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Формування контингенту учнів   закладу освіти 

та виконання державного/ регіонального 

замовлення

Професійна підготовка здійснюється за 10 інтегрованими

атестованими професіями та 2 акредитованими

спеціальностями, відповідно до ліцензій.

Протягом 2020-2021 року атестовано професію «Слюсар з

механоскладальних робіт»

Станом на 01.11. 2020 р. в училищі навчалось 564 учнів, 

- на базі 9 класів 456 осіб, 

- на базі 11 класів - 108 осіб. 

Сформовано 22 навчальні групи.



Формування контингенту учнів навчального закладу та 

виконання державного/ регіонального замовлення

Всього на навчання у 2020-2021 н.р. було подано 241 заява, 

за результатами конкурсного відбору прийнято на навчання 180 осіб, які по 

закінченню училища отримають робітничу кваліфікацію, в тому числі: 

150 – на базі 9 класів, 

30 – на базі 11 класів, 

диплом молодшого спеціаліста (фахового молодшого бакалавра) – 34. 

Регіональне/державне замовлення на підготовку робітничих кадрів у 2020 році 

виконано на 100%.  

Протягом року відраховано з закладу освіти 27 осіб:

8 - за невиконання навчального плану,

9 - в зв’язку з переведенням;

8 – за власним бажанням.

У 2020-2021 навчальному році здійснено випуск 204 особи:

- 34 ос. – молодших спеціалістів;

- 170 ос. – кваліфікованих робітників.

- 140 особи навчалися на базі базової загальної середньої освіти,

- 64 особи - на базі повної загальної середньої освіти.



Оцінка якості керівного та педагогічного складу

В училищі працює станом на 01 червня 2021 р. 91 працівників, з них 56 –

педагогічних:

54 педагогів має вищу освіту,

2 – базову вищу освіту та відповідну професійну підготовку.

3 - педагоги мають відзнаки та почесні звання.

40 (71%) педагогічних працівників відповідають кваліфікаційним вимогам

вищої категорії (14 тарифного розряду),

з них мають педагогічне звання:

«старший викладач» - 5 педагогів,

«викладач-методист» - 15,

«майстер виробничого навчання першої категорії» – 5,

«майстер виробничого навчання другої категорії» - 4,

«керівник гуртків – методист» -1.

1 - кандидат наук,

24 педагоги мають освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»,

52 осіб (93%) мають педагогічний стаж понад 10 років.

Соціально-педагогічний супровід навчального процесу здійснюють

практичний психолог, соціальний педагог та педагог-організатор.



Забезпечення навчального закладу 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 2020-2021 рік педагогічне навантаження виконано в повному обсязі.

В середньому, педагогічне навантаження склало 420 год.

Атестація педагогічних працівників 2020-2021н.р. в умовах

карантину, проводилась онлайн в програмі Zoom.

Атестацію на підтвердження відповідності кваліфікаційних категорій

та підвищенню кваліфікаційних категорій пройшли 19 осіб.

https://nus.org.ua/articles/yak-tehnichno-organizuvaty-dystantsijne-navchannya-pokrokova-instruktsiya/


Забезпечення навчального закладу 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.



Підвищення кваліфікації, стажування, 

опанування нових технологій,  розвиток професійної компетентності 

педагогічних працівників

В поточному навчальному році підвищення кваліфікації пройшли:

- на базі НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області – 10 педагогів;

- на базі ВНЗ «Університет менеджменту освіти» - 2 особи (з числа керівних 

кадрів). 

Систематично для педагогічних працівників училища проводяться педагогічні

читання, семінари, тренінги, на яких відбувається ознайомлення з

інноваційними педагогічними та виробничими технологіями.

Педагогічні працівники беруть активну участь у семінарах, вебінарах, круглих

столах обласного та Всеукраїнського рівнів (таблиця додається).



Підвищення кваліфікації, стажування, 

опанування нових технологій,  розвиток професійної компетентності 

педагогічних працівників

Педагогічні працівники навчального закладу 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).



Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників

В 2020-2021 навчальному році педагоги нашого навчального закладу взяли

участь у всеукраїнських, регіональних вебінарах, семінарах, круглих столах,

конференціях.

