!» та урочистих заходах, що проводилися у місті. 

5  лютого 2019 року відбулась благодійна акція «Солодке серце». Учні та викладачі 

училища підготували воїнам ООС подарунки. 

12 лютого 2019 року до Дня Святого Валентина учнями була створена фотозона для 

закоханих. 

6 березня 2019 року в навчальному закладі був проведений конкурс краси та 

витонченості Міс ВПУ 25. 

7 березня 2019 року взяли участь в обласному конкурсі читців"Шевченко з нами"   

серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти.  

11 березня 2019р. взяли участь в обласному конкурсі «Омріяна юність» 

22 березня 2019 року участь в обласному заочному конкурсі «Лідер року». 

22 березня 2019 року участь в обласному конкурсі юних гумористів «Посміхнемось 

щиро Вишні». 

18 квітня 2019 року долучилися до відзначення Українського Дня навколишнього 

середовища який відзначається в Україні 20 квітня. Спільними зусиллями на території 

училища була створена квіткова клумба. 

24 квітня 2019 року прикрасили Пасхальне дерево. Прийняли участь в благодійні акції 

«Від Заходу до Сходу» зібрали пасхальний кошик бійцям батальйону «Київська Русь».  
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7 травня 2019 року в рамках героїко-патріотичного виховання відбулася зустріч з 

представниками 80 Окремої Десантно-штурмової бригади, які розповіли про особливості та 

важливість своєї професії, її основні аспекти.  

8 травня 2019 року у День пам’яті та примирення учасники художньої самодіяльності  

відвідали зі святковою програмою Хмельницький геріатричний пансіонат для ветеранів війни 

і праці. 

            12 травня 2019 року учні підготували вітальний флешмоб присвячений Дню матері. 

15 травня 2019 року учні Вищого професійного училища №25 долучилися до марафону 

"Єднання", з метою пропаганди та утвердження здорового способу життя. 

16 травня 2019 року, учні та працівники Вищого професійного училища №25 

відзначили щорічний День вишиванки патріотичним дрескодом  та прийняли участь у 

флешмобі. 

17 травня 2019 року до  Дня Європи з учнями першого та другого курсів провели 

тематичний квест «Галопом по Європі». 

5-7 червня 2019 року на базі ДНЗ "Волочиський промислово-аграрний ліцей" відбувся 

зліт лідерів обласних рад учнівського самоврядування. Долучилось до цього і учнівське 

самоврядування ВПУ№25. 

14 червня 2019р.учнівське самоврядування та колектив Вищого професійного училища 

№25 щиро привітав усіх з Днем Батька ліричним відеороликом. 

20 червня 2019 р. підготовлено відеоролик про проведений флешмоб до Дня 

Конституції України 

У 2018-2019рр. році на базі училища відбулося п’ять  обласних заходи художньо-

естетичного напрямку.  

В рамках тижня БЖД проведено просвітницькі лекції для учнів: «Сім’я без насилля» та 

«Протидія торгівлі людьми». 

Налагоджено співпраця з центром соціальних служб для молоді: 

- юрист Ялоха Н.Ю. тема лекції: «Відповідальність за вчинення боулінгу»,  «Як не стати 

жертвою торгівлі людьми»; 

- психолог Віговська А.А. спільний захід до Міжнародного дня сім’ї. 

ювенальною превенцією Зарічанського відділу поліції: лекція на тему «Адміністративна і 

кримінальна відповідальність за вчинення правопорушень». 

Участь з учнями у культурно-виховному заході організований ХОВ БО «Всеукраїнська 

мережа людей, які живуть з ВІЛ» на тему: «Не будь дитиною, захисти себе від ВІЛ». 

Виступи на батьківських зборах на тему: «Взаємостосунки батьків і дітей». 

З метою залучення молоді до активного спортивного життя в училищі працюють 6 

спортивних секцій, в яких займається щорічно близько 160 учнів, що дало змогу досягнути 

високих результатів.  

В училищі проведено першість з міні-футболу, настільного тенісу, шахів і шашок. 

Результативність наведено у додатку. 

В училищі створено дієву систему стимулювання учнів. Стипендіальне забезпечення 

базується на Положенні про порядок використання коштів, передбачених на виплату стипендії 

для надання матеріальної допомоги та заохочення учнів ВПУ№25 м. Хмельницького, 

розглянутого на засіданні педагогічної ради від 25.01.2018 р. протокол №5. Відповідно до 

нормативних документів стипендіальна комісія щомісяця розглядає питання  стипендіального 

забезпечення учнів, їх заохочення  за успіхи в навчанні, спортивному житті навчального 

закладу, участі в художній самодіяльності та інших заходах, надається матеріальна допомога. 

Стипендія виплачується відповідно до рейтингу успішності учнів (середній бал не менше 6)за 

рішенням Педагогічної ради училища. 

За звітний період було зареєстровано 3 випадки скоєння правопорушень учнями 

навчального закладу. В училищі проводились профілактичні та випереджувальні бесіди з 

учнями представниками КПСД Зарічанського відділу поліції, Управління патрульної поліції м. 

Хмельницького, спеціалістами відділу служби у справах дітей Хмельницької міської ради, 

виховні години, тиждень правових дисциплін, індивідуальні профілактичні бесіди з окремими 



учнями та їх батьками, затверджено та погоджено спільний план профілактики 

правопорушень КПСД Зарічанського відділу поліції та навчального закладу.  

У звітному році випадків дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу 

не було. Вчасно та якісно фельдшером училища надавалася долікарська допомога учням та 

працівникам навчального закладу. 

Таким чином, річний план виховної роботи, заходи із національно-патріотичного, 

громадянського, художньо-естетичного виховання, спортивно-оздоровчої роботи виконаний в 

повному обсязі. 

  

5. Фінансування навчального закладу. Зміцнення та модернізація матеріально-

технічної бази. 
 

Фінансування навчального закладу у 2018 – 2019 н.р. (01.07.2018р. – 20.06.2019р.) 

здійснювалось за рахунок коштів бюджету м. Хмельницького (місцевий бюджет) та субвенції 

з державного бюджету на оплату праці педагогічних працівників загальноосвітніх дисциплін. 

Додатковими джерелами фінансування ВПУ є кошти за послуги, що надаються згідно з 

функціональними повноваженнями та кошти від господарської та виробничої діяльності, які 

формують спеціальний фонд Надходження по загальному та спеціальному фонду наведено в 

табл. 6.1. 

