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Професійна підготовка здійснюється за 10 атестованими

професіями та 2 акредитованими спеціальностями, відповідно

до ліцензій

Формування контингенту учнів закладу освіти та 

виконання державного/ регіонального замовлення

Станом на 01.10.2019 р. в училищі навчалось 558 учнів, 

- на базі 9 класів 449 осіб, 

- на базі 11 класів - 109 осіб. 

Сформовано 22 навчальні групи.

Регіональне/державне замовлення на підготовку робітничих кадрів у 

2019 році виконано на 100%.  



У 2019-2020 навчальному році здійснено випуск 184 осіб:

- 22 ос. – молодших спеціалістів;

- 162 ос. – кваліфікованих робітників.

- 132 особи навчалися на базі базової загальної середньої

освіти,

- 52 особи - на базі повної загальної середньої освіти.

Формування контингенту учнів закладу освіти  та 

виконання державного/ регіонального замовлення



В училищі працює станом на 01 червня 2020 р. 96 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.

44 (73%) педагогічних працівників відповідають кваліфікаційним вимогам вищої

категорії (14 тарифного розряду),

з них мають педагогічне звання:

«старший викладач» - 9 педагогів,

«викладач-методист» - 12,

«майстер виробничого навчання першої категорії» – 5,

«майстер виробничого навчання другої категорії» - 5,

«вихователь методист» -1,

«керівник гуртків – методист» -1.

1 - кандидат наук,

24 педагоги мають освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»,

55 осіб (95%) мають педагогічний стаж понад 10 років.

Соціально-педагогічний супровід освітнього процесу здійснюють практичний

психолог, соціальний педагог та педагог-організатор.

Забезпечення закладу освіти кваліфікованими педагогічними

кадрами. Рівень кадрової роботи та оцінка якості керівного та

педагогічного складу



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 2019-2020 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 8 осіб.

Забезпечення закладу освіти кваліфікованими педагогічними

кадрами. Рівень кадрової роботи та оцінка якості керівного та

педагогічного складу



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.

Забезпечення закладу професійної освіти кваліфікованими

педагогічними кадрами. Рівень кадрової роботи та оцінка якості

керівного та педагогічного складу



Співпраця з роботодавцями, працевлаштування випускників.

Соціальне партнерство. Професійна орієнтація молоді

Співпраця 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 74

довгострокових договорів на підготовку робітничих кадрів, зокрема, протягом

2019-2020н.р. - 11 угод.

З вересня 2019 року відповідно до наказу МОН України №173 від

15.05.2018 р. запроваджено елементи дуальної форми професійної підготовки

робітничих кадрів.

Укладено 6 договорів про дуальну форму навчання здобувачів освіти

ВПУ№25 м. Хмельницького.



Форми співпраці із соціальними партнерами:

- 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 колісних транспортних засобів на ПрАТ «Хмельниччина -Авто».

Співпраця з роботодавцями, працевлаштування випускників.

Соціальне партнерство. Професійна орієнтація молоді



За період з вересня 2019р. по березень 2020р. 

було проведено 12 екскурсій: 

АТ «Хмельницькобленерго», 

ТОВ «Валон-А»,

на високовольтну підстанцію 330 кВ «Хмельницька», 

ПАТ «Завод Темп»,

«Світ моторів», 

ПП «Автолідер», 

МКП «Хмельницьктеплокомуненерго», 

МКП «Хмельницькводоканал», 

ДП «Новатор», 

ПАТ «Хмельницькобленерго» 

Хмельницький міський район електричних мереж, 

ХКП «Електротранс», 

Хмельницька обласна бібліотека для юнацтва, 

філія Хмельницьке обласне управління АТ «Ощадбанк», 

ПП «Таврія Плюс».

Співпраця з роботодавцями, працевлаштування випускників.

Соціальне партнерство. Професійна орієнтація молоді



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,

співпраця із ЗМІ,

проведення «Днів відкритих дверей», просвітницького заходу «Моя професія –

моя гордість».

Протягом звітного періоду проведено профагітаційні та профінформаційні

заходи з учнями шкіл міста Хмельницького та області.

Співпраця з роботодавцями, працевлаштування випускників.