Підготовлено доповіді педагогами:

- Котоній Н. «Формування ключових компетентностей на уроках математики з

досвіду роботи» Новосад О. «Інформаційно-комунікаційна діяльність викладача

математики з використанням ресурсів Інтернет»;

- Савчук Н.В. Впровадження STEAM-технології в освітній процес. Професійне

спрямування інтегрованого курсу «Природничі науки»;

- Мар’янич Т. Г., Новосад О.П. "Дистанційне навчання в умовах карантину";

- Мар’янич Т.Г., Савчук Н.В. «Використання елементів STEM –освіти на уроках

природничо-математичних наук (фізико-астрономічний модуль)»;

- Мар’янич Т.Г., Котоній Н.І., Новосад О.П., Савчук Н.В. «Заходи до року

математики з досвіду роботи»;

- Кочаток Н.Д. «Практичний досвід ВПУ № 25: створення центру кар’єри»;

- Обертюк Н.І., Дячок С.С. «Профорієнтаційна робота у закладі професійної

освіти: практичний досвід ВПУ № 25»;

- Костенко О.Д., «Формування комунікативних і лідерських навичок в учнів

ЗП(ПТ)О: група налітичний досвід»;

- Загіка О.О. «Досвід підвищення кваліфікації педагогів професійної підготовки

у ВПУ № 25 м. Хмельницького»;

- Обертюк Н.І. «Функціонування центру кар’єри: практичний досвід ВПУ № 25

м. Хмельницького» та інші



Співпраця з роботодавцями, працевлаштування випускників. Соціальне  

партнерство. 

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 81 довгострокових договорів на підготовку робітничих кадрів,

зокрема, протягом 2020-2021н.р. - 11 угод. Укладено 6 договорів про

дуальну форму навчання здобувачів освіти ВПУ№25 м. Хмельницького.



Співпраця з роботодавцями, працевлаштування випускників. 

Соціальне  партнерство

Форми співпраці із соціальними партнерами:

- ознайомлення з діяльністю підприємства,

- екскурсії, лекції, консультації, квести;

- 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 заклад освіти, у роботі журі в конкурсах

фахової майстерності серед учнів та педагогічних працівників тощо

Освітній заклад разом з підприємствами-замовниками робітничих кадрів

проводив онлайн-екскурсії на підприємства міста Хмельницького та

Хмельницької області.



Соціальне  партнерство. Професійна орієнтація молоді

Протягом року відбувалась тісна співпрацю з Хмельницьким обласним

та міським центрами зайнятості (он-лайн 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.

Проведено 15 спільних заходів профорієнтаційного характеру.



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.



Організація та  навчально-методичне забезпечення 

навчально-виробничого процесу

Налагоджена системна робота з організації навчально-виробничої

діяльності, відповідно до графіка НП, вимог КХ:

 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 заступниками

директора з НВР, НР, ВР, методистами з професійної підготовки та виховної

роботи, старшими майстрами, головами методичних комісій в зв’язку з

проведенням дистанційного та змішаного навчання контроль за освітнім

процесом проводився за щоденними звітами педагогічних працівників та в

онлайн-режимі. Контроль проведення уроків загальноосвітньої підготовки,

професійно-теоретичної, професійно-практичної підготовок здійснювався на

платформі Classroom, в Zoom, Skype, Meet.



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

Протягом 2020-2021 року проведено близько 5 тисяч замін уроків, ведеться

електронний облік виконання тарифікаційного навантаження викладачами та

майстрами виробничого навчання.

Відповідно до Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України,

спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у

зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) (щодо окремих питань

завершення 2020/2021 навчального року)», здобувачі освіти, які завершили здобуття

повної загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році, звільнили від

проходження державної підсумкової атестації. Вони мали право пройти ДПА за

власним бажанням.

Складали ДПА у формі ЗНО з української мови – 15, української мови та літератури -

66 осіб, історія України – 60, біологія – 18, географія – 17, математика – 77, іноземна

мова - 16, хімія - 1.

Організація та  навчально-методичне забезпечення 

навчально-виробничого процесу

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1378-20#Text


Організація та  навчально-методичне забезпечення 

навчально-виробничого процесу

Колективною формою роботи в училищі є педагогічна та методична ради,

склад яких затверджено наказами по училищу. На засіданнях педагогічних рад

періодично здійснюється аналіз та обговорення результатів навчальних

досягнень та формуються відповідні рекомендації.