Таблиця 6.1.   

Джерела  фінансування та обсяг надходжень за  2018 – 2019 н.р. 

Фінансовий  період 

Кошти 

місцевого 

бюджету 

тис. грн. 

Освітня 

субвенція 

тис.грн. 

Власні надходження 

(спеціальний фонд) 

тис.грн. 

01.07.2018р. – 20.06.2019р. 17804,94 2094,38 4332,90 

 

За рахунок коштів загального фонду в межах надходжень здійснювались видатки на 

оплату комунальних послуг, заробітну плату працівників, стипендіальне забезпечення учнів, 

належні виплати дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування тощо. 

Протягом 2018-2019  н.р. загального фонду місцевого бюджету було виділено 150,0 тис.грн., з 

них  на придбання металопластикових вікон (110,0 тис. грн.) та контейнерів для вивозу сміття 

європейського зразка (40,0 тис.грн.)  

Надходження спеціального фонду формувались за рахунок надання платних освітніх 

послуг 2992.60 тис. грн.  (в т.ч. фінансування підготовки за професіями загальнодержавного 

значення 2689.4тис. грн.), комунальні платежі мешканців гуртожитку 1059.6 тис. грн, 

надходжень від роботи їдальні 157.2 тис. грн., надходження від навчально-виробничої 

діяльності 123.5 тис. грн. тощо. 

Утримання навчального закладу протягом 2018 - 2019 н.р. здійснювалось виключно за 

рахунок власних коштів, зокрема на навчальні та виробничо-господарські потреби було 

витрачено 2524,61 тис. грн. 

Кошти, отримані за надані послуги, училищем використовувались у відповідності до 

затвердженого кошторису доходів та видатків на відповідний рік для забезпечення статутних 

напрямків діяльності училища, зокрема на: 

-  оплату комунальних послуг та енергоносіїв, 

-  придбання продуктів харчування для роботи їдальні,  

-  придбання предметів та матеріалів для господарських потреб,  

-  на придбання обладнання та інвентарю,  

-  оплату робіт та послуг, виконання поточних ремонтів навчальних та соціально-

побутових приміщень закладу,  

-  оплату відряджень, 

-  проведення профорієнтаційної роботи тощо.  

 На оновлення МТБ здійснено видатки на суму – 602,66 тис. грн., зокрема: 

- Встановлено м/п вікна та двері – 267,52 тис.грн. 



- Інструмент для майстерні з ремонту та ТО АТЗ - 28,4 тис.грн. 

- Електрообладнання для лабораторії електротехніки та електротехнічної майстерні – 

48,94 тис. грн. 

- Електроплити в гуртожиток – 27,0 тис.грн. 

- Стільці (40 штук) – 15,5 тис.грн. 

- Монітори (18 штук) – 45,0 тис. грн. 

- Комплектуючи до комп. техніки – 13,9 тис.грн. 

- Монітор (1шт.) – 2,5 тис.грн. 

- Матраци (75 шт.) – 19,5 тис.грн. 

- Принтери струменеві та лазерні (4 шт.) – 26,4 тис.грн. 

- Сервер – 17,3 тис.грн. 

- Системні блоки в зборі (2шт.)– 21,3 тис. грн.. 

- Баки для сміття (4 шт.) – 40,0 тис.грн. 

- Проектори (3шт.) – 29,4 тис. грн. 

- Роутери (2шт) –1,1 тис. грн.. 

В училищі для надання освітніх послуг є 23 навчальних кабінети, 9 лабораторій, 

оснащених сучасною технікою та обладнанням, 4 майстерні, обладнані згідно з вимогами до 

проведення виробничого навчання з професії або спеціальності.  

Всі кабінети, лабораторії та майстерні мають паспорт, де зазначено їх площу, технічні 

характеристики, наявне обладнання у відповідності з нормативами. Заклад обладнано 

необхідними системами тепло-, електро- та водопостачання, а також необхідними системами 

оповіщення на випадок надзвичайних ситуацій. З метою енергозбереження  в навчальних 

кабінетах, лабораторіях та майстернях частково замінено застарілі дерев’яні вікна на 

металопластикові.  

У навчальному закладі призначено відповідальних осіб за протипожежну безпеку, видано 

наказ про затвердження протипожежного режиму. Проводились організаційно-технічні заходи 

щодо поліпшення умов охорони праці, здоров’я учасників навчально-виховного процесу й 

заходи щодо забезпечення пожежної безпеки. Доукомплектовано  приміщення гуртожитку й 

училища первинними засобами пожежогасіння. Проведено технічне обслуговування і 

перевірку працездатності внутрішніх пожежних кранів,  технічний огляд вогнегасників. 

Утримуються вільними евакуаційні проходи. 

З метою безпечної експлуатації електрогосподарства навчального закладу призначено 

відповідальну особу, проведено перевірку опору ізоляцій електромережі й заземлення 

устаткування. Постійно виконуються заходи з належної експлуатації електрогосподарства, 

пожежної безпеки, охорони праці. 

Адміністративно – господарський підрозділ та педагогічні працівники училища активно 

працювали над тим, щоб забезпечити відповідність матеріально-технічної бази училища 

сучасним вимогам професійної підготовки та організації життєдіяльності учасників 

навчально–виховного процесу  закладу. Протягом 2018-2019 н.р. р.: 

 введено в дію майстерню з механоскладальних робіт (з 01 вересня 2018 р.), проведено 

поточний ремонт  та обладнано наочними засобами навчання  (стенди та макети вузлів та 

агрегатів) в кабінеті спецтехнологій для професії «Слюсар з механоскладальних робіт»; 

 обладнано лабораторію «Навчальний магазин»;  

 завершено роботи з комплектування електротехнічної лабораторії (укомплектовано 

учнівські робочі місця необхідними навчальними елементами);  

 здійснювались роботи з модернізації комп’ютерної техніки лабораторій  №2,3 «Технології 

комп’ютерної обробки інформації» для професії «Оператор з ОІ та ПЗ»; 

 в навчальних кабінетах та лабораторіях «Інформатика», «Захист Вітчизни», Центр 

професійної кар’єри, лабораторія ТО та ремонту КТЗ встановлено мультимедійні проектори;  

 проведено поточний ремонт, придбано меблі (шафи, стільці, кутові тумби) для 

новоствореного Центру професійної кар’єри і кар’єрного консультування;  

 оновлено меблі в кабінеті української мови (за професійним спрямуванням); 

 в учнівському гуртожитку створено кімнату самопідготовки, придбано матраци (75 шт.), 

плити електричні (клас А) (10 шт.); 



 передплачено періодичних видань 9,24 тис. грн.; 

  забезпечено протипожежні заходи (випробовування пожежних гідрантів, вимірювання 

заземлення, страхування пожежної дружини) 15,72 тис. грн. та ін. 