Соціальне партнерство. Професійна орієнтація молоді



Співпраця 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.

Співпраця 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.

Співпраця з роботодавцями, працевлаштування випускників.

Соціальне партнерство. Професійна орієнтація молоді



Стан організації професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки учнів

відповідає графікам освітнього 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 2019-2020 н.р. заступниками директора з НР, НВР, ВР, методистом професійної

підготовки, методистом з виховної роботи, старшими майстрами, головами методичних комісій

було відвідано 60 уроків загальноосвітньої підготовки та 65 уроків професійно-теоретичної,

професійно-практичної підготовок.

Організація та  навчально-методичне забезпечення 

навчально-виробничого процесу



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

методистами і старшими майстрами розглядались питання: 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 навчально-плануючої документації на модульно-компетентнісній

основі, впровадження освітньо-професійних програм, в закладі створено творчі групи з

розробки Стандартів П(ПТ)О різних професій. 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.

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.

Організація та навчально-методичне забезпечення

навчально-виробничого процесу



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.

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 – 100%,

середній бал -8,8.

Організація та навчально-методичне забезпечення

навчально-виробничого процесу



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

наказом по училищу. У 2019-2020 н.р. році відбулось 8 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. 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. 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. З першого вересня в школі навчався 1 педагог, для якого

проводились індивідуальні практичні заняття (наставництво, консультування,

взаємовідвідування занять, самоосвіта).

Організація та навчально-методичне забезпечення

навчально-виробничого процесу



Педагогічні працівники училища постійно беруть участь в обласних,

всеукраїнських, міжнародних методичних заходах (семінари, вебінари,

конференції тощо):

- в регіональних, всеукраїнських, міжнародних методичних заходах взяли

участь більше 30 педагогів ВПУ № 25;

- в обласних, всеукраїнських, міжнародних заходах змагальницького

характеру взяли участь 15 педагогів, які здобули призові місця.

(результативність подано у таблиці).

Організація та навчально-методичне забезпечення

навчально-виробничого процесу



У зв’язку з пандемією COVID – 19 не проводились предметні тижні із

загальноосвітньої підготовки у березні 2020 р.

Для ефективної організації освітнього процесу здобувачів освіти, в умовах

карантину, педагогічний колектив активно почав використовувати форми

дистанційного навчання:

Google classroom (загальноосвітні предмети),

Moodl,

Zoom (спецпредмети та виробниче навчання),

Педагоги завантажували свої відеоуроки, користувалися додатковими

матеріалами, спілкувались з учнями, оцінювали їх роботи та виставляли оцінки.

Всі педагоги продовжували активно вчитись працювати в он-лайн режимі на

різних додатках Google про що свідчать сертифікати та свідоцтва, які вони отримали.

Організація та навчально-методичне забезпечення

навчально-виробничого процесу



Організація та навчально-методичне забезпечення

навчально-виробничого процесу

У 2019-2020 н.р. в училищі створено та облаштовано спеціальний

освітній простір, спрямований на гармонійний емоційний, психічний та

фізичний розвиток учнів з особливими освітніми потребами, інклюзивно-

ресурсну кімнату (у закладі навчається один учень з особливими

освітніми потребами).



На базі ВПУ №25 у 2019-2020 н.р. завершено роботу всеукраїнського експериментального

майданчику (відповідно до наказу МОН № 713 від 17.05.17 р), який працював над темою:

«Формування кар’єрної компетентності майбутніх фахівців у професійно-технічному навчальному

закладі».

У ході роботи експерименту творчим колективом:

- 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».

Успішно відбувся звіт про завершення всеукраїнського експериментального майданчику 13

лютого 2020 року у м.Києві. Рукопис навчального посібника «Формування кар’єрної

компетентності майбутніх кваліфікованих фахівців у професійному (професійно-технічному)

навчальному закладі» отримав схвальний та позитивний відгук. Рекомендували навчальний

посібник використовувати в організації роботи педагогічних працівників закладів професійної

(професійно-технічної) освіти, викладачів та студентів закладів фахової передвищої та вищої

освіти, працівників навчально (науково)-методичних центрів професійно-технічної освіти та

Державної служби зайнятості України, аспірантів і докторантів. Посібник може використовуватися

у системі післядипломної педагогічної освіти.

