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Вступ
Згідно зі своїми функціональними обов’язками та керуючись у своїй діяльності
Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про професійну (професійнотехнічну) 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 Департаментом
освіти та науки Хмельницької міської ради) та підсумки роботи колективу за 2020-2021 н.р.

1. Формування контингенту учнів закладу освіти та виконання державного/
регіонального замовлення.
Розпорядженням Голови Хмельницької ОДА від 06.11.2020 року №829/2020-р «Про
затвердження прогнозованих показників обсягів регіонального замовлення на підготовку
робітничих кадрів та обсягу регіонального замовлення на підготовку фахівців у 2020 році для
закладів професійної (професійно-технічної) освіти області, які знаходяться у сфері
управління Міністерства освіти і науки України» регіональне замовлення затверджено в обсязі
145 осіб, фахових молодших бакалаврів – 30 осіб, державне замовлення (державний контракт)
на підготовку кваліфікованих робітників за професіями загальнодержавного значення в обсязі
- 30 осіб. Регіональне/державне замовлення на підготовку робітничих кадрів та фахівців у
2020 році виконано на 100%.
Станом на 01.11.2020 р. в училищі навчалось 564 учнів, з них на базі 9 класів 456 осіб, на
базі 11 класів - 108 осіб. У порівнянні з 2019-2020 н.р. контингент збільшився на 2%
У 2020-2021н.р. проведено атестацію професії «Слюсар з механоскладальних робіт».
Забезпечено своєчасне подання статистичної звітності, передбаченої для закладів
професійної (професійно-технічної) освіти.
Забезпечено своєчасне замовлення та видачу випускникам документів про здобутий
рівень освіти, функціонує сторінка училища в ЄДЕБО, ДІСО.
Особові справи учнів, книги реєстрації та видачі документів про освіту ведуться та
зберігаються у встановленому порядку.

2. Забезпечення закладу освіти кваліфікованими педагогічними кадрами. Рівень
кадрової роботи та оцінка якості керівного та педагогічного складу.

Станом на 01 червня 2021 р. заклад освіти забезпечений педагогічними працівниками
на 100%, обслуговуючим персоналом на 100% у відповідності до штатного розпису (91 особа),
затвердженого Департаментом освіти і науки Хмельницької міської ради. Всі дії щодо
персоналу зафіксовано в наказах з особового складу та відображено в книзі наказів з
особовому складу.
Адміністрація закладу освіти: директор, заступники директора, методисти та старші
майстри, керівник фізичного виховання, військовий керівник, головний бухгалтер - мають
вищу освіту відповідно до чинного законодавства, здійснюють викладацьку діяльність згідно
встановлених норм.
Колектив навчального закладу досвідчений та високопрофесійний. Станом на 01
червня 2021 р. в училищі працює 91 працівник (з них 56 педагогічних). 54 педагоги 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. В училищі працює один кандидат наук, 24 педагоги мають освітньокваліфікаційний рівень «магістр», 52 особи (93%) 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 освітнього процесу здійснюють практичний
психолог, соціальний педагог та педагог-організатор, які мають відповідну психологопедагогічну 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.
Атестація педагогічних працівників 2020-2021н.р. в умовах карантину, проводилась
онлайн в програмі Zoom. Під час атестації педагогічних працівників 30 березня 2021р. були
заслухані творчі звіти педагогів, що атестувалися. Успішно атестувались 19 осіб, які
підвищили та підтвердили кваліфікаційні категорії та педагогічне звання. Документація щодо
проведення атестації педагогічних працівників відповідає встановленим вимогам, атестаційні
листи зберігаються в особових справах. На рівні Департаменту освіти і науки Хмельницької
ОДА підтвердили та підвищили кваліфікаційні категорії та розряди 15 осіб.
Методична робота в училищі забезпечується методичною службою. Згідно річного
плану методична робота з кадрами в закладі освіти 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. 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 закладі освіти видаються відповідні накази,
ведеться журнал реєстрації стажування викладачів та майстрів виробничого навчання. У 2020
році стажування пройшли 3 майстри виробничого навчання на різних підприємствах області
відповідно своєму робітничому розряду. Це - «ПП «Світок», ТОВ «Автолідер», ФОП
«Панасюк А.П.»
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 10 педагогів пройшли курси підвищення кваліфікації на базі НМЦ
ПТО ПК у Хмельницькій області, 2 осіб (з числа керівних кадрів) – на базі ВНЗ «Університет
менеджменту освіти». 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).
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року №800, та
постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2019 року №1133 «Про внесення змін до
Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» (п. 17)
педагоги училища активно реєструються на освітніх сайтах, де проходять підвищення

кваліфікації з питань, які стосуються освітнього процесу, загального розвитку та професійного
зростання, спланували підвищення кваліфікації на 2020-2021 рік. Під час дистанційного
навчання педагоги активно беруть участь у роботі вебінарів, самостійно освоювали вміння
роботи на додатках Google, про що свідчать отримані сертифікати та свідоцтва. У 2020-2021
році, в зв’язку із запровадженням обмежень, педагогічні працівники ділились досвідом,
напрацюваннями, демонстрували застосування тих чи інших технологій, методик з
формування професійної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників в онлайнрежимі на рівні закладу, регіону та країни.
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.
Директор училища Загіка О.О. пройшла курси підвищення кваліфікації за курсом
«Директори ЗП(ПТ)О», отримала свідоцтво встановленого зразка.
4. 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 закладом освіти та підприємствами-замовниками робітничих кадрів міста
Хмельницького та Хмельницької області укладено 81 довгострокових договорів на підготовку
робітничих кадрів, зокрема, протягом 2020-201 н.р. - 11 угод. Угоди відповідають
встановленим вимогам й скріпленні печатками, підписами керівників підприємств.
Запроваджено дуальну форму професійної підготовки робітничих кадрів. Укладено 6
договорів про дуальну форму навчання здобувачів освіти ВПУ№25 м.Хмельницького.
Випуск 2020-2021н.р - 174 особи, працевлаштовано 97%.
Формами співпраці із соціальними партнерами є: 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, технологічної практики, розповсюдження
інформації про училище та рівні професійної підготовки, яку забезпечує заклад професійної
освіти, у роботі журі в конкурсах фахової майстерності серед учнів та педагогічних
працівників, ярмарках професій, всеукраїнських конкурсах професійної майстерності
WorldSkills Ukraine. Освітній заклад разом з підприємствами-замовниками робітничих кадрів
проводив онлайн- екскурсії на підприємства міста Хмельницького та Хмельницької області.
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.
Колектив ВПУ№25 м.Хмельницького протягом 2020-2021 навчального року
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.
5. Організація та навчально-методичне забезпечення навчально-виробничого процесу.

Адміністрацією закладу освіти забезпечується виконання ліцензійних вимог та
державних стандартів в повному обсязі.
Стан організації професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки учнів
відповідає графіку 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 професійнопрактичної 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 освітнім
процесом. Протягом року 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 освітним процесом
проводився за щоденними звітами педагогічних працівників та в онлайн-режимі. Контроль
проведення уроків загальноосвітньої підготовки, професійно-теоретичної, професійнопрактичної підготовок здійснювався на платформі Classroom, в Zoom, Skype, Meet. Один раз
на тиждень здійснювався контроль керівником закладу щодо виконання навчальних планів
професій, забезпечення якості та 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.
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 закладі освіти.
Навчальні плани і програми вчасно виконуються кожною групою в повному обсязі.
Створено умови для опанування здобувачами освіти необхідних практичних навичок,
виконання основних видів робіт, передбачених навчальними планами, кваліфікаційними
характеристиками, переліками навчально-виробничих робіт. Протягом 2020-2021 року
проведено близько 5 тисяч замін уроків, ведеться електронний облік виконання
тарифікаційного навантаження викладачами та майстрами виробничого навчання.
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).
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. В поточному
навчальному році, жоден учень не написав заяву, що має бажання здавати ДПА у формі ЗНО,

але ЗНО здавали : українська мова-13 осіб, українська мова і література - 70 осіб, математика 76 осіб, іноземна мова - 16 осіб, історія України - 79 осіб, біологія - 5 осіб, географія - 17 осіб.
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 онлайнспілкування з учнями, семінари-практикуми з вивчення системи (використання базових
сайтів), створення презентацій, фільмів, тестів для опитування.
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.
Педагогічні працівники 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 15 педагогів, які здобули призові місця (результативність подано у
таблиці).
Для ефективної організації освітнього процесу здобувачів освіти, в умовах карантину,
педагогічний колектив активно використовував форми дистанційного навчання: Google
classroom (загальноосвітні предмети), Moodl, Zoom, Meet онлайн-інструменти (спецпредмети
та виробниче навчання), педагоги завантажували відеоуроки, користувалися додатковими
матеріалами, спілкувалися з учнями, оцінювали їх роботи. Усі педагоги продовжували
активно вчитись працювати в он-лайн режимі на різних додатках Google про що свідчать
сертифікати та свідоцтва, які вони отримали. (таблиця додається).
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 2020-2021н.р. постійно проводились заходи
професійного спрямування майбутніх кваліфікованих фахівців: під керівництвом директора,
заступників директорів, старших майстрів, методистів, майстрів виробничого навчання учні
брали участь у різних конкурсах та змаганнях (таблиця додається).
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 (професійнотехнічної) освіти» (керівник Томчук О.С.).
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.).
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.