З метою належного утримання автогосподарства проводиться ТО службових 

автомобілів (0,6 тис. грн..). 

В належному стані утримується й зовнішня територія закладу. Щоденно до приходу 

учасників навчально-виховного процесу прибирається зовнішня територія училища. У літній 

період не допускається заростання території травою та бур’янами, очищається від, сміття, 

сухої трави, листя, тощо. У зимовий період  своєчасно чистять від снігу відмостки, тротуари й 

доріжки, сходи очищають від снігу й ожеледі посипають піском, забезпечується вільний 

доступ до пожежних колодязів.  Виконувалось підрізання застарілого гілля дерев, надають 

правильної форми кущам, очищають бордюри від  трави і бруду, проводиться  побілка 

бордюрів і дерев. 

Результати фінансової діяльності за 2018 рік розглянуто на засіданні балансової комісії 

Хмельницької міської ради, відзначено позитивні зрушення, надано зауваження та пропозиції 

щодо підвищення ефективності використання фінансових ресурсів. Робочою групою, 

створеною за  розпорядженням Хмельницького міського голови, проведено  моніторинг 

споживання енергоресурсів. Відзначено значну економію, порівняно з 2017 роком, та 

проведену роботу щодо недопущення втрат води, електроенергії тощо. Рекомендовано 

продовжувати роботу з заміни освітлювальних приладів на енергоефективні, вживати заходи з 

економного використання ресурсів, забезпечення роздільного обліку споживання 

енергоресурсів учнями, які проживають в учнівському гуртожитку. Надані рекомендації 

адміністрацією навчального закладу взяті до уваги, вживаються заходи організаційного 

реагування. 

 

6. Організація безпеки життєдіяльності учнів та працівників навчального 

закладу. 

В училищі ведеться системна робота щодо організації належних та безпечних умов 

життєдіяльності, забезпечення нормативно-правовими актами з охорони праці та пожежної 

безпеки всіх учасників навчально-виховного процесу. 

З метою пропаганди безпеки життєдіяльності в училищі традиційно проводяться дні 

охорони праці, безпеки життєдіяльності, олімпіади, конкурси малюнків. Щорічно навчальний 

заклад бере участь в організації заходів, які проводить Управління держпраці у Хмельницькій 

області.  

Результатом роботи зі створення безпечних умов праці та навчання учасників 

навчально-виховного процесу є акт перевірки готовності навчального закладу до нового 

навчального року, який підписаний органами державного нагляду. Проводились перевірки 

органами державного нагляду, приписів стосовно порушення правил безпеки учасниками 

навчально-виховного процесу не було. 

Адміністрація та відповідальні за електробезпеку, пожежну безпеку пройшли навчання і 

перевірку знань законодавчих актів з цивільного захисту (Загіка О.О., Варцаба В.І., Власенко 

О.І.), охорони праці,  електробезпеки, пожежної безпеки та нормативно-правових актів з охорони 

праці (Кочаток Н.Д., Присяжнюк О.С.) 

 

7. Підвищення кваліфікації, стажування, опанування нових технологій, розвиток 

професійної компетентності педагогічних працівників 

 

З метою опанування нової техніки та технологій в училищі планується підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників, стажування майстрів виробничого навчання та викладачів 

спец предметів проходять кожні 5 років.  У Вищому професійному училищі № 25 м. 

Хмельницького розроблено програму стажування викладачів, майстрів виробничого навчання 

для всіх професій, у відповідності до інструктивно-методичних вказівок щодо організації і 

проведення стажування майстрів виробничого навчання, законодавчих та нормативних 

документів Міністерства освіти і науки  України. У навчальному закладі видаються відповідні 



накази, ведеться журнал реєстрації стажування викладачів та майстрів виробничого навчання. 

У 2018-2019 н.р. стажування пройшли 9 майстрів виробничого навчання на різних 

підприємствах області відповідно своєму робітничому розряду. Це - НВП «Струм – сервіс», 

ПП «Сві ток», ТОВ «Автолідер», ФОП «Гуменюк А.П.», ЗАТ «Хмельниччина-авто», ФОП 

«Трохименко В.», ТОВ «САВ ДИСТРИБЬЮШИН». 

 У зв’язку з ліцензуванням професії «Слюсар електрик з ремонту електроустаткування» 

майстри виробничого навчання Загіка В.С., Наталіч М.В., Микитчак М.Я., Томусяк В.В. 

пройшли стажування за даною професією на базі ПАТ «Хмельниччина-авто». 

Щорічно розробляються графік курсів підвищення кваліфікації та графік стажування 

педагогічних працівників, які погодженні з НМЦ ПТО ПК ІПП у Хмельницькій області.  В 

поточному навчальному році 14 педагогів пройшли курси підвищення кваліфікації на базі НМЦ 

ПТО ПК у Хмельницькій області. Систематично для педагогічних працівників  училища 

проводяться педагогічні читання, семінари, тренінги, на яких відбувається ознайомлення з 

інноваційними педагогічними та виробничими технологіями. Широко застосовується у 

навчальному закладі проектний метод навчання, інтерактивні технології, інформаційно-

комунікативні та мультимедійні засоби.  

Педагогічні працівники беруть активну участь у семінарах, вебінарах, круглих столах  

обласного та всеукраїнського рівнів: 

- Цюпак О.В., Коржан Т.В., Грушецька І.О. пройшли навчання на дистанційному курсі 

Харківського політехнічного університету за програмою «Робота в середовищі Moodle»; 

- Вигоняйло А.В. пройшла навчання за курсом «Освітня програма з групового аналізу»; 

- Обертюк Н.І. пройшла навчання за програмою «Протидія торгівлею людьми»; 

- Тарасюк І.І. та Шаля Л.А. пройшли навчання на курсах з професійного використання 

продукції за програмою MOBIHEL у м. Запоріжжя (червень 2019р.); 

Всього взяли участь у 10 вебінарах обласного рівня (6 доповідей), 10 семінарів 

обласного рівня, 6 конференцій всеукраїнського рівня (виступи, тези, статті). 