Всього протягом 2020-2021 року проведено 11 педагогічних рад. Згідно річного

плану організовуються та проводяться відповідні навчально-методичні заходи.

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

очолюють педагоги із значним досвідом педагогічної роботи.

У 2020-2021 році педагогами здійснювалось накопичення навчальних та

методичних матеріалів для власної персональної вкладинки, на якій вони

проводили різні види онлайн-спілкування з учнями, семінари-практикуми з

вивчення системи (використання базових сайтів), створення презентацій,

фільмів, тестів для опитування.



Педагогічні працівники навчального закладу 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



Організація та  навчально-методичне забезпечення 

навчально-виробничого процесу

у 2020-2021 н.р.

Коржан Т.В, Цюпак О.В., Грушецька І.О., Петришин Д.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 електронні портфоліо.

Новосад О.П., Савчук Н.В. оновили предметні сайти, здобувачі освіти під час

дистанційного навчання можуть отримувати додаткову інформацію та

спілкуватись з викладачем.

Цей рік був оголошено президентом України як «Рік математичної освіти».

Викладачі математики: Новосад О.П., Котоній Н.І., Савчук Н.В. як на

персональних сайтах, так і під час змішаного навчання, провели багато цікавих

пізнавальних заходів, з проведенням, яких поділились з колегами на обласному

вебінарі.



У 2020-2021 році:

- учні училища взяли участь у Всеукраїнській інтернет олімпіаді з предметів

загальноосвітньої підготовки, де показали достатній рівень навчальних досягнень.

-педагоги закладу Новосад О.П. та Котоній Н.І. взяли участь у Всеукраїнському

конкурсі ІТ технологій в номінації «Електронний посібник».

- педагоги професійної підготовки Коржан Т.В., Грушецька І.О., Цюпак О.В.,

Шатковська Л.В., Микитчак М.Я. взяли участь у обласному конкурсі КМЗ

предметів професійної підготовки «Педагогічні ідеї та знахідки». Роботи отримали

високу оцінку в різних номінаціях. Матеріали конкурсних робіт педагогів, що взяли

участь у цьому конкурсі (Коржан Т.В., Грушецька І.О., Цюпак О.В., Шатковська

Л.В., Микитчак М.Я.) розміщено на інтерактивній дошці Padlet НМЦ ПТО ПК у

Хмельницькій області.

- педагогічні працівники закладу постійно працюють над розробкою дидактичного

матеріалу, який використовується в освітньому процесі. Підготовлено електронну

базу навчальних комплексів з професійної підготовки за всіма професіями в розрізі

навчальних модулів, предметів. 35% педагогів є авторами навчально-методичної

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

методичної продукції.

Організація та  навчально-методичне забезпечення 

навчально-виробничого процесу
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У зв’язку з пандемією COVID – 19 не проводились предметні тижні із

загальноосвітньої підготовки.

Для ефективної організації освітнього процесу здобувачів освіти, в умовах карантину, 

педагогічний колектив активно використовував форми дистанційного та змішаного 

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.  Додатково кожен 

педагог, відповідно до своїх потреб і маючи педагогічну свободу у виборі методів, 

використовував онлайн-інструменти,.

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

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

(таблиця додається).

https://nus.org.ua/articles/yak-pratsyuvaty-v-google-klas-pokrokova-instruktsiya/
https://nus.org.ua/articles/yak-tehnichno-organizuvaty-dystantsijne-navchannya-pokrokova-instruktsiya/
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На базі нашого закладу освіти організовано та проведено за ініціативи та

сприяння Голови Хмельницької обласної ради Віолети Лабазюк Фестиваль

професій.

Учні закладу взяли участь в конкурсі у номінаціях:

- «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування»-

Калашніков Р. Місяк Б.;

- «Слюсар з ремонту КТЗ» - Мохнач О.