В 2020-2021 навчальному році педагоги нашого навчального закладу взяли участь у
всеукраїнських, регіональних вебінарах, семінарах, круглих столах, конференціях.
Підготовлено доповіді педагогами для участі у:
вебінарі викладачів математики - Котоній Н. «Формування ключових
компетентностей на уроках математики з досвіду роботи» Новосад О. «Інформаційнокомунікаційна діяльність викладача математики з використанням ресурсів Інтернет»;
вебінарі викладачів природничих наук ЗП(ПТ)О з теми «Впровадження STEAMтехнології в освітній процес. Професійне спрямування інтегрованого курсу «Природничі
науки» - Савчук Н.В. Впровадження STEAM-технології в освітній процес. Професійне
спрямування інтегрованого курсу «Природничі науки»;
вебінарі секції Загальноосвітня підготовка - Мар’янич Т. Г., Новосад О.П.
"Дистанційне навчання в умовах карантину";
вебінарі викладачів природничих наук ЗП(ПТ)О з теми «Впровадження STEAMтехнології в освітній процес. Професійне спрямування інтегрованого курсу «Природничі
науки» - Мар’янич Т.Г., Савчук Н.В. «Використання елементів STEM –освіти на уроках
природничо-математичних наук (фізико-астрономічний модуль)»;
вебінарі викладачів математики ЗПО з теми «Рік математичної освіти, зміни та
перспективи» - Мар’янич Т.Г., Котоній Н.І., Новосад О.П., Савчук Н.В. «Заходи до року
математики з досвіду роботи»;
вебінарі заступників директора з навчально-виробничої роботи - Кочаток Н.Д.
Формування центру кар’єри: практичний досвід ВПУ № 25»;
вебінарі для заступників директорів з виховної роботи, практичних психологів і
соціальних педагогів з теми «Нові підходи у здійсненні профорієнтаційної роботи в закладі
професійної освіти: обмін досвідом» - Обертюк Н.І., Дячок С.С. «Профорієнтаційна робота у
закладі професійної освіти: практичний досвід ВПУ № 25»;
вебінарі для практичних психологів і соціальних педагогів ЗП(ПТ)О на тему
«Розвиток «Soft Skills» в учасників освітнього процесу як необхідна умова успішної кар’єри» Костенко О.Д., «Формування комунікативних і ледерських навичок в учнів ЗП(ПТ)О:
групаналітичний досвід»;
круглому стілі «Розвиток та впровадження механізмів управління на основі
партнерства при підготовці педагогічних кадрів для системи ПТО: концепції ефективного
функціонування в рамках міжнародного проекту «Ерасмус+» «Нові механізми управління на
основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної підготовки України»
- Загіка О.О. «Досвід підвищення кваліфікації педагогів професійної підготовки у ВПУ № 25
м. Хмельницького»;
Вебінар для заступників директорів з виховної роботи на тему «Організаційнопедагогічні умови створення і функціонування центру професійної кар`єри ЗПО» Обертюк
Н.І. «Функціонування центру кар’єри: практичний досвід ВПУ № 25 м. Хмельницького».
Протягом навчального року оновлено та удосконалено навчально-методичне та
матеріально-технічне забезпечення майстерень, лабораторій, кабінетів професійнотеоретичної підготовки, а саме:
- Кабінет українського ділового мовлення;
- Кабінет математики;
- Кабінет спецтехнології;
- майстерню з механоскладальних робіт»;
- електромонтажну лабораторію;
- електромонтажну майстерню;
- лабораторію з будови та технічного обслуговування автотранспортних засобів;
- слюсарну майстерню;
- майстерню з ремонту АТЗ.
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.
6. 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 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.
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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 дітейсиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей із малозабезпечених, багатодітних
сімей, сімей вимушених переселенців із зони ОСС.
Робота психологічної служби.
У 2020-2021н.р. соціальним
педагогом закладу освіти, згідно плану роботи,
проводилась постійна робота просвітницько-профілактичного характеру, зокрема,
профілактичні лекції: «Формування здорового способу життя», «Подумай про майбутнє –
обери життя», Проведення профілактичних бесід з учнями 1 курсу з питань ознайомлення

правил внутрішнього розпорядку закладу освіти «Булінг як соціальне явище», «Нерозділене
кохання», «Формування здорового способу життя. Шкідливі звички».
Проведено тренінгові заняття: «Вчимось протистояти булінгу», «Попередження
торгівлі людьми», «Життя - найцінніший скарб», «Моя кар'єра – мій шлях», «Вчимось
протидіяти булінгу», арттерапевтичне заняття "Stop aggression", заняття з елементами тренінгу
«ВІЛ/СНІД: передбачити, уникнути, не захворіти», проведено акцію «Ця рука нікого не
вдарить», «Вплив стресу на організм людини. Як боротися зі стресом»,«Скажи «НІ»
шкідливим звичкам», організовані зустрічі з метою профілактики негативних явищ серед
молоді з головним спеціалістом Ювенальної превенції Мельник С.І (профілактика булінгу),
завідуючою відділенням медико-соціальної допомоги дітям та молоді «Клініка дружня до
молоді» КП «Хмельницька міська дитяча лікарня» Мацієвською Ольгою Сергіївною:
«Профілактика сезонних захворювань, зокрема, COVID-19», з оперуповноваженою сектору
кримінальної поліції Зарічанського відділення поліції Хмельницького відділу поліції ГУНП в
Хмельницькій області – Карвацькою Самантою Михайлівною: «Булінг: причини, наслідки,
відповідальність», «Запобігання насилля в сім’ї», лікарем-гінекологом підліткового віку
«Клініка дружня до молоді» КП "Хмельницька міська дитяча лікарня» Крищук Валентиною
Миколаївною: «Безпечне суспільство» (до Всесвітнього дня контрацепції), арт-терапевтом,
практикуючим психологом відділення «Клініка дружня до молоді» Бевзою Анастасією
Степанівною: «Булінг: причини, наслідки, методи подолання», з психологом Хмельницького
міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Джал Антоніною Антонівною,
відеолекторій «Правила дотримання особистих кордонів», з психологом «Клініки дружньої до
молоді» КП «Хмельницької міської дитячої лікарні» - Присяжнюк Тетяною Василівною та
Стрембіцькою Ганною Михайлівною - працівницею управління патрульної поліції в
Хмельницькій області, тренінгове заняття "Не мовчи…». Організовано зустрічі з метою
профілактики негативних явищ серед молоді з Хмельницьким ЦЗМ та Хмцсссдм –
психологом Ольгою Захожою, директором Мар'яною Любецькою, проведено профілактичну
бесіду «Попередження та профілактичні заходи вживанню ПАВ», благодійним фондом
«Ксена», робоча онлайн-зустріч «Поширення Національного механізму суб'єктів, які
здійснюють заходи у сфері протидії людьми».
Протягом 2020-2021н.р.р. здійснювалось групове та індивідуальне консультування з
проблем: стосунки з батьками, стосунки з однолітками, відсутність мотивації до навчання,
ускладнення стосовно адаптації, нерозділене кохання, дезадаптивна поведінка, нав'язливі
думки, затримка психічного розвитку, криза ідентичності суїцидальні думки, депресивні
розлади, питання профорієнтації з учнями загальноосвітніх навчальних закладів, батьками.
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,
дітям з ООП, дітям з малозабезпечених сімей, дітям- переселенцям з зони ОСС, постійна
індивідуальна робота з учнем з особливими освітніми потребами.
Проведено просвітницькі лекції з педагогами: «Особливості інклюзивного навчання в
ЗП (ПТО)», Емоційне вигорання на роботі, тренінг «Як працювати з інклюзією – поради
практиків» (А.Бевза, психолог ХМДЛ). Інформація для педагогів. (презентація), «Особливості
адаптації успішної молоді», виступи на батьківських зборах на тему: «Батьки і діти.
Взаємовідносини з дорослими», «Жорстокість серед учнів. Булінг», «Стилі педагогічного
спілкування».
У зв’язку з оголошенням карантину, відповідно до Положення про дистанційне
навчання, розроблено методичні рекомендації для педагогів ВПУ №25 м. Хмельницького
щодо організації самоосвітньої діяльності в умовах карантину.
Соціальним педагогом, 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»: Модуль 1. «Моя
успішна кар'єра в моїх руках!», Модуль 2. «Я зможу знайти роботу своєї мрії!. Модуль 3. «Я
вдало працевлаштуюсь»; організація роботи молодіжної студії кар’єрного розвитку ХОЦЗ
«Вектор.ocz».
У 2020-2021н.р. соціальним педагогом проведено анкетування для учнів першого
курсу, мета - ознайомлення з кожним, хто обрав для себе шлях здобуття професійної
(професійно-технічної) освіти та для викладачів професійно-теоретичних дисциплін дослідження мотивації професійної діяльності педагогічних працівників (за методикою К.
Замфір в модифікації А. Реана), діагностику соціально-психологічної адаптованості (Р.
Даймонд, К. Роджерс); психологічну діагностику суїцидальних намірів учнів І-ІІ курсів
(анкета виявлення суїцидальної поведінки М.Горська); діагностику рівня самооцінки учнів І
курсу.(Автор: В.І. Тернопільська ), діагностика професійних нахилів учнів (ДДО Клімова);
діагностика інтелекту (Прогресивні матриці Равена).
Соціальним педагогом було розроблено анкету абітурієнта ВПУ №25 – 2021р. (за
допомогою Google форми), її поширено у соціальних мережах (facebook/Instagram/viber/
telegram). Проводиться опрацювання анкет абітурієнта ВПУ №25, які планують навчатися у
2021р., індивідуальне консультування, в тому числі онлайн-консультування, майбутніх
здобувачів освіти. Інформативна робота з учнями для створення профінформаційного ролика:
«Обери собі професію сам: власний досвід та поради».
Також проводилось діагностичне обстеження для учнів І курсу за методиками:
діагностика типу темпераменту та характерологічних особливостей, рівня інтелектуальних
здібностей, діагностика депресивних станів, діагностика інтелекту.
У 2020- 2021н.р. практичним психологом проведено:
- тренінги: «Мій вибір – моя професія», «Вчимося протидіяти булінгу», Збережи своє
здоров’я», «Станція під назвою життя» (корекція суїцидальної поведінки), «Ми проти
СНІДу», «Тільки не мовчи» (профілактика домашнього насильства), «Життя - найцінніший
скарб», «Вчимось протидіяти булінгу», тренінгове заняття «Друзі з особливими потребами».
Проведено акції, флешмоби, відеопрезентації: флешмоб «Серце життя», флешмоб з селфікартками: «Ми проти насилля…», презентація: «Чим займаються діти в Інтернеті», створено
відеоролик: «Розфарбуємо світ в помаранчевий колір: «Покоління рівності виступає проти
зґвалтувань», «Вплив стресу на організм людини, «Як боротися зі стресом», Психологічна
хвилинка «Поезія дружби» для керівників музичних гуртків в рамках обласного семінарупрактикуму «Дистанційне навчання в музичних гуртках у ЗП(ЗПТО), Тренінгове заняття
«Скажи «НІ» шкідливим звичкам»;
- просвітницькі лекції : «Інтернет-залежність. «Як не стати жертвою», «Репродуктивне
здоров’я молоді», «Безпечна поведінка у кіберпросторі», «СНІД – проблема сучасності», «
Фактори агресивної поведінки у ситуації між Проведення заходів щодо принципів дотримання,
захисту та реалізації прав учнів в цифровому середовищі особистісного конфлікту», «Суїцидальні
тенденції сучасної молоді: причини виникнення та шляхи профілактики» та тренінгове
заняття: «Підприємницька компетентність як складова професійного успіху майбутніх
фахівців» (в рамках обласного семінару для викладачів економічних дисциплін),
профілактичні бесіди для здобувачів освіти першого курсу: «Моя кар'єра – мій шлях»,
«Сексуальне виховання», «Ризикована поведінка», «Віктимна поведінка», «Репродуктивне
здоров'я молоді: фактори впливу і ризики», «Вплив шкідливих звичок на молодий організм».
Участь у всеукраїнському вебінарі «Робота соціально-психологічної служби в умовах
сучасного ЗП(ПТ)О: нові вимоги часу, завдання та пошук ресурсів» (тема «Реалізація системи
кар'єрного консультування в умовах сучасного закладу професійної(професійно-технічної)
освіти»); у методичному семінарі членів творчої групи експерименту всеукраїнського рівня на
(тема «Формування кар'єрної компетентності майбутніх фахівців»), у обласному семінарі для
практичних психологів і соціальних педагогів ЗП(ПТ)О на базі НМЦ ПТО ПК інженернопедагогічних працівників у Хмельницькій області (тема «Особливості професійної орієнтації