Крім того, у співпраці з Науково-методичним центром професійно-технічної освіти 

педагогічних кадрів у Хмельницькій області на базі закладу професійної (професійно-

технічної) освіти проводяться педагогічні практики для слухачів курсів підвищення 

кваліфікації (всього 4 заходи для різних категорій слухачів). Під час практичних занять, 

організованих в училищі, здійснюється навчання з підвищення педагогічної та професійної 

майстерності, оволодіння методами роботи з новими освітніми технологіями і джерелами 

інформації. Педагоги діляться досвідом, напрацюваннями, демонструють застосування тих чи 

інших технологій, методик з формування професійної компетентності майбутніх 

кваліфікованих робітників.  

За останній рік досвідченими педагогами професійного закладу було проведено заходи, 

спрямовані на підвищення кваліфікації: відкритих уроків, тренінгів, майстер-класів з обміну 

досвідом для слухачів курсів підвищення кваліфікації, зокрема: 

- Досвід проведення предметних тижнів загальноосвітньої підготовки суспільно-

гуманітарних дисциплін з краєзнавчим напрямком, природничо-математичних дисциплін із 

застосуванням квест-технології, з виховного напрямку: 

- Досвід інтеграції змісту професійно-орієнтованого навчання на уроках професійно-

теоретичної та загальноосвітньої підготовки з метою формування професійної компетентності 

майбутніх кваліфікованих робітників. 

- Досвід використання ІКТ у навчально-виховному процесі, створення навчально-

методичних комплексів як складової підвищення якості навчально-виробничого процесу, 

створення сучасного навчального середовища з використання різних освітніх платформ, їх 

інструментарію, що дають можливість забезпечення ефективного освітнього процесу у закладі 

П(ПТ)О.  

- Досвід педагогів у роботі груп з розробки стандартів професійної (професійно-технічної) 

освіти.  

Однією із форм роботи з підвищення кваліфікації педагогічного персоналу ЗПТ(ПТ)О  є 

засідання обласних фахових секцій, в рамках яких педагоги діляться своїми методиками 



проведення уроків, створення навчально-плануючої документації за компетентісно-модульною 

та дуальною системою навчання. 

Окремої уваги заслуговують такі форми підвищення кваліфікації та обміну досвідом 

практичної діяльності як зустрічі з роботодавцями та демонстрація передових технологій 

виробництва. На таких заходах відбувається професійне зростання педагогів, вдосконалюється 

їхні бачення освітнього процесу в сучасному просторі. 

Крім  того, протягом багатьох років Вище професійне училище № 25 є базою практики 

Хмельницького національного університету. Щорічно здобувачі вищої освіти напрямку 

«Професійна освіта» проходять виробничу та психолого-педагогічну практики, набуваючи 

досвіду педагогічної діяльності під керівництвом досвідчених педагогів закладу. Під час 

проходження практики здійснюється формування професійно-педагогічного інтересу, навиків 

комунікативного спілкування з учнями.   

Відповідно до наказу МОН  № 1199 від 23.10.2014року заклад визначено як база для 

проходження стажування та підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗП(ПТ)О. Така 

діяльність здійснюється для регіональних та всеукраїнських закладів професійної освіти. У 

лютому 2019 року було проведено стажування для педагогів Тернопільського професійного 

коледжу за професією «Агент з постачання».  

 

8. Організація роботи із зверненнями громадян 

 

Керуючись Законом України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р. № 393/96-ВР 

протягом  2018  р. адміністрацією Вищого професійного училища № 25 м. Хмельницького було 

розглянуто  15 звернень громадян (заяви, клопотання), скарг подано не було. Заяви, пропозиції, 

оформлені належним чином, містять всі необхідні відомості про заявників, подані у 

встановленому порядку реєструвались у журналі обліку вхідної кореспонденції, а згодом у 

журналі реєстрації звернень громадян відповідно до Закону Україну «Про звернення громадян». 

Звернення надходили від працівників навчального закладу та мешканців гуртожитку, 

учнівського самоврядування, профспілки працівників ВПУ№25 м.Хмельницького, осіб, які 

потребували підтвердження факту навчання або роботи  у різні періоди. Короткий зміст 

звернень: щодо організації роботи їдальні, щодо придбання обладнання, щодо переоформлення 

угод на проживання в учнівському гуртожитку, щодо проживання в учнівському гуртожитку, 

щодо надання копій документів, трудових книжок, щодо покращення житлових умов, щодо 

переселення працівників, щодо перерахунку вартості спожитих комунальних послуг тощо. 

Всі зареєстровані звернення громадян розглядались відповідно до ст..14,15,16 розділу ІІ 

Закону України «Про звернення громадян» у терміни відповідно до ст.. 20 розділу ІІ Закону 

Україну «Про звернення громадян».  

 

9. Дотримання законодавства у сфері освіти 

 

Всі вимоги законодавства у сфері освіти виконуються в повному обсязі, навчально-

виховний процес організовано відповідно до ЗУ «Про освіту»,  «Про загальну середню 

освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту)», Положення про ступеневу 

підготовку, Положення про організацію навчально-виховного процесу у ЗП(ПТ)О та інших 

нормативних документів. Інформація про адміністративну, навчально-виховну, навчально-

виробничу, фінансово-господарську діяльність висвітлюється на сайті навчального закладу 

відповідно до вимог та рекомендацій МОН України, Департаменту освіти і науки 

Хмельницької ОДА, Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради.   

 

Висновки 

 

Аналіз роботи училища протягом  2018-2019 навчального року дозволяє зробити 

висновок, що більшість завдань, які ми ставили перед собою з початку року  вдалося виконати і 

багато з них – успішно (зокрема й ті, що стосуються якісної професійної підготовки). Цьому 

сприяла, насамперед, правильна організація праці й науковий підхід, висока виконавська 



дисципліна, серйозне й відповідальне ставлення до своїх функціональних обов’язків як керівників 

підрозділів, так і всіх працівників училища, орієнтація колективу на сучасні вимоги до надання 

освітніх послуг. Завдання, визначені у концепції діяльності, перспективному та  річному плані 

училища, виконуються вчасно та якісно. Ліцензійні умови надання освітніх послуг 

навчальним закладом виконуються в повному обсязі. Управлінські рішення, що приймаються 

адміністрацією училища, забезпечують стабільну діяльність та розвиток закладу, спрямовані 

на підвищення якості навчально-виховного процесу, не суперечать вимогам законодавства. 