В 2020-2021 навчальному році проведено на рівні закладу освіти конкурс «Охорона праці на захисті життя»

серед учнів ІІ та ІІІ курсів. Найкращі роботи було відібрано для участі в обласному конкурсі, а саме:

- Відеоролик з технічного обслуговування електрошафи, напрям «Безпека праці в професії» (Рибак Ілля

Петрович, Квасюк Дмитро Вадимович, професія «Електромонтер з ремонту та обслуговування

електроустаткування», гр. 22);

- «Інтерактивний плакат з безпеки праці з професії «Діловод», напрям «Безпека праці в професії» (Головачук

Анна Василівна, Шевчук Валерія Вікторівна, професія «Діловод», гр. 13);

- Скрайбінг «Безпека праці в професії «Слюсар з механоскладальних робіт», напрям «Безпека праці в

професії» (Костянецький Олег Андрійович, Вознюк Денис Ігорович, Жабняк Сергій Сергійович, професія

«Слюсар з механоскладальних робіт», гр. 25);

- «Інтерактивний плакат з безпеки праці з професії «Слюсар з механоскладальних робіт», напрям «Безпека

праці в професії» (Гриньов Андрій Олегович, Дзюба Назар Дмитрович, професія «Слюсар з

механоскладальних робіт», гр. 15);

- Відеоролик з безпеки праці в професії «Живописець, оформлювач вітрин, приміщень та будівель», напрям

«Безпека праці в професії» (Палаш Данієла, Криворучко Богдан, Пшенична Дарина професія «Живописець.

Оформлювач вітрин, приміщень та будівель», гр. 31).

Учениця групи 2К Безлисюк М. (спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність) взяла

участь в обласному онлайн-вернісажі бізнес-ідей серед здобувачів освіти ЗП(ПТ)О «Стартап юніор», робота

«Microgrin» (керівник Томчук О.С.), а Остапчук Ю. – в ІV Міжнародному студентському науковому форумі

«Креативна економіка очима молоді», стаття «Формування підприємницької компетентності учнів закладів

професійної (професійно-технічної) освіти» (керівник Томчук О.С.).

Учні Андрійчук М., Антонюк А., Ровенський І., Чекунда Н. взяли участь в обласному конкурсі знавців іноземних

мов “Моя професія – моє майбутнє” серед учнів ЗП(ПТ)О (керівники Половинкіна М.О., Тхорик А.М.)

Підготовлено проекти та направлено для участі в обласному онлайн-конкурсі на кращий учнівський проект з

предмета «Технології» «Я крокую до майстерності» учениці гр. 33 Пасічник І. (керівник Грушецька І.О.);

обласному заочному конкурсі відеороликів «Моя професія найкраща» Д. Курганський (кер. Салабай Н.С.).

Організація та  навчально-методичне забезпечення 
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Роботи учнів професії «Живописець. Оформлювач вітрин, приміщень та

будівель» представлені на конкурсах:

-в ХІ Всеукраїнському конкурсі з образотворчого та декоративно-прикладного

мистецтва «Вижницька палітра» - Пшенична Д., Палаш Даниїла;

- у ІІІ районному конкурсі Вижницького фахового коледжу мистецтв та

дизайну імені Василя Шкрібляка "Витинанка 2021" - Плотнікова С., Палаш

Д., Кузьмінська М., Литва В., Дуборко В., Станішевська А.;

в обласному онлайн-конкурсі з образотворчого мистецтва «Лінія і Я» - Палаш

Д., Ровенський І., Станішевська А., Романюк Р.

-в обласному конкурсі «Лідер року». Подано проєкт «Створення буккросингу

у Хмельницькій обласній дитячій лікарні» Мазур В. (керівники: Бездєнєжних

О.С., Томчук О.С.).

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

Божий народився» серед учнів та працівників закладів професійної

(професійно-технічної) освіти – викладачі Правура В.І., Шаля Л.А., Ткачук

Н.М. та учні Дуборко В., Литва В.