у Вищому професійному училищі №25 м. Хмельницького»), 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
(тема «Нові форми та методи профорієнтаційної роботи в умовах карантину», «Нові форми
та методи профорієнтації ВПУ №25 м. Хмельницького в умовах дистанційного навчання»), у
X Всеукраїнських психолого-педагогічних читаннях присвячених пам’яті Б. Федоришина
«Профорієнтація: стан і перспективи розвитку», 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» (тема «Психологічний
супровід випускників ЗЗСО щодо професійного самовизначення на період карантину»), участь
у вебінарі для практичних психологів і соціальних педагогів ЗП(ПТО) на тему: «Розвиток
«Soft Skills» в учасників освітнього процесу як необхідна умова успішної кар'єри» (доповідь
«Формування комунікативних і лідерських навичок в учнів ЗП(ПТО): групаналітичний
досвід»), участь в ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних
психологів і соціальних педагогів «Нові технології в новій школі» ( ІІ місце), участь у ІХ
Всеукраїнській конференції «Актуальні питання теорії та практика психолого-педагогічної
підготовки майбутніх фахівців», навчання на освітній платформі Всеосвіта: 1. «Ресурс на
цілий рік. Техніки турботи про психоемоційне благополуччя для педагогів». 2. «Булінг в
закладі освіти: як виявити та що робити», навчання в громадській організації «Соціальна
перспектива»: «Інклюзія та дистанційне навчання», навчання на онлайн-курсі: «Кар’єрне
консультування для закладів освіти»
Розроблено психологічні рекомендації для учнів та педагогів «Протидія булінгу»,
«Щодо збереження психічного здоров’я в умовах карантину», «Тайм-менеджмент, або
мистецтво управління часом», проведено анкетування серед викладачів професійнотеоретичних дисциплін «Дослідження професійної діяльності». Проведено педагогічну раду
на тему: «Булінг, як чинник психологічного нездоров’я учнів». Здійснювалось групове та
індивідуальне консультування з проблем: депресивні розлади; нав'язливі думки; суїцидальні
думки; конфлікти з батьками; підвищена тривожність; розлади психічного розвитку. З
педагогічними працівниками проведено «Марафон усвідомленості на 14 днів», арт-тренінг
«Мої ресурси: розвиток ініціативності і активності педагогів за допомогою інтегрованих
методів арт-терапії».
Виступ на батьківських зборах «Групи смерті у соціальних мережах. Як запобігти та
допомогти». Розроблені рекомендації для батьків «Домашнє насилля в умовах карантину. Як
не стати жертвою».
Проведено діагностику типів темпераменту (учні І курсу) «Дослідження адаптації
новоприбулого контингенту до нових умов навчання в закладі освіти» (автори Н. Сосновенко.,
А.Тінякова), діагностика суїцидальних намірів (учні І-ІІ курсів): «Діагностика типу
темпераментів учнів» (методика Бєлова), (анкета виявлення суїцидальної поведінки
М.Горська), виявлення насильства в сім’ї та закладі освіти. Опитувальник для дослідження
психотравмуючої події (автор: В. Г. Панок), вивчення рівня і характеру тривожності (тест
тривожності Філіпса), Діагностика міжособистісних і міжгрупових відносин учнів
(«Соціометрія» Дж. Морено), Проективна методика «Моя сім'я».
У рамках виховної та превентивної роботи налагоджено тісну співпрацю з
представниками ювенальної превенції: лекція для педагогів на тему «Трактування закону про
булінг».
Для здобувачів освіти розроблені рекомендації «Самоорганізація у період карантину та
дистанційного навчання», «Безпека в Інтернет», організація учнів для участі у
Всеукраїнському конкурсі «Основи кібербезпеки»; створені інформаційні відеоролики: до
Всесвітнього дня здоров’я, до Міжнародного дня сім’ї, до Всесвітнього дня боротьби з
тютюнопалінням, до Дня захисту дітей.
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 онлайнконсультування 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».
Впродовж навчального року в училищі 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 у 20202021н.р. провели відкриті виховні заходи, що мали позитивний влив на свідомість молодих
людей: віртуальні екскурсії: Бездєнєжних О.С.: Заочна подорож «Сім визначних пам’яток
України», Костенко О.Д. «Хмельниччина туристична», Деліта ВВ. «Визначні місця
Хмельниччини», Бездєнєжних О.С.: віртуальна подорож «Відкрий Європу для себе»,
проведені квести: Деліта В.В., Стецюк О.А. «Будь обережним автомобілістом», Савчук Н.В.,
Новосад О.П. «Математика крізь об’єктив», інтелектуальна гра «Математика в мистецтві»,
веб-квест «Подорож в країну Інтернету», челендж «В Європу - з Україною у серці»,
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: Мельникова Т.О. «Я вірю в силу
доброти», Коржан Т.В. «День толерантності», Дячок С.С. «Бабин Яр: історія, пам’ять і
сучасний світ», Тараненко Л.В. «Шкідливим звичкам скажем – «Ні»», Мельничук Г.О., Сова
З.А. «Здоровий спосіб життя», Салабай Н.С., Томчук О.С. «День пам’яті жертв голодомору та
політичних репресій», до Дня Збройних сил України: Площинська С.І. «За Україну! За її
волю! За честь і славу, за народ!», Яковчук Н.В., Папірович А.Г. – спортивні змагання,
Салабай Н.С. – відеопривітання, Романова Л.І. «В добі немає часу для насилля»,
Мирошникова В.В. «Вечорниці на Андрія», Тарасюк І.І. «Різдвяний настрій», до дня
соборності: Г.О.Мельничук «Єднаймось українці», Романова Л.І. «Крути, Крути! Смолоскип в
майбутнє», Сова З.А.«Земля на зерняткові стоїть», Салабай Н.С. «Масляна», Мельникова Т.О.
«Добровольці - гордість українського народу», Костенко О.Д., Романова Л.І. «Поезія –
високий стяг душі», Дячок С.С., Мельничук Г.О. «Чорнобиль не має минулого часу»,
Дехтяренко Ю.В. «Пам’ятаємо заради майбутнього....», Ткачук Н.М. «Образ матері в
мистецтві», Дячок С.С. «Вшануй пам‘ять полеглих у Другій світовій війні», Бойко М.М.
«Європейські цінності», Дячок С.С. «100 метрів до Європи», Бездєнєжних О.С, «Віртуальна
подорож «Відкрий Європу для себе», Салабай Н.С.»Знання дорожніх знаків - робить наше
життя безпечним», Дехтяренко Ю.В. «Правила нашої безпеки на дорозі», Бездєнєжних О.С.
«Вони помирали, щоб жила Україна», Романова Л.І.: презентація стенду захисників
профосвітян Хмельниччини «Пам‘ятаємо тих, хто воював та загинув за єдину Україну!», в
рамках Тижня безпеки дорожнього руху викладачем ПДР Загіка В.С., був проведений єдиний
національний урок «Будь помітним на дорозі», Костенко О.Д. «Василь Стефаник: творчий
вклад в історію та сьогодення», Бойко М.М., Смолій О.І. «Конституція – основа моєї
держави!».
У ВПУ №25 працюють дієві та ефективні гуртки художньої самодіяльності.
Організовуються концертні програми до державних свят, професійних дат, дозвілля учнів.
Учні та працівники закладу освіти продовжують брати активну участь в міських, обласних,