Свідченням ефективності управлінських рішень, що приймаються адміністрацією закладу є: 

призові місця та досягнення учнів, викладачів, які були продемонстровані під час конкурсів 

загальноосвітнього та професійно-технічного циклів, конкурсів фахової майстерності, 

художній самодіяльності, спорті, конкурсах, що проходили на регіональному та 

Всеукраїнському рівнях (додаток); належний рівень дисципліни, стабільне відвідування уроків 

учнями, незначна кількість пропусків навчальних занять без поважної причини (в середньому 

6 год. на 1 учня), низький рівень правопорушень серед учнів училища; належний рівень 

виконавської дисципліни працівників училища; активна участь педагогів училища в 

регіональних та Всеукраїнських методичних заходах,  конференціях, семінарах, круглих 

столах тощо. 

Таким чином, констатуємо наступні результати 2018-2019 навчального року:  

 налагоджено дієву співпрацю з соціальними партнерами, підприємствами різних форм 

власності; 

 забезпечено системну, ефективну роботу з надання якісної загальної та професійної 

освіти учням училища; 

 створено належні, комфортні умови для навчання та виховання молоді, їх розвитку, 

самореалізації та адаптації у професії; 

 ефективно використовується кадровий потенціал, створено умови для розвитку 

професійної компетентності педагогічного персоналу;  

 рейтинг навчального закладу високий;  

 створено цілісну систему профорієнтації молоді, підвищення престижності робітничих 

професій, зв’язок з випускниками; 

 положення Конституції України, законів та нормативно-правових актів органів 

управління освітою у навчальному закладі виконуються в повному обсязі. 

 

 

Директор ВПУ№25 м. Хмельницького   О.О.Загіка 



Додаток до звіту директора ВПУ№25 м.Хмельницького за 2018-2019 н.р. 

Участь педагогів в обласних, всеукраїнських, міжнародних   заходах змагальницького характеру 

 

№ 

з/п 
Назва заходу Дата 

ПІБ учасника 
(посада) 

Результативність 

1 Круглий стіл з 

представниками бізнесу 

«Кожному випускнику – 

перше робоче місце» за 

ініціативи народного 

депутата С.Лабазюка 

Вересень 

2018 р. 

Педагогічний 

колектив 

учасники 

2 Обласна фахова секція 

інженерно-педагогічних 

працівників 

електротехнічних професій 

Жовтень 

2018 р. 

Дехтяренко Ю.В., 

викладач 

спецпредметів 

Виступ на тему «Впровадження новітніх 

технологій на уроках виробничого 

навчання» (з досвіду роботи) 

3 Педагогічна практика 

слухачів курсів підвищення 

кваліфікації вихователів  

Жовтень 

2018 р. 

Обертюк Н.І. Проведення відкритого виховного заходу 

на тему: «Організація життєдіяльності 

учнів у гуртожитку», «Рада гуртожитку». 

4 Вебінар викладачів хімії та 

біології  на тему «Реалізація 

компетентнісно 

орієнтованого змісту 

навчання хімії, біології» 

Жовтень 

2018 р. 

Козирська О. І. 

 

Варцаба Н.В. 

Формування предметної компетентності на 

у роках хімії 

Формування екологічної компетентності 

учнів 

5 Семінар-практикум для 

бібліотекарів ЗПО на тему: 

«Інноваційні форми 

бібліотечного 

обслуговування учнів» 

Жовтень 

2018 р. 

Романова Л.І. Учасник семінару 

6 Навчальний семінар «Про 

затвердження стандартів 

П(ПТ)О на основі 

компетентісного підходу та 

впровадження дуальної 

форми навчання» (Лужняк  

Л.В.) 

жовтень 

2018 р 

Педагоги 

професійної 

підготовки 

Учасник семінару 

7 Семінар методистів та 

заступників директорів з НМР 

на тему: «Професійний 

розвиток  та підвищення 

кваліфікації педагогічних 

працівників» (на базі ВПУ № 

4) 

жовтень 

2018 р 

Мар’янич Т.Г., 

Шатковська Л.В. 

учасники семінару 

8 Обласний семінар-

практикум керівників 

гуртків інструментального 

жанру закладів професійної 

(професійно-технічної) 

освіти на тему «Актуальні 

проблеми виховання 

творчої особистості  учнів  

засобами  інструментальної  

та  духової музики». 

листопад 

2018 р 

Кравчук С.П. учасник семінару 

9 Вебінар для викладачів 

історії на тему: 

«Використання тестових 

технологій на уроках 

історії» 

листопад 

2018 р 

Смолій О.І. Характеристика програми з предмета 

«Історія».  

Основні компетенції з предмета 

«Історія». 

10 Вебінар викладачів 

предмета «Фізична 

культура» на тему «Сучасні 

підходи до організації 

фізкультурно-оздоровчої 

роботи у закладах 

професійної (професійно-

технічної ) освіти»   

листопад 

2018 р 

Окарський В.І., 

Папірович А.Г. 

учасники семінару 



11 Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Кар’єрна компетентність 

майбутніх кваліфікованих 

робітників у 

постіндустріальному 

суспільстві: проблеми та 

перспективи розвитку» 

грудень, 

2018 р. 

педагогічний 

колектив 

навчального закладу 

Загіка О.О. 

 

 

 

 

Кочаток Н.Д. 

 

 

Мар’янич Т.Г. 

 

 

Шатковська Л.В. 

 

 

 

Пархомюк Л.В. 

 

 

Пенделюк Н.П. 

 

 

 

 

Присяжнюк О.С. 

 

 

 

Салабай Н.С. 

 

 

Салабай Н.С., 

Петришин Д.О. 

  

 

 

Формування кар’єрної компетентності як 

важлива складова професійної підготовки 

майбутніх кваліфікованих робітників у 

закладі професійної  (професійно-

технічної) освіти 

«Основні фактори формування кар’єрних 

орієнтацій майбутніх кваліфікованих 

робітників»  

«Нормативно-правове підґрунтя 

кар’єрного зростання майбутніх 

кваліфікованих робітників» 

«Методичні аспекти формування 

кар’єрних орієнтацій учнів закладів 

професійно (професійно-технічної) 

освіти» 

«Вплив системи профорієнтації закладів 

професійної (професійно-технічної) 

освіти як чинник самовизначення учнів» 

«Реалізація системи кар’єрного 

консультування учнів у закладах 

професійної (професійно-технічної) 

освіти в умовах сучасного освітнього 

середовища» 

«Формування підприємницької 

компетентності учнів закладів 

професійної (професійно-технічної) 

освіти  в Україні: досвід та перспективи» 

«Формування кар’єрної компетенції при 

підготовці молодших спеціалістів 

підприємницького напряму». 