Організація та  навчально-методичне забезпечення 
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https://www.facebook.com/groups/174641493120564/user/100028104161763/?__cft__[0]=AZWsQmZ2oK-lEVywNkEFopJQhjcrpdysQwqJIUHYfVFTTJQlRqDECMoSDFaxjXT4NDxfehTwidXoqLFzVrE2dg2AkBfUuOld9n6lIA5HXRUGcW7MY7JyyPxsf5fUibMRqBns46bYaQ-BO2HOuBBGicYR&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/groups/174641493120564/user/100023277822836/?__cft__[0]=AZWsQmZ2oK-lEVywNkEFopJQhjcrpdysQwqJIUHYfVFTTJQlRqDECMoSDFaxjXT4NDxfehTwidXoqLFzVrE2dg2AkBfUuOld9n6lIA5HXRUGcW7MY7JyyPxsf5fUibMRqBns46bYaQ-BO2HOuBBGicYR&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/groups/174641493120564/user/100004417773664/?__cft__[0]=AZWsQmZ2oK-lEVywNkEFopJQhjcrpdysQwqJIUHYfVFTTJQlRqDECMoSDFaxjXT4NDxfehTwidXoqLFzVrE2dg2AkBfUuOld9n6lIA5HXRUGcW7MY7JyyPxsf5fUibMRqBns46bYaQ-BO2HOuBBGicYR&__tn__=-]K-R


У Києві відбулася IX Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти –

2021». Організувала та провела виставку Компанія «Виставковий Світ» за

підтримки та участі Міністерства освіти і науки України, Національної академії

педагогічних наук України.

Роботу нашого закладу на тему “Використання електронних освітніх

ресурсів як складова підвищення якості освітнього процесу ВПУ № 25 м.

Хмельницького в умовах дистанційного та змішаного навчання ”відзначено

Дипломом та Золотою Медаллю у номінації “Модернізація змісту професійної

(професійно-технічної) освіти в умовах євроінтеграції України”.

Організація та  навчально-методичне забезпечення 

навчально-виробничого процесу
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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.), на базі

якого проводяться та організовуються різні майстер класи для майбутніх

здобувачів професійної освіти, профорієнтаційні заходи, зустрічі з

роботодавцями, випускниками, тощо.



У закладі постійно проводиться передплата фахових, педагогічно

орієнтованих та нормативно-методичних періодичних видань, всього 14

назв. Освітній процес забезпечений підручниками, посібниками та

фаховими виданнями в достатній кількості, бібліотечний фонд оновлено.

Учні мають можливість також використовувати Інтернет-ресурси, фонд

електронних підручників у мережі Інтернет.

Системно функціонують веб-сайт ВПУ №25 http://vpu25.km.ua,

https://metodvpu25.blogspot.com/ блог методичної служби ВПУ№25,

сторінки ВПУ№25 у соціальних мережах.

Організація та  навчально-методичне забезпечення 
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http://vpu25.km.ua/


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 ЗП(ПТ)О. Створено рівний доступ та

можливості для успішного навчання кожного здобувача професійної освіти,

освітній 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.

В училищі функціонує інклюзивно-ресурсна кімната та облаштовано спеціальний

освітній простір, спрямований на гармонійний емоційний, психічний та фізичний

розвиток учнів з особливими освітніми потребами (у закладі навчається один

учень з особливими освітніми потребами).
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Таблиця 6.1 Аналіз контингенту за соціальним станом на 29.06.2021р.
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В училищі активно працює психологічна служба, до складу якої входить

соціальний педагог та практичний психолог.

У 2020-2021 н. р. соціальним педагогом С. Дячок згідно плану роботи було

проведено:

- 12 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,

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

педагогів,

- проведення 6 тренінгових занять та 6 занять з елементами тренінгу;

- проведено 7 просвітницьких лекцій для педагогів закладу;

- 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

У 2020-2021 н.р. соціальним педагогом (С. Дячок) було проведено

- разом з педагогічними працівниками, учнями ВПУ№25 проведено

профагітаційні квести для учнів 9-х класів ЗОШ №6, ЗОШ №1, ЗОШ №21,

НВО №28, НВК №4, ліцей №17 м. Хмельницького,

- створено профорієнтаційну відео галерею,

- виступ на радіо «Суспільне Поділля» про Центр кар’єрного консультування.

- створено онлайн-анкету абітурієнта, інтерактивний профорієнтаційний

бюлетень,

- проведено підсумки конкурсу «Моя майбутня професія»

- впровадження пілотного курсу «Навички для успішної кар'єри».

- діагностичне обстеження учнів першого курсу за методиками: діагностика типу

темпераменту та характерологічних особливостей, рівня інтелектуальних

здібностей, діагностика депресивних станів, діагностика інтелекту.