всеукраїнських заочних конкурсах художньої самодіяльності, виставках та інше, здобувають
призові місця, та створюють позитивний імідж навчального закладу.
Результативність досягнень: обласний заочний конкурс серед працівників закладів
професійної (професійно-технічної) освіти «Власні усмішки», авторський гумор – Кравчук
С.П. – ІІ-місце, обласний конкурс серед учнівської молоді закладів професійної (професійнотехнічної) освіти «Співоче Поділля» Пшенична Дарина – І місце, обласний конкурс серед
працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти «Пісенний вернісаж» Ткачук
Н.М. – Подяка за участь, обласний конкурс «Велика коляда» І-місце, подано матеріали на
обласний конкурс-огляд художньої самодіяльності серед П(ТН)З, обласний дистанційний
Гала-концерт ХДЦЕВУМ (кращі номери переможців обласного огляду-конкурсу художньої
самодіяльності серед ПТНЗ області), обласна виставка декоративно-прикладного мистецтва
«Рай розвився, син Божий народився» І-ІІІ місця, обласний заочний конкурс «Лідер року» ІІ
місце, обласний заочний конкурс «Омріяна юність» І- ІІІ місця, конкурс молодіжних газет
«Нова преса» ІІ місце, обласний конкурс «Шевченко з нами» І місце, обласний конкурс
«Посміхнемось щиро Вишні» І місце, обласний конкурс «На хвилях гармонії» Гран-Прі, І місце,
обласний конкурс «Диво-писанка» ІІ, ІІІ місце, обласний заочний літературний конкурс
«Поетичний зорепад» І місце, Всеукраїнський мистецький конкурс «Жінок оспівую красу» ІІ
місце, Всеукраїнський літературно-музичний фестиваль «Розстріляна молодість» ІІ місце,
Всеукраїнський дитячо-юнацький фестиваль – конкурсу мистецтв «Пісня над Бугом» ІІІ
місце, Вижницький Всеукраїнський конкурс «Лінія і Я» І, ІІ місця, Всеукраїнський конкурс
«Вижницька палітра» ІІ місце, міський V конкурс читців-декламаторів «Слово Нації» І місце,
міський конкурс серед дітей, учнівської та студентської молоді Хмельницької міської
територіальної громади «Україна – країна гідності, земля героїв» ІІ, ІІІ місця
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.
14-17 вересня 2020р. було проведено тиждень першокурсника. Групи усіх курсів
підготували стінгазети «Давайте познайомимось», «Наша група-дружна і єдина». Було
проведено пошуковий квест, З учнями підготовлено концертну програму, присвячену посвяті
першокурсників. Кожна група виступила з цікавими та оригінальними номерами, у яких
яскраво були представленні особливості обраної професії.
25 вересня 2020р. президент Учнівської Прибузької Республіки Киричинська Катерина
взяла участь у виборах в президенти Хмельницької обласної ради учнівського самовряд ування,
(відзняли агітаційний ролик; стала віце-президентом).
Напередодні Дня працівників освіти, у Вищому професійному училищі№25 м.
Хмельницького провели «День навпаки», підготували святкову концертну програму з нагоди
«Дня працівників освіти та 80-річчя профтехосвіти».
9 жовтня 2020р. до Дня захисника України у Вищому професійному училищі №25
представники учнівського самоврядування підтримали і відзняли вітальний флешмоб «Дякую
нашим Захисникам». А також учні та викладачі нашого закладу освіти, з метою підтримки
наших військовослужбовців, долучилися до благодійної акції. Зібрану допомогу відправили
бійцям батальйону «Київська Русь».
20 жовтня 2020р. з ініціативи лідерів учнівського самоврядування стартував
дистанційний проєкт «Мій край-моя історія жива», мета якого - проведення інформаційноосвітньої роботи з вивчення і популяризації національної історії та культури, формування у
молодого покоління високої патріотичної свідомості, пошани до видатних історичних діячів,
готовності до виконання громадянських обов’язків на кращих зразках історії рідного народу.
Учасникам проекту пропонувалося створити мультимедійну презентацію або маленький
відеоролик про визначні історичні місця, пам’ятники, видатних постатей та музеї, що є в
населених пунктах або події, що там відбувалися. Результати своєї роботи учасники проєкту
розмістили на своїх сторінках у соціальних мережах.

22 жовтня 2020р. взяли участь у обласному конкурсі української патріотичної пісні
«Співоче Поділля» серед учнів закладів професійної(професійно-технічної) освіти (Пшенична
Даріна, І місце).
13 листопада 2020р. учасники учнівського самоврядування ВПУ №25, м. Хмельницького
- Киричинська Катерина та Домінюк Андрій, взяли участь у діалозі молодіжного форуму
«Молодь online», присвяченого Дню студента!
До Дня Гідності та Свободи, учасники учнівського самоврядування та інженерно –
педагогічний колектив закладу освіти, вшанували пам’ять героїв Майдану, підготували відео
звернення.
23 листопада 2020р. наша команда «Покоління Z» взяли участь у обласному конкурсі
КВК «Проф.фест» серед учнів закладів професійної( професійно-технічної) освіти (ІІІ місце).
1-11 грудня 2020р. було проведено благодійну акцію «Миколай про тебе пам'ятає» та
закуплено адресний подарунок для вихованця Вовковинецької загальноосвітньої школиінтернат. А також організовано збір солодощів для подарункової посилки на Схід, яку
відправили бійцям батальйону «Київська Русь».
6 грудня 2020р. взяли участь у Всеукраїнському онлайн-конкурсі «Військові Обереги від
Святого Миколая» (відзняли відеопривітання).
7 грудня 2020р. учнівським самоврядуванням та ППО у закладі освіти був
організований флешмоб «День української хустки» (створений відеоролик).
16 грудня 2020р. учасники учнівського самоврядування провел акцію «Нагодуй птахів
взимку. Мета акції: націлити молоде покоління на необхідність допомоги птахам взимку,
виховувати дбайливе ставлення до природи рідного краю, почуття відповідальності за
доручену справу, колективізм, ініціативність.
17 грудня 2020р. підготували виставку стінгазет «Новорічний настрій».
18 грудня 2020р.учні та працівники закладу освіти взяли участь у обласній виставці
декоративно-прикладного мистецтва «Рай розвився, син Божий народився».
19 грудня 2020р. у День Святого Миколая відбувся благодійний ярмарок. Отримані
кошти, були потрачені на подарунки для дітей-сиріт.
20 грудня 2020р. взяли участь у обласному конкурсі «Велика Коляда» серед учнів та
працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти (І місце).
22 грудня 2020р. учасники учнівського самоврядування із
подарунками та
розважальною програмою відвідали дітей, які тимчасово перебувають у Центрі соціальнопсихологічної реабілітації «Подолянчик».
23-29 грудня 2020р. підготували відеоролик «Новорічне привітання».
До Дня Соборності України відзняли флешмоб-звернення «Будьмо Єдині».
25 січня 2021 року в режимі онлайн взяли участь у Всеукраїнському учнівському
челенджі «Молодь України — разом!»
У лютому місяці взяли участь у Всеукраїнськму відкритому літературно-музичному
фестивалі вшанування воїнів «Розстріляна молодість» (ІІ місце)
19 лютого - участь у тихій акції «Ангели памяті з метою вшануваннz Героїв Небесної
Сотні».
З нагоди 150-річчя з дня народження Лесі Українки – участьу Всеукраїнському артчеленджі «Слово, чому ти не твердая криця!»
12 лютого підтримали
добру та незмінну традицію волонтерського загону
“Милосердя” ВПУ№25 м. Хмельницького - участь у благодійній акції «Солодке серце» для
батальйону Київська Русь.
12 лютого команда учнівського самоврядування «МИ-ЄВРОПЕЙЦІ» ВПУ№25 м.
Хмельницького взяла участь в онлайн-квізі «Хмельницький Європейський».
9-12 лютого - 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.
З 8 по 25лютого 2021 року в рамках активної участі у Всеукраїнському фестивалі
дитячої та юнацької творчості, присвяченого Всесвітньому Дню Землі на тему: «Здоров’я

людства – відповідальність кожного» створено проєк «Зроби свій вибір на користь
здоров’я».
10 лютого проведено квест «Обереш здоров’я- матимеш майбутнє».
11 лютого проведено акцію «Обміняй цигарку на цукерку».
24 лютого під гаслом «Здорова молодь – здорова нація», активні учасники учнівського
самоврядування разом з викладачами та майстрами виробничого навчання провели «Веселі
старти».
21 лютого долучилися до відзначення Міжнародного дня рідної мови та стали
активними учасниками фотопроєкту «Рідна мова у моїй сім’ї, рідна мова у моїй країні».
2 березня взяли участь урочистому відкритті фестивалю професій «Твій старт в
успішне життя»! в рамках соціального, професійно-орієнтованого проекту «Моя професія –
мій успіх – моє майбутнє!».
14 березня організували флешмоб лідерів учнівського самоврядування «Українські
добровольці символ героїзму честі та гідності».
З 30 березня по 01квітня 2021року - участь учнівського самоврядування у тренінгових
заняттях навчальної програми від Британської ради «МОЄ ВКЛЮЧЕННЯ».
7 квітня під гаслом «Зроби свій вибір на користь здоров’я» відзначили World Health
Day, або Всесвітній день здоров’я.
У квітні взяли участь у челенджі «Дерево Дружби» в рамках проєкту «Схід та Захід
разом».
До 35-х роковин Чорнобиля організували та провели заходи щодо вшанувати пам’яті
жертв катастрофи та ліквідаторів «Чорнобиль не має минулого часу…»
Учасники волонтерського загону «Милосердя» та педагоги організували акцію
«Пасхальний гостинець» та відправили на Схід України.
З метою вшанування подвигу українського народу у Другій світовій війні учнівським
самоврядуванням була організована та проведена акція «Пам’ять нетлінна».
З 11 по 14 тавня волонтерський загін «Милосердя» учнівського самоврядування нашого
закладу долучився до еко-акції на захист природи.
20 травня відзначили день вишиванки.
До Дня Героїв учнівським самоврядуванням організований інформаційний флешмоб
«Українські Герої - це наша сила, наш незламний дух, наш символ нескореності України!».
З 17травня по 21травня - участь у проведенні заходів Тижня безпеки дорожнього руху
та у конкурсі відео - робіт на тему: «Будь помітним на дорозі.
17 травня з метою популяризації спорту, формування свідомого ставлення до власного
здоров’я та активного способу життя серед молоді, учнівським самоврядуванням ВПУ 25 м.
Хмельницького був проведений марафон «Єднання».
До Дня Європи членами учнівського самоврядування організовано челендж «В Європу з Україною у серці».
24 травня - участь в обласному заочному конкурсі мультимедійних проектів «Це наша
Україна» серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) у номінаціях: «Краща
відеопрезентація на тему «Від незалежності до мрії…», та «Кращий відеоролик» - «Ми –
сьогодення та майбутнє України!»
28 травня - участь членів учнівського самоврядування у масштабному заході «Школа
без булінгу» в рамках обласного соціального проєкту з протидії насильству.
1 червня взяли участь у фоточеленджі «Народжені в_Незалежності».
8 червня члени учнівського самоврядування взяли активну участь у Всеукраїнському
фізкультурно-оздоровчому заході “Рух - це здорово” серед учнів закладів професійної
(професійно-технічної) освіти.
15-17 червня 2021р. - участь у обласному навчально-мотиваційному зльоті
Хмельницької обласної ради учнівського самоврядування закладів професійної (професійнотехнічної освіти).
29 червня – молодіжний флешмоб до дня молоді.