Організація та навчально-методичне забезпечення

навчально-виробничого процесу

З метою поширення досвіду формування кар’єрної компетентності та впровадження результатів

експериментальної діяльності у педагогічну практику активно працює структурний підрозділ

ВПУ№25 м. Хмельницького «Центр професійної кар’єри та кар’єрного консультування» (створений

наказом №236 від 18.06.2019 р.).



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.

В училищі постійно проводиться передплата фахових, педагогічно

орієнтованих та нормативно-методичних періодичних видань, всього 15 назв.

Освітній 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.

Організація та навчально-методичне забезпечення

навчально-виробничого процесу

http://vpu25.km.ua/


Здобувачам освіти 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.
Таблиця 6.1 Аналіз контингенту за соціальним станом на 20.06. 2020р.

Виховна робота з учнівським контингентом. Соціальний захист 

та дотримання вимог охорони дитинства
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У ВПУ №25 активно працює соціально-психологічна служба, до складу якої

входить соціальний педагог та практичний психолог.

У 2019-2020 н. р. соціальним педагогом училища згідно плану роботи було

проведено:

- 13 заходів просвітницько-профілактичного спрямування для батьків та учнів,

- діагностичне обстеження для учнів І курсу за різними методиками,

- діагностика типу темпераменту та характерологічних особливостей, рівня

інтелектуальних здібностей,

- групове та індивідуальне консультування з проблем: стосунки з батьками, стосунки

з однолітками, відсутність мотивації до навчання, ускладнення стосовно адаптації,

нерозділене кохання, дезадаптивна поведінка, питання профорієнтації з учнями

загальноосвітніх навчальних закладів, батьками.

- щоденно здійснюються індивідуальні консультації для учнів, батьків, опікунів,

педагогів,

- розроблено методичні рекомендації для педагогів ВПУ №25 м. Хмельницького

щодо організації самоосвітньої діяльності в умовах карантину,

- проведено тренінг профорієнтаційного спрямування, профагітаційні квести,

конкурс «Моя майбутня професія» для учнів шкіл м. Хмельницького,

- розроблено анкету абітурієнта ВПУ №25 – 2020р. (за допомогою Googl форми), та

поширено у соціальних мережах (facebook/Instagram/viber/ telegram).

- постійний контроль умов проживання, харчування учнів, особливо дітей-сиріт та

дітей позбавлених батьківського піклування.

Виховна робота з учнівським контингентом. Соціальний захист 

та дотримання вимог охорони дитинства



Виховна робота з учнівським контингентом. Соціальний захист 

та дотримання вимог охорони дитинства
У 2019-2020р. практичним психологом було проведено

- 7 тренінгових занять.

- 6 просвітницьких лекцій.

- педагогічну раду на тему: «Булінг, як чинник психологічного нездоров’я учнів».

- училищні акції «День рожевої сорочки».

- розроблено психологічні рекомендації для учнів та педагогів «Протидія булінгу».

- 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».

- Участь у методичному семінарі членів творчої групи експерименту всеукраїнського рівня на (тема

«Формування кар'єрної компетентності майбутніх фахівців»).

- Участь в обласному семінарі для практичних психологів і соціальних педагогів ЗП(ПТ)О на базі

НМЦ ПТО ПК інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області. Виступ на тему:

«Особливості професійної орієнтації у Вищому професійному училищі №25 м. Хмельницького»),

- Участь у вебінарі для практичних психологів і соціальних педагогів ЗП(ПТ)О щодо їх діяльності

в умовах карантину організований НМЦ ПТО ПК інженерно-педагогічних працівників у

Хмельницькій області. Виступ на тему: «Нові форми та методи профорієнтації ВПУ №25 м.

Хмельницького в умовах дистанційного навчання»),

- Розроблені рекомендації «Саморганізація у період карантину та дистанційного навчання»,

«Безпека в Інтернет»,

- Участь в обласному вебінарі для директорів та заступників директорів з НВР ЗП(ПТ)О у

Хмельницькій області «Формування комунікаційної стратегії ЗП(ПТ)О з метою популяризації

робітничих професій». Виступ на тему: «Психологічний супровід випускників ЗЗСО щодо

професійного самовизначення на період карантину»).