Виховна робота з учнівським контингентом. Соціальний захист 

та дотримання вимог охорони дитинства

У 2020-2021 н.р. практичним психологом (О. Костенко) проведено:

- 8 тренінгів;

- тренінгове заняття

- акції, 2 флешмоби, відеопрезентації: 

- 9 просвітницьких лекцій;

- 6 профілактичні бесіди для здобувачів освіти першого курсу.

- розроблено психологічні рекомендації для учнів та педагогів за різною 

тематикою;

- виступи на батьківських зборах;

- діагностику типів темпераменту (учні І курсу);

У рамках виховної та превентивної роботи налагоджено тісну співпрацю з 

представниками ювенальної превенції: лекція для педагогів на тему «Трактування 

закону про булинг»;

- створено 6 відеороликів;

- для здобувачів освіти розроблені рекомендації «Самоорганізація у період 

карантину та дистанційного навчання», «Безпека в Інтернет»;

- організація учнів для участі у Всеукраїнському конкурсі «Основи 

кібербезпеки».



Профорієнтаційна робота

- розроблені рекомендації для випускників ЗЗСО «Вісім кроків до мрії»,

- створений профорієнтаційний ролик «На допомогу випускнику ЗЗСО.

Професійне самовизначення», профорієнтаційна відеогалерея та

профорієнтаційна скринька, інформаційний лист (інформація для

вступників),

- розроблено профорієнтаційний квест «Світ професій»,

- розроблені профорієнтаційні онлайн-тести для вступників,

- здійснюється онлайн-консультування для вступників за результатами тестів.

З підлітками – про доросле (в рамках «16 днів проти насильства»,ТВ7+

Хмельницький телеканал),

- створені профорієнтаційні буклети «Калейдоскоп професій», інтерактивні

профорієнтаційні бюлетні, анкета абітурієнта, профорієнтаційний ролик

«What is ВПУ№25»,

- проводиться тестування вступників 2021/2022н.р.

- впроваджено пілотний курс "Навички для успішної кар'єри": Модуль 1. «Моя

успішна кар'єра в моїх руках!». Модуль 2. «Я зможу знайти роботу своєї

мрії!», Модуль 3. «Я вдало працевлаштуюсь».



Виховна робота з учнівським контингентом

З метою виховного впливу на учнівську молодь, прищеплення кращих людських 

якостей, розвитку їх творчого та морального потенціалу класними керівниками у 

2020-2021н.р. проведено відкриті виховні заходи: 

- віртуальні екскурсії 

- квести, веб-квест,

- інтелектуальна гра, 

- челендж «В Європу - з Україною у серці»,

- створено  інтерактивний плакат: «Правила дорожнього руху», «Протидія 

булінгу в навчальному середовищі», 

- інформаційний флешмоб «Українські Герої - це наша сила, наш незламний дух, 

наш символ нескореності України!», 

- відкриті виховні години – 34 заходи за темами згідно плану роботи



Самоврядування, учнівський актив, волонтерська робота 

Педагогом-організатором Бездєнежних О.С. разом з учнями та педагогами

протягом року організовано і проведено більше 60 тематичних заходів для учнів,

зокрема:

- тиждень першокурсника,

- вибори президента Хмельницької обласної ради учнівського самоврядування,

- «День навпаки».

- благодійна акція «Миколай про тебе пам'ятає».

- флешмоб «День української хустки» (створений відеоролик).

- акція «Нагодуй птахів взимку.

- виставка стінгазет «Новорічний настрій».

- благодійний ярмарок до Дня Святого Миколая.

- акція «Обміняй цигарку на цукерку».

- проведення під гаслом «Здорова молодь – здорова нація», «Веселі старти».

- участь урочистому відкритті фестивалю професій «Твій старт в успішне

життя»!

- заходи До 35-х роковин Чорнобиля.

- участь у проведенні заходів Тижня безпеки дорожнього руху та у конкурсі

відео - робіт на тему: «Будь помітним на дорозі.

- марафон «Єднання».



- створення вітального флешмобу «Дякую нашим Захисникам».

- з ініціативи лідерів учнівського самоврядування стартував дистанційний

проєкт «Мій край-моя історія жива»,

- участь у обласному конкурсі української патріотичної пісні «Співоче Поділля»

серед учнів закладів професійної(професійно-технічної) освіти (Пшенична

Даріна, І місце).

- участь у Всеукраїнському онлайн-конкурсі «Військові Обереги від Святого

Миколая» (відзняли відеопривітання).