Команда Учнівської Прибузької республіки «Майбуття Поділля» ВПУ 25 м.
Хмельницького на XXVІ Всеукраїнському фестивалі дитячої та юнацької творчості,
присвяченого Дню Землі має такі результати серед 40 команд України:
Дипломом ІІІ ступеня здобула голова учнівського самоврядування Киричинська
Катерина, за перемогу в індивідуальному заліку номінації «Школи сприяння здоров’я. Реалії
сьогодення», перемога в командному заліку номінації «Медична реформа в Україні».
Дипломом ІІ ступеня виборола команда Учнівської Прибузької республіки «Майбуття
Поділля» за перемогу у ХХVI Всеукраїнському відкритому фестивалі дитячої та юнацької
творчості, присвяченого Всесвітньому Дню Землі «Здоров’я людства - відповідальність
кожного».
З кожним роком активність та співпраця учнівського самоврядування із органами
місцевого самоврядування переходить на новий, значно вищий рівень. Про це свідчить
результати виконаної роботи. Усі заходи оперативно висвітлюються на сайті навчального
закладу та соціальних мережах.
Таким чином, протягом 2020-2021н.р. року проведено понад 60 заходів виховного
спрямування, 48 - просвітницько-мотиваційні, волонтерські, національно-патріотичні заходи.
Участь педагогів в обласних, всеукраїнських, міжнародних заходах змагальницького
характеру: обласні конкурси освітнього, виховного спрямування – 56, Всеукраїнські конкурси
– 9.
Участь у конференціях, тренінгах, семінарах (майстер-класах): вебінари – 27, семінари
– 6, конференції – 11, тренінги, майстер –класи – 12.
Впродовж року реалізовувалися завдання:
Спрямовування молоді на роботу над собою, на здійснення своїх намірів щодо
розвитку своєї особистості, розвитку лідерської позиції;
формування навичок співпраці в команді;
стимулювання творчої і соціальної активності та ініціативи;
формування творчості, креативності;
значна увага приділялася мотиваційному аспекту.
З метою залучення молоді до активного спортивного життя в училищі працюють 6
спортивних секцій, в яких займається щорічно близько 140 учнів. Спортивні змагання
міського та регіонального рівня в зв᾿язку з обмеженням масових заходів не проводились.
Окремо слід відзначити активну роботу завідувачки бібліотекою у виховній,
просвітницький роботі з молоддю, активне поширення інформації про діяльність училища,
цікаві інформаційні повідомлення, організацію книжкових виставок, налагодження роботи ебібілотеки тощо.
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 виплачувалась відповідно до рейтингу успішності учнів
(середній бал не менше 6,5) за рішенням Педагогічної ради закладу освіти.
За звітний період не було зареєстровано випадків скоєння злочинів учнями навчального
закладу. В училищі проводились профілактичні та випереджувальні бесіди з учнями
представниками ювенальної превенції, 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 закладу освіти.
У звітному році випадків дитячого травматизму під час освітнього процесу не було.

7. Організація освітнього процесу у зв’язку з ситуацією, пов’язаною з оголошенням
карантину з 12 березня 2020року.
З метою запобігання поширення коронавірусу СОVID-19, відповідно до Законів України
«Про захист населення від інфекційних хвороб», «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширенню коронавірусної хвороби
СОVID-19», Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про
запобігання поширенню на території України коронавірусу СОVID-19», керуючись наказом
МОНУ України №406 від 16.03.2020р. «Про організаційні заходи для запобігання
коронавірусу СОVID-19», листом Міністерства і науки України від 11.03.2020р. №1/9-154
щодо запровадження карантину до усіх типів закладів освіти незалежно від форм власності і
сфери управління, відповідно до графіку освітнього процесу, на період карантину виконання
освітніх програм загальноосвітньої, професійно-теоретичної, професійно-практичної
підготовок здобувачами освіти проводилось у жовтні – листопаді 2020р. та _________ 2021 р
шляхом організації освітнього процесу із використанням технологій дистанційного навчання
(зокрема в умовах віддаленого доступу).
Педагогічний колектив керувався рекомендаціями МОН України, Департаменту освіти і
науки Хмельницької ОДА та Положенням про дистанційне навчання ВПУ №25 м.
Хмельницького. Булло запроваджено у освітній процес форми дистанційної роботи зі
здобувачами професійної освіти на віддаленому доступі шляхом застосування електронних
засобів, інформаційно-комунікаційних технологій, проведено роз’яснення та надані методичні
рекомендації педагогічним працівникам щодо їхньої роботи із здобувачами освіти у режимі
дистанційного навчання з усіх видів підготовок, а саме: e-mail дистанційного навчання,
навчання на платформах соціальних мереж, навчання за допомогою веб-сервісів тощо,
організовано щоденне звітування про виконання завдань засобами віддаленого доступу
педагогічними працівниками, здобувачами освіти. Розроблено інструкцію для організації
дистанційного навчання педагогів, де зазначено алгоритм дій створення навчально-плануючої
документації викладачів, майстрів виробничого навчання з використанням форм
дистанційного навчання в освітньому процесі ВПУ №25 під час карантину.
8. Фінансування навчального закладу.
Зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази.
Фінансування ВПУ№25 у 2020-2021 н.р. 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 2020-2021 н.р.
Кошти
Освітня
Власні надходження
місцевого
Фінансовий період
субвенція
(спеціальний фонд)
бюджету
тис.грн.
тис.грн.
тис. грн.
01.09.2020 – 30.06.2021
19101,7
2628,4
6808,5
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:
- 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 соціальнопобутових 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.
Порушень фінансової дисципліни не допускалось. Забезпечено належний облік та
використання державного майна закладу освіти, ефективне та раціональне використання
бюджетних коштів відповідно до затверджених кошторисів доходів і видатків.
Фінансова та бухгалтерська звітність подавалась своєчасно та в повному обсязі.
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 навчальновиробничих 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.
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.

8.Дотримання законодавства у сфері освіти
Всі вимоги законодавства у сфері освіти виконуються в повному обсязі, навчальновиховний 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, навчальновиробничу, 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.
9.Організація роботи із зверненнями громадян
Керуючись Законом України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р. № 393/96-ВР
протягом
2020-2021н.р. адміністрацією Вищого професійного училища № 25 м.
Хмельницького було розглянуто 16 звернень громадян (заяви), скарг подано не було. Заяви
оформлені належним чином, містять всі необхідні відомості про заявників, подані у
встановленому порядку, зареєстровані в журналі реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян
відповідно до Закону Україну «Про звернення громадян».
Короткий зміст заяв: про надання архівних довідок про навчання в ТУ № 7, ТУ № 17,
ВПУ № 25, заяви про виготовлення дублікату документів про освіту, заяви щодо
переоформлення договору на проживання в учнівському гуртожитку.
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».
10.Перевірки та результати виконання приписів органів нагляду та контролю.
Безпека праці та навчання.
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 позапланві 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.
Висновки
Аналіз роботи училища протягом 2020-2021н.р дозволяє зробити висновок, що
більшість завдань, які ми ставили перед собою, вдалося виконати і багато з них – успішно
(зокрема й ті, що стосуються якісної професійної підготовки). Цьому сприяла, насамперед,
правильна організація праці, висока виконавська дисципліна 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, 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 2020-2021н.р: 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, належним чином організовано дистанційне навчання; 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
закладі професійної освіти виконуються в повному обсязі.
Директор ВПУ№25 м. Хмельницького
канд. пед. наук

О.О.Загіка

Додаток до звіту директора ВПУ№25 м.Хмельницького за 2020-2021н. р.
Участь педагогів в обласних, всеукраїнських, міжнародних заходах змагальницького
характеру
Участь у конкурсах

Назва конкурсів

Рівень
(всеукраїнськи
й,
регіональний,
галузевий,
міжнародний)
всеукраїнський

Всеукраїнський
фестиваль
мистецтв
«Військові обереги
від Святого
Миколая»
(дистанційний
формат)
Обласний конкурс регіональний
«Охорона праці на
захисті
життя»
серед здобувачів
освіти ЗП(ПТ)О

Обласний заочний
конкурс «Власні
усмішки»
серед
працівників
Обласний заочний
конкурс
«Співоче
Поділля»
серед учнів
Обласний заочний
конкурс
«Пісенний
вернісаж»
серед працівників
закладів
професійної освіти
Конкурс
молодіжних газет
«Нова преса»

ПІБ учасника

Результативніс
ть (місце)

Підготували
учасника (ПІБ
викладача,
майстра)

Театральний
гурток
«Фортуна»

Диплом
учасника

Бездєнєжних
О.С.