Педагогом-організатором разом з учнями та педагогами організовано і проведено

наступні заходи:

- День учнівського самоврядування або «День навпаки»,

- Тиждень першокурсника;

- «Козацькі забави».

- навчально-мотиваційному зліт Хмельницької обласної ради учнівського самоврядування

учнівської молоді закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

- молодіжне свято - посвята першокурсників.

- участь в обласному конкурсі української патріотичної пісні "Співоче Поділля" серед

учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

- благодійний ярмарок.

- закупка подарунків для Центру соціально-психологічної реабілітації дітей

«Подолянчик».

- проведений конкурс краси та витонченості Міс ВПУ№ 25.

- в умовах дистанційного навчання, учні нашого навчального закладу змонтували

відеоролик, мета - вміння піклуватися про навколишнє середовище та берегти його.

- Створено відеоролик до Дня вишиванки, привітання до Дня матері, Дня батька, Дня

Конституції.

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.

Виховна робота з учнівським контингентом. Соціальний захист 

та дотримання вимог охорони дитинства



- Участь в обласному конкурсі «Пісенний вернісаж» серед працівників професійної (професійно-

технічної) освіти. ІІ місце у номінації «Солісти».

- Участь в обласному конкурсі «Велика Коляда» серед учнів та працівників закладів професійної

(професійно-технічної) освіти. І місце у номінації «Сучасне виконання твору».

- Участь в обласній виставці декоративно-прикладного мистецтва «Рай розвився, син Божий

народився». І місце у номінації «Вертепи», ІІ місце у номінації «Витинанки».

-Участь в урочистих заходах до Дня Соборності України. Учні та викладачі нашого училища

долучилися до заходів, а також продовжили роботу в рамках Першого молодіжного мистецького

симпозіуму «Мистецтво як засіб пропаганди української національної культури, військової доблесті

та звитяги».

-Участь в обласному заочному конкурсі молодіжних газет «Нова преса» серед учнів закладів

професійної (професійно-технічної) освіти. Матеріали представлені нашим навчальним закладом

нагороджено дипломом І ступеня у номінації «Краща електрона газета».

-Участь в обласному заочному конкурсі «Омріяна юність» серед учениць закладів професійної

(професійно-технічної) освіти, заклад представляла учениця 21 групи Півоварчук Єлизавета

(результати дипломом ІІ-го ступеня у номінації краща фоторобота «Я дівчина, а отже Я вродлива»).

-Участь у обласному заочному конкурсі «Кращий учнівський актив» серед учнів закладів професійної

(професійно-технічної) освіти» (результат учнівський актив ВПУ №25 відзначено дипломом ІІ

ступеня).

-Участь в обласному конкурсі юних гумористів «Посміхнемось щиро Вишні»; учениця 23 група

Захарченко Т. - ІV міський конкурс читців-декламаторів «Слово Нації».

-участь у обласному конкурсі читців «Шевченко з нами» серед учнів закладів професійної

(професійно-технічної) освіти.

-Участь в обласному заочному конкурсі мультимедійних проектів «Це наша Україна» серед учнів

закладів професійної (професійно-технічної) освіти (дистанційно).

-Участь у Всеукраїнському конкурсі «Сонячний Великдень» і здобула Диплом ІІ ступеня.

-Участь в обласній виставці-конкурсі «Диво-писанка» серед учнів та працівників закладів професійно

(професійно-технічної освіти).



У 2019-2020рр. році на базі училища відбулося чотири обласних заходів

художньо-естетичного напрямку.

У рамках тижня БЖД проведено просвітницькі лекції для учнів: «Сім’я без

насилля» та «Протидія торгівлі людьми».

Налагоджено співпраця з центром соціальних служб для молоді.

Виховна робота з учнівським контингентом. Соціальний захист 
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З метою залучення молоді до активного спортивного життя в

училищі працюють 6 спортивних секцій, в яких займається щорічно

близько 140 учнів, що дало змогу досягнути високих результатів.

В училищі проведено першість з міні-футболу, настільного тенісу,

шахів і шашок.

Виховна робота з учнівським контингентом. Соціальний захист 
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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.

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.