- До Дня Соборності України відзняли флешмоб-звернення «Будьмо Єдині».

- в режимі онлайн взяли участь у Всеукраїнському учнівському челенджі

«Молодь України — разом!».

- у Всеукраїнському відкритому літературно-музичному фестивалі вшанування

воїнів «Розстріляна молодість» (ІІ місце).

- участь у тихій акції «Ангели памяті з метою вшанування Героїв Небесної

Сотні».

- участь у благодійній акції «Солодке серце» для батальйону Київська Русь.

- участь в онлайн-квізі «Хмельницький Європейський».

- участь в онлайн-тренінгу «Активні громадяни», організованому ГО «Молодь

за краще майбутнє» спільно з Центром професійного та особистісного

розвитку, Молодіжним центром в рамках діяльності Британської ради в

Україні.

Національно-патріотичне виховання



Культурне дозвілля, художньо-естетичний розвиток

Працюють дієві та ефективні гуртки художньої самодіяльності (керівник гуртків

Кравчук С.П.).

Організовуються концертні програми до державних свят, професійних дат,

дозвілля учнів.

- участь в обласному конкурсі читців "Шевченко з нами“ серед учнів закладів

професійної (професійно-технічної) освіти.

- участь в обласному заочному конкурсі серед працівників ЗП(ПТ)О «Власні

усмішки».

- участь в обласному конкурсі серед учнівської молоді ЗП(ПТ)О «Співоче

Поділля».

- участь в обласному конкурсу серед працівників ЗП(ПТ)О «Пісенний вернісаж».

- участь в обласному конкурсу серед працівників ЗП(ПТ)О «Велика Коляда».

- участь в обласному конкурсі «Омріяна юність».

- участь в обласному конкурсі «На хвилях гармонії».

- участь в обласному заочному літературному конкурсі «Поетичний зорепад».

- участь в обласному конкурсі юних гумористів «Посміхнемось щиро Вишні».

- участь у Всеукраїнському дитячо-юнацькому фестивалі – конкурсі мистецтв

«Пісня над Бугом».



Спортивно-оздоровча робота з молоддю

З метою залучення молоді до активного спортивного життя в училищі

працюють 6 спортивних секцій (керівник фізвиховання Окарський В.І.), в

яких займається щорічно близько 140 учнів, що дало змогу досягнути

високих результатів.

Спортивні змагання міського та регіонального рівня в зв᾿язку з

обмеженням масових заходів не проводились.



Стипендіальне забезпечення та заохочення учнів за успіхи в 

навчанні, спортивному та громадському житті училища

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.

Стипендія виплачується відповідно до рейтингу успішності учнів

(середній бал не менше 6,5) за рішенням Педагогічної ради училища.

Стипендіальна комісія щомісяця розглядає питання заохочення за

успіхи в навчанні, спортивному житті навчального закладу, участі в

художній самодіяльності та інших заходах, надається матеріальна

допомога.



Фінансування навчального закладу. Зміцнення та 

модернізація матеріально-технічної бази

Фінансовий  період

Кошти місцевого 

бюджету

тис. грн.

Освітня субвенція 

тис.грн.

Власні надходження 

(спеціальний фонд) 

тис.грн.

01.09.2020 – 30.06.2021 19101,7 2628,4 6808,5

Джерела фінансування та обсяг надходжень за 2020 – 2021 н.р.

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 2020-2021 н.р. з загального фонду місцевого бюджету було виділено

20,0 тис. грн. на оплату послуг з організації технічного обслуговування

вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (протипожежна безпека).



Надходження спеціального фонду формувались за рахунок надання

платних освітніх послуг 4772,1 тис. грн. (в т.ч. фінансування підготовки за

професіями загальнодержавного значення), комунальних платежів мешканців

гуртожитку 1868,5 тис. грн, надходжень від роботи їдальні 107,4 тис. грн.,

надходження від навчально-виробничої діяльності 60,5 тис. грн. тощо.

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:

- виплата ЗП та стипендій;

- 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.

Всі закупівлі товарів, робіт та послуг, здійснені у 2020-2021 н.р.

оприлюднювались у встановленому законодавством порядку.