Диплом І ст./
Диплом ІІ ст.

Цюпак О.В.,
Коржан Т.В.
Деліта В.В.

Диплом ІІІ ст.

Микитчак М.Я.

Диплом ІІІ ст

Богуш Т.С.,
Шаля Л.А.

регіональний

Головачук А.,
Шевчук В.
Вознюк Д.,
Жатняк С.,
Костецький О.,
Квасюк Д.,
Рибак І.
Криворучко Б.,
Палаш Д.,
Пшенична Д.
Кравчук С.П.

Диплом ІІ ст.

Кравчук С.П.

регіональний

Пшенична Д.

Диплом І ст.

Кравчук С.П.

регіональний

Ткачук Н.М.

Подяка

Кравчук С.П.

всеукраїнський

Костенко О.Д.

Диплом ІІ ст.

Обертюк Н.І.

Онлайн-конкурс з
образотворчого
мистецтва «Лінія і
Я»

регіональний

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

Диплом ІІ ст.
Диплом ІІ ст.
Диплом І ст.
Диплом І ст.

Тарасюк І.І.,
Ткачук Н.М.,
Шаля Л.А.

Всеукраїнський
дитячо-юнацький
фестиваль-конкурс
мистецтв «Пісня
над Бугом»
ХІ Всеукраїнський
конкурс з
образотворчого та
декоративноприкладного
мистецтва
«Вижницька
палітра»
XXVl
Всеукраїнський
фестиваль дитячої
та юнацької
творчості,
присвячений Дню
Землі

всеукраїнський

Пшенична Д.

Диплом ІІІ ст.

Кравчук С.П.

всеукраїнський

Палаш Даниїла

Диплом ІІ ст.

Тарасюк І.І.

всеукраїнський

Киричинська К.
у номінації
"Школи
сприяння
здоров’я. Реалії
сьогодення»
команда
Учнівської
Прибузької
республіки "
Майбуття
Поділля в
командному
заліку номінації
"Медична
реформа в
Україні"
Решетнік М.,
Сарнавської В.

Диплом ІІІ ст.

Бездєнєжних
О.С.

Диплом І ст.
у номінації:
"Твори Т.
Шевченка"
(проза, поезія)

Бездєнєжних
О.С.

Бацевич М.

Диплом І ст.
у номінації «Я
дівчина, а отже
Я вродлива»
Диплом ІІ ст.
у номінації
«Професія –
моє майбутнє»
Диплом ІІІ ст.
у номінації
«Захоплення і

Бездєнєжних
О.С.

Обласний конкурс
читців «Шевченко
з нами» серед
учнів закладів
професійної
(професійнотехнічної) освіти.
Обласний заочний
конкурс «Омріяна
юність» серед
закладів
професійної
(професійнотехнічної) освіти

регіональний

регіональний

Бацевич М.

Бацевич М.

Диплом ІІ ст.
Бездєнєжних
О.С.

Бацевич М.

Конкурс «Лідер
року»

регіональний

Мазур В.

Всеукраїнський
мистецький
конкурс «Жінок
оспівую красу»

всеукраїнський

Мручківська А.

Шендера В.

Всеукраїнський
відкритий
літературномузичний
фестиваль
«Розстріляна
молодість»

всеукраїнський

Пшенична Д.,
Ткачук Н.М.

мрії»
Диплом І ст.
у номінації
«Біографічний
нарис»
Диплом ІІ ст.
проєкт
«Створення
буккросингу у
Хмельницькій
обласній
дитячій
лікарні»
Диплом ІІ ст.
Номінація
«Декоративноужиткове
мистецтво»
Диплом ІІ ст.
номінації
«Розмовний
жанр»
Диплом ІІ ст.
у номінації
«Вокальне
мистецтво

Бездєнєжних
О.С.
Томчук О.С.

Ткачук Н.М.
Бездєнєжних
О.С.

Бездєнєжних
О.С.
Кравчук С.П.

ІІІ районний
конкурс
Вижницького
фахового коледжу
мистецтв та
дизайну імені
Василя Шкрібляка
"Витинанка 2021"

регіональни
й

Плотнікова С.

Палаш Д.

Кузьмінська М.

Литва В.

Дуборко В.

Станішевська А.

Фестиваль
професій,
організований за
ініціативи та
сприяння Голови
Хмельницької
обласної ради
Віолети Лабазюк

регіональни
й

Калашніков Р.
Місяк Б.

Мохнач О.

Обласний конкурс
юних гумористів
«Посміхнемось
щиро Вишні»
серед учнів

регіональни
й

Шевчук В.

Палаш Д.,

Диплом І ст.
у номінації
"Український
вазон" - керівник
Диплом І ст. у
номінації
"Народні
традиції та
свята"
Диплом І ст.
у номінації
"Веселкою моя
надія грала" керівник Диплом І ст.
у номінації
"Пісні в серці
принесу я, що
славлять
Карпати" -,
керівник Ткачук Н.М.,
Диплом ІІ ст. у
номінації
"Народні
традиції та
свята" -,
керівник Ткачук Н.М.,
Диплом ІІІ ст. у
номінації
"Народні
традиції та
свята"
Диплом І ст.
Диплом ІІ ст.
в номінації
«Електромонтер
з ремонту та
обслуговування
електроустаткув
ання» Диплом І ст.
в номінації
«Слюсар з
ремонту КТЗ»
Диплом І ст.
номінації
«Веселі
усмішки»:
(авторська

Ткачук Н.М.

Тарасюк І.І.

Ткачук Н.М.

Ткачук Н.М.

Ткачук Н.М.

Тарасюк І.І.

Томусяк, В.В.,.
Микитчак
М.Я.,
Дехтяренко
Ю.В.

Деліти В.В.
Кравчук С.П.,
Шаля Л.А.

закладів
професійної
(професійнотехнічної) освіти

Литва В.,
Поворозник Ю.,
Дика З.

регіональни
й

Безлисюк М.

поезія),
Диплом ІІ ст.
номінація
«Веселий
пензлик»
Диплом ІІ ст. в
номінації
«Сучасний
електронний
посібник» з
професій
паперового
виробництва
Диплом ІІ ст. в
номінації
«Освітній вебсайт, блог
педагога» з
електрорадіотех
нічних професій
Диплом І ст. в
номінації
«Освітній вебсайт, блог
педагога» з
професії
«Діловод.
Адміністратор.
Касир (на
підприємстві, в
установі,
організації)
Диплом І ст.
«Електронний
навчальний
посібник, ресурс
Диплом І ст.
«Електронний
навчальний
посібник,
ресурс» з
предмета
«Інформацій ні
технології»
Диплом І ст.
Томчук О.С.-

Обласна виставка регіональни
матеріалів
й
комплекснометодичного
забезпечення
професійної
підготовки
«Педагогічні ідеї
та знахідки»

Шатковська Л.В.

всеукраїнськ
ий

Команда
Учнівської

ІІ загальне
командне місце

Микитчак М.Я.

Цюпак О.В.

Коржан Т.В.»

Грушецька І.О.

Обласний онлайнвернісаж бізнесідей серед
здобувачів освіти
ЗП(ПТ)О «Стартап
юніор», робота
«Microgrin»
ХХVІ Відкритий
фестиваль дитячої

Бездєнеєжних
О.С.

і юнацької
творчості,
присвячений
Всесвітньому Дню
Землі

Прибузької
Республіки
«Майбуття
Поділля»

Киричинська К.

Диплом ІІ ст.
номінація
«Громадянська
думка» на тему
«Здоров’я
людствавідповідальність
кожного»
Диплом ІІІ ст.
Індивідуальний
залік номінація
«Школа
сприяння
здоров’я. Реалії
сьогодення»
сертифікат
учасника

ІVМіжнародний
студентський
науковий форум
«Креативна
економіка очима
молоді».

міжнародни
й

Остапчук Ю.

Всеукраїнський
конкурс
авторських
програм
практичних
психологів та
соціальних
педагогів «Нові
технології у новій
школі»

всеукраїнськ
ий

Костенко О.Д.

Диплом ІІ ст.

Дячок С.С.

Диплом ІІ ст.

Обласна виставка
декоративноприкладного
мистецтва «Рай
розвився, син
Божий народився»
серед учнів та

регіональни
й

Правура В.І.,
Шаля Л.А.,

Диплом І ст.
Номінаціїя
«Вертепи»
Диплом ІІ ст.
Номінація
«Витинанки»,

Ткачук Н.М.,
Тарасюк І.І.

Томчук О.С.
(стаття
«Формування
підприємницьк
ої
компетентності
учнів закладів
професійної
(професійнотехнічної)
освіти»)
тема роботи:
Розвивальна
програма
«Формування
професійного
самовизначенн
я учнів Вищого
професійного
училища»
тема роботи:
Розвивальна
програма.
Тренінг з
розвитку
психологічної
культури учнів
Вищого
професійного
училища»

працівників
закладів
професійної
(професійнотехнічної) освіти
Обласний конкурс
«Велика Коляда»
серед учнів та
працівників
закладів
професійної
(професійнотехнічної) освіти
Обласний конкурс
«На хвилях
гармонії»

Обласний онлайнконкурс на кращий
учнівський проект
з предмета
«Технології» «Я
крокую до
майстерності»
Обласний заочний
літературний
конкурс
«Поетичний
зорепад»
серед учнів та
працівників
ЗП(ПТ)О
V конкурс
читцівдекламаторів
«Слово Нації»
Конкурсу серед
дітей,
учнівської та
студентської
молоді
Хмельницької
міської
територіальної
громади «Україна
– країна гідності,
земля героїв»
Обласний заочний
конкурс

Дуборко В.,
Литва В.