Тренінг ділова гра «Сто доріг – одна 

твоя» 

12 Всеукраїнська конференція 

«Сучасні освітні тенденції: 

технології та інструменти 

розвитку креативного 

мислення» 

Січень 

2019 р 

Новосад О.П. учасник конференції 

13 Всеукраїнська науково-

практична конференція 

Інституту професійно-

технічної освіти НАПН 

України «Науково-

методичне забезпечення 

професійної освіти і 

навчання» Вебінар в рамках 

звітної науково-практичної 

конференції «Науково-

методичне забезпечення 

професійної освіти і 

навчання». Вебінари на 

тему: «Консультування з 

професійної кар’єри: досвід 

та перспективи», «Шляхи 

модернізації професійної 

(професійно-технічної) 

освіти із урахуванням 

прогресивного 

європейського досвіду», 

«Дистанційне професійне 

навчання в контексті 

цифровізації освіти», 

«Методичні основи 

Березень

2019 р 

Загіка О.О. 

Кочаток Н.Д. 

Мар’янич Т.Г. 

Шатковська Л.В. 

Присяжнюк О.С. 

Салабай Н.С. 

Дячок С.С. 

Костенко О.Д. 

Пенделюк Н.В. 

учасники вебінару 



розроблення SMART-

комплексів для підготовки 

кваліфікованих робітників», 

«Впровадження проектних 

технологій у професійну 

підготовку майбутніх 

кваліфікованих робітників» 

14 Навчальний семінар 

методистів «Атестація, 

сертифікація педагогічних 

працівників» 

Лютий 

2019 р. 

Мар’янич Т.Г. 

Шатковська Л.В. 

Учасники семінару 

15 Вебінар «Реалізація 

предметних 

компетентностей здобувачів 

освіти на уроках 

української словесності» 

Березень 

2019 р. 

Мар’янич Т.Г. 

Лукащук Н.В. 

Заранчевська Л.В. 

Учасники вебінару 

16 Педагогічна практика для 

слухачів курсів ПК 

Березень 

2019 р. 

Мар’янич Т.Г. Для викладачів предметів фізична 

культура та Захист Вітчизни 

17 Участь в обласному 

семінарі з професії 

«Електромонтер з ремонту 

та обслуговуання 

електроустаткування»  

Березень 

2019 р. 

Пархомюк Л.В. Виступ на тему: «Дуальна форма 

навчання: особливості проведення 

виробничого навчання» 

18 Сучасні заклади освіти 2019 Березень 

2019 р. 

Загіка О.О. Диплом «Гран-прі» у номінації «Лідер 

професійної (професійно-технічної) 

освіти» 

Диплом за участь у реформуванні 

національної системи освіти 

19 Обласний вебінар 

викладачів фізичної 

культури 

Квітень 

2019 р. 

Папірович А.Г. Виступ на тему: Методика проведення 

уроків фізичної культури 

20 Обласний семінар 

викладачів інформатики, 

інформаційних технологій 

Квітень 

2019 р. 

Сердега М.В. 

Грушецька І.О. 

Грушецька І.О. Виступ на тему: « 

Викладання інформаційних технологій на 

уроках інформатики». 

21 VІ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Актуальні питання теорії і 

практики психолого-

педагогічної практики 

майбутніх фахівців» (ХНУ) 

Травень 

2019 р. 

Пенделюк Н.П., 

Дячок С.С. 

Учасники конференції 

22 Науково-практичний 

семінар «Інноваційні 

технології як основа 

професійного становлення 

особистості» 

Травень 

2019 р. 

Петришин Д.О. Учасник семінару 

23 Всеукраїнська web-

конференція «Актуальні 

проблеми професійного 

розвитку майстрів 

виробничого навчання 

закладів професійної 

(професійно-технічної) 

освіти» 

Травень 

2019 р. 

Загіка О.О. 

Кочаток Н.Д. 

Мар’янич Т.Г. 

Шатковська Л.В. 

Присяжнюк О.С. 

Учасники конференції 

24 Всеукраїнська web-

конференція «Формування 

підприємницької 

діяльності» 

Травень 

2019 р. 

Загіка О.О. 

Салабай Н.С. 

Виступ на тему: «Підприємницька 

діяльність» 

25 Засідання обласної фахової 

секції педагогічних 

працівників професій 

художнього напрямку  

Травень 

2019 р. 

Богуш Т.С. 

Правура В.І. 

Учасники семінару 

26 Круглий стіл «Стратегія 

Хмельницької області на 

2021-2027 рр: візія розвитку 

енергоефективності та 

Травень 

2019 р. 

Пархомюк Л.В. учасник 



відновлення джерел 

енергії» 

27 Методичний семінар членів 

творчої групи експерименту 

Всеукраїнського рівня на 

тему: «Формування 

кар’єрної компетентності 

майбутніх фахівців у 

закладі професійної освіти» 

Травень 

2019 р. 

Загіка О.О. 

Кочаток Н.Д. 

Мар’янич Т.Г. 

Шатковська Л.В. 

Пенделюк Н.П. 

Дячок С.С. 

Костенко Н.П. 

Обговорення результатів роботи, 

представлення підручника для учнів 

«Кар’єрна орієнтація» 

28 Обласний семінар в рамках 

засідання обласної фахової 

секції з професії «Слюсар з 

ремонту транспортних 

колісних засобів» 

Травень 

2019 р. 

Загіка В.С. 

Наталіч М.В. 

Мар’янич Т.Г. 

Шатковська Л.В. 

Обговорення державного стандарту, 

складання робочих навчальних планів, 

програм 

29 Обласний конкурс «Кращий 

електронний освітній 

ресурс 2019» 

Травень 

2019 р. 

Присяжнюк О.С. Диплом ІІ ст. у номінації «Навчально-

методичне забезпечення професійної 

підготовки у ЗП(ПТ)О. 