Виховна робота з учнівським контингентом. Соціальний захист 

та дотримання вимог охорони дитинства



Фінансування закладу освіти. Зміцнення та модернізація матеріально-

технічної бази.

Джерела фінансування та обсяг надходжень за 2019 – 2020 н.р.

Фінансовий  період

Кошти 

місцевого 

бюджету

тис. грн.

Освітня 

субвенція 

тис.грн.

Власні 

надходження 

(спеціальний фонд) 

тис.грн.

01.07.2019 – 30.06.2020 17147,3 1713,5 5752,7



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 2019-2020 н.р. з загального фонду місцевого бюджету було

виділено 50,0 тис.грн. на придбання енергозберігаючих світильників.

Надходження спеціального фонду формувались за рахунок:

- надання платних освітніх послуг 4424,6 тис. грн. (в т.ч. фінансування

підготовки за професіями загальнодержавного значення 4278,1 тис.

грн. ),

- комунальні платежі мешканців гуртожитку 1072,0 тис. грн.,

- надходжень від роботи їдальні 129,9 тис. грн.,

- надходження від навчально-виробничої діяльності 126,2 тис. грн.

тощо.

Фінансування закладу освіти. Зміцнення та модернізація матеріально-

технічної бази.



Утримання закладу освіти протягом 2019 - 2020 н.р. здійснювалось виключно за

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

було витрачено 2654,3 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. 

Фінансування закладу освіти. Зміцнення та модернізація матеріально-

технічної бази.



На оновлення матеріально-технічної бази здійснено видатки на суму –тис.

551,2 грн., зокрема:

Фінансування навчального закладу. Зміцнення та модернізація

матеріально-технічної бази.

•Блан

- Бланки, канцтовари - 5833,13 тис. грн.

- Маски медичні - 2090,00 тис. грн.

- Друкована продукція - 2978,00 

- Вікна м/п - 68184,06 тис. грн.

- Запасні частини для ПК - 5990, тис. грн.00 

- Журнали теоретичного та виробничого

навчання - 2766,00 

- Сантехніка - 17362,01 

- Учнівськи квитки дітям-сиротам, дипломи -

86,40 тис. грн.

- Рукава пожежні - 5382,00 

- ПММ - 6356,89 тис. грн.

- Лампи LED - 82105,84 тис. грн.

- Інструмент - 1750,02 тис. грн.

- Екран проекційний - 1822,00 тис. грн.

- Періодичні видання - 12033,65 тис. грн.

- Метал для в/н - 5861,78 тис. грн.

- Будматеріали - 141720,13 тис. грн.

- Матеріали для обладнання підвісної стелі -

40000,00 тис. грн.

- Повірка лічильників - 4682,96 тис. грн.

- Обслуговування ліфтів  - 24686,47 тис. грн.

- Обслуговування ЄДЕБО  - 11247,24 тис. грн.

- Послуги зв’язку - 6868,00 тис. грн.

- Доставка щебню, піску, блоків - 350,00 тис. 

грн.

- Рекламні послуги (профорієнтація) - 1100,00 

тис. грн.

- Дератизація - 2977,20 тис. грн.

- Навчально-практичні послуги - 2000,00 тис. 

грн.

- Ремонт системи опалення 20731,03 тис. грн.

- Обслуговування вогнегасників 3693,00 тис. 

грн.

- Послуги по встановленню програмного

забезпечення 10900,00 тис. грн.

- Ліцензії 4822,80 тис. грн.

- Обслуговування МЕДОК 2200,00 тис. грн.

- Виготовлення ПКД по пожежн.сигналізації

16117,06 тис. грн.

- Стахування дітей-сиріт 520,00 тис. грн.

- Комп’ютерна техніка 33498,00 тис. грн.



Адміністративно-господарським персоналом протягом 2019-2020 н.р. р. зроблено

наступне:

Заміна енергозберігаючих світильників у лабораторії та майстерні.

Заміна дверних блоків в АБК, харчоблоці, спортивному залі, навчальному корпусі (запасний 

вихід).

Виконано натяжну стелю в холі 1 поверху з заміною світильників.

Обклеєно колони в холі декоративною плиткою.

Виконано косметичний ремонт в слюсарній майстерні з заміною світильників.