Диплом ІІ ст.
Номінація
«Атрибутика»

Ткачук Н.М.

регіональни
й

Пшенична Д.

Диплом І ст.
у номінації
«Солісти»

Кравчук С.П.

регіональни
й

Савосько З.,
Крачківська Я.,
Ровенський І.,
Яцишин Д.

Диплом І ст.
Зразковий ВІА
«Зорецвіт»

Кравчук С.П.

Ровенський І.
Пасічник І.

ГРАН-ПРІ
Диплом ІІІ ст.

Грушецька І.О.

регіональни
й

Сарнавська В.

Диплом І ст.

Кравчук С.П.

регіональни
й

Шендера В.

Бездєнєжних
О.С.

регіональни
й

Багрій М.

Диплом І ст.
у номінації
«Читці
Хмельниччини»
Диплом ІІ ст. у
номінації
«Дитячий
малюнок»
Диплом ІІІ ст. у
номінації
«Дитячий
малюнок»
Диплом ІІІ ст.
Номінація
«Пісенна
творчість»
Диплом І ст.
номінація

регіональни
й

Фостенко К.,
Палаш Д.
Пшенична Д.

регіональни
й

Актив учнівської
Прибузької

Бездєнєжних
О.С.,
Шаля Л.А.

Кравчук С.П.

Бездєнєжних
О.С.

мультимедійних
проектів «Це наша
Україна» серед
здобувачів освіти
ЗП(ПТ)О

Республіки
«Майбуття
Поділля»

«Кращий
відеоролик» на
тему «Ми
сьогодення та
майбутнє
України»
Диплом ІІІ ст.
номінація
«Краща
відеопрезентація
» на тему «Від
незалежності до
мрії»

Заочний
відеоконкурс «Моя
професія
найкраща»

регіональни
й

Курганський Д.

Диплом І ст.
Салабай Н.С.
Професія «Агент
з постачання»

Участь у конференціях, тренінгах, семінарах (майстер-класах)
Назва
конференції семінару, тренінгу

Рівень
(всеукраїнськи
й,
регіональний,
галузевий,
міжнародний)
регіональний

«Єдиний методичний день» НМЦ
ПТО ПК із ЗП(ПТ)О області в
режимі он-лайн з актуальних
питань організації освітнього
процесу в режимі он-лайн
Всеукраїнський вебінар «Розвиток всеукраїнський
критичного мислення здобувачів
освіти на уроках
суспільствознавчих дисциплін
через формування медіа
грамотності»
Методичний чат, організований регіональний
НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій
області за питаннями:
1.Інформативно-ознайомчий огляд
програмних продуктів MS Office
365A1 та їх можливостей.
2.Створення
презентацій
у
середовищі MS Office 365A1.

ПІБ учасника

Результативність
(сертифікат)

Загіка О.О.,
Кочаток Н.Д.,
Шатковська Л.В.

учасники

Мар’янич Т.Г.,
Бойко М.М.

учасники вебінару

учасники

регіональний

Мельникова Т.О.,
Грушецька І.О.,
Коржан Т.В.,
Цюпак О.В.,
Стецюк О.А.,
Деліта В.В.,
Томчук О.С.,
Шатковська Л.В.,
Мирошникова
В.В.,
Мельничук Г.О.
Мельникова Т.О.,
Грушецька І.О.,
Томчук О.С.,
Шатковська Л.В.
Романовва Л.І.

виступ на тему:
«Функціонування
центру кар’єри:
практичний
досвід ВПУ № 25
м. Хмельницького
»
учасник вебінару

Вебінар НМЦ ПТО у Запорізькій
області буде проведено на тему
«Посткарантинна адаптація
учасників освітнього процесу»
Вебінар для бібліотекарів
ЗП(ПТ)О на тему «Створення
інформаційно-комунікаційного
бібліотечного середовища закладу
професійної освіти»
Вебінар для заступників
директорів з виховної роботи на
тему «Організаційно-педагогічні
умови створення і
функціонування центру
професійної кар`єри ЗПО»

всеукраїнський

регіональний

Обертюк Н.І.

Вебінар на тему «Створення
сучасного освітнього середовища
з предмета «Охорона праці» як
передумова формування
професійної компетентності
майбутніх кваліфікованих

всеукраїнський

Кирилюк І.М.,
Кочаток Н.Д.

учасники

учасник вебінару

робітників».
Круглий стіл «Розвиток та
впровадження механізмів
управління на основі партнерства
при підготовці педагогічних
кадрів для системи ПТО:
концепції ефективного
функціонування в рамках
міжнародного проекту
«Ерасмус+» «Нові механізми
управління на основі партнерства
та стандартизації підготовки
викладачів професійної
підготовки України»
Вебінар для викладачів фізичної
культури на тему: «Сучасні
методи та засоби організації уроку
фізичної культури»
Вебінар викладачів предмету
«Електротехніка» та педагогічних
працівників
електрорадіотехнічних професій
на тему «Створення сучасного
освітнього середовища при
підготовці кваліфікованих
робітників електрорадіотехнічних
професій
Вебінар на тему «Дистанційне
навчання як сьогоденна форма
освіти: проблеми та перспективи»
Семінар у режимі онлайн для
методистів та заступників
директорів із навчальнометодичної роботи ЗП(ПТ)О на
тему: «Роль методичної служби у
підвищенні якості підготовки
кваліфікованих робітників»
Методичний чат
для голів
методичних комісій професійного
спрямування
та
педагогів
професійної
підготовки,
за
питаннями:
1.Теоретичні засади здійснення
змішаного (дистанційного)
навчання.
2.Вимоги до створення сучасної
навчально-методичної літератури
для підготовки кваліфікованих
робітників.
3.Зміст онлайн уроку. Як

міжнародний

Загіка О.О.

Виступ на тему:
«Досвід
підвищення
кваліфікації
педагогів
професійної
підготовки у
ВПУ № 25
м. Хмельницького
»

регіональний

Окарський В.І.,
Папірович А.Г.,
Приймак Б.О.

учасник вебінару

регіональний

Пархомюк Л.В.,
Микитчак М.Я.,
Дехтяоренко
Ю.В.,
Томусяк В.В.

учасник вебінару

всеукраїнський

Шатковська Л.В.,
Томчук О.С.,
Кочаток Н.Д.
Шатковська Л.В.

учасник вебінару

Шатковська Л.В.,
Мельникова Т.О.,
Грушецька І.О.,
Богуш Т.С.,
Дехтяренко Ю.В.,
Томчук О.С.,
Мельничук Г.О.,
Мирошникова
В.В.,
Салабай Н.С.

учасники

Регіональний

регіональний

виступ на тему:

перевести урок офлайн в онлайн.
Науково-практичний вебінар
Інституту ІПТО НАПН України
«Теорія і практика підготовки
учнівської молоді до
підприємницької діяльності»,
«Використання ІКТ на уроках
виробничого навчання. Вплив
сучасних стилів та технік
мистецтва на тематику
проведення уроків виробничого
навчання».
Вебінар викладачів предметів
«Інформатика», «Інформаційні
технології» ЗПО на тему
«Впровадження елементів STEM
освіти як основа реалізації
компетентнісного підходу при
викладанні інформатики,
інформаційних технологій»
Вебінар для викладачів
української мови та літератури на
тему «Проведення дистанційного
та змішаного навчання з
української мови та літератури».
Методичний чат за питаннями:
1.Теторетичні засади здійснення
змішаного
(дистанційного)
навчання.
2.
Особливості
навчальної
діяльності:
підходи,
методи,
матеріали.

всеукраїнський

Кочаток Н.Д.,
Шатковська Л.В.,
Томчук О.С.

учасники

регіональний

Грушецька І.О.,
Шатковська Л.В.

учасники

регіональний

Мар’янич Т.Г.,
Кочаток Н.Д.,
Лукащук Н.В.,
Костенко О.Д.

учасники вебінару

регіональний

учасники

Науково-практична конференція
«Інноваційний розвиток
професійної освіти регіону в
умовах інформатизації
суспільства: проблеми та
перспективи».
Вебінар для практичних
психологів і соціальних педагогів
ЗП(ПТ)О на тему «Розвиток «Soft
Skills» в учасників освітнього
процесу як необхідна умова
успішної кар’єри».

всеукраїнський

Шатковська Л.В.,
Мельникова Т.О.,
Грушецька І.О.,
Богуш Т.С.,
Дехтяренко Ю.В.,
Томчук О.С.,
Мельничук Г.О.,
Мирошникова
В.В.,
Салабай Н.С.,
Стецюк О.А.,
Коржан Т.В.,
Пархомюк Л.В.
Кочаток Н.Д.,
Шатковська Л.В.,
Томчук О.С.

Костенко О.Д.,
Дячок С.С.

Виступ на тему:
«Формування
комунікативних і
ледерських
навичок в учнів
ЗП(ПТ)О:
групаналітичний
досвід» (Костенко

регіональний

учасники

Вебінар «Сучасні освітні проєкти
та інновації: професійна
орієнтація молоді, сучасні
практики, освітні проєкти»
Науково-практична онлайнконференція ІПТО НАПН України
«Постковідний синдром:
мультидисциплінарний виклик
для професійної освіти
вебінар НМЦ ПТО у Донецькій
області на тему: «Використання
матеріалів музеїв (музейних
кімнат) при викладанні історії в
закладах професійної
(професійно-технічної) освіти»
Науково-методична онлайнконференція, «Університету
менеджменту освіти» НАПНУ
присвячена 30-річчю
психологічної служби у системі
освіти України.
Методичний марафон «STEM:
інноваційні можливості
реформування системи освіти у
ЗП(ПТ)О»
Вебінар для заступників
директорів з виховної роботи,
практичних психологів і
соціальних педагогів з теми «Нові
підходи у здійсненні
профорієнтаційної роботи в
закладі професійної освіти: обмін
досвідом»

О.Д.)
учасники вебінару

регіональний

Шатковська Л.В.,
Кочаток Н.Д.,
Томчук О.С.