30 Обласний конкурс 

інноваційних проектів 

Травень 

2019 р. 

Загіка О.О. 

Шатковська Л.В. 

Мар’янич Т.Г. 

Грушецька І.О. 

Коржан Т.В. 

Петришин Д.О. 

Диплом І ст. у номінації «Інноваційні 

інформаційно-комунікаційні технології в 

освітньому процесі закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти» 

31 Засідання науково-

методичної ради ДВНЗ 

«Університет менеджменту 

освіти» НАПН України 

Червень 

2019 р. 

Загіка О.О. Виступ на тему: Зміст і форми 

підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти. 

32 Проблемний семінар для 

педагогів професійної 

підготовки економічних 

професій, поштового 

зв’язку та діловодства на 

тему: Основні засади 

реалізації компетентісно-

модульного підходу до 

підготовки кваліфікованих 

робітників економічних 

професій, поштового 

зв’язку та діловодства 

Червень 

2019 р. 

Загіка О.О. 

Шатковська Л.В. 

Коржан Т.В. 

Мар’янич Т.Г. 

Мельничук Г.О. 

Фурман Л.А. 

Грушецька І.О. 

Салабай Н.С. 

Стецюк О.А. 

Виступи: 

Загіка О.О. на тему: «Особливості 

підготовки кваліфікованих робітників 

ВПУ №25 м. Хмельницького». 

Шатковська Л.В. на тему: «Використання 

навчальної платформи                   

«Moodle» як засобу контролю за 

засвоєнням компетентностей, навчальних 

модулів при підготовці кваліфікованих 

робітників з професії «Діловод». 

Коржан Т.В. на тему «Досвід реалізації 

компетентісного підходу до підготовки 

кваліфікованих робітників з професії 

«Діловод». 

 

Участь учнів ПТНЗ в масових заходах 

 

№ 

з/п 
Рік Назва заходу 

ПІБ 

учня 

ПІБ 

викладача, 

майстра 

Результативність 

Перемоги в обласних конкурсах фахової майстерності, олімпіадах, конкурсах 

1 2019 Олімпіада з Історії України Калашніков М. Смолій О.І. Диплом ІІ ст. 

2 2019 Обласна олімпіада знавців 

іноземної мови 

Сідорук В. Половінкіна М.О. Диплом І ст. 

3 2019 Обласна олімпіада з 

математики 

Дунець А. Новосад О.П. Диплом ІІ ст. 

4 2019 Обласна олімпіада з 

інформатики 

Назарова Є. Грушецька І.О. Диплом ІІІ ст. 

5 2019 Обласний конкурс знавців 

іноземної мови «Моя 

професія – моє майбутнє» 

серед учнів ЗП(ПТ)О 

Махньова К. Половинкіна М.О. Диплом І ст. 

6 2019 Обласний конкурс бізнес-

проектів «Живи і працюй на 

Хмельниччині» 

Команда учнів з 

професій: 

«Живописець», 

«Електромонтер з 

ремонту та 

обслуговування 

Богуш Т.С.,  

Шаля Л.А., 

Микитчак М.Я. 

Диплом учасника 



електроустаткування». 

7 2019 Обласний конкурс 

професійної майстерності з 

професії «Електромонтер з 

ремонту та обслуговування 

електроустаткування» 

Дзьобан М. Томусяк В.В. Диплом І ст. 

8 2019 Подільський відкритий 

конкурс науково-технічних 

робіт учнів та студентів 

«Енергоефективність у 

промисловості, сільському, 

міському та домашньому 

господарстві» 

Хворостяний В., 

Савчук В. 

Микитчак М.Я. Диплом І ст. 

9 2019 Обласний заочний конкурс 

«Омріяна юність» серед 

учнів професійної 

(професійно-технічної) 

освіти 

Демчук М. Вигоняйло А.В. Диплом І ст. у 

номінації 

«Професія – моє 

майбутнє» 

10 2018 Обласний конкурс 

«Енергоефективність у моїй 

професії»  

Пугачов С., Поздняк В. Пархомюк Л.В.,  

Мельникової Т.О. 

Диплом І ст. за 

конкурсну роботу  

«Використання 

альтернативних 

джерел енергії у 

бюджетних 

установах» 

11 2019 Вернісаж бізнес-ідей серед 

учнів ЗП(ПТ)О «Стартап 

юніор» 

Кравчук С. Присяжнюк О.С. Диплом І ст. у 

номінації 

«Соціальний 

проект для 

місцевої громади» 

12 2019 VІ-й відкритий конкурс-

пленер «Замковий етюд». 

(м. Кам’янець-Подільський) 

Кочина Д. 

Яворський А. 

Світлик О. 

Махньова К. 

Андрейко Т. 

Шаля Л.А. Диплом учасника  

Диплом учасника  

Диплом учасника  

Диплом ІІ ст. 

Диплом учасника  

Диплом учасника  

13 2019 Обласний конкурс «Лідер 

року» серед лідерів 

учнівського самоврядування 

Трубнікова О. Вигоняйло А.В. Диплом І ст. 

14 2018 Обласний заочний конкурс 

«Кращий учнівський актив» 

серед учнів ЗП (ПТ)О 

Учнівське 

самоврядування 

Вигоняйло А.В. Диплом ІІ ст. 

15 2019 Обласний заочний конкурс 

молодіжних газет «Нова 

преса» серед учнів ЗП(ПТ)О 

Учнівське 

самоврядування 

Вигоняйло А.В. Диплом І ст. 

(номінація «краща 

електронна 

газета») 

Диплом І ст. 

(номінація «краща 

друкована газета») 

16 2018 Обласний заочний конкурс 

мультимедійних проектів 

«Це наша Україна» серед 

учнів ЗП(ПТ)О 

учнівський колектив Смолій О.І., 

Вигоняйло А.В. 

Диплом І ст. у 

номінації 

«Кращий 

відеоролик» 

17 2019 Обласний заочний конкурс 

мультимедійних проектів 

«Це наша Україна» серед 

учнів ЗП(ПТ)О 

учнівський колектив Смолій О.І., 

Вигоняйло А.В. 

Диплом ІІІ ст. у 

номінації «Краща 

відеопрезентація» 

18 2019 Обласна виставка-конкурс 

«Диво-писанка» серед учнів 

та працівників ЗП(ПТ)О 

Бура Д. 

Єремєєва А. 

Трубнікова О. 

Богуш Т.С.  