Виконано косметичний ремонт в електромонтажній майстерні з заміною світильників на 

енергозберігаючі.

Проведено роботи з омолодження дерев біля корпусу майстерень.

Ремонт мережі опалення на зовнішній території (2 рази) – усунення пориву.

Розпочато ремонт буфету в харчоблоці.

Замінено водозливні бачки в туалетах навчального комплексу.

Придбано лінолеумне покриття  для  проведення ремонтних робіт в навчальних приміщеннях.

Виконуються роботи по усуненню приписів ГУ Держпродспоживслужби:

заміна вікон в харчоблоці, калібрування ваг, укладення угоди на лабораторні дослідження води 

та готових страв на мікробіологічні показники.

Проведено технічний огляд вогнегасників, укладено угоду  на планову перевірку внутрішніх 

пожежних кранів та гідрантів, виконано перевірку опору заземлення устаткування.

Заплановано заміну вікон в харчоблоці, монтаж бойлера, поточні ремонти приміщень 

загального користування, навчальних приміщень 

Фінансування закладу освіти. Зміцнення та модернізація матеріально-

технічної бази.



Підвищення кваліфікації, стажування, опанування нових технологій, 

розвиток професійної компетентності педагогічних працівників

У 2019-2020 н.р. стажування пройшли 3 майстрів 

виробничого навчання на різних підприємствах області відповідно 

своєму робітничому розряду. 

У поточному навчальному році 11 педагогів пройшли курси 

підвищення кваліфікації на базі НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій 

області. 



Підвищення кваліфікації, стажування, опанування нових технологій, 

розвиток професійної компетентності педагогічних працівників

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;

- участь у засіданнях обласних фахових секцій, в рамках яких педагоги діляться своїми

методиками проведення уроків, створення навчально-плануючої документації за

компетентісно-модульною та дуальною системою навчання.

- зустрічі з роботодавцями та демонстрація передових технологій виробництва.

Відповідно до наказу МОН № 1199 від 23.10.2014 року 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.



Участь учнів ПТНЗ в масових заходах

Результати участі учнів в Всеукраїнських, міжнародних 

конкурсах

Взяли участь в 3 конкурсах – близько 20 осіб

Диплом І ст. - 11

Диплом ІІ ст. – 6

Диплом ІІІ ст. – 2

Гран-прі - 1

Результати участі учнів в обласних олімпіадах, конкурсах

Взяли участь в 22 конкурсах – близько 40 осіб

Диплом І ст. - 8

Диплом ІІ ст. - 7

Диплом ІІІ ст. – 10



Участь учнів ПТНЗ в масових заходах

Участь в обласних спартакіадах

Обласні змагання «Козацька наснага» ІІ місце

Обласна спартакіада з б/б 3х3 серед учнів ЗП(ПТ)О ІІ місце (юнаки)

Обласна спартакіада з волейболу серед учнів ЗП(ПТ)О ІV місце (дівчата)

Обласна спартакіада з волейболу серед учнів ЗП(ПТ)О ІІ місце (зональні- юнаки)

Обласна спартакіада з б/б 3х3 серед учнів ЗП(ПТ)О ІІ місце (зональні- дівчата)

Обласна спартакіада з настільного тенісу серед 

учнів ЗП(ПТ)О ІІІ місце 

Обласна спартакіада з футзалу серед учнів ЗП(ПТ)О ІІІ місце 

Участь в спартакіадах міста

Міська спартакіада з б/б 3х3 серед учнів ЗП(ПТ)О ІІІ місце (юнаки)

ІІІ місце (дівчата)

Міська спартакіада з легкоатлетичного кросу серед 

учнів ЗП(ПТ)О І місце 

Міська спартакіада з фізкультурно-спортивного

багатоборства кросу серед учнів ЗП(ПТ)О І місце 



Таким чином, констатуємо наступні результати 2019-2020 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;

- у зв’язку з ситуацією, пов’язаною з оголошенням карантину з 12 березня 2020

року, належним чином організовано дистанційне навчання;

- ефективно використовується кадровий потенціал, створено умови для

розвитку професійної компетентності педагогічного персоналу;

- рейтинг ВПУ №25 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 закладі професійної освіти виконуються в повному обсязі.