Фінансування навчального закладу. Зміцнення та 

модернізація матеріально-технічної бази



Зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази

Адміністративно-господарською частиною закладу в 2020-2021н.р. зроблено

наступне:

- Заміна енергозберігаючих світильників у лабораторіях та майстернях.

- Виконано ремонт в лабораторії слюсарів з ремонту колісних транспортних

засобів, майстерні слюсарів з механоскладальних робіт (в т.ч. заміна світильників

на енергозберігаючі).

- Виконано поточний ремонт їдальні, придбано обладнання, столи з нержавійки

для закладів громадського харчування, встановлено бойлер.

- Здійснено поточний ремонт у спортивному та тренажерному залах.

- Проведено косметичний ремонт кабінетів, лабораторій, холів корпусу навчально-

виробничих майстерень.

- Забезпечено відокремлений облік використання енергоносіїв учнями та

сімейними мешканцями гуртожитку.

- Виконуються ремонтні роботи житлових блоків та холу в гуртожитку.

- Встановлено систему відеонагляду, виконано роботи з монтажу світлових

покажчиків аварійного освітлення (протипожежні заходи), виконано роботи з

заміни електровимикачів, розеток у місцях загального користування, встановлено

вхідну групу у переході до виробничих майстерень.

- Постійно виконувались заходи із забезпечення належного рівня

протиепідемічного захисту.



Зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази

Постійно забезпечувались заходи з утримання території училища в

належному стані.

На оновлення МТБ, проведення поточних ремонтів приміщень,

забезпечення основних напрямків діяльності закладу освіти, заходи з

енергоефективності та створення комфортних умов навчання, дотримання

вимог протиепідемічних заходів та ін. здійснено видатки на суму – 499,8 тис.

грн.



В училищі ведеться системна робота щодо організації належних та безпечних

умов життєдіяльності, забезпечення нормативно-правовими актами з охорони

праці та пожежної безпеки всіх учасників освітнього процесу.

З метою пропаганди безпеки життєдіяльності в училищі традиційно проводяться

дні охорони праці, безпеки життєдіяльності, конкурси малюнків. Щорічно заклад

освіти бере участь в організації заходів, які проводить Управління держпраці у

Хмельницькій області.

Належна увага приділяється цивільному захисту, проводяться відповідні

об’єктові тренування, навчання персоналу.

Організація безпеки життєдіяльності учнів та працівників 

закладу освіти



Протягом 2020-2021н.р. проведено 10 перевірок. Всі рекомендації та приписи на

усунення виявлених недоліків виконано, контролюючим органам дано відповідь

у встановленому порядку.

Нещасних випадків на виробництві – 1 (Трембач М.Ю.), проведено спеціальну

перевірку, визначено причини. За наслідками перевірки проведено позапланові

інструктажі, вжито заходів з недопущення нещасних випадків в подальшому.

В цілому, у закладі освіти створено безпечні та нешкідливі умови навчання,

праці та виховання.

Проблемним питанням залишається встановлення у закладі освіти

протипожежної сигналізації, що потребує значних фінансових видатків.

Підготовлено звернення про виділення коштів до розпорядника Департаменту

освіти і науки Хмельницької міської ради.

Перевірки та результати виконання приписів органів 

нагляду та контролю. Безпека праці та навчання



Участь учнів ВПУ№25 м.Хмельницького в масових заходах

Результати участі педагогів та учнів в обласних олімпіадах, 

конкурсах

Взяли участь в 23 конкурсах – близько 67 осіб

Диплом І ст. - 25

Диплом ІІ ст. - 15

Диплом ІІІ ст. - 9

Гран Прі - 1

Результати участі педагогів та учнів в Всеукраїнських, 

міжнародних конкурсах

Взяли участь в 10 конкурсах –31 осіб

Диплом ІІ ст. – 10

Диплом ІІІ ст. – 2



Колектив ВПУ№25 м.Хмельницького протягом 2020-2021 н.р. 

удостоєний відзнаками:

- Департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА, 

-Департаменту освіти  та науки Хмельницької міської ради, 

- Науково-методичного центру професійно-технічної освіти  та 

підвищення кваліфікації у Хмельницькій області, 

- Хмельницького державного центру естетичного виховання 

учнівської молоді.



Висновки

Таким чином, констатуємо наступні результати 2020-2021 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.