Шаля Л.А. 

Диплом І ст. у 

номінації 

«Сучасна 

писанка» 

19 2018 Обласна виставка витинанок 

та вертепів серед учнів та 

працівників ЗП(ПТ)О 

Колектив учнів та 

викладачів професії 

«Живописець» 

керівник Богуш 

Т.С. 

Диплом ІІ ст. 

20 2019 Обласний конкурс читців Суханюк В. Вигоняйло А.В. Диплом ІІІ ст. 



«Шевченко з нами…» серед 

учнів ЗП(ПТ)О 

Назарова Є. 

21 2019 Обласний конкурс 

гумористів «Посміхнемось 

щиро Вишні» серед учнів 

ЗП(ПТ)О 

Герасимчук А. Вигоняйло А.В. Диплом І ст. у 

номінації «Твори 

Остапа Вишні» 

22 2019 Обласний конкурс 

ансамблів народних 

інструментів та вокально-

інструментальних ансамблів 

«На хвилях гармонії» серед 

учнів ЗП(ПТ)О 

Вокально-

інструментальний 

ансамбль «Зорецвіт» 

Кравчук С.П. Гран прі 

23 2018 Обласний конкурс 

ансамблів народних 

інструментів, духових та 

вокально-інструментальних 

ансамблів «На хвилях 

гармонії» 

Вокально-

інструментальний 

ансамбль «Зорецвіт» 

Кравчук С.П. Диплом І ст. 

24 2019 Обласний заочний конкурс 

авторів-гумористів «Власні 

усмішки» серед учнів та 

працівників закладів 

професійної (професійно-

технічної) освіти 

Кравчук С.П.  Диплом І ст. 

25 2019 Обласний конкурс 

української патріотичної 

пісні «Співоче Поділля» 

серед учнів закладів 

професійної (професійно-

технічної) освіти 

Хапко Д. Кравчук С.П. Диплом ІІ ст. у 

номінації 

«Солісти» 

26 2019 Обласний заочний конкурс 

«Поетичний зорепад» серед 

учнів та працівників 

ЗП(ПТ)О 

Басюк Ю. Кравчук С.П. Диплом І ст. 

Участь у всеукраїнських та міжнародних конкурсах, олімпіадах 

1 2019 Всеукраїнський конкурс 

дитячого малюнка «Охорона 

праці очима дітей»  

Палаш Д. Шаля Л.А. І місце 

2 2019 ІХ Всеукраїнський конкурс 

з образотворчого та 

декоративно-прикладного 

мистецтва «Вижницька 

палітра», м. Вижниця 

Захаров І. 

 

 

 

Бабійчук Л. 

Правура В.І. 

 

 

 

Тарасюк І.І. 

ІІ місце у 

номінації «Світ – 

мереживо казкове 

(сюжетна 

композиція)» 

І місце у номінації 

«Світ – мереживо 

казкове (пейзаж)» 

3 2019 Всеукраїнський конкурс 

фахової майстерності з 

професії «Електромонтер з 

ремонту та обслуговування 

електроустаткування» 

Дзьобан М. Томусяк В.В. Дипломи учасника 

4 2018 Всеукраїнський конкурс 

професійної майстерності 

«WORLDSKILLS 

UKRAINE, листопад  (м. 

Київ) 

Жураківський О. Деліта В.В. IV місце у 

номінації 

«слюсарні роботи» 

5 2019 ІІ Міжнародний конкурс-

пленер «Луцькій замок» для 

учнів та студентів 

спеціалізованих мистецьких 

закладів 

Дронова З. 

Палаш Д. 

Гасак Д. 

Тарасюк І.І. ІІ місце 

Дипломи 

учасників 

 



 

Результати  участі у спортивно-оздоровчих заходах 

 

1. Обласна спартакіада серед учнів професійної (професійно-технічної) освіти з легкої атлетики – І місце 

(Ящук В., Вербич Г.); 

2. Обласна спартакіада серед учнів професійної (професійно-технічної) освіти з легкої атлетики – ІІ місце 

(в естафеті з бігу на 400 м.); 

3. Спортивні ігри «Козацька наснага» - ІІ місце; 

4. Обласна спартакіада з волейболу серед учнів професійної (професійно-технічної) освіти – ІІ місце 

(юнаки), ІІ місце (дівчата); 

5. Обласна спартакіада з тенісу настільного серед учнів професійної (професійно-технічної) освіти – ІІ 

місце; 

6. Обласна спартакіада з волейболу серед учнів професійної (професійно-технічної) освіти (фінальні 

змагання) – V місце; 

7. Обласна спартакіада з cтрітболу серед учнів професійної (професійно-технічної) освіти (фінальні 

змагання) – V місце; 

8. Обласна спартакіада з cтрітболу серед учнів професійної (професійно-технічної) освіти (зональні 

змагання) – ІІ місце (дівчата); 

 

Загальнокомандне місце серед команд області з легкої атлетики – ІІІ місце. 

 

Загальнокомандне місце серед команд Хмельницької області – VІІ місце. 

 

1. Спартакіада міста Хмельницького з міні футболу серед учнів професійної (професійно-технічної) освіти 

– І місце; 

2. Спартакіада міста Хмельницького з легкої атлетики (крос) серед учнів професійної (професійно-

технічної) освіти – ІІІ місце (юнаки); 

3. Спартакіада міста Хмельницького з настільного тенісу серед учнів професійної (професійно-технічної) 

освіти – І місце (юнаки), І місце (дівчата); 

4. Спартакіада міста Хмельницького з шахів серед учнів професійної (професійно-технічної) освіти – ІV 

місце (юнаки), ІІІ місце (дівчата); 

5. Спартакіада міста Хмельницького з баскетболу серед учнів професійної (професійно-технічної) освіти – 

ІІ місце (юнаки), ІІІ місце (дівчата); 

6. Спартакіада міста Хмельницького з волейболу серед учнів професійної (професійно-технічної) освіти – 

ІІ місце (юнаки), ІІІ місце (дівчата); 

7. Спартакіада міста Хмельницького з фізкультурно-спортивного багатоборства серед учнів професійної 

(професійно-технічної) освіти – ІІІ місце; 

8. Спартакіада міста Хмельницького з футзалу серед учнів професійної (професійно-технічної) освіти – І 

місце (юнаки). 

 

 

Загальнокомандне місце серед команд м. Хмельницького – ІІ місце. 

 

 