всеукраїнський

Загіка О.О.,
Кочаток Н.Д.,
Томчук О.С.,
Шатковська Л.В.

учасники

всеукраїнський

Кочаток Н.Д.,
Мар’янич Т.Г.,
Смолій О.І.

учасники вебінару

всеукраїнський

Загіка О.О.,
Кочток Н.Д.

учасники

всеукраїнський

Шатковська Л.В.,
Кочаток Н.Д.,
Томчук О.С.,
Грушецька І.О.
Обертюк Н.І.,
Костенко О.Д.,
Дячок С.С.

учасники

регіональний

Науково-практична webвсеукраїнський
конференція «Актуальні проблеми
професійного розвитку майстрів
виробничого навчання закладів
професійної (професійнотехнічної) освіти
Вебінар викладачів предмета
регіональний
«Технології» з теми «Проєктна
діяльність здобувачів освіти як
засіб опанування предмета
«Технології»
Вебінар викладачів предметів
регіональний
«Інформатика», «Інформаційні
технології» ЗПО на тему
«Впровадження елементів STEM
освіти як основа реалізації

Загіка О.О.,
Кочаток Н.Д.,
Шатковська Л.В.

виступ на тему:
«Профорієнтаційн
а робота у закладі
професійної
освіти:
практичний
досвід ВПУ №
25»
(Дячок С.С.,
Обертюк Н.І.)
учасники

Грушецька І.О.

учасник вебінару

Грушецька І.О.,
Шатковська Л.В.

учасники вебінару

компетентнісного підходу при
викладанні інформатики,
інформаційних технологій»
Вебінар викладачів предмета
«Охорона праці» ЗПО на тему
«Створення сучасного освітнього
середовища з предмета «Охорона
праці» як складова формування
професійної компетентності
майбутнього кваліфікованого
робітника»
IV Всеукраїнська науковопрактичної онлайн-конференції
«Нові інформаційні технології
управління бізнесом»

всеукраїнський

Кирилюк І.М.

учасники вебінару

всеукраїнський

Загіка О.О.,
Кочаток Н.Д.,
Томчук О.С.,
Салабай Н.С.,
Шатковська Л.В.,
Мельникова Т.О.
Загіка О.О.,
Кочаток Н.Д.

учасники

ХV Всеукраїнська наукововсеукраїнський
практична (звітна) конференція
«Науково-методичне забезпечення
професійної освіти і навчання» до
15-ої річниці з дня заснування
Інституту професійно-технічної
освіти НАПН України
Вебінар викладачів математики
регіональний
ЗПО з теми «Рік математичної
освіти, зміни та перспективи»

Мар’янич Т.Г.,
Котоній Н.І.,
Новосад О.П.,
Савчук Н.В.

Вебінар заступників директора з
навчально-виробничої роботи

регіональний

Кочаток Н.Д.

Міжнародна науково-практична
конференція «Ціннісноорієнтований сталий розвиток
освіти: уроки ЄС для України» Дистанційний курс ГО "Соціальна
перспектива" на тему «Інклюзія та
дистанційне навчання»

міжнародний

Шатковська Л.В.,
Мирошникова
В.В., Фурман Л.А.

всеукраїнський

Романова Л.І.,
Грушецька І.О.,
Дячок С.С.,
Цюпак О.В.,
Мирошникова
В.В.,
Фурман Л.А.,
Шатковська Л.В.,
Шаля Л.А.,
Томусяк В.В.,
Томчук О.С.,
Тарасюк І.І.,

учасники

виступ на тему:
Заходи до року
математики з
досвіду роботи
Виступ на тему:
Формування
центру кар’єри:
практичний
досвід ВПУ №
25»
Учасники
конференції
сертифікат
учасника

Вебінар на тему "Ресурс на цілий
рік. Техніки турботи про
психоемоційне благополуччя для
педагогів"
Конференція ХНУ на тему
"Актуальні питання теорії та
практики психолого-педагогічної
підготовки майбутніх фахівців"
Вебінар ТОВ "Академія
цифрового розвитку" на тему
"Цифрові інструменти Google для
організації ефективного
зворотнього зв'язку між
учасниками освітнього процесу
під час дистанційного навчання"
Всеукраїнська онлайн педрада на
тему "Сучасний учительдослідник, учений, письменник,
актор, психолог, стратег і…"
Курс педагогічної майстерні
«Використання сервісів Веб 2.0 у
освітньому процесі»
Вебінар на тему «Протидія та
реагування на випадки насильства
над дітьми в умовах
дистанційного навчання в період
COVID-19»
Вебінар на тему «Кращі освітні
практики у професійній освіті
Херсонщини»»
Тренінг на тему «Створення
відеопрезентацій в програмі Vegas
Pro»
Проведення майстер-класу по
створенню плаката (у співпраці з
заслуженим художником України
В.Карвасарним)
Вебінар «Всебічний погляд на
роботу закладів професійної
(професійно-технічної) освіти в
умовах карантину: нові
можливості та виклики
сьогодення»
Вебінар викладачів природничих
наук ЗП(ПТ)О з теми
«Впровадження STEAM-

всеукраїнський

Салабай Н.С.,
Загіка О.О.,
Пархомюк Л.В.,
Деліта В.В.,
Барбак П.В.,
Коржан Т.В.
Дячок С.С.

всеукраїнський

Дячок С.С.

сертифікат
учасника

всеукраїнський

Цюпак О.В.,
Коржан Т.В.

сертифікат
учасника

всеукраїнський

Коржан Т.В.,
Грушецька І.О.,
Томчук О.С.

сертифікат
учасника

регіональний

Сова З.А.

сертифікат
учасника

всеукраїнський

Костенко О.Д.,
Дячок С.С.

Сертифікат
учасника

всеукраїнський

Шатковська Л.В.

Учасник вебінару

всеукраїнський

Коржан Т.В.,
Грушецька І.О.

Сертифікат
учасника

регіональний

Ткачук
Н.М., учасники
Шаля
Л.А.,
Тарасюк І.І.

всеукраїнський

Дячок С.С.,
учасники
Шатковська Л.В.,
Присяжнюк О.С.,
Мельничук Г.О.,
Салабай Н.С.

регіональний

Мар’янич
Т.Г., Виступ на тему:
Савчук Н.В.
«Використання
елементів STEM –

сертифікат
учасника

технології в освітній процес.
Професійне спрямування
інтегрованого курсу «Природничі
науки»
Вебінар викладачів математики

регіональний

Мар’янич
Котоній Н.
Новосад О.

Вебінар викладачів природничих
наук ЗП(ПТ)О з теми
«Впровадження STEAMтехнології в освітній процес.
Професійне спрямування
інтегрованого курсу «Природничі
науки»

регіональний

Мар’янич
Т.Г.,
Савчук
Н.В,
Варцаба
Н.В.,
Козирська О.І.

Вебінар секції Загальноосвітня
підготовка

регіональний

Мар’янич
Т.Г.,
Новосад О.П.

Вебінар Асертивність: що це за
навичка чи потрібна вона
вчителям?
Вебінар на Всеосвіті STEMлабораторія з використанням
сучасного ігрового
інструментарію
Тренінг «Інститутаційне
співробітництво у підготовці
викладачів професійної освіти в
Німеччині» в рамках проекту
«Ерасмус+» Pagoste
Методичний чат для викладачів
професійно-теоретичної

всеукраїнський

Мар’янич Т.Г.

освіти на уроках
природничоматематичних
наук
(фізикоастрономічний
модуль)»
Виступи: Котоній
Н. «Формування
ключових
компетентностей
на уроках
математики з
досвіду роботи»
Новосад О.
«Інформаційнокомунікаційна
діяльність
викладача
математики з
використанням
ресурсів
Інтернет»
Виступ Савчук
Н.В.
Впровадження
STEAMтехнології в
освітній процес.
Професійне
спрямування
інтегрованого
курсу
«Природничі
науки»
Виступ
тема
"Дистанційне
навчання в умовах
карантину"
учасник

всеукраїнський

Мар’янич Т.Г.

учасник

міжнародний

Шатковська Л.В.

учасник

регіональний

Шатковська Л.В.,
Мельникова Т.О.,

учасники

Т.Г.,

підготовки, майстрів виробничого
навчання,
методистів
за
питаннями:
1.Основні вимоги щодо створення
відеоконтенту.
2.Робота з
відеоредактором Movavi Video Sui
te 3.Робота з програмою захвату
екрану oCam.

Грушецька І.О.,
Богуш Т.С.,
Дехтяренко Ю.В.,
Томчук О.С.,
Мельничук Г.О.,
Мирошникова
В.В.,
Салабай Н.С.,
Стецюк О.А.,
Коржан Т.В.,
Пархомюк Л.В.

4.Завантаження відео на канал
YouTube.
5.Пряма трансляція з каналу
YouTube та у соціальній мережі
Facebook.
Вебінар
для
практичних регіональний
психологів і соціальних педагогів
з
теми
«Аналіз
діяльності
психологічної служби системи
професійної освіти області у
2020/2021 н.р.»
Семінар
для
директорів, регіональний
заступників
директорів
з
навчально-виробничої
роботи,
старших майстрів та методистів
ЗП(ПТ)О (в режимі онлайн) з
питання «Міжнародна співпраця
як вагомий чинник підвищення
компетентності
педагогічних
працівників ЗП(ПТ)О»

Костенко О.Д.,
Дячок С.С.

учасники

Загіка О.О.,
Кочаток Н.Д.,
Шатковська Л.В.,
Томчук О.С.,
Пархомюк Л.В.

учасники

